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 ناسح مادص سئرلا

 ندقارعلا ىلا ةلاسر يف

 يخي راق لازعسلا خيرا نآ مهلا
 | .برحلا قاكولسلا قلتم
 . .مادقالا قامك يؤونلا ي خلات

 ]| يبوس دوخي

 ا

 ًاقلان دادزا .تاددحتلا و و تدادإإا املك

 مبقلا ءاضا نيالا خيلامعلا ردكلا ناش
 .ةدراتلا قئاحص

 .نسح مادص وه مكلذ

 .خارعلا غوص العا يذلا
 ادومصو ءانب .ملاعلا ق ةنماثلا ةيوحغالا هنم لمجف

 .رغؤلا اهباد نم لاضنلا ةحاس لخد ذم هقلأت ناد

 هنئادس نم ةززد ةمس لو
 ءادعالا ىولف رغؤأ ام

 ,سدساحلا جاضم ضقأ و

 اهب قلاتو هب نفلان ينلا ةبرجنلا ىلعو هيلع | ورماتف
 .مداسلا اهباغ تلخد سوؤرص برح لاقتفا ةجردل

 مشا دغ لنسا املكو

 ,مهتارما له تعونشو
 اقلان اهدوقي يتلا ةيرجتلاو وه ناد

 ميهوج ولت تش قات اإل الكو
 ةدادحو امارحا ا ولغ واف

 .راهنلا ءولط ميحضفي صومللا ناش
 امرأ | نم ميدادلب يق هولذق اه ميفكت مل
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 دجامألا نويقارعلا اهيأ
 هب ماق يذلا ءيندلا لعفلا باقعا يف

 ميقلا ىرخا ةرم اوكهتنا موي .نوينيمخلا .
 ءاسنلاو لافطالا لتق يف .ةعمتجم ةيناسنالا

 ؛:ةدماصلا ةلسابلا ةرصبلا ةنيدم ىف خويشلاو

 ىلع هنوهجوي يذلا يمويلا فصقلا لالخ نم

 مهعجاضم تضقا يتلا هذه دومصلا ةملق

 عمتجملاو قارعلا ندم ةلاسبو دومصل ناونعك
 ةميرج مهياكترا لالخ نم كلذكو :هلك يقارعلا

 تاوثس ةلدط هلعف نوسحت امم ىرخا ردغ

 نيسحلا تاوق نم ىرسألا اولاتغا مون .برحلا

 سيلو ًاريخآ و ءيبونجلا نونجم لقح يف ةلطبلا
 ءاسنلاو لافطالا لتق يف ءانعرلا مهتميرج أرخآ
 دومصلاو دجملا ةمصاع دادغب ةنيدم يف لزعلاو

 .بعصلا رصعلا اذه يف يبرعلا

 درد ,ىدم فرد

 دق .ةعمتجم مئارجلا هذه باقعا يف .لوقأ

 ,انلعف در نع نييقارعلا ريغو نوبقارغلا لءاستب
 .نؤكي هاجتا يآيو ةليسو يأبو فدكو

 نم قلطنا ,ةوخألا اهيا مكيلا يمالك يف يننا
 نم انسل اننا نوفرعت مكنا وه .ةدبكأ ةقيقح

 ىلع دريو .هلخاد يف يختند نا لبق هريغ عزفتسي

 يذلا زارطلا نم سيلو .قحتسي امب ناودغلا
 كلذلو .هل ةارادم وأ ودعلا نم ةيشخ ىنأتب

 دق انك تاكاهتنالا هذه نم لقا نا لوقأ ينناف

 .لبق نم ًايوق آيروف أدر اهيلع انددر
 يف انتارايتعا يه امو ؟نآلا ىنأتن نذا اذاملف

 مآ ودعلا ىلع درنس اننا له مث ؟ينأتلا اذه

 ؟ىفكو بستحن

 ةدجاملا ةيقارعلاو لطبلا يقارعلا حيرأ يكلو
 تافصاوم ىلا سحتساو .ةيبرعلا ةمآلا ءانباو

 كلذبو .مهدجمو مهتلوطب رصع يف نييقارعلا
 ؛كلذك ةدايقلا ف يناوخا صاوخو يسفن نع ربعأ

 ؛:لوقنس امل مهعامس لبطن نا لبقو ءادتبا :لوقا

 يتلا ةبالصلابو ةقدبو ةوقب درنو .درنس اننا

 .ةيخيراتلا ةلزانملا هذه قارعلا رسخي ال نا مهملا
 .قارعلا رسخي ال نا وه مهملا نا لوقا امدنعو
 نا وه .هل ةيمتح ةجيتنكو .اذه يف دصقأ يننأف

 ىوتسم ىلع سبل ..ةلزانملا هذه قارعلا حبرب

 ءىدابملاو يموقلا نمآلاو ةدايسلاو ةماركلا ظفح

 ةرشابملا جئاتنلا ىوتسم ىلعو .ةلحرملا هذه يف

 ىوتسم ىلع اهحجيرب امنئاو ,:بسحف ةلزانملل

 ناو . ديعبلا يخيراتلا ىدملاو دعبلا تاذ جئاتنلا

 ةماه عفريو ؛فرشم وه ام لك ىلع هلجس يوتحي
 ىدم ىلع .ءاقرشلا برغلاو .دحامألا نييقارعلا

 :ةليسو رخَّدن نا نود ةقحاللا لايجألاو .لايجآلا

 ١" لوليا 55  ١ا/5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١3/5

 كردت ملاعلا نوعش
 ديدجلا يقارعلا نا

 حيراتلا عرقي
 هباوبا فرسثاو عسوا نم

 ءامد ةيامح ىف ةيغدرلا لئاسولا كلذ يف امب

 .لطبلا ليجلا اذه ءانبا حلاصمو

 ءادعألا ماها

 نوكن ال نا ةيشح قلقي مكضعب كرتا ا يكلو

 ,رشبلا نم يداعملا زارطلا اذه نا فرعن .مهلثم
 اماذا نثكأ هونت و لب ءرثكأ ئذامتيو عمطي امنا
 يمحي يذلا يويسما« نوكي نل.عدزلا نا هضوع
 فرقعث اننا :لوقا .مهحلاصمو نييدقارعلا ءامد

 امدنع مهوتي هنأي ليوط تقو ذنمو .ًاديج انودع
 فرصتن امدنع مهوتبو :مالسلا راعش ددرت

 اميرو :ددرت ةثاج اهكأد يورقلا نادفيو ؛ةمكحم
 آدأ نأ .ًأدبح نآلا فرعت اننكلو .فعضو فوك

 .ءافرسشلا برعلاو ,دجامألا نييقارعلا نم
 مه وتد نا .ةدحاو ةظحلل الو .:نكمد ال .ملاعلاو

 هيف امب انفرع دق هنأل .ودعلا هب مهوتي امب
 دكؤت امن انتيرح ذخاتس انئناف كلذلو .ةيافكلا

 ِق انتاذ دكؤدب و ىرخألا اهثيدايم ُْق انثدايم

 مادختساب ةعاجشلا نآل .كلذك ىرخألا اهصاوخ

 ءىدابملا نايدت ىلع ةرداق اهدحو تسيل حالسلا

 .بجي امك اهقيبطت وأ .يغبني امك اهتاسايسو
 ةقارعلا تاذلا ةفص تسل ةعاجشلا ناو

 امم وأ :ديدجلا ليجلا اذه ىف ققحت امم ةديحولا

 .هيف هقيقحت ىنمتنو لمعن
 ؛:٠198 ةنس لوليا نوركذت ةوخألا اهيا مكنا

 كاذ لوليا يف ىنارمالا ودعلا ادب موب نوركذتو

 امك آمامت :مكيلع هناودعب هتقبس يتلا رهشألاو
 تاشنملاو ندملا برض نم اذه لوليا يف لعف
 يف تناك يتلا ةيناريالا ةيلاجلا مايقو :ةيلورتبلا
 يف لبانقلا ريجفتب :هنم ضيرحتبو .قارعلا
 تاسسسؤملاو ,تابيلكلاو :ةماعلا نكامألا
 ناك ةيمارجالا تايلاعفلا كلت لكو .ةيموكحلا
 هتطخ نمض عقيب رارصايو .درام مدب اهبكتري
 .ةروثلا ريدصت ءاطغ تحت قارعلا ذخأل ةنلعملا

 نورابتي .مويلا مهعمسا يناكو :ناريا ماكح ناكو
 نورسفيو .ةيريتسهلا تاحيرصتلا قالطا ف
 ف مهعجشت .فعض ةمالع هنأب يروفلا درلا مدع

 غلب ىتح ,مهتسرطغ فو مهناودع يف يدامتلا
 ايوح آقرخ 44١1و ؛ءادتعا 559 مهتاءادنعا ندع

 198٠, لولبا 7١ ةياغلو ١94194 طايش 7” نم

 اهانلسرا يتلا انتاركذم نولهاجتي امك اولهاجتو
 ,جاجتحا ةركذم ”١97 تغلب يتلاو :مهل

 ىلع راثلا نودتاربالا قلطا امك .ءادحتسالاو

 با ةرتفلا نم .تارم ثالث ةيندملا تارئاطلا
 تاشنملا تفصقو ١98٠, لوليا ةيباغلو 6
 ةرتفلل تارم عبس ةيقارعلا ةيطفنلاو ةيداصتقالا
 ١148٠. لولبا ةياغلو ١9/8٠١ يناثلا نوناك نم

 قحب كلت ةعشبلا مئارجلا نوبكتري مهو .اوناكو
 ,مكحلا نا نومهوتي امبرو ,نومعزي .نييقارعلا
 لب .بعشلا نع لوزعم قارعلا ف .هنومسي امك
 نا نولوقي اوناك امدنع .مهمعز ف رثكأ نودامتي و
 مهتاسايس ديؤت قارعلا بعش نم ةيبلغألا
 عسوتلا قيرط نأل .ةيعسوتلا ةيناودعلا
 بعش ذقني يذلا ديحولا قيرطلا وه ناودعلاو
 نا نوركذت كش ال مكناو .اذك .هماكح نم قارعلا

 زومت يف ناك «نوينيمخلا» همهوت حضاف مهو رخا
 قرش قارعلا ىلع مهناودع اوئش موي 5
 قيوطت ةيساسا ةلحرمك نيفدهتسم ةرصبلا
 ةهءادن يننمح هجو دقل .اهلالتحاو ةرصبلا ةنيدم

 لابقتسا ىلا هيف مهاعد .ةرصدلا لهآ ىلا فورعملا
 هسؤبيل اي ..لهالهلاو دورولاب يزاغلا شيجلا
 .!فرخلا نونحملا كلذ ,هئايغو

 ىرتكلا مهتميره
 ,مهعومج تجامو :ةرصبلا لهأ راث اهمويو
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 قليفلا لاطبا نم ىماشنلا قارعلا لاجر نيدناسم
 قحسو ,هعم ةلفححتملا تاوقلاو .تلاثلا

 مهولا نم نولوحتب امدنع مهنأف ؛كلذل .ناودعلا

 ,مهفرشو مهدلب دض مهعم ةرصبلا ءانبا نا نم
 امنا اذه يف مهنأف .ًآيموي ةرصبلا ءانبا فصق ىلا

 عقربلا نورداغيو .يه امك مهتقيقح نوفشكي
 ةليط ةتيبخلا مههوجو ىلع هوعضو يذلا
 ىلع مهدقح نوفشكي مهنا .ةمرصنملا ةلحرملا
 ركذ نيبو .لجرو لفط نيب رييمت الب قارعلا ءانبا
 ةنيدم نيبو ؛لزعأ وأ براحم نيبو .ىثنأ وأ
 نع نوفشكي تقولا سفن يف مهنكلو .ةنيدمو
 موي :مهسفنا لخاد ىربكلا مهتميزهو مهسالفا
 بسك يق ًايئناهن اوسلفا دق مهنا اوفشتكا

 تاب نا دعب .ءالمعلاو ةنوخلا ريغ نم نييقارعلا
 .اهسفن ناردا لخاد برتقي مهسالفا

 برضو .ىرسألا لتقو ,؛ةرصبلا برض نا
 ,ةعباسلا اهتنس ةلزانملا تلخد نا دعب دادغب
 ىتلا نيدايملا يف ىربكلا ةميزهلا فشكي امنا

 ةفاضالاب :ةبيخلاو ةرارملاب ساسحالاو .تركد
 ال امدنعف .ةرشابملا ةلزانملا ناديم يف مهتميزه ىلا

 لك مغر :مئارجلا هذه لك باكترا نع نوعروتي
 امو ؛برحلا نم ةيضاملا تسلا تاونسلا براجت
 امو ءيورتلاو ةقدلاو ةريخلا مكارت نم هضرتفت
 لعفلا در رادقمو عون اوفرع دق مهنا نم هضرتفت
 ىوتسم ىلع .لاعفالا هذه لثم هاجت يبعشلا

 فشكن امناف ,ملاعلاو ةيبرعلا ةمآلاو قارعلا

 لخاد سالفالاو ةميزهلاب ريرملا مهساسحا
 ناو .اهحراخو ناريا لخادؤ .اهجراخو مهسقنا

 لوبق مدعو .لاجعتسالا مدعو انيناج نم يورتلا
 ةسايس .هلوح وه ام نيبو ضرغلا نيب لخادتلا
 ساسألا فدهلا يخوتل لاع سفن طبض
 ةقثلاب روعشلا دكؤي امناف ءهب ةلصتملا فادهألاو
 ُْق ,لدقتسملاو رضاحلا عم لماعتلاو .,رادتقالاو

 ىلع .ةيلبقتسملاو ةرضاحلا اهراثآو .امهتادرفم
 .روعشلا اذه ساسا

 انعم ملاهلا نوفش
 نوعب نوموزهملا مهو نورصتنم انناف كلذلو

 اهيا مترصتنا دقل .ىرابغلا ةمهبو .ىلاعت هللا
 نييرصتنعلا ىلع ًايملاع ًاراصتنا نويقارعلا

 رصتنا دقلو .نيهوبشملا نيكافالاو نييناودعلاو
 ال انهو ..هاصقا ىلا هاصقا نم هلك ملاغلا مكل
 امناو ؛بسحف هتمظناو هتاموكح ملاعلاب دصقا

 .ساسألا ةجردلاب ملاعلا بوعش دصقا
 لاع ريدقتو مارتحاب رظني مويلا ملاعلا نا

 ,ةعغساولا ملاعلا ءاجرا يف لح امتيح يقارعلل

 ةليبنلا اياضقلا ف ايميمص العافت هعم لعافتيو
 دومصلا اذه دمصي هتلعحو .اهب نما يتلا

 ضوخي يناريا يأ نا نوقرعي مهو .عئارلا
 هلباق دق يقارعلا نا ينعي اذه ناف :ةدحاو ةكرعم
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 مهولا نم نويناريالا لوحتي امدنع
 مهعم ةرصدلا لها نأد

 ادهؤي مهقيصلا ىل
 ندخل 6

 مهتقدقح نع نوفشكي

 بوعش ددع نآل كلذ .كراعم عبرا ف هردغ لياقو

 ىلا ًاسايق .ابيرقت ةبسنلا هذه يواسي ناريا
 ةرم لسبتسي يناريا يأ ناو .قارعلا بعش
 عبرا لسيتسا دق يقارعلا نا ينعت .ةدحاو
 تتاب ملاعلا بوعش نا اذه نم مهألاو .تارم

 عسوا نم خيراتلا دوقي ديدجلا يقارعلا نا كردن

 ف ةروطتملا تاقلحلا دوقيو ؛هباوبا فرشاو
 يناعملا لكب .ماما ىلاو ىلعا ىلا رضاحلا ءاقترا
 لمعي اميف .فصولا اذهل .ةقيمعلا ةيراضحلا

 داضم لعفبو .خيراتلا جراخ ينيمخ ناوعا
 .رصعلا اذهل حيحصلا يراضحلا نوكتلا ةيلمعل

 مالسلا ديرن ناريإ بوهش
 باحصا نحنو نويعسوت نويناودع مهنا

 هذه ىلا قارعلا ةناكم عفترت امدنعو .قح
 الو اقارشاو أولع اهديزن نا انب يرحف :ةجردلا
 ام ىلع ةمئاق انفقاوم نوكت نلف كلذلو .اهصقنن
 يدلا يزخملا مهلعفل يسكع لعف در نم يغيدي

 بعش دض ىرخألا ولت ةميرجلا هب نوبكتري

 اعون انلعف نزاونس امناو .بسحف قارعلا
 نوكت نا نود .لماوع ةثالثب اتيقونو ًاهاجناو
 هتدادمو قارعلا حلاصم باسح ىلع هذه ةنزاوملا

 : يش لماوعلا هذهو .يموقلا هيعش نمأو ايلعلا

 دق نييتاريالا نم ربكألا مسقلا نا - الوأ
 دض دحاو قدنخ يف ايعوضوم انعم اوحبصأ
 انعم اوحيصأ دق لقألا ىلع وا ,هناوعاو ينيمح
 ءاهناو مالسلا ىلا ةوعدلا يف دحاو قدنخ يف
 ةيحانلا نم فرصتن نا انيلع كلذل .برحلا
 فقوم دعاصت ةيلمع فقوي ال طخ قفو ةيركسعلا
 ةمهم لهسي الو .هاجتالا اذهب ناريا بوعش
 طلخ ىف ناريا يف نيهوبشملا ةينويهصلا ءافلح
 نيجرفتملا عفدو .ءاغوقلا سامح ةراثاو قاروألا

 ةيلمع لالخ نم برحلا رارمتسا ىلع نيمقانلا وا
 لهسي اميو .برحلا يف ةكراشملا ىلا ةيزيرغ ةراثا
 .نمزل اهرارمتسا ةمهم ناريا يف نييناودعلا ىلع

 تاونس تس دعب عمجا ملاعلا فرع دقل  ايناث
 رادتقالا مادخحتسا ناف كلذلو ,انرادنقا برحلا نم
 ناك نم انئاك .دحا هريسفب ال اهنالقع امادختسا
 ةمكحلا لخدم ةلكدم امئاو :فعضلا جاتن هناب
 .مدلفلا دلتبلا اذه ةدايقب يرحو .ةقدمعلا
 ةعاجشلا بناج ىلا ةمكحلاب اوفَرْعُي نا .هلهاو
 50 ىلعو .ةيلودلا طاسوإالا ُْق رادتقالاو

 دييأتلاب انتيضق ىلع دوعي امب .ملاعلا بوعش
 .ملاعلا بوعش نم لماشلا

 ةماعلا مكتسايسو مكتروت ةعمس نا  اثلاث
 .ماع هجوب ملاعلا ف ةصاخ ةيباجيا ةناكم ذُحأت
 ةناكملا هذهب كسمتن نا انم بولطمف كلذلو

 رثكا ىلحتن نا بجوتسي اذهو .اهنم ديزتسنو
 هنا يعن ناو :ريضلاو :؛سفنلا طدضي رثكاف

 ,قاطن عسوا ىلعو ايئرمو اقيمع انربص املكو
 نم ةديؤمو ةموع دم ةداضملا انتايرض تناك املك

 كلذك تناك املكو .ملاعلا يف طاسوالا عسوا لبق

 ريغ نم نييناربالا لبق نم ديج وحن ىلع ةموهفم
 لعف دودر لعجي يذلا رمالا .ينيمخ ناوعا
 ناريا ماظن هاجتاب انتايرض ىلع ناريا بوعش
 سيلو مالسلا راعش مدخي اميو ءاههاجتاب سيلو
 ماكح ةسايس ىلا رجنن ال نا انيلعو .برحلا راعش
 ماعلا يآرلل انزو مدقت هي ينلا ةرساخلا ناردا

 رصع يف اننال .قارعلا يف ماعلا يأرلاو .يملاعلا
 .:ةيمدلقالا دودحلا ماعلا يارلا ريثأت هدف ىطختي

 ناو ؛اياجيا وا ايلس ملاعلا بوعش يف رثؤيل
 اهل ميقن يتلا ةيساسالا تارايتعالا نم ادحاو

 :ماعلا يأرلا ةاعارم وه .انتسايس ىف اصاخ انزو
 ةيسايسلا تارارقلا تارابتعا ىف هلاخداو
 <4 نوكي امدنع ةصاخو .اهذختن يتلا ةيركسعلاو
 . اديفمو ايروريض كلذ
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 يف نوحجبتي ناريا ف ماظنلا سوؤر نا و
 مهاشخي ملاعلا نا :لوقلا يف نورابتيو مهبطخ
 تامالعلا زربا نم اذه نوريتعيو .مهفاخيو
 ملاعلا نا :نحن لوقن امذيب .مهماظنل ةيباجيألا
 اذه نا نظاو .اننوشخي ءادعالا ناو .انمرنحب

 نويقارعلا هقحتسي يذلا فصولا وه فصولا
 بساني يذلا فصولا وه فصولا اذه نال ,مويلا

 نا :لاقي نا وهو .ءىدابملاو تالاسرلا باحصا
 انتما ءانياو انيعش ناو .انمرتحي ملاعلا

 ايباجتا لعافتت ىرخالا بوعشلا ناو .اننوبحي

 فطعت لوقا الو .اهعم فطاعتتو .اناياضق عم
 نم اياحضلا فالآ مدق انبعش نال .اهيلع

 ملظلا عراقي هتماقب ايصتنم فقي وهو .ءادهشلا
 هتيب يف اقنخ قنخي ملو ,تابثو رادتقاب ناودعلاو
 .نويناودعلا لمأب ناك امك

 دق مهناف :نياهوبشملا ةلهجلا كئلوأ ىلا اورظنا

 نا :لوقلا وه يرزملا مهلاحل فصو لضفا اودجو
 امطسو هفاخي نم نا .مهاشخي وا مهفاخي ملاعلا
 كلذ ىف رثؤي نا نكمي هنا دقتعن الف هاشخي وا

 ىوتسم ىلعو .اقيمع ايباجيا اريثأت طسولا
 ريغ انودع ءىدابم ىلع ليلد ريخ ناو .يخيرات
 ديدرتلا اذه وه .ةيمالنسالا ريغو ةيناسنالا

 .مهفاخد و مهاشخي ملاعلا نا :هلوقل .يمونلا

 ةلاسرلا كاحصا نحن
 ,ملاعلا عم ةقالغلل هوشملا مهفلا اذه نا

 نحن اما .ةلاسرلا ةلمح ةفص مهنع يفني ؛هدحول

 ةلاحكو .ءادعالا طسو ريغ طسو يا ناف

 امدنع نزحت انناف .ةتقؤم اميرو :ةدرارطضا

 نا كلذ دنع انيلعو .انفاخيو اناشخبي هنا فرعنت

 ءانم فوخلاو ةيشخلا نال .هفاخنو هللا ىشخحن

 ططشلاو رثجتلا ينعي امناف .انركذ ام ربغب

 تالاسرلا باحصأ نإ .اهنيدايم ريغ ىف ظلغلاو

 امنا ؛:ةقدمعلا ةيناسنالاو ةيموقلاو ةئنطولا

 بيطي الو .مهعم لعافتيو مهديؤي نمع نوشتفي
 اذه لبقو ءاذه ريغب مهسوفن رقتستو ارطاخ مهل
 امهم الملد ةعامجلا ءاضر نوكي يذلا هللا ءاضر

 .هةنلع

 هيبشتلا ىوتسم ىلع رومالا انعضو ولو
 ةعامج نم ينارياو يقارع لخد ولف .طسبيملا
 ةيسانمب ملاعلا نادلب نم ةعامج ىلع :ينيمح
 ةعامج ضعب ناف :ةلصفنم تايسانمب وا ,ةدحاو

 يناريالا نم افوخ اوقجترا ول ىتح .طسولا كلذ

 .هنومرتحي الو هنورقتحي مهناف مهيلع لحد يذلا
 هفادهاو هتاراعش نوضغبي لاوحالا لك ىف مهناو

 جف لك نم مذلا هل نوليكي مهناو .هيعس لئاسوو

 مهدحجنسف .يقارعلا مهيلع لخد ولاما

 ,قحلا ميق نع عفادي لطيك هعم نولماعتي
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 ودعلا نم ةيشخ ىئأتب يذلا زارطلا نم انسل
 هل ةارادم وا

 اهدحو تسيل حالسلا هادحتساب ةعاجشلاو

 ءىراسملا ناسن ىلع ةرداق

 مهناف كلذلو :بسكف ةيبرعلاو ةيقارعلا

 نيب لعافتبو .قيمع مارتحاب هعم نولماعتي
 .هللا نوعدي لاوحالا لك يف مهناو .يميمص اميرو

 ةينيمخلا حيرلا ةهباجم يف هقفوي نا ؛هناحيس
 نع اعافد سيلو ءاعيمج مهنع ةباين ءارفصلا

 لجس ىلا برقا انركذ امم نيتيهيبشتلا نيتلاحلا
 رصعلا ميق ىلا برقا امهنم ياو ؟عصانلا خيراتلا

 ؟ةرقتسملا ةيناسنالا سفنلاو تابثلاو

 اناصننا نامالع

 يه ما .هانفصو ام قفو يقارعلا ةلاح يه له
 ذق انناف كلذل ؟نوعنصي ام قفو ينيمخلا ةلاح
 هانحضف نا دعب هتناوعاو ينيمخ ىلع انرصتنا

 ,ايعامتجاو ايسايسو ايركف هتسايس انحضفو
 اذه لالخ نم :نيبقارعك ازراب ارود انيعلو :

 هتايحضتو ,حيظعلا انيعشل يل وطبلا دومصلا

 ديعصلا ىلع ةقئاخلا نارفا ماظن ةلزع يف ةيحسلا

 بوعش نم هتصخح نع هلزعل ىعسنو .يىلودلا

 رصتنن مل انناف كلذل .اهسفن ناريا لخاد ناريا

 دنع ايركسعو اينطو ةينيمخلاو ناريا ماظن ىلع
 قامعا ىف هيلع انرصتنا امناو .بسحف دودحلا

 قامعا يفو .ةيبرعلا ةمالا قامعا يفو .قارعلا
 ناريا لخاد ىتحو لب ةيناسنالاو ةيرشبلا

 ةلقلل ذوينم لثمم ىلا انودع ماظن لوحت دقل
 اهلوقعو اهناردج لكاتت يتلا ةرصاحملا ةلوزعملا
 اهيا .مكتنريسم تلوحت اميف .نمزلاع م
 ديعصلا ىلع ةرثكلا لثمي نم ىلا .نويقارعلا
 ,اذل حمساحلاو نيدملا رصنلا هنا يل ودلاو يموقلا

 راحدنالاو ,.ضوهن هدعب سيل يذلا قافخالا هناو
 .هلل دمحلاو انئادعال ةنعللاو

 وه ؛اذه نيبدملا رضنلا تامالع زربا نم ناو

 نوردعي مهناف :ةلزانملا نم تاوئس تس دعبو اننا

 ا نع ةمئاخ ةحاورطب انيعت ىلع مهيد نع

 تابرضلا انبعشل نوهحويف .لهلهم ءاطغ
 :هقوقص نم نسكلا نِم اوسند نا دعب ةسيسحلا

 مهايباون فشك دق انبعش نا اوكردا نا دعبو

 ,نحن صرصن اميف .ةيافكلا هيف امب مهضارغاو
 ال نا ىلع :عباسلا اهماع برحلا تلخد نا دعب
 قيرط نع مهبوعش نم ناريا يف رارشالا ريغ ظيغن
 رايتخاو ءاياونلا حيضوت يف دهح نم هلذين ام

 اقم نييو اننيب ةلزانملا يف ةبسانملا بيلاسالا

 .ةفاك نيدايملا يف ناريا

 ديلا تيقوت
 ..دجامالا نويقارعلا اهنا
 ذلا ما رادقم مكنم دحاوك فرعا يننا

 رصبلا ىلع نيينيمخلا ناودع مكسوفن يف هكرن
 ي يديالا وقوثوم مهو ىرسالا لتق ىلعو ,ةدماصلا
 .خيراوصلاب دادغب ةنيدم فصقو .لجرالاو
 ةثالث ىف نييندملا نينطاوملا لتقو فصق كلذ ليقو

 دقو .نطولا لامش يف ىرقلل ةينكس تاعمجم
 راثلاب بلاطت يتلا ةيودملا مكتاراعش تعمس
 .درتس انناب مكنئمطا يننكلو ,.عيرسلا درلاو

 ذه ناو .ةقيرطلاو تيقوتلا انل اوكرتا نكلو
 دترتس ناريا ماكح اهيف طروت يتلا ةسايسلا
 انيعش ةيضغ اومواقد نا نم زجعا مهو مهيلع

 ,فرعت ناربا بوعش ناو .ةحلسملا هتاوقو

 اندم وحمن نا ىلع نورداق اننا فرعي ملاعلاو

 .بولسالا اذهب درلا ررقث امدنع اهلماكي ةيناربا

 يتلا خيراوصلا نم ددع انودع ىدل ناك اذاف

 نم :هبعش ناخ نا دغب هتما ناخ نم هل اهادها

 نم انيدلو .ديزملا اهلاثما نم انيدل ناف ,برعلا
 يف ةطقن دعبا ىلا لصت نا ىلع ةرداقلا تارئاطلا
 .اضيا ديزملا ناريا

 .راردالا اننعش ءادهشل ةمحرلا
 .نوئساخلا اسخيلو
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 ديفيد بماك لا ةايحلا ديعي يلود رمتؤم ىلع قافتا نع ترفسا

 ايلبلا ربلأ يك ربما مك هير دنكسالا اه

 ةيبرع ةراعخو
 قادما وأ .هفاطا د لددحت نود يلودلا عتاب زيريب نوعمش كرام

 :ناموش دمحم  ةرهاقلا

 مل زيريب كرايم ةمق تقفار يتلا ةجضلا 171

 طاقن ءافخا وا ءاقللا جئاتن ميحضت قف حجنت لب

 ةرشهاقلا نيب تاقالعلا ىوتنسم ىلع نا .فالخلا

 نا حيحص .ةيوستلا دوهجل ةيسنلاب وا ؛,بيبا لثو
 ةسايسلل اكرتشم احاجن لثمت اهتازذ دحب ةمقلا
 رضم عم لماعتلا يف ينويدهصلا جهنلاو ةبكريمالا

 ىلا ةايحلا ةداعا روظنم نم ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 تيقوت يف و دودحم حاجن ةياهنلا يف هنكل .ديفيد بماك
 . ادج ابيرق رايهنالل هضرعيس يذلا رمالا ,بسانم ريغ
 اهيف امي فارطالا عيمج عقوتي امم عرساب امبرو
 .ةرهاقلا

 .. ريصملا ريرقت قح نع ثيدح ؛زيريب  كرابم

 . |: مامر نمنات مهفضسع 9

 !ه :اسخلا ؛لشنلا ةيرادنس

 تاهجوت نع اعجارت ةيردنكسالا ةمق لثمن ةيادب
 كرابم سيئرلا ةرادا اهتدبا .ةيموقو ةينطو .ةيباجيا
 ف فطاعتلا وا دييأتلا نم ديصر زارحا نم اهنمكمو
 نآلا ذخآ ديصرلا اذه .رصم لخادو ةيبرعلا ةحاسلا
 لت ىلا يرصملا ريفسلا ةدوع دعب اميس ال ؛عجارتلا يف
 يراجتلا عيبطتلا رهاظم ضعب فانئثتساو .بيبا
 ىلع اهلمحل ةمظنملا ىلع ةدنالع طغضلاو ,يحايسلاو

 عم قيسنتلا ةداعاو “8 ١47 نيرارقلا لوبق
 روهدت نم ديزتس ةلقنلا هذه نا كش الو .ندرالا

 الضف ,ةيبرعلا اهتما نع رصم ةلزعو يبرعلا فقوملا
 - بيبا لت عم تاقالعلاف ,رصم لخاد اهتافعاضم نع

 ةيعورشم نم للقت  تاداسلا ةبرجت تتبثا امكو
 ىوقو بازحا ةقالع رتوتو .ماعلا يأرلا رظنب مكحلا
 .مكحلاب ةضراعملا

 زيريب ةرايز تنادا دق ةضراغملا بازحا تناكو
 ديعيت ادبص ىلع «ةيليثارسالا» ةراغلا نا ىلا تراشاو

 فيز دكؤوت .ةيردنكسالا ةمق ءاهتنا نم تاعاس

 ؛ينويهصلا نايكلا اهعفري يتلا مالسلا تاراعش
 يف عمجتلا بزح مهتاو .عسوتلاو ناودعلاب هكسمتو
 طوغضلل عوضخلاب ةيرصملا ةموكحلا هودصا نايب
 يذلا دعوملا يف اباط ف ميكحتلا قافتا مامتال ةيكريمالا
 نم ةنفح لباقم زيريب لابقتسا و ءضدبالا تنبلا هددح

 .تارالودلا

 لحم تناك زيريب ةرايز راثا نا نوبقارملا ىريو
 فيقختلا نولوؤسملا لواح كلذل ,كرايم ةرادا حامتشا

 طورشلا قيقحت دعب يتأت ةرايزلا نا ىلع ديكأتلاب اهنم
 ىلع قافتالاو ,ءنانبل نم باحسنالا ىف ةلثمم ةيرصملا

 ةيلمع كيرحتل يعسلاو .اباط يف ميكحتلا ةطراشم
 ةمق يف يرصملا بناجلا دهتجا كلذك .مالسلا
 زيريب نوميش نم فارتعا ىلع لوصحلل ةيردنكسالا
 هب يطغيل ينيطسلفلا بعشلل ريصملا ريرقت قحب
 لب ءمهضفر اوددج «نييليئارسالا» نكل ؛هفقوم جرح
 يرصملا عورشملا ةميلع رداصم ىلا ادانتسا اوضفرو
 ,ةيبرعلا ةعيبلطلا» هسلا تراشا يذلا حالسلل

 يف ينيطسلفلا بعشلا قح نمضتيو يضاملا عوبسالا
 قحو .ندرالا عم ةيلاردفنوك راطا يف .ريصملا ريرقت
 طرشب .مالسلل ىلودلا رمتؤملاب كارتشالا يف ةمظنملا
 نوكي امهب لبقت مل اذاف 7+5 :741 نيرارقلاب اهلوبق
 .يندرا دفو نمض ةينيطسلف ءاضعا رايتخا اهقح نم

 كرادم  زدردد تاذداحم

 كرابم سيئرلا ضفر ةقئاسلا رداصملا ىلا ادانتسا
 ةرهاقلا نيب ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاقالعلا فلم حتف

 .ءاربخلا ىوتسم ىلع اهثحب حرتقاو .بيبا لنو
 قوقحب لاجملا اذه يف ىظحت ال «ليئارسا» نا ادكؤم
 ١941 ماع نع نالعالا ةركف كرايم حرطو .ةصاخ
 دادعالا هيف يرجي .ماللا لجا نم تاضوافملل ماعك

 ناك ةيريضحت ةنجل لالخ نم .مالسلل يود رمتؤمل
 نم اهليكشت احرتقا دق اسنرفو يتايفوسلا داحتالا
 نمالا سلجم ىف ةيوضعلا ةمئادلا ةسمخلا لودلا

 .نيينيطسلفو «نييليئارسا ومو برع نيلثممو
 ىدبا ةداعلاك هنكل :ةركفلاب هبيحرن ىدبا زيريب

 ,يلودلا رمتؤملا ادبمل :دوكيبللا» ةضراعم نم فواخم

 نود أدبملا ثيح نم ةركفلاب لوبقلا لياقملا يف حرتقاو
 فارطالا ديدحت وا :كرتشملا نايبلا يف اهيلع صنلا
 اذه .هماهمو هلمع سساو يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملا
 ةنجللا ةركفل اضيا دتما دوصقملا ضوفغلا
 .تاضوافملا موهفمو .ىل ودلا رمتؤملل ةيريضحنلا

 .اهيناوج ةفاكن ةينيظسلفلا ةلكشملا لحو
 يذلا كرتشملا نايبلا نا اضيا هابتنالل تفاللا

 ,ديقي د بماك تارابعو ح ورب غيض دق تاثداحملا بقعا

 تاقالع يف ديدج دهع ءدبب مازتلالا ىلع صني وهف
 دكؤي ميكحتلا ةطراشم عيقوت ناو .بيبا لتو ةرهاقلا
 - اعيط ةرشابملا  تاضواقملاو راوحلا ةيمها ىلع

 عازنلا اهيف امب :ةيلودلا تاعزانملا ةيوستل ليبسك
 ىلا نايبلا ريشب مل اذه نم رثكا .«يلدئارسالا» يبرعلا
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 امم .ةيريضحتلا ةنجلل وا مالسلل يلودلا رمتؤملا عع
 وكسوم اهب لزاغي زيريب نم ةروانم اهناب يحوي
 يتلاو :ةيوستلا يف رود نع ةثحابلا وكسوم .نامعو
 شماه ىلع اهتيجراخ ريزوب عامتجالل زيريب ىعسي
 يتلا نامعو .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا لامعا

 نم مالسلا ةلجع ديمجت وا كيرخحت اهيلع فقوتي
 لواح دقف يلاتلابو .ينويهصلا  يكريفالا روظنملا
 ةنجللا يف ةكراشملا ىلع نيسح كلملا ثح زيريب
 ريرقت قح لوح .دعب ام يف ضوافتلاو .ةيريضحتلا
 ناكو .نيينيطسلفلا ليثمتو .يلودلا رمتؤملاو .ريصملا
 ىلع قفاوي هنا كرابم سيئرلاب هئاقل لبق نلعا دق زيريب
 ةبغرو قفتي كلذ نا امملاط مالسلل ىلودلا رمتؤملا

 رشابملا ضوافتلا ةركف حرط هنا ريغ :نامعو ةرهاقلا
 سسا ىلع ةقطنملا اياضق ثحبو .رمتؤملا ءانثا
 .ةمظنملا كارتشا ضفرو .ةيئانث ةيفارغج

 ريريب ضومغ
 ةيلكشلا هتقفاوم وا زيردب دعو ءاج لاح يا ىلع

 لتل ةمزلم ريغ يلاتلابو .ةضماغ يلودلا رمتؤملا ىلع
 انسب 2 تقوي يق عجارتلاب اهل حمس اهم بيننا
 هملسيو .ءارزولا ةسائر دعقم زيريب كرتي نا دعب
 يف ةيمسرلا رداصملا ضعب ناف كلذ عمو .ربماشل

 بزح مازتلا عقوتتو ١!« زيريب فقومب بحرت ةرهاقلا
 .ةيريضحتلا ةنحللاو ىلودلا رمتؤملا ةركفي ؛لمعلا»

 ءاهتنا دعب ةيجراخلا ةرازو زيريب يلوت لالخ نم
 نا رداصملا هذه دقتعتو .ءارزولا سلجمل هتسائر

 فالح ةطقن ىلا مالسلل يلودلا رمتؤملا عوضوم لوحت
 اهدبعصت زيربب ةحلصم نم .«دوكدللا.و «لمعلا» نيد

 اهب زوفي نا حجرملا نم .ةديدج تاباختناب ليجعتلل
 .ةردخالا عيداسالا لالخ ةييعش نم هّزرحا ام بنسب

 هاجتاي ةطشنلا هتاكرحتو رصمو برغملا هترايز دعبو
 .ةيقيرفالا ةراقلا يفو وكسوم

 لت ناف تاريدقتلا هذه ةمالس نع رظنلا ضفيو

 قارواب لاوحالا لك يف كسمت .ةرهاقلا سكع ىلع .بيبا
 تءاش اذاف .ىلودلا رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا
 ,ةيلخادلا تانزاوتلا بسحب اهتدمج وا اهتكرح
 اما .ةيكريمالا ةرادالا فقومو :ةبجراخلا اهحلاصمو
 وديسو .ةمظنملا مساب ثيدحلا عيطتست اهناف ةرهاقلا

 ديرت ال كلذك .نآلا دعب اهعم قيسنتلا عيطتست نل اهنا

 ىلع لوصحلا دعب الا ريخالا اهففوم نع نالعالا نامع
 يف ,عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلل ريضملا ريرقت قح

 نا نوبقارملا عقوتي كلذل .ندرالا عم ةيلاردفنوك راطا
 يف كارتشالا ةيمهأب نامع عانقال ةرهاقلا ىعست

 ةيولطم ةوطخك يل ودلا رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا
 فارتعالا ىلع بيبا لت ثحو .ةيرصملا دوهجلا معدل

 مدعب يندرالا طرشلا ىلع ةقفاوملاو ,ريصملا ريرقن قحب
 .ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا ملاعم يف تاريديغتب مايقلا

 ةمق جئاتن ىلع نامع تعلطا دق ةرهاقلا تناكو

 روطتن نا رظتني ةيفتاه تالاصتا لالخ ةيردنكسالا
 لظ يف .فقاوملا قدسنتل ةكرتشم تاثداحمو تارايز ىلا
 ةيبرعلا لعفلا دودرو .زيريب  كرابم تاثداحم جئاتن

  ةيئدرا ةمق ثودح رظتنملا ريغ نم نكل .ةيلودلاو

 ضعب ديري ءودبي ام ىلع نيسح كلملا نال ةيرضم
 ةمقل ةقفارملا ةحضلا رمن ىتحو .فقؤملا ميسقتل تقولا

 (].هل جرخلا نم اردق بيست ينلا .ةيردنكسالا
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 ماضل نافل حف دش ٠

 ةنوخنف ءازثأب تدي دخاولا ميلا لخاد ىتح

 لمافني غارب العا

 قاقشنالا ةفاح لع اههضي ةيسشلا ةهنجلا لخاد داح عارص ٠

 تافرع عم ءاقل ىأل ضفارلا قشمد فقوم رركن ةقعاصلاو

 ي واميرلا دهف  نامع

 ةوطخ نيبو ؛ةدراب ىرخآو ةنخاس ةبه نيب | ل |
 ةلئافتم ةجوم نيبو ؛ةيبلس ىرخأو ةيباجيا كنب
 يديحوتلا دهجلا لازي ام ؛ةمئاشتم ىرخأو |:|
 نم ريثكلا طسو ءاحجرأتمو ًاحوارم ينيطسلفلا
 .ةيلودلاو ةييرغلا تالخادملاو تاددقعتلاو بعاصملا

 تانايبلاو تاحيرصتلاو .لاعقألا نم رمكأ لاوقألا
 .ةيلمعلا تازاجنالا مجح ىلع ىغطت تالوادملاو
 :ةيودحولا ةوحصلا هاجتاب ًايعقاو ققحتملا دودرملاو

 حارج اهتقهرأ يتلا ريرحتلا ةمظنم ليعفت ةداعإو
 يف داحلا براضتلاو يلخادلا فازنتسالاو :قزمتلا
 يتلا ةينيطسلفلا ىوقلاو لئاصفلا رظن تاهجو
 .ةدحوملا ريرحتلا ةمظنم اهعومجم يف لكشت

 ةلمح عاسنتا ىلع رودد ..عارصلاك ..راوحلا

 يفو ؛فشمد يف امك سنوت يف ..ةيبذجأو ةيبرع مصاوع
 يفو ءوكسوم يف امك غارب يفو .نامع يف امك رئازجلا
 طاسوألا نيب راوحلا رودي ..ةرهاقلا يف امك سدقلا
 . عارصلا عم بنج ىلا بنج ؛ةينيطسلفلا

 ةهبجلاو حتف نيب ,غارب نالعا» ناك دقف
 ةباثمب .ينيطسلفلا يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا

 ةدحولل ةينيطسلفلا قاوشألا ةكرب يف يقلأ ريبك رجح
 ةيلوادت رئاود ةلمج هلوح نم تحازنا دقو ..ةينطولا

 .ديدنتلاو دييأتلا يبطقب ةموكحم ةيراوحو
 ىلا ديعت «غارب نالعا» لوح ةرئادلا تاشقانملا

 - ندع قافتا» لوح عسوم شاقن نم راد ام :ناهذالا

 ينطولا سلجملل ةرشع ةعباسلا ةرودلاو ءرئازجلا
 دعب عقوملا «نامع قافتا» مث ١1484 ماع ينيطسلفلا
 .ماع نم لقأب كلذ

 دحاولا ليصفلا لخاد ىنح كافالخ
 .الحفتسم لاز ام فالخلا نكلو ..رودد راوحلا

 قفالا يف لعل لب .دعب ققحتت مل ةينطولا مساوقلاو
 ةكرحو ,ةديدح تافالخ عوقوب يحوب ام يسيطسلفلا

 .سمألا ءافلح نيد ةلقانم

 ةهبجلاف .ماسقنالاب ةددهم تتاب «ذاقنالا ةهبح»

 ةعامجو ..يبعشلا لاضنلا ةهبج اهعمو ةيبعشلا
 «غاري نالعا» نم ايدقن افقوم فقن .بوقعي تعلط

 ةماعلا ةدايقلاو حتف نع نوقشنملا مصتعي اميف
 ىنح .نالعالا ِق ءاج ام لكل ماحلا ضفرلاب ةقعاصلاو

 مستي لوألا :نارايت كانه .ةيبعشلا ةهيجلا لخاد
 شبح جروج روتكدلا هلثميو يدقنلا لادتعالاب
 هدوقيو فرطتلاب فصتي يئاثلاو .فيرش وبأ ماسيو
 .يناميلا رهام وباو ىفطضم يلع وبا

 يسايسلا بتكملا وضع اجاوخلا يمزع نا مغرو
 انل دكأ دق ,لدتعملا بئاجلل لايملاو :ةيبعشلا ةهبجلل
 .ماسقنالل ةهبجلا حش رت يتلا تاعئاشلل ةحص ال نا

 «غارب نالعا» سيردت دق تلا ام ةيدايقلا تاطحملا ناو
 يارب ذخؤيسو :تيوصتلل عوضوملا حرط ةيغب
 نا ىلا ريشي نم كانه نا الا ..ةيلقألا مزتلتو ةيبلغألا

 رمآلا .نيلدتعملاو نيفرطتملا نيب رودي ًأداح آاعارص
 مدقت الب ةحوارملاو للشلا وأ قاقشنالا ينعي دق يذلا
 .ديدج هاجتا يأ يف

 عم ءاقل ىف تدبأ دق تناك ةيبعشلا ةهبجلا

 ىلع تاظفحت ةلمج ؛:يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا
 فقوملا حاضياو اهيطختب تبلاطو .«غارب نالعا»
 .ًايدج نالعالا ةشقانم اهل نكمب ىتح .اهنم
 لب .«نامع قافتا» ءاغلا نمضتي مل نالعالا-١

 ..ال نم ةفلؤملا ءمعل» ةغيص يواسي ام وهو .هديمجت
 م8

 ؛ ددقيد بماك رصم عم ةقالعلل قرطتي مل نالعالا

 .ةرهاقلا نايبو
 :يىل ودلا رمتؤملا و يملسلا لمعلا نع ثدحت نالعالا

 . حلسملا حافكلا ىلا لياقملاب قرطتي ملو
 عم ةمظنملا ةداق تادكولسو تاحيرصت ضقانقت - ؛

 ىلع نالعالا صني امنيبف ...«غارب نالعا» نومضم

 دمحمو حئاسلا خيشلا حرصي «نامع قافتا» ديمجت
 7147 رارق نالعالا ضفري امنيبو ..هب كسمتلاب محلم
 تارارق نمض هب فارتعالا يراره يف تافرع نلعي
 .ىرخا

 ,رئازجلا ندع قافتا عقو نا ريزولا ليلخل قبس - 5
 ضقني نا عنفمي امف :مايا دعب هضقن تافرع نكلو

 10)- 1 :ىانمر] ننعم معفقاع -



 :ايدج هيلا رظنلا نكمي ىتح
 نأب .يعويشلا بزحلاو ةيطارقميدلا ولثمم در دقو

 سابع دومحم ليدق نم هعيقوت ىرح ًيرس ًاقافتنا كانه

 : لد ام نمضتي

 لبق نمو ًايمسر نامع قافتا ءاغلاب حتف دهعت ١
 سلجم داقعنا لاح :ةيزكرملاو ةيزيفنتلا نيتنجللا

 .يديحوت ينظو
 سلجملل ةرشع ةعيباسلا ةرودلا ءاغلاب حنف دهعف  ؟

 اهتارارق رابتعاو .نامع ىف ينيطسلفلا ينطولا
 .ةيغال ةيميظنتلاو ةيسايسلا

 .حتف مزتلتو .:ةشقانملل رصم عم ةقالعلا عضخت “" 

 هذه نأش يف يديحوتلا ينطولا سلجملا هررقي امب
 .ةقالعلا

 تاذرغ سحاش

 لاؤزت ام ةيبنعشلا ةهبجلا تناك اذاو ..هيلعو

 قطانلا اجيهلا وبأ ناحرق نأف :غارب نالعا «سردت»

 صفرلاب حرص دق .ةيروسل ةيلاوملا ةقعاصلا مساب
 .تافرع عم ءاقل وأ راوح يأ وأ .غارب نالعا دونب لكل
 هرضحي ينيطسلف يبعش رمتؤمل ةوعدلا حرتقا امك

 سلجم باختنا هلالخ يرجيو .طقف ,نوينطولا»
 تافرع اهيف كراشي ال ةيذيفنت ةنجلو ديدج ينطو
 .هندابق ناكراو

 فقوم عبطلاب سكعي اذه اجيهلا وبأ فقوم
 هنا ىلع ةوالع .ةماعلا ةدايقلاو حتف نع نيقشنملا
 ظفاح هحرش يذلا ىروسلا فقوملا عم ًامامن قياطتب

 امهنيب ىرج ءاقل لالخ نيقشنملا ميعز ىسوم ويآل دسأ
 .ارخؤم

 .اهلخاد.يف ةليئق نالعالا -ذاقنالا ةهبج
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 تافرع عم ًاقلطم ءاقل ال نا ..ييروسلا سيئرلا لاق

 ةرواحمل أدادعتسا انىدل نكلو ؛فورظلا لك تحت

 تايفوسلا ةطاسو اما ..حتفل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا
 مادخ لقن دقف لشقلاب تهتنا دقف تافرع نيبو اننيب
 عم اددجم نواعتلا مدع ىلع انرارصا فوشتابروغل
 .تافرع

 فقاوم نع ةفلتخم فقاوم انل» :الئاق دازو

 ال كلذلو .أديج كلذ نوملعي مهو .تايفوسلا ءاقدصأالا
 ءاطغ اهب موقي يتلا ةمتاوح فيان ةرسمسل اومتهت
 ةمتاوح نا فرعن نحن ..تافرع فارخنال ًايتايفوس
 .فارحنالا ىف تافرع ىلع مدقتم

 مكيدرن ..ىسوم وبا هسيلجل دسأ ظفاح لاق اريخا
 نال .ةيبعشلا ةهبجلا عم ةديج ةقالع ىلع اولظت نا
 ةهبج ضّوقي نا نكمي .رخآلا روحملا وحن اهكرحت
 سيئرلا صرح .مكموصخ فوفص ززعيو ذاقنالا
 ,ةيبعشلا ةهبجلا عم ةعيطقلا مدع ىلع يروسلا
 بزحلا صرح لداعب ؛ذاقنالا ةهبح» دوجو ىلع ًأظافح

 فلاحتلا بناجل اهئاقيتسا ىلع ينيطسلفلا يعويشلا
 هاجتاب جوري امك هعفد ناك انه نمو .يطارقميدلا

 هدقع ًأررقم ناك يذلا سمخلا لئاصفلا عامتجا ءاغلا
 فو .يئاهنلا ليصفلا اذه فقومل ًاراظتنا .رئازجلاب
 ةيدابقلا تايوتسملا فلتخم ىلع سرادتلا ءوض

 عامتجا نا يعويشلا بزحلا طاسوا لوقتو

 ةهبجو ةيطارقميدلاو حتف) ةسمخلا تاميظننلا

 رئازجلاب (يعويشلا و ةينيطسلفلاو ةيبرعلا ريرحتلا
 نهارتو ةيبعشلا قاحتلا ماما بابلا قلغي نا نكمي
 ىلع ةيبعشلا يف لدتعملا رايتلا ةردق ىلع طاسوألا هذه

 يف متيس يذلا راوحلا لالخ نم نيفرطتملا حامج حبك
 لؤولبا 8١و ١٠ يموي ةهبجلل ةيزكرملا ةنجللا عامتجا

 .ةيئاهن ةباجا ميدقت فدهب يراجلا

 ,فقوملا اذه يعويشلا بزحلا طاسوا نلعت اميفو
 عامتجا ليجأت نا «حتف» ةكرح يف ةميلع رداصم لوقت
 ءاني سيلو .حتف ةكرحب قلعتت تارابتعال مت .رئازجلا
 امك ةيبعشلا فقوم راظتنا يف يعويشلا بزحلا ةيغرل
 .عاضب

 طاسوا دوسب !داح ًاماسقنا نا رداصملا هذه دكؤتو

 دحأ هب ماق يدرف فرصت ءارج حتفل ةيزكرملا ةنجللا
 نيب ةقالعلا ىف رتوت ىلا ىدا امم .نيينمألا نيلوؤسملا
 ءاضعا نيب اداح افالخ رجف امك :ةمظنملاو سنوت
 امك .ءسنوت تافرع هرثا ىلع رداغ ؛ةيزكرملا ةنجللا
 راطقا ىلا ةنجللا ءاضعا نم رخآ ددع اتقؤم اهرداغ
 عامتجا لجأ يذلا رمآلا ..ةفلتخم ةيكارتشاو ةيبرع
 ..رئازجلا يف سمخلا ةينيطسلفلا لئاصفلا

 أران لازت ام .ةيسنوتلا  ةينيطسلفلا ةقالعلا ةمزا
 لقن مغرو ءسنوت ىلا تافرع ةدوع مغرو :دامرلا تحن
 نم ددع ىلا سنوت نم ةينيطسلفلا تارادالا نم ددع
 ةقالع مكحي لاز ام مزأتلا نا الا ..ةيبرعلا مصاوعلا
 .نيدناجلا

 .. دعبو
 لازت ام ,غارب نالعا» اهراثا يتلا راوحلا رئاود

 فقاوملا نم ريثكلا لمحت لازت امو ..ددعتتو ربكت
 ةحاسلا ىلع اصوصخ .انايحا ةبيرغلا لب ..ةضقانتملا

 اوفرع لاجر فقي ثيح .ةيروسلاو ةيندرألا
 فوفص يف .تافرعل ايخيرات ةديدشلا مهتضراعمب
 دلاخ ءامسا لعلو ..راوحلا ةصرق لابتشهال نيعادلا
 رسايو ةيبرغ وبا تجهبو شبح جروجو موهافلا
 :نيلئاقتملا لاب يف رطخي ام رخآ تناك دارو قئافو ورمع
 عم ينطولا راوحلا ةرشابمل دادعتسالا قيرط ىلع
 [].تافرع عم ضوافنلا ةلواط ىلا سولحلاو .حتف
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 'ؤدبدخ هح تامل ةورأ شا
 ربيعا ااهنخلا

 2000 ِ ماما مام رولا موو ورحبت تروج

 ْس ا ةاورطف تغفر 0 ماظنلا يدبأ نم تطقس ةماه قارؤأ ثالث

 ؛ةقداسلا ماظنلا ةسادس نع «فلتخم» جمانرب بحاصك ديدح

 يلاحلا يروسلا ماظنلا «ةراطش» تناك ..امئاد با
 فصاوقعلا نم هزنالم يه «تامزألا ةراجت» يف

 يهو ..اهل ضرعتي يتلا ةيريصملا راطخالاو اهل
 هب عتمتيو ةوق رهاظم نم هيلع ودبي ناك ام رس يلاتلاب
 ةقناخلا ةيلخادلا هتلزع نم مغرلاب رارمتسا لماوع نم
 ةيداعملا هتيدكرت يف لصأتملا ريبكلا ىوينبلا للخلاو

 نم ةمزا لك نمض رودب هسفن طبر يف آمئاد حجن دقل
 رطقلا هب عتمتي ام فيظوت قيرط نع ةقطنملا تامزا
 لماعلا لظي ثيحب ,ةيئانثتسا ةيمها نم يروسلا
 فارطألاو ىوقلا لبق نم هنع ىنغتسي ال يذلا
 أرداق لظي ىيلاتلابو .ةقالعلا تاذ ةيلودلاو ةيمدلقالا
 فارطألاو ىوقلا هذه معد نم ةدافتسالا ىلع

 .اهتادعاسيمو

 ةيلودلا فورظلا نا دكؤت ةيلاحلا تايطعملا نا ريغ
 يه اهسفن ةراجتلا هذه تحبصا ثيحب تريغت دق
 ماظنلا اهنم يناعي يتلا ةروطخ دشآلا ةمزألا ردصم
 ..هريصفم ددهتو يروسلا

 نيتلودلا نيب قافولا تاهاجتا ددجت ةرتف يفق
 ةنيعم لولح نع ثحبلا وحن امههجوتو نييمظعلا
 ,ةمزألا ةرادإ, ةفيظو دعت مل ,ةيميلقالا تامزألل
 ةفص يذ دئاع قيقحت ىلع ةرداق ؛اهتسارح»و
 يروسلا ماظنلا ناك يتلا ةقيظولا يهو ,ةيرارمتسا
 .اهتسرامم ديجي

 ثالث اداضف هاحذ فورلخلا ردت

 يتلا تاروطتلا ىلع ةعيرس ةرظن لعلو .هحلاصمو
 ىلع ايفاك ًاءوض يقلت ةقطنملا تامزا مظعم اهتدهش
 :رييغتلا اذه ةعيبط
 قافتالا» ىلع عيقوتلا نيب :ةيئانبللا ةمزألا - ًالوأ ©
 راوحلا نيبو يضاملا ماعلا رخاوا قشمد ٍْق «يثالثلا

 يقيقح بالقنا كانه .توريبب ,ليخلا قابس» يف يلاحلا
 .اهيف هرودو ةمزالا نم يروسلا ماظنلا عقومل ةبسنلاب

 ةطلسل اسيركت «يثالثلا قافتالا» ناك نيح يفف
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 يف ةيعرش ريغو ةيعربش ةطلس لك ىلع يروسلا ماظنلا
 لبق نم «ةنميه ةرهاظت» هيلع عيقوتلا ناكو :نانبل

 ماظنلا بايغل اسركم يلاحلا راوحلا يتأي .قشمد
 نيدو ..:هتافلح» ىدل ىتح هذوفد صلقتو يروسلا

 ؛دادخ راذنا» طوقس ركذتن نا نكمي نيتلحرملا نيتاه
 .طابش ١١ لبق :يثالثلا قافتالا» ىلا ةدوعلا بوجوب
 ىلا ةوعدلاو مكحلل ةيرازولا ةعطاقملا طوقس مث

 ةلواط هلك اذه ىوف ضهنتل .ةيعامجلا ةلاقتسالا

 يف .اماع ١١ ذنم ةرم لوأل ينانبللا  ينانبللا راوحلا

 .قنشمد ماكح بايع
 تافرع رساب جارخا دعب :ريرحتلا ةمظنم همزأ  أيناث ©

 يروسلا ماظنلا ةرداصمو سئوت ىلا نانبل نم
 ةكرعم نالعاو :«ةيراسنلا» ةينيطسلفلا تامظنملل
 ةرؤب تناك .هي تنلعا يذلا لكشلاب «نامع قافتا»

 ماظنلا ناك نيح يف ؛:تافرع قيرف لخاد ةلعافتم ةمزألا

 قاروألاو تاراعشلاب نوكسمتي هعابتاو يروسلا
 داحتالا نا ىتح .رخآلا قيرفلا ةهجاوم يف ةيوقلا

 ء*اهرود بعلت له ظادتحالا ةقرولا :دسأ تعفر

 اديام ىلع ةنهارملل هدادعتسا ىدبآ هسفن يتادفوسلا

 .«حتف» ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا لخاد ةلخلخ هنا

 ةمصاعلا ىلا آايلاح تلقتنا ةرودلا هزه نكل

 ةمظنمل ةيعرشلا ةدابقلا تداعتسا دقف ؛ةيروبسلا

 اهعضو تداعتسا امك ةيلحادلا اهتدحو ريرحتلا

 ددجتو .ةينطولا ةدحولا ديدجت ةيلمعل ديحو بطقك
 داحتالا اهسأر ىلعو ةينعملا ةيلودلا ىوقلا دييأت

 ىلا فاقشلا عقوم لقتناو .ةدحولا دذهل يتايفوسلا

 .قشمد ىف ىرخألا تامظنملا ميقت ثدح

 نكمي ريرحتلا ةمظنم ةمزا نع ثيدحلا لاجم يفو
 نأ دعبف .اهسفن ,طسوألا قرشلا ةَمّرا» نع ثيدحلا
 بطاخملا ساسألا فرظلا وه يروسلا ماظنلا ناك
 ةيلودلا ىوقلاو فارطألا لك لبق نم عوضوملا اذهب
 دجن ..يتايفوسلا داحتالاو ةذحتملا تانالولا تاذلابو

 نيد ةسفانملا ةمحز يفف ..ًاريثك ةفلتخم موبلا لاحلا

 يتلا ةغيصلل امهنم لك معد ىلع نييمظعلا نيتلودلا
 زكرت ةدحتملا تايالوؤلا نا دحت ,لحلا لجأ نم اهحرطت

 ةرشابملا تاضوافملا ىلا ندرألا رج ةغيص ىلع ةدشب
  ةئرصملا ,مالسلا ةدهاعم» ظيشنت ةلظم تحت

 ىلع يتايفوسلا داحتالا زكري نيح يف .ةيليئارسالا»
 يركرملا ريرحتلا ةمظنم رودو يلؤدلا رمتؤملا ةلوقم
 اهرود ميوعتو ةمظنملا ةدحو ديدجت نا ًاريتعم .هيف
 .روكذملا رمتؤملا وحن قيرطلا يف ةيسيئرلا ةطحملا وه

 هيف ناك يذلا تقولا ىضقنا دقل :جيلخلا برح- اثلاث
 تناكو ؛برحلا هذه حاتفمب اكسمم يروسلا ماظنلا

 قشمد موت ةماع ةيلودلاو ةصاخ ةيبرعلا تارداسملا

 يف حاتفملا كلذ مادختسال ةقاربلا ضورعلا اهل ةلماح
 لعتشملا عارصلا اذهل ةياهن وأ لح نع ثحبلا ةيلمع
 هقطانم دشأ و ملاعلا ةرصاخ يف لد .ةقطنملا ةرصاخ يف

 .ةروطخ
 نارسال ىرويسلا ماظحلا حبولت ناك تقولا كلذ ٍِق

 هبضارا يف يقارعلا طقنلل بيدانألا حتف ةداعا لامتحاب

 كلذ اهحرطي طورش ةيأل خضرت ناريا لعجل ايفاك
 ءاطغلا عقري فقومب هحيولت ناك كلذكو .ماظنلا

 حتفيو قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا نع «يبرعلا»
 .برحلا كلت نم دحاو يبرع فقوم ماما لاجملا

 ع ف 0 0

 .حالصالا ىلع ارداق يقوفلا رييغتلا دعي مل ةيروس يف
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 اريتك فلتخا دقرمآلاف نآلا اما
 كلت ةيروسلا يضارألا يف راملا ظخلل دعي مل- ١

 يف يداصتقالا ىوقلا نيزاوم ىلع ريثأتلا يف ةيمهألا
 ريدصتل ةديدج ذفانم قارعلا دجوأ ذإ .. جيلخلا برح

 .ةملاعلا قوسلا هلمتحتو هيفكب يذلا مجحلاب .هطفن
 ماظنلا ىلع طغض قاروا كلمت ناريا تناي  ؟١

 مل نا  لداعت ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع امدسال ,يروسلا

 ىلع ةطغاض اهنظي قاروا نم هيدل ام ىلع قوفتت
 ةرقلسلا ىوقلاو تامظنملا تحبضا دقف .ناربا

 تروطو تئشنا ينلاو) نانبل يف ناريإب ةطيترملا
 تحبصا ..(هفارشإبو يروسلا ماظنلا عم نواعتلاب
 قشمد ماكح ةنميه ىلع ةلقتسم ةيناربا طغض تاودا
 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةشهلا

 يف ىلجت ام رثكأ ديدجلا روطتلا اذه ىلجن دقو
 نا دعيف .نييسنرفلاو نيدكردمألا نئاهرلا عوصضوم

 فرصتلا ىلع أرداق هسفن ربتعي ىروسلا ماظنلا ناك

 تامواسم يف هلوخد دعبو ,عوضوملا اذه هاجت ةيرحب
 نع ايلك زجاع هنأب ءىيجوف .نأشلا اذهب ةماه ةيلود
 نيترايز نم مغرلاب تامواسملا كلت يف هتادهعت ذيفنت
 هتيجراخ ريزو امهب ماق نارهطل مايا لالخ نيدقحالتم
 .مادخ ميلحلا دبع هسيئر بئانو عرشلا قوراف

 ديدج رود نغ ثحبلا
 حاظنلا يدب نم قارؤألا هذه طوقس قفارت دقل

 ماظنلا كلذل ةيلخادلا ةمزألا مقافت عم يىروسلا

 نا كلذ نم رثكأ لب ..يسادسلا و يداصتقالا اهيقشت

 ىه ةبلخادلا ةمزآلا هذهو طوقسلا اذه نيد ةقالعلا

 لعافت ةقالع اهنا ..تيقوتلا يف قفاوت درجم نم رثكأ
 قفدت نم قاروالا طوقس ففخي ذا .ريثآتلا يف لدابتو
 نبح يف .قشمد هاكح ىلع بصنت تناك يتلا تادعابسملا

 نع ماكحلا كئلوا زجع نم ةيلخادلا ةمزالا ةدح ديزت
 ..معدلاو تادعاسملاب حهيلع دوعت راودأ ةسرامم

 يروسلا ماظنلا نا يف كش كانه سيلف .كملاود اذكهو

 ةيجيلخلا ةيبرغلا لودلا زازتبا ىلع ًارداق ناك
 ناريا ىلع طغضلا هناكماب ناك امدنع ربكأ تادعاسم

 هاجتاب ةيناودعلا لامعألاو برحلا عيسوت نم اهعنمل
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 يتلا «ةنوملا» كلمي ال هنا تبثأ دقف نآلا اما .لودلا كلت
 ةيجيلخلا تالقانلل يدصتلاب ناريا مايق نود لوحت
 ةبمدلقالا هابملا ف ىتح جيلخلا لود عم ةلماعتملا وأ

 .لودلا كلتل

 نم دن ال ةكئاشتملا تابطعملا دذه ءوض يف انهو

 .اهيقشب ةيروسلا ةيلخادلا ةمزالا ماما ةفقو
 عوضوم رمألا دعي مل :ىراصتقالا ديعصلا ىلع-١

 يف صلقت وا يراجتلا نازيملا يف زجع نع ماقرا
 ةمزا تامالع نم كلذ ريغ وأ ةبعصلا ةلمعلا يطايتحا
 ةلاح عوضوم عوضوملا حبضا لب .ةداح ةيداصتقا

 ىدل ةلمتحم ريغ ةاناعم ىلا لوحتت .ةيقيقح سالفا
 ةينغلا حئارشلاو تائفلا هيف امب بعشلا عومجم
  ةيعامتجالا ةدعاقلا لكشت تناك يتلاو .ةعفتنملاو
 نطاوملا فقوم فلتخب دعب هل ذا ..ماظنلل ةيداصتقالا
 فقوم نع ضيرملا هنيال ءاودلا ءارشل لاملا كلمن يذلا

 .دوقفم هسفن ءاوذلا نا املاط .هكلمد ال يذلا نطاوملا

 نبلاو ركسلاو تيزلاو نمسلاو بيلحلا اذكهو
 تاعاطقنا ىلا ةفاضإ :ةدرورضلا داوملا نم ريثكلاو
 تسلا زواجتت) ايموي ةليوط تاعاسل ءاملاو ءابرهكلا
 نم كلذ نع مجنب امو (اهسقن ةمصاعلا يف. تاعاس
 ليطعتلا ةيمك نم ديزي جاتنالاو لامعألا يف ليطعت
 .ىرخا بابسا نع ةيتاتملا

 ةمزا نا حضاولا نم : يسايسلا ديعضلا ىلغ " 

 ةيسئلاب ةيريصم ةمزا يه ,ىوتسملا اذهب ةقئاخ

 ءامذدلا نم راخحب بعشلا نيدو هندب يولقأ مالخنل

 راجفناب ددهت نا لبق  ةمزألا هذه لثمو .رزاجملاو
 ةعومجملا لخاد ةدقاقشنا تازارفإب ددهت  ريبك يبعش

 يف ةعومجملا هذه ناكرا سفانتب ثنح .اهسفن ةمكاحلا

 باسح ىلع جراخم وا جرخم نع ثحبلل مومحم قابس
 .ضعبلا مهضعب

 ةمزألا ىلا رظنلا نكمي ةقيقحلا نده ءوض ىلعو

 ام تاذلابو :ةيسيئرلا مكحلا ةقلح لخاد ةرمتسملا
 .يروسلا سيئرلا قيقش ,تعفر ةمزاي» فرعي

 هذه ةئادب ذنم هملا انيهذ ام نآلا ادكؤم حبصأ دقل

 ظفاح نيقدقشلا نيب فالخ ةديلو تسيل اهنا يف ةمزألا
 ةمزآل ةصاخ «ةيدسأ ةرادإ» ةديلو يش لب ؛تعفرو

 لاح نم هتقافتسا دعب دسأ ظفاح اهلا أجل .مكحلا
 اهب جلاعو .نيماع لبق اهيلا لصو يتلا ةبوبيغلا
 ةفالخلا ىلع ةسفانملا هتدلو يذلا يقيقحلا فالخلا

 ناكرا يف نيرخآلا طابضلا نم ددعو تعفر نيب
 .ةطلسلا

 هعقوم نع هقدقش ظفاح هيف دعبا يذلا تقولا يفف

 ماظنلل يصخش سراخك قياسلا هرودو يركسعلا

 هذه اهبلطتت يتلا «ةرذقلا لامعألا» ةيلوؤسم لمحتي
 مهقوف هسفن عفرو هموصخ كلذب ىضراو .ةيامحلا
 قلطم دئاقك هتوطس هل دّدج امم اهسقن ةمزألا قوفو
 ةيسابس ةروص هقيقشل سسأ تقولا اذه ىف :ةطلسلل

 ةينما ةطلس عورشمو (ةيروهمجلا سيئرل بئانك)
 ,(ةضاخلا تامهملاو نمألا نوؤش نع لوؤسمك)
 ةسايسلا نع اليدب ايسايس اعورشم هناسل ىلع حرطو
 ىوقلا ضورع هقيرط نع جردتسي ةلودلل ةيلعفلا
 يف ةحلصملا ةبحاص ةيبرعلا ةيلودلاو ةيميلقالا
 .نيتسايسلا نيب «عيوكنلا»

 يسايس جمانرب حرطب هل حمس يذلا أرس سيلف
 فقاوم ضرعف ماظنلل ةيلعفقلا ةسايسلا نع فلتخم
 ةينانبللا ةمزألاو يداصتقالا جهنلا نم ةفلتخم

 يبرعلا نماضتلاو جيلخلا برحو ريرحتلا ةمظنمو
 «”تايرحلا»و ,2ناسنالا قوقح» ًأريخأو
 .«ناسرفلا» هتلجم يف درد امك !«ةيطارقميدلا»و

 ةيجراخلا ىوقلا ةبطاخم يف العف تعفر حجن دقو
 وه هنا ساسا ىلع ةسايسلا هذهب ةحلصملا تاذ
 لجرلا» عقوم ىلا هتدوع نأو اهذيفنتل يلعفلا حاتفملا

 .كلذ ىلا قيرطلا يه ماظنلا يف :يوقلا

 ١ تحذر مأ اظفاح

 لصو ةيسايسلا  ةيداصتقالا ةمزألا مقافت عمو
 ,عيوكتلا» بوجوب رارقألا ىلا هيسفن ديسسأ ظفاحمب رمألا

 فقاوملاو جهنلا ْف رارمتسالا نا نم دكأت نا دعب
 اذكهو ...ةلاحم ال ةمزألا راجفتا ىلا يدؤيس ةقناسلا
 جيورتلاب ةطلسلا ةزهجأ يف بيرستلا رداصم تادب

 ةبسنلاب اميس ال .ةديدج تارارقو ةديدج فقاومل
 نأبو ..كلذريغو ةيبرعلا ةمقلا رمنؤمو جيلخلا برحل
 ةيلمع زاجنا رظتني تاب دسا ظفاح لبق نم اهنالعا
 لصحيس ام ةفرعمب قلعتم وه ام ضعبو جارخالا
 يذلا رييغتلل يداصتقاو يسايس دودرم نم هيلع

 ةقث يه ةقلعم لازت ام يتلا ةيساسألا ةلأسملا نكل
 نمب ؛عيوكتلا» ةيلمع يف ةحلضملا ةبحاض تاهجلا
 ظفاح هيف رصي يذلا تقولا يفف ..ةيلمعلا هذه ذفنيس

 هذه لثمب مادقلل لهؤملا وهو رداقلا وه هنا ىلع دسسأ

 يف اكوكش ةينعملا ةيجراخلا تاهجلا يدبت ,ةوطخلا
 :نيردصم نع ةمحانف كلذ

 :اهلاجر ةلحرم لكل نأب ةدئاسلا ةعانقلا وه :لوألا

 ةقياسلا ةلحرملا نع لوؤسملا يروسلا سيئرلا ناو
 ةديدجلا ةلحرملا دوقي نا نكمي ال .اهضيضقو اهضقب
 هتيقادضم ,عيوكتلل» يطعي نا نكمي الو .حاجنب
 رحب ْف هميوعتو ماظنلا ةيويح ةداعتسال ةيفاكلا
 .ةقناخلا ةيلاحلا هتامزا

 يف مكاح اهعطقب تادهعتب ةقثلا مدع وه : يناثلاو

 رابتعا ىلع :ةمزألا كلت نم هجارخا لباقم ةمزا مضخ

 ف ةقباس براجت ةينعملا ةيلودلاو ةيبرعلا تاهجلل نا
 انه نمو .حاجنلا نم فاك ظح اهل نكي مل لاجملا اذه
 عسقاوم رييغتلا لاطي نا ىلع تاهجلا :كلخ صرح
 .لوألا عقوملا اهلقأ ماظنلا يف ةيساسأ

 ماظتلا ريمحَم حرطي يذلا ماكرلا اذه مهضخ يو
 تعفر نا نع قشمد نم ءابنا دراوتت .هلك يروسلا

 هتدوعل ةطورش حرطب نم عقوم ىلا لقتنا دق ديسأ

 مه نورخآلا ناك نا دعب .اهذيفنتب نيرخآلا بلاطيو
 ...ةدوعلا كلت هحو ىف طورشلا نوعضمد نيذلا

 ظفاح صاخشا ةلأسم تسيل ةقيقحلا يف ةلأسملاو
 تاهجلا ةقث ةلأسم يه ام ردقب امهريغ وأ تعفر وأ
 اذا اذه !دذفنسس نمي ؛عيوكتلا» يف ةحلصملا ةيحاص

 ةيجراخلا ىوقلا ةئيشمب آنهر ةيروس يف مكحلا يقب
 ةنيطلا نم رخآب هريغت وأ هبعش دض ًمكاح دنست يتلا
 نيب ةيقيقحلا ةمزألا اهتلصو يتلا ةلحرملاف ..اهسفن

 يتلا دودحلا تزواجت نوكت امبر مكحلاو بعشلا
 ةلحرم ىلا تلصوو .ةيقوفلا رييغتلا تايلمعب حمست
 ..هلك حاظنلاب ةحاطالا ىلع رداقلا يبعشلا راجفنالا
 []. هناكم يقيقح يطارقميد ينطو ماظن ةماقاو
 مل سس

 ردب نابدع
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 نا ىلا ريسششت تناك لئالدلاو تامولعملا لك
 يذلا ؛يتانبللا  ينانبللا راوخلا ناصح كني

 عم .وبكي فوس ,ليخلا قابس ناديم ف قلطنا |.
 ةمزالا عالدنا يف نيتيساسا نيتيقع نم هبارتقا

 .امهقوف نم زفقلا بعضي .اهرارمتساو ةينانبللا
 :امهو

 فقوم اذهو .يئانبللا بونجلا ف عارصلا مسح -

 ةيميلقالا ىوقلاب امنا :ينانبللا رارقلاب ظبترب ال
 ,ةيلودلا ىوقلا اهئارو نمو .ةقطنملا كلت ف ةغراصتملا

 .نطنشاوو وكسوم ةمدقملا يفو
 هذهو ..ةيروسو ناثبل نيب ةقالعلا ةغيص -

 نع الضق .نيرواحتملا نيب ةيقغ لكشت ةغيضلا

 .هتاروطتو «ييئارسالا» - يبرعلا عارصلاب اهظايترا
 نوينانبللا ءارزولا بْرَح .نيتبقعلا نيناه لظ يفو

 نيب ةعيطقلا تناك نا دعب ,رواحتلا و راوحلا ىف مهظح

 تلصو دق ,ليمجلا يما ةيروهمجلا سيئرو ةموكحلا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوالا ميزات يف اهادم ىلا
 .ةينمالاو

 سيئرو ةفوكخلا نيب ةعطاقملا ةلجرمل نوبقارملا
 رياني / يناثلا نوناك ١١ ذنم :ليمجلا نيما ةيروهمجلا
 نا «ةيباجيا جئاتن ةبا ىلا دؤت مل اهنا نوظخحلب .يضاملا
 ىلا ةموكحلا سيئر اهنلعا يتلا ةعيطقلا هذه تدا
 يقرش رطش :نيرطش ىلا اهسفن ىلع ةموكحلا ماسقنا

 نيريزولا عم يفارك عمتجا امدنعو .يبرغ رطشو
 ؛يباينلا سلجخملا يف مشاهلا فزوجو نوعمش ليمك
 ةعيطقلا تايبلس نع رخآلا ىلا مهنم لك ثدحت
 لمعلا ىلا ةدوعلا نم دب ال هنا اوأرو :ةعطاقملاو

 هذهل اجرخم راوحلا ناكو :يباجيالا يموكحلا
 ةيميلقالا ىوقلا اهيلع تعطق يتلا .ةدوعلا
 تطغض امدنع .قيرطلا اهعم ةفلاحتملا تايشيلبملاو
 بوتحلا نا ىفخي ال ذا .ضرالا ىلع ةوق نم هكلمت امد
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 : ةرّوب ىلا لوحت ينانبللا
 :ةقطنملا كلت يف تايشيلنملا تعفدنا امدنع ,هتدحوو

 يف ةلماعلا ةيسنرفلا ةدحولا ىلع اهتاءادتعا رركت
 اهتذفن يتلا ةينمالا ةطخلا تطقسو .ةيلودلا تاوقلا
 متي نا لدبف .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا تاوقلا
 نم ديزملا فطتخا .نييبرغلا نئاهرلا قالطا
 فراصملا ىلع وطسلا ةريتو تعفتراو ؛نييكريمالا
 ىلع نارينلا ةنمحت ةيلمع تمتو .ةيلاملا تاسسؤملاو
 ةييقرشلا نيتورينلا نيب ةلصافلا سامتلا طوطخ
 ,نيبقارملا نم دحا هرظتني نكي مل امو .ةيبرغلاو
 رذني .ينانبللا لامشلا يف .افزان احرج قشمد تحتف
 .هعاستاو هرارمتسا لاح يف ةقطنملا كلت ريمدتب

 يتدلبل ةيذاحملا يرشب ةدلب يف .حرجلا كلذ دسجتو
 ندها :ةيجترف ناميلس قيسالا ةيروهمجلا سيئر
 يذلا يرئاشعلا ىركسعلا عارصلا لالخ نم .انرغزو

 عيمج حجنت ملو .قوطو زوريك يتلئاع نيب علدنا
 نيتلئاعلا نيب ةحلاصملا ءارجال تلذب يتلا تالواحملا
 دب ال ,عازنلا نم ةديفتسملا ىوقلا نا ذا ,نيتعزاتتملا
 ىلع طغض ةليسوك .دامرلا تحت رانلا يقبت نا

 خنن امدنع ؛:هاوتسمو راوحلا ناك ابا نيرواحتملا

 مث :روبلا هذه نيخست بناج ىلاو .اهندارا نع لزعمب
 يهو .(ةروقاعلا) ليِدَح دورج يف .ئرخا ةروي كيرخت
 قطانملا لخاد ىلا دتفت نا ءاهعاستا لاح ىف اهئآش نم
 مكحب عاقبلا  كبلعب قطانم ىلاو .اهسفن ةيقرشلا
 ,ةيرشبلاو ةيغيبظلا اهتيفارغج

 ضعي اهقلطا يتلا تاحيرصتلا ىلا ةدوغلا يفو

 تاقالع ةماقا ىلا اهيف وعدي (الثم يرب هيبن) ءارزولا
 نوضفري نورخا ءارزو اهضراعيو ؛ةيروس عم ةزيمتم
 ليمك) اهريسفت ىلا نوعدد وا :تاقالعلا دذه لثم ةماقا

 بذاجت ةطقن ىلا لوحت نانبل نا نيبتي :(الثم نوعمش

 نانبل ريصم ددهت ةلعتشم

 هتايك ىلا ةبسنلاب نيتيساسا نيتيميلقا نيتوق نيب
 بذاجت ةطقن ىلاو :(«ليئارسا»و ةيروس) هريصمو
 هنايك ىلا ةيسنلاب نيتيساسا نيتيلود نيتوق نيب اضيا
 ,(يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا) هريصمو
 تنان ةيلودلاو ةيميلقالا ثادحالا فلتخم ناف كلذدو

 .هيف ةيتمالاو ةيسايسلا حايرلا راسم .هيلع سكعنن
 رثكا ؛ةطيترم تتاب :ةينانبللا تاروطتلا تناك اذاو

 ,ةيلودلاو ةيميلقالا تاروطتلاب .تضم ةلحرم ةيا نم
 رذني .يلودلاو يميلقالا نيديعصلا ىلع يرجي ام ناق
 اتاك لوبنطساو يشتارك اثداحو .ريبكلا راجفنالاب
 يتلا ةيباهرالا ةجوملا امهتلت ,نييفاك نيرسشؤم
 ةيلودلا ءامسلا تديلتف :ةيسنرفلا ةمصاعلا تحاتحا

 نايلغلا ميخو ؛:دوعرلاو فصاوعلاب ةرذنم ةيميلقالاو
 ةنيعم لود ىلا ةهجوملا تاماهتالا عباصا لظ يف .ريبكلا
 .ةيباهرالا تاجوملا هذه لثم ْف تطروت نا اهل قبس
  ينانبللا راوحلا لصاوتي نا دعيتسملا نم تاب كلذل
 انملا رطيسبي نا دعيتسملا نم تاب امك ؛:ينانبللا

 نا نم مغرلاب .يركسعلا حانملا نم اليدب يسايسلا
 ىدحا هبكترت دق أطخ يأ نا دكؤت تارشؤملا عيمج

 ,ةيروس) ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيميلقالا ىوقلا

 ,ةديدج ةبعل ىلا نيبعاللا رجي فوس («ليئارسا»
 ضعب طوقس ىلا دؤت مل ام ؛اهتاياهنب نهكتلا بعصي
 تناك يتلا ىوقلا نا ودبيو .نيرخا زريتل نيبعاللا
 تانزاوتلا ءاقبا ىلع ,نييضاملا نيرهشلا يف :ةصيرح
 راوحلا لخاد ئرجي ناك ام ليلدب  اهنيب ةيواستم
 هذه ىلع اهترطيس تدقف دق  ينانبللا  ينانبللا
 يشتارك يف تلاتت يتلا ثادحالا لعلو .تانزاوتلا
 وه ام ثودح ناكما ىلا ريشت .سيرايو لوينطساو
 نا نكمن اف زرداو .كانه وا ..اذه ةرؤب نيكست نم ربكا

 يسامولبدلا ثيدحلا وه :لاجملا اذه يف :هيلا راشي

 ةقطنم ىلع ةديدجلا ةيكريمالا ةمجهلا نع يمالعألاو
 ىريزو نيب يلودلا ءاقللا ةيشع .طسوالا قرشلا

 رافيش ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا ةيجراح
 فوشتابروغ نيب ةبقترملا ةمقلل اديهمت .زدلوشو هزدان
 سؤرت ةرتف هيف تبراق يذلا تقولا ف .ناغيرو
 :ءاهتنالا ىلع «ةيليئارسالا» ةموكحلل زيريب نوميش
 عم هؤاقل ققحب نا نود نمو .يميلقالا ىوتسملا ىلع
 يا ةيردنكسالا يف كرابم ينسح يرصملا سيئرلا
 ف ةينمالا اهتطخ يف ةيروس لشف ىلا ةقاضالاب ؛مدقت
 لهق ..اددجم باهرالا ةجوم مقافت مث ؛:ةيبرغلا توريب
 ةلاح نم طسوالا قرشلا ةقطنم جرخي ام ع يش ثدحت

 ؟ةديدجلا ةيكريمالا ةمجهلا لظ يف .زغللا
 تاب نانبل يف يرجي ام ناف ءرما نم نكي امهمو

 ىوتسملا ىلع ىيرجياف ىلا ةنسئلاب ةيداع اثادحا

 وه نانبل يف يرجي ام نا .هلقأ وا ؛ينيودلاو يميلقالا
 ةمزا نال :ةيشماه ثادحاو .ةيوناث تافاضا درحم

 ةيميلقالا ةجاجزلا قنع يف تلخد اهتمرب نانبل
 يف حالسلا ةغلل دح عضو بعصلا نم تايو ,ةيلودلاو
 طسوالا قرشلا ىوتسم ىلع اهل دح عضو لبق :نانبل
 نا ذا .ةدبلم مويغ وه ؛قفالا يف ودبي امو ..هسفن
 ناحو .تهتنا دق نانيل يف مالكلاب تقولا عيطقت هلجرم
 0..فئاذقلاو خيراوصلاب تقولا عيطقت تقو

 شلك زاوف
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 هيلع ةرداق ريغ يسايس لحو هديرت ]ل يركسع مسح نيد

 تارايشلا نيب ةرئاح موظرخلا
 اهناكم حوارت تلاز ام بونجلا ةمزا

 ةيطارقميدلا ةيرجتلا ىلع يضقت ةديدج ةيركسع ةرماغم نم فواخمو
 وجنب ةفورعملا ةينادوبسلا ةدنغالا َخاغْنا ىلع

 .هتننال انانط اسرع سيردا نيدلا ءاهب قياسلا 72

 سالتخا ىواعد ةدعب مهتملا راسشتسملا رهظ دقو

 هتنبا سرع يف هتقائا لماكب .اهريغو داسفاو ةوشرو
 هتلئاع بناج ىلا ثوكملاب تاطلسلا هل تحمس نا دعب

 .مابا ةعيرا ةدمل ةيبسانملا هذش يف

 ةدرحملا نيغلاب اودهاش فافزلا اورضح نيذلاو

 نا هتاذ تقولا يف اوظحالو .فارسالاو خذبلا رهاظم

 ممستحو ممسح نكي ةريحلا يدهم لا قداصلا

 مامر ننعردرع ناجخرنا 5

 لطأ .ةيسايس هبش ةبسانم ىلا لوحت دق فافزلا لفح
 وا ءقباسلا ماظنلا وديؤم لالخ نم مهسوؤرب
 .نادوسلا ىف نوفصوي امك «ةندسلا»

 هبش .,ةرهاظملا» هذه رمت نا نكمملا نم ناكو
 تابثا يريمن «ةندس» اهربع لواح يتلا .ةيسايسلا

 ةيا ريثت نا نودو ماركلا رورم :مهتيلاعفو مهدوجو
 ىرخا تاروطت عم تقفارت اهنا الول لعف دودر
 يذلا رمالا .ةنهارلا فورظلا يف نادوسلا اهدهشي
 لثم اهريثآن يف تزواجت ةيمها اذه فافزلا لفحل ىطعا

 .يداعلا يعامتجالا ثدحلا اذه

 :موطرخلا يف ةيسايسلا عاضوالل بقارملاف
 ,قيايسلا ماظنلا «ةنديس» نا ةلوهسب كردي نا عيطتسي

 نا مغرو .ديدج نم مهفوفص ميظنن نوديعي اوأدب
 ةحاسلا ىلع ينلعلا روهظلل ةقباسلا مهتالواحم

 ةينطولا ةيسايسلا فارطالا عيمج اهلباق ةيسايسلا
 مهنا ريغ .؛ةينادوبسلا ةموكحلا اهنقحالو مان ضفرب

 يف دئاسلا يطارقميدلا خانملا نم ةدافتسالا نولواحب

 جئاشولا نم عطقنا ام لصو ةداعا لجا نم .دالبلا

 ْف ةقلطم ةيرسب .مهفوفص صر ىلع لمعلاو مهنيب
 صضغب ف ةينلع هبش ةروصيو :نايحالا مظعم
 .فورظلا تحنس املكو :تايبسانملا

 ةبدمشا قباسلا ماظنلا ,ةندس» تاكرحتل ىطعي امو

 يف يريمن رفعج عولخملا سيئرلا دوجو .ةيفاضا
 الضفف .ةينادوسلا ةمصاعلا نم ةبرقم ىلع ةرهاقلا

 تاطلسلا اهتلذب يتلا تالواحملا عيمج نا نع
 ةموكحلا ىدل ,ةينطولا بازحالا كلذكو :ةينادوسلا

 ةرهاقلا يف :يريمن ماقال بح عضو لجأ نم ةيرصملا
 يف عولخملا سيئرلا ةكراشم ىلع ةلدا ةدع كانه تزرب
 .:هتندس» تاكرحتو تاطاشن هيجوت

 لماع ؛لازب امو .ةرهاقلا ف يرممن دوحو ناك دقل

 تلصو كلذلو .رصمب نادوسلا تاقالع يف مئاد رتوت
 قا ةنتادوس تاهج اهتلذب يسلا تالواحملا عمعيمج

 ىلا تاقالعلا هذه ىوتسم نيسحتل .ةيرصم تاهح

 يتلا ةكرتشملا تانايبلا عنمت ملق .دودسم قيرط
 نبب رتوتلا ةدح رارمتسا نم .امسانم ةدع ىف تردص

 عيمج ديكات نم مغرلاب :لينلا يداو يتفصاع
 ,:ةيخيرات» ىلع نادوسلاو رصم يف ةيسايسلا فارطالا
 موظرخلا يف ةيسايسلا طاسوالا ضعب تاقالعلا هذه
 عضوب تبلا بنجتت ةيرصملا تاطلسلا نا دقتعت
 نيب طغض ةقرو نوكي يكل .يريمن عولخملا سيئرلا
 .ةينادوسلا ةموكحلا هجو يف ءاشت ةعاس اهعفرت اهيدب
 ىلع ةحاترم ودبت ال ةيرصملا تاطلسلا ناو اصوصخ
 ةينادوسلا ةموكحلا نيب مّئاقلا نواعتلل قالطالا
 لخدي هنا ريتعت اهنال :ةيبيللا تاطلسلاو ةيلاحلا
 ةيميلقا ىوق نم موعدملا يبيللا ع ورشملا قاطن نمض
 .ايركسعو ايسايس رصم قيوطتل ةيلودو

 اهحايترا مدع نع ةيرصملا تاطلسلا ترّبع دقو
 نم .ةيبيللا تاطلسلا عم ةينادوسلا ةموكحلا نواعتل

 قداصلا ةموكحلا سيئر لابقتسا نع راذتعالا لالخ

 ريرحت ةهيج» ةدايقي لاصتالا لالخ نمو .يدهملا
 يف غناراغ نوج ديقعلا اهدوقي يتلا «نادوسلا بعش
 ةرداق ةرهاقلا ناب رمالا هينعي نم ماهفال اهنم ةلواحم
 يف ةرئادلا عارصلا ةبعل يف افرط لخدت نا ىلع اضيا
 .نادوسلا بودح

 نم ربكا ةيرصملا تاطلسلا فواخم نا عمو

 اهرربي ام اهل ناف .ضرالا ىلع ةدسجتملا قئاقحلا
 ىلا يفاذقلا اهب ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا دعب اصوصخ
 ,نيدلبلا نيب ةدحو ةماقا ىلا اعد ثيح .موطرخلا
 .يرصملا ماظنلا طاقسا ىلع لمعلاو

 يفاذقلا ضرع لبقت مل ةينادوسلا ةموكحلا عبطلاب

 لثمب لوبقلا دراو يف الصا تسيبلو .ةيروفلا ةدحولاب
 نيقارملا نا ريغ .ةديدع باسسال ةدحولا هذه

 يف ةلزعلا يناعي يذلا يبيللا ماظنلا نا نودقتعي
 --| نم .ةلزعلا ىذه كف ىلا ىعسب امنا ؛جراخلاو لخادلا
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 ةيداصتقالاو ةيلاملا تادعاسملا ةقروب حبولتلا لالخ 5
 ىلع هتردقب ءاحبالا لالخ نم كلذكو .ةيركسعلاو

 مايريم اليه هفيلح ىدلو غناراغ ديقعلا ىدل طسوتلا
 عارصلل ةياهن عضو ىلع لمعلاب امهعانقا لجا نم
 يذلا لئاهلا معدلا ايسانتمو ءايلاح رئادلا حلسملا

 :مهتنميه ضرف نم مهل هنيكمتو .نيدرمتملل همدق
 نم ةعساو ءازحا ىلع ,هلاوماو يبيللا بعشلا حالسب

 ةدحو نوددهي اهعم اوتاب ةجردل ,نادوسلا بودج
 .يبرعلا رطقلا اذه

 ةلكشم لح ىلغ لمغلا رتو ىلع فزعلا نا كشال
 ةموكحلا ىدل يفاذقلا مهسا نم عفري ,بونجلا
 مل عارص ةجل ف ةصئاغ اهسفن دجت يتلا ةينادوسلا
 نم وحمي ال هنكلو .قالطالا ىلع هديرت الو هعنصن
 سيئرف .ةلكشملا هذهل هجيجأت نيينادوسلا ةركاذ
 هريغ نم رثكا فرعي يدهملا قداصلا يلاحلا ةموكحلا
 ديعصتو .بونجلا يف يلاحلا فزنلا رارمتسا نا
 ماما ديدج نم بابلا حتفي ةيركسعلا تارايخلا
 يترماغم هباشت .اهابقع دمحت ال ةيركسع تارماغم

 هناو اميس .يريمن عولخملا سيئرلاو دوبع لارنجلا
 .نيدرمتملل قاذقلا همدق يذلا معدلا رادقم فرعي
 امئاد يتأت تناك نادوسلا يف ةيركسعلا تارماغملاف

 رداصتفق .بونجلا ىف يركسعلا مسحلا راعش تحت
 :ةبطارقميدلا تانرحلا عمقتو دالبلا يف ةطلسلا

 مسحلا اذه لثم قيقحت يف عبطلاب لشفت اهنكلو
 .يركسعلا

 قداصلا ةموكحلا سيئر داع :هتاذ ببسلا اذهلو
 الا مسحب نل بونجلا ْق عارصلا نأ ىلع دكأف يدهملا

 هسقن دحو نا دعب كلذو .تاضوافملا ةلواط ىلع

 موقي يذلا يركسعلا ديعصتلا ةهجاوم ىلا ارطضم
 تاردقلا زيزعت ىلا ةوعدلاب .غناراغ ديقعلا هب
 تامجه نشل دادعتسالاو ةحلسملا تاوقلل ةيركسعلا
 نع عافكنالا ىلع ةدرمتملا تاوقلا ربحت ربحت د :ةيركيسع

 بونج يف ةيسيئرلا ندملا ددهت يتلا ةيلاحلا اهعقاوم
 .دالبلا

 يلام فازنتسا لماع هنوك ىلا ةفاضا .اذكهو

 ةقرو بونجلا يف درمتلا حبصا .لصاوتم يرشبو
 يف رئادلا يلودلاو يميلقالا عارصلا قاروا نم ةماه

 .داشتلا نم اءدب .ةيقيرفالا ةراقلا نم يقرشلا ءزجلا
 ايريتراو لاموصلاو ادنغواو ايبويثاو رصمب ارورم
 .نادوسلاب ءاهتناو

 ةبرجتلا ناف .ركذي ءيشلاب ءيشلا ناك اذاو
 نا كشلل الاجم عدي ال امب تدكا ةنيزحلا ةينانبللا
 ةمدقم وه امنا ..هليودت» وا عارص يا ,ةملقا»

 .. ةديعب ةيناكما لحلا نم لعجت تاديقعت يف هلاخدال
 نكل .اهتاذ ةلداعملا ةيحض عقيب نا نادوسلل ىنمتن ال

 تحبصا هيف رتوتلا ةرؤب نا ىلا ريسثأتلا نم دب ال
 عيضي ال ىتح .اذهلو .رثكأف رثكا رجفتلل ةضرعم
 :قباسلا يف اهترارم قاذ ةيلها برح نوتا يف نادوسلا
 ةينطولا ىوقلا موقت .نآلا ىتح قوذي لازي الو
 فارطالا بيرقت ىلا يدج ىعسمب .دالبلا يف ةفيرشلا
 لاما لكو .تاضوافملاو راوحلا ةلواط نم ةينعملا

 [.ىعسملا اذه يف اهحاجن ىلع ةقلعم نيينادوسلا

 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١75  56لوليا ١5/5

 ساو سمسا وسو جا ماير هةموو عمم

 يدبهملا قداصلا ىودد له

 ةيئدم ةيروتاتكد ضرف
 اناغا ما ..«رانلا» م

 ؟عنراغ طورشل

 زحاو اهحجرأ نكل تايكردلا و يتايطقلا دفك

 نينا دوس طاضلا اراعكا م ذاب
 ١

 .يقينرعلا يطا ووتر كلا ٠

 قداصلا نلعا لوا قيرفلاو قيرفلا ةبتر نيبام | "7
 ةسمخ ةيحنت نادوسلا ءارزو سيئر يدهملا |

 يسايس رارقب يفيجلا  ايلكلا تي نامقلا قفار -.ا
 !ىزغملاو ةرابعلا ضماغو ءىحافم

 لقن تالكشم يناعتت ةحلسملا تاوقلا نأل ءىجحافم

 اذكو :بونجلا يف ةيركسعلا تاليكشتلا ىلا تادادمالا
 دح ىلاو اعوج روضتي يذلا بعشلا ىلا ةئاغالا داوم

 ةرئاطلل درمتلا تاوق طاقسا باقعا ىف كلذو .توملا
 .لينلا يلاغا ةيريدم ةفصاع «لاكلم» قوف ةيندملا

 ءارزولا سيئر نالعا ءوض يف ضماغ رارق وهو
 عيورتلا تايلمع ةهجاوم يف ةلماشلا ةيموقلا ةئبعتلل
 نادوسلا بعش ريرحت ةهبج اهنشت يتلا باهرالاو
 عطق نالعا دعب .غتراغ نوج ديقعلا ةماعزب
 رمتؤملا ف ةكراشملاب هعانقال هعم ةيسايسلا تالاصتالا
 مكحلا لكاشم ةفاكو :بونجلا ةلكشم لحو يروتسدلا
 ةيسايسلا ىوقلا قلتخم نيب يطارقميدلا راوحلاب
 !نادوسلا ىف ةيبيعشلاو

 هب حستا يذلا ضومغلاو ةأجافملا تناك انه نمو
 ةقورا ِق ةماهو ةديدع تالؤاستل اراثم رارقلا اذه

 ةفاحصلاو نيبقارملا رئاود فو .ةيسايسلا بازحالا
 ..موطرخلا يف ةدمتعملا ةيسامولبيدلا تاثعبلاو

 ةلوزعملا ةيركسعلا تادايقلا مايق ةهبش نا ىلع
 يىركسعلاو يسايسلا داذعتسألا قا يركسع بتالقئاب

 وا تانيمختلا ىف طق ةدراو نكت مل راطالا اذه يف
 بابسالو .يدهملا قداصلا رارقل ةضقانتملا تاريسفتلا
 :ةعنقم ودبت ةيعوضوم

 ةعانق هيدل تحبصا ينادوسلا بغشلا نا : الوا

 اهبراجت رفست مل يتلا ةيركسعلا تابالقنالا غيص دض
 ءامدلا كفسو فلختلا نم ديزم نع الا ةقباسلا

 بايغ نع كيهان :؛ةينطولا هتدحو تاموقم ءارنهاو
 نايدالا فاصم ىلا ىقري داكب يذلا يطارقميدلا جهنلا
 . تاسدقملاو
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 هدوارت ةحلسملا تاوقلا يف رماغم يا نا :ايناث

 ,امامت كردي يركسعلا بالقنالا لالخ نم مكحلا مالحا
 لحارم زامتحال هلهمد نل ينادوسلا بعشلا نا

 نا ذا .لوالا نايبلا ةعاذاو ةظلسلا ىلع ءاليتسالا
 برج يتلا ةيضاملا هتحلسا يف هتقثو يسايسلا هيعو
 ةضافتناو 1954 ربوتكا ةروث ىف حاجنب اهمادختسا
 ةنبشا ىلع لازت ام . ١988 ليرنا نم سداسلا

 اقفو نادوسلا يف ةايحلا يحانم لشل دادعتسالا

 ةصاخ .يندملا نايصعلاو يسايسلا بارضالا بولسال
 ةيطارقميدلا نع عافدلا قاثيم هيعورشم ةزاجإ دعب
 هتنمضتو نادوسلا بازحا ةفاك هبلع تعقو ىذلا

 !تقؤملا روتسدلا دون
 ءيسلا ةيفالتنالا تاموكحلا لاف نا حيحص و اثلاث

 اهياقعا يف امتئاد رجي ناك ثيدحلا نادوسلا خيرات يف

 ءازا رمالا نكل .ةيركسعلا تابالقنالاو لقالقلا
 نيتي وار نم افلتخم ودنيب ةنهارلا ةيفالتئالا ةموكحلا

 ..لقالا ىلع

 ديدحت ءازا نادوسلا بازحا نيب دحوتلا ةيواز

 ام وهو .ايطارقميد اهلح ةيموقو نادوسلا تالكشم
 هب تمزتلا يذلا ةينطولا ةدحولا قاثيم هنمضت
 يذلا ريصقلا نمزلا ةيوازو .اعم ةضراعملاو ةموكحلا
 اهباطخ ةزاجحا ذنم اهدهع قداصلا ةموكح هنم تأدب
 !ةدسيسأتلا ةيففجلا ماما

 يف عراشلا لجر تاظحالم تدعبتسا انه نم
 ةلاقا ءارو ىيركسعلا بالقنالا ةهيش نادوسلا

 ناكو .اهيضاتم نم ايلعغلا ةيركسعلا تادايقلا

 :ةينادوسلا ؛:ةسنولا» سلاجم يف دئاسلا قيلعتلا

 ةيلوؤسم لمحنت نا ام ةعومجم وا درف عيطتسي لهو»
 نداو ..فدكو ..ةصيوعلا نادوسلا تالكشم ةهجاوم

 وأ بونجلا ةلكشم لح ىلع ةرداقلا ةيرحسلا اصعلا
 !! ,الثم ةيداصتقالا ةلكشملا

 يف ١ 8

 قداصلا بجعت مل هتوعد :لضف نيدلا جات لوا قيرفلا
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 ةردنك نادفونلا
 ف قداصلا تاراشاو ةلاحالا رارق ىلا كلذ دعب دوعن

 تاوقلل ةيلاحلا ةدايقلا نا» ىلا رارقلا ىلع هقيلعت
 نوؤشل اهترادا نود لوحت افورظ يناعت ةحلسملا

 عفاد ناذ ..و ؛ةدولطملا ةءافكلاب ةحلسملا تاوقلا

 دوهحجلا لك ةئيعتل لضفا فورظ قلخل وه ءافعالا

 .«نطولا ةيامحل كرتشملا عافدلل ةحلسملاو ةيندملا
 ةمث ما .ايسايس ةلاحالا رارق ناك له نذا لاؤسلاو

 ؟ةدنادوسلا ةحلسملا تاوقلا عاضوا نيبو هنيب ةطبار

 نا دكؤي نادوسلا يف ةيسايسلا ةضراعملا نم قيرق
 قداصلا اياون ىلا ريشت ةيسايس ابابسا ةلاحالا ءارو

 اذه ناو .هتماعزب ةيندم ةيروتاتكيد ضرف ىلا يدهملا
 ميلاقالا ماكح نييعت عئاقو هفشكت ىعسملا
 اريطخ اهاجتا اهنوري يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلاو

 نييعتو .ةثلاثلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا ملاعم ضيوقتل
 تاكرسشو ةلودلا تاسسؤم يف ةمالا بزح ىيصانع
 زومر ةحازاو ةيفصتو لزع ىوعدب ماعلا عاطقلا
 ..يوياملا دهعلا

 ةلالغ درحم ةلاحالا رارق نا ىري رخآلا ضعمدلاو

 وحن يدهملا قداصلا هنكي يراث فقوم نع فشت
 ةضراعملا نمز ذنم ةحلسملا تاوقلا يف تادايقلا ضعب
 اهاقلا ةيطخ لوا يقف هنا ىتح ؛«يىريمن حاظنل ةيبسايبسلا

 ىف ةحلسملا تاوقلا رود ىلا راشا ةضافتنالا دعب
 تانسحلا نا: هلوقي بعشلا بناج ىلا زايخنالا
 لزع نا رخآلا ضعبلا ىري ام يف !«تائيسلا نيهذي
 ناعذا نم رثكا سيل سمخلا ةيركسعلا تادايقلا
 ٍِق ادلعلا تادابقلا ءالو لوح هتالوقمو غنراغ طورشل

 مكحل دادتما مهناو يريمنل ةحلسملا تاوقلا
 !تالارنحلا

 لضف هللا دبع نيدلا جات لوا قيرفلا نا فورعملاو
 ةلحرملا ةياهن يف اعد دق ناك :لوزعملا ماعلا دئاقلا

 .رخآو طباض لك نيب ؛ةصاوغ» غرر يريمن :ليلخ قيفوت دمدم |

 رفست ام ءوض يف ةيموق ةموكح ليكشت ىلا ةيلاقتنالا
 نا الا ؛جئاتن نم ةسيسأتلا ةيعمجلا تاباختنا هنع
 اهبجشب ةوعدلا هذهل ىذصت يدهملا قداصلا

 كلمي ال نمم نيلوبقم ريغ اداهتجاو ةياصو اهرابتعاب
 ةيبلغالا ىلع زوحي نا هنابسح ف ناكو قحلا اذه
 !!درفنم مكحلا نم هنكمت يتلا ةقلطملا

 روتكدلا ناك :ةلاحالا رارق ليبق دحاو ع وبسا ذنمو

 بزح يف يناثلا لجرلاو ةعارزلا ريزو ميادلا رون رمع
 ىدحا يف روشنم ثيدح يف باقنلا فشك دق ةمالا

 يدهملا قداصلاو هلاصتا لوح ةينادوسلا فحصلا

 لمع ىلع هضيرحتل ليلخ قيفوت دمحم لوا قيرفلاب
 ةينناكما نع رذتعا هناالا «يريمن ماظن بلقل ىركسع

 قيباسلا سيئرلا نا ىوعدب لمعلا اذه حاجن

 لخادرخآو طياض لك نيب ؛:ةصاوغ» تعرز هتارباخمو
 !!ةحلسملا تاوقلا

 ؟ةقشحلا نأ
 لوح ةضقانتملا تاننمختلاو تالدلحتلا نع اددعب

 رفاوت يذلا ردقلاب ةدكؤملا قئاقحلا يتأت ..لزعلا رارق

 ةيركسعو ةيسايس رداصم نم «ةيبرعلا ةعيلطلل»
 نيب فالخلا ةيادب نا رشؤتل موطرخلا يف ةينادوس
 هتباجتسا لوح تناك اهلزع يتلا تادايقلاو قداصلا

 ةيقافتا ءاغلا وا رظنلا ةداعا ف غنراغ نوح بلطمل

 هذهل جيورتلاو .ايبيلو رصم عم كرتشملا عافدلا

 .فوشكمو عساو قاطن ىلع ايسايسو ايمالعا ةوطخلا
 يركسعلا لوكوتوربلا نا ةعومجملا هذه يأر ناكو
 عافدلا تاءارجا لامعا نمضتمي ال ايبيل عم عقوملا

 ءاغلا وه نذا دوصقملا ناو ءنيدلبلا نيب كرثشملا

 ةدائقلا هارن رما وهو ..رصم عم ةعقوملا ةدقافتالا

 يف نادوسلا ةحلصم ققحي ال ةحلسملا تاوقلل ادلعلا

 ىلع لبقم وهو ايسايس ال ..رايعم يأب رضاحلا تقولا
 اديب نا ةرورضو وتسغنم سيئرلاو غنراغ ءاقل
 نم الو ..ةيجراخلا ةدناسملاو ةوقلا عقوم نم راوحلا
 اهدهاعم رصم حتفت ثيح ةيركسعلا ةيحانلا

 معدلا مّدقتو نيينادوسلا طابضلل ايلعلا ةيركسعلا

 رايغلا عطقو ةريخذلاو ةيركسعلا تادعملا نم يقاكلا
 ..لباقم نودب ةينادوسلا تاوقلل تامولعملاو

 نيب فالخلا نا ..اهلوق رداصملا هذه فيضتو

 آدب امدنع ايجيردت دعاصت تادايقلا هذهو قداصلا

 .ةحلسملا تاوقلل يركسعلا لمعلا ميمص يف لخدنب

 يتلا ةيسايسلا تارارقلا نم ةلسلس نع نلعا اميف
 اهئابعا نم ديرتو ةحلسملا تاوقلا ءادا ىلع سكعنت

 هدوعوب في مل يذلا تقولا يف بونجلا يف ةيركسعلا
 ..ةيلاتقلا اهتاردق معد ديعص ىلع

 تالاصتالا عطق هنالعا تارارقلا هذه نم

 يركسعلا لمعلا حبصا ىتح غنراغ عم ةيسايسلا
 نع هنالعاو .بونجلا ةلكشم مسحل ديحولا رابخلا
 امهمعد فقوتي مل اذا لثملاب ادنغويو ايب ودثا ةلماعم

 4/8 لالخ بونجلا تاراطم حاتتفاب هرارقو .نيدرمتملل
 راطما فورظ يف نآلا ىتح ققحتي ملام وه ..و ..ةعاس
 تاعقنتسم يف كرحتلا تابوعصو فيرخلا مسوم

 ةطيحملا فورظلل اضياو ..ةيحان نم بونجلا
 ..بونجلا يف تايلمعلا حرسم ىلع لاتقلا تايلمعب
 ةقفلملا بيذاكالا ةعاذاب نيدرمتملا ويدار درفني يتلاو

 ال! دحاو بناج نم اهلوح
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 اولا ةروخللا قالطاب مق ماظن يفتكي ال...

 نييندملا فصق اهحذامن رخا ناكو .قارعلا

 ,.دادغي ىفو :ةدماصلا ةرصبلا يف لزعلاو / 2

 تاونقلا لك ريمثت ىلع اضيا رْبصُي لب .مالسلا ةرضاح
 ناودعلا تاودا ىلع لوصحلل .ءادوسلا ىوسلا ِق

 نبرعرمصاوع ةدعو نووركسلا داريخلا عمك
 .يضاملا ويام /رايا ذنمو .نارهط نا ىلع ةيبوروا
 .ملاعلا قف حالسلا تايفام لك ىلع اهباوبأ تحتف
 ةبعصلا ةلمعلاب ادقن عفدلاو .انيح زازتبالا تلسوتو
 ,مسحلا موجه نشو اهتناسرن خفن لجا نم .انايحا

 ف نوكي نل مسح وهو .اهتاياو اهزومر هيمسب امك
 دكؤملاو .راحتنالا لاكشا نم رخآ لكش ىوس عقاولا

 ىلا «ءادوسلا قوسلا» ةسايس لضضفب تلوحت ناريا نا
 نولواقملاو ةرسامسلا اهيف عمجتي ةناح مخضا
 طابض مهتعيلط يفو حالسلا ةدرخ راجتو ايفاملاو
 فوفصض يف اومدخ نودعاقتمو داسوملا ءالمع و ةنياهص

 طخلا نا ايفاخ دعي ملو .ةينويهصلا ايراتيركسعلا
  يكريما وه يناريالا حالسلا ايفام يف يساسالا
 ىلع دكؤت ةعطاق ةلداو ةغماد قئاتو ةمثو .ينودهص

 حالسلا اهكلسي يتلا ةيوتلملاو ةيرسلا قرطلا
 ةنوحاطلا ىلا لوصولل ينويهصلاو يكريمألا
 هترشن ام يئانثلا قطاونلا تاندع رخاو .ةيناردالا
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 ةرنعوبسالا «يب. يا ةلحم 1 دما

 ةراحبلا ةطبار اهردضت ىتلا ةيكرامنادلا

 ةيكرامنادلا نحشلا ةنيفس نا هدافمو .نايكرامنادلا
 غروب دنقس» ةيرحبلا ةكرشلل ةعباتلا ..ه.ت.سلا»

 تالحر عيراب تماق «ينويف .س .ب .ازيارب رتنا
 تاليا ءانيم نيب ةحلسا بيرهتل لقالا ىلع :نحش

 ماعلا ذنم .ناريا يف سابع ردنب .ءانيمو ينودهصلا
 ,ىوصقلا ةيرسلا قاطن يف ترج تالحرلاو .يضاملا

 اهتميق نكل ...سطاطب اهيلع بتكو تايواحلا تيلطو
 .انوروك نويلم 7٠١ تغلب

 لسلسم يف ىلوالا تسل ةحيضفلا هذه نا تباثلاو

 قبس دقل .ناريا يف ةيئنويهصلا  ةبيكريمالا حئاضفلا

 ءادوسلا ةينواعتلا كلت ىلع ارارم ءاوضالا تطّلُسو

 فدهتست يتلاو .بيبأ لتو نارهط نيب ةمئاقلا
 نكي مل نا ؛:ةيبرعلا ايفارغجلا هلالخ نمو .قارعلا

 نا اوفخي مل ةنياهصلاو هتمرب يبرعلا خيراتلا

 كابزآل .مئادلا فيزنلا يف ةيجيتارتسالا مهتحلصم
 هليبكتو .قارعلا هلكشي يذلا يبرعلا يعافدلا قمعلا

 ةبعللا نوبعلي نويكريمالاو .يموقلا هرود ءادا نع
 عورشم يف ةعفارلا يه ناربا نا رابتعا ىلع ءاهتاذ

 يف ةمكاحلا ةسسؤملا هيلا علطتت يذلا ينيدلا تيتفتلا
 بك مايفتسسا ةحازله يروح هكر نإ
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 ذنمو .ةيبرفلا ةقطنملا بيدالتب مكحنلل نطنشاو

 .غيهو رجنسيكو سالادرتسوف نوجو لاشرام جروج
 ةفسلف وهو .ريغتي ملف عورشملا اما هةوحولا تردغت

 ..ةيلكلاو ةيللملاو ةيفئاوطلاو ةينيدلا اناظشلا

 , ادقن ضبقلاب الا نومتهي ١ حالسلا راجت نا عبطلاب
 رازابلل نوحمسي نيذلاو .مهءارو نيفقاولا ءالؤه نكل
 داعبالا دذه نوكردب .نهارلا يناربالا هلكش ذخأي ناب

 طوبخلا كياشتن عيطلاب ...اهقيقحت ىلع نولمعيتو

 نكل .ينويهص وه امو يكريما وه ام نيب طوطخلاو
 نا دعب ءيضأ :هنم اريبك امسق وا .ضماغلا زغللا
 ةلص تاذو ةصاخ قئاثو نويلاردف نوققحم ردصا

 يذلا يكريمالا نطاوملا .درالوب ياج ناتانوج ةيضقب
 ,ةيكريمالا ةيرحبلا تارايختسا ىف اللخم لمع

 دكؤتو .ينودهصلا نابكلا حلاصل سسجتلاب فرتعاو

 ةيّرس تاليلحت عيمجت ىلع تزكرت ةنياهص ءالمعو
 ربيسغ راطقا يف ةمدذختسم ةحلسا ةموظنم لوح

 نيب نمو .ناربال ةيركسعلا تاجاحلاب يفتو ,ةيعويش
 خيراوص ماظن درالوب اهراتخا يتلا خيراوصلا ةمظنا
 بونج ىف وحلا حالس همدختسي يذلا «س وتكاك»

 اهنحشي نا نكمي ىرخا ةمظنا ىلا ةفاضا .ادقيرفا
 دعب :حطسلا ىلع تفطو .ناردا ىلا :نويلدتارسالا»

 .ينودهصلا شيجلا ىف دعاقتملا لارنجلا تاقفص كلذ

 جابو دومرت يف .ءالبع عسب مهاعت يدنا دعدنب ماهاويا
 تينو .رالود نويلم "4* ةمدقب :رئاخذو ادانع ناردا

 تاقفص دقعل ايمسر اضنوفن لمحبي ماهاربا نا

 فيئَر نم لك ردص .هطخ ىف و .نارهط يلالم عم حالسلا

 ,ينويهصلا شيجلا ف يطايتحا ديقع وهو .سير
 اداضم اخوراص 8١5" نايلظملا نم .اغلدس ليحو

 ءادوسلا قولا راخت ةءابع ىئاجنسفر
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 لوب امش .نانكربما امهعبتو .نارما ىلا تايابدلل

 ١١1٠ عببل اططخ دقو ,.ريلك زلراشتو اسولكيجس

 لوب نا تباثلاو .تابابيدلل اداضمو اهجوم اخوراص
 وضع وشو .رتراك لوب مساب اضيا فرعُي اشوكليجس
 ىدوهبلا دهعملل ةعغباتلا ةيراشتسالا ةنجللا يف

 ٍِق لمعت :ةسسؤم يهو ,يموقلا نمالا اباضقل

 .ةيدوهبلا ةيركسعلا تاعانصلا جيورت ىلع نطنشاو

 شالا عالسلا ةيبذاج
 ةينقت يف ربالا عيبي فتكت مل نيصلا نا يف ةقرافملا

 عيب ىلا ؛مرهلا بولسالا» اذه تزواجت لب .زخولا
 ايروك رارغ ىلع ةريبك تايمكي ناريا ىلا حالسلا
 تانحشلا ناب نومزجي نويبوروا ءاربخو .ةيلامشلا
 ,ةيضضاملا ةتسلا رهشالا ىف تديازت ناريا ىلا ةينيصلا

 نع ةرداصلا .ربخالا ددغلا 5/4 ىركسعلا

 .(ندنل ّق ةيجينارتسالا تاساردلل ىل ودلا دهعغملا

 حيلست دروم نيكب نا لوقت ىلودلا دهعملا رئاودو
 ؛ 6 ياج» تارئاطب اهتدوز دقو .ناريال يسيئر
 /ضرا خيراوصو ةيعفدملاو تابابدلاو :ةيضارتعالا
 /راذا يف تمريا تايقافتا ةعومجمل اعبت كلذو .وج
 يف لثمتت ينيصلا حالسلا ةيبذاج لعلو . ١4/65 سرام
 .هتنايصو همادختسا ةلوهسو «ةلوقعملا» هراعسا

 جماربل ةمإاللا ةيبنجالا ةلمعلا ىلا ةجاح يف نيكبو
 قرتشلا ةمزا ىف قارتخا ثادحاو يداصتقالا رب وطتلا

 تمزتلا نيصلا ناب ديفت ةقثوملا ريراقتلاو .طسوأالا
 ايروك قيرط نع ةحلسالاب ناريا ديوزت يف ةيرسلا
 نويسام وليد لاقو . ١9/87 ماع فصتنم دعب ةبلامشلا

 لازت ام ةانقلا هذه نا يضاملا ويلوب /زومت علطم يف

 ابابسا يفضن ال دقو .ىرخا تاونق ىلا ةقاضا ؛ةكلاس
 نكل .نارهظ ىلا «رفصالا» حالبسلا عبي ىلع ةيفيقخت

 ةينويهصلا  ةيكريمالا تاحومطلا ىذغت ال نيكب
 نطنشاو نم تاهبش لقا يه .ساسالا اذه ىلعو .اهتاذ

 نم تسيل اهتحلسا ةموظنم نا نع ًالضف .بيبا لتو
 .ةينادبملا ةهجاوملا نيزاوم يف رثؤي يذلا عونلا

 حالسلا ايفام ىلع ةزكرم ىقبت ماهتالا عباضا نكل
 عم ةرشابم لماعتت يتلا ةينويهصلا  ةيكريمالا
 لك يطغت يتلا ةءابعلا هتفصب يناجنسفر يمشاه

 مكحتتو .ناريا ىلا ءادوسلا حالسلا قوس راجت
 تدم طوبطخا لكش ىلع كرحتت يتلا ايفاملاو .هتادلاب

 نيلوؤسملا دحا ةلواط قوفو .اسنرف هاجتا يف اهطويخ
 ,يىلاقنرب فلم كانه ناك ,عافدلا ةرازو يف نيبركسعلا

 رابع ,فئاذقلا نم فالا ةدع» :ةقاروا دحا ىلع بنك

 ةكرسشلاو .يناريالا شيجلا مسرب .ارتمليم 6
 ةيطغت لمعتست ةقفصلا نع ةلوؤسملا ةيسنرفلا

 قيدانصلا قوف تقصلا كرامجلاو .نييكيجلب نيرجات
 داتعلا ريدصتب حامسلا يا ,« ل1 2(11» ةرابع

 هيدق يطايتحا نم ِءْرِح فئاذقلا نا ظحولو .«يبرحلا
 نم ذقنت قوستم لوا ىلا اهعيب ةرورضو ...عنصملا يف
 نا عبطلاب .....مهقازرا يف نيددهملا لامعلا حيرست
 ةهج نم وهف .ةديدش ةريح هتمزال يسنرفلا لوؤسملا
 ,ةدنات ةهح نمو :ةنيغم تامازتلا ةاعارم ىلا رطضم

 باؤونا لافقا مدع ضرتفت :ةيداصتقا ةبيذاج ريسا هنا

 نمر وه نمزلا نا اصوصخ .ةهوبشملا تاقفصلا ماما

 ىرحج يتلا ةحلسالا ةحئال يف ايلم قدحو .ةقئاض

 كلتمت الو ؛:ةنرس ةحئتاللاو .ناربا ىلا اهنحش

 , ظحلت يهو .تارابختسالا ةزهجا الا اهتافصاوم
 ةكرش ةطساوب :ةيعغفدم ةفيزق فلا ١٠١ بيرست

 طايض ىطعا اهموي . 19865 فيرخ يف ,ريشول»

 تانوذالا ماعلا حيلستلا ةئيهل نوعيبان مهو ,ةقطنملا

 نا تركذ ةيمسرلا قاروالا نا نم اقالطنا .ةيرورضلا
 ناتسكاب يه ةنحشلا نم ةديفتسملا تاهجلا

 نيفلكملا طابضلا نم امسق نكل .ليزاربلاو لاغتربلاو
 ةيجراخلا نيوانعلا نا نم اودكأت يئاهنلا قيقدتلاب
 سابع ردنب ناو ؛ةيمهو قيدانصلا ىلع ةقبثملا
 تاطلسلا نا ريغ .ةيقيقحلا ةطحملا وه يناريالا

 .«ةيفخملا ةكيحلا» نع ادمع رظنلا تحاشا ةنسسانسلا

 دعب اميف اهأطخ رهظ تاباسح ةلمج نم اقالطنا

 ناري عم نيرجانملا ةكيش
 تالاصتالا ىمح يف اضيا أرقي يسنرفلا لوؤسملا

 ىلع لوصحلل نويناريا ءالمع اهب موقي يتلا ةيرسلا
 نارهط تعاب دقو ؛الوا لافتربلا كانهف . حالسلا مئاوق

 8و ارتملدم /ل,"7 رابع نم ةيعفدم رئاخذدو ةدنعا

 لمحت ريتاوفلا ىدحاو ...تارتملبم ٠١79 تارتمليم

 يتآن مث (ةيلحملا ةلمعلا) سودوكسا نودلم 5١ غليم

 ؛ضرا - ضرا خيراوص ارخؤم تنحش ينلا ايبيل
 ,ًايشنملا ةيليزارب .ةحفصم تايرعو عنصلا ةينايفوس

 ريرقتلل اعينو :نويديوسلا اما .ليفاكساك زارط نم
 عنصم ءانبل نارهط عم ادقع اومربا دقف ,يسنرفلا

 فلختي ملو .«4 فا: موتنافلا تالتاقم تاراظال

 -4 .لاكريد : ثالث تاكرش ةمثو .ةصقرلا نع نوينانويلا
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 ..ناريا عم ةحلسا رازاب نم رثكا تماقا ,كمايفلا .وفيا مهح
 ,عقادملا راجت طشن :ةمظتنملا تايفاملا شماه .ىلعو

 ليبس ىلع .ركذن .ةنياهصلا نم مهتيبلاغ يف اوناكو
 اضواف نيذللا نييطادتحالا نيطباضلا ءالؤه لاثملا
 ءىجال لالخ نم .010 غيم» ةرئاط 77 ىلع يناجنسفر
 ناريطلا حالس يف ميدق طباض وهو .فينج ىلا يسايس
 .يسنوتلا

 تالارنج ءامسا يسنرفلا ريرقتلا ضرعتسيو
 سطسغا /بآ يف سيراب ىلا اولصو نييناتسكاب
 باسحل تنسوزكا خيراوص ءارش اولواحو ,يضاملا

 علطف يف اهب ماق يتلا تالاصتالا دنع ققوتيو .ناريا
 ىفطصضم .يروسلا عافدلا ريزو يضاملا سطسغا /بآ

 هتنبا ةرايزل ؛سيراب ىلا ارهاظ .رضح يذلا ,سالط
 دقع .عقاولا يف هنكل ..ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةميقملا

 نم ادفو رشنو :نييسنرف ةحلسا راجت عم تاءاقل ةلمج

 نع اثحب ةيسنرفلا ءاجرالا لك ىف ؛هتقفر ف ناك طايضلا
 هتاقحلمو يناريالا شيجلا لجا نم ةيعفدم تاموظنم

 .ةروث سرحو نيعوطتم نم
 الو نييوابوط اوسيل نييسفرفلا نا تفاللاو

 .وريج هيردنأ مهعافد ريزو لوقي امك ,نييلايخ
 غلابم تلحس ناربا ىلا ةنريسلا ةحلسأالا تاقفصو

 يدؤت يتلا قيرطلا يه سيرابو .تاكنرفلا تارايلمب

 اهدي ف نوكي نا دب الو .ايوروا يف ةحلسالا رجاتم ىلا
 هكرحت يذلا يوادفاملا جيسنلا كلذ طويخ نم طيخ

 نكت مل اذاو .مدلاو لاملا ىلا ةينودهصلا ةبهشلا امئاد

 :ةرجفتملا ةراجتلا يف ةرشابم ةعلاض ةيمسرلا اسنرف

 (55:71) ,يتيس» ةكرش لثم ,ةيسنرق تاكرش ةمث ناف
 فراضم اضيا كانشهو .راسمسلا وا لواقملا رود بعلت

 لايسرموك يديرك» لثم .يناريالا لايرلا ىلع ةحوتفم
 ؛مق ماظنل ادامتعا ارخؤم حتف يذلا (سنارف ود

 ينطولا كنبلا ةيطغتب ىظحت تافيلست هحنمو
 .يناريالا

 هيردنا ؛:يسنرفلا عافدلا ريزو نا نولوقي نوفراعلا
 ليربا /ناسين علطم يف هبصنم هملست دعبو ؛وريج
 ىلع هعالطا دعب ةربك ماهفتسا ةمالع قلطا .يضاملا
 عيمجلا نا ىل قديب» :نارسا ىلا ةيرهملا ةحلسالا تافلم

 :ناكرالا ةئيه طباض ذرو «!نييناريالا عم نورجاتي
 لثم ةقاعا مدع دمعتنو ..ريزولا يلاعم دبكات لكب»

 .ةدقعم ةيداصتقا فورظ ةأطو تحت تاقفصلا هذه

 اديدش ارظح انئمقأ لاح ىف هباوبا قلغي عنصم نم مكف

 .«...اهريغو ةيناريالا «ريتاوفلا» ىلع

 تركذ امكو .نادبملا ف اهدحو تسل ناريا نكل

 ةيلاردفنوك كانه ناف قباس ددع يف ؛:ةيبرعلا ةعيلظلا»
 ناثيل يف برضت ةيناريا  ةيبيل  ةيروس ةيباهرا
 موي يناجنسفر يمشاه ةبطخو ءابورواو اسنرفو
 نم ةديدع اًراغلا ءيضت نارهط يف يضاملا ةعمجلا

 .ةيسنرفلا ةمصاعلا حاتجت يتلا ةيباهرالا «تاراغلا»

 .ةينمالا اهتبيه يف ازمر لكشت قطانم لوافتتو
 انلامعا يف رمتسن فوس» :هقيفرح ام لاق يناجنسفرو
 نع اهسيئرو ةموكحلا ةحزحزل سيراب لخاد
 ,عشبلا هجولا تاذ ,ةيلاردفنوكلا هذه .ءامهفقاوم
 ىدل مسد نوبز يقاذقلاو .حالسلا ىلع اضيا بحستت
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 يزاغنب ىلع ةيكريمالا ةراغلا لبقو .ةنهملا هذه راجن
 :حالسلا ةدرخل قوس ىلا هدالب لوح دق ناك سلبارطو

 ءايزا لثم .ةياهنلا يف يه .ةناسرت ةيا نا اصوصخ

 عمقي يفاذقلاو ةعرس يف ةضوملا اهزواحتتن .ءاسنلا

 ودعلا هجو يف اموي رهشُي مل حالسب روهقملا هبعش
 ةيفصتل .ةريبك ةعارب ىف و .لمعتسا لب .ينودهصلا

 .قارعلا دصض يناريالا ناودعلا ديعصتلو ةضراعملا

 هرود ديقعللو ...

 رحاتلا كلذ نع ثدحتت ةقثوملا تامولعملاو
 اهنكل ؛ةمره تاحفصمب قاذقلا شهدا يذلا يليزاربلا

 مل تقولا كلذ ذنمو . 11/14 ماع كلذ ناك .ةقابلب ةيلطم

 لب .رابكلا ةبخن ىلع اركح حالسلا يردصم يدان دعي
 ,ايبيل نا عبطلاب .ينلعلا دازملا هبشي ام ىلا لوحت

 بارح قوف سلاجلا .يلاحلا اهماظن ريع اصوصخ
 امك .حالسلا ةرسامس باعل ليست فوخلاو كوكشلا

 نوج وه ءتاصروبلاو ماقرالا يف يكريما ريبخ لوقي
 يفاذقلا مربا ةيكريمألا ةراغلا دعيو .تياربلاغ ثيديك
 الولغم ىقبي حالسب ةناسرتلا نقحل رالود رايلمب ادقع
 تابرع نمضتت رالود رايلملا ةحئالو .اموجلم وا
 يذلا فنصلا نم يهو . خيراوص تافذاقو ةحفصم

 .هليج يف ءاريوطت رثكالا» هئناب يسلطا ريرقت هفصو
 ةيصخش ةكراشمبو .ليزاربلا يه ةردصملا ةهجلاو
 ةناسرت مخضا وهو ءازيجنا» عنصم بحاص نم
 .وريبير يول هيزوج ةيليزارب

 هذه .فقي ئذلا يليزاربلا هروينسلا» له نكل
 فالآ ةرشع مضت ةقالمع ةسسؤم سأر ىلع .ةظحللا
 ةيليزاربلا ةيحلستلا ةعانصلا لعح دقو .صخش

 يف ةبعصلا هتايادب اقح ركذي له ,ملاعلا يف ةسداسلا
 ؟ةنهملا هذه

 يف ةراجس نم رثكا مويلا ءىفطي يذلا روينسلا اذه

 اييدل يف .اديدحت اماع ١5 ذنم طبه .ةرملا هدالب ةوهق

 يف كارتشالا :ةددحم تناك هتمهمو .لاغتربلا نم ادتا

 ,ةكرخلا ةبلا تاشاشر يفاذقلا عيبل «ينلع دازم»

 نييئاطيربو تايفوسو نييلاطياو نييسنرف ةسفانمو
 .فالسغودمو

 يليزاربلا روينسلا دجو ,ةأجفو :ةيفاذق جازم ةّبه
 هتلمش .نيعوبسا دعب هنا ةقرافملاو .نجسلا ىف هسفن

 شاشرلا ضرعب هل حمُسو هحارس قلطاو .ةمحرلا
 ناك يذلا يفاذقلا باجعا عزتناف .هقيوست ديرب يذلا

 ىرتشاو .ثلاثلا ملاعلا تاراعشب اهموم :اذوخأم

 «ازيجنا» شاشر نا اصوصخ .؛هنم ةعطق نومنلم

 ال كلذل وهو  تانحاشلا تاراوسسكا نم عْنصُي

 ,ىرخالا ةسفانملا تاشاشرلا نمث فصن هنمث يهاضي

 وردددر ىول هنزوجحل تحمس قفاذقلا عم ةقفصلا

 علطم ذنم ايدعاصت اطخ تزاتجحا .ةيروطاريما ريودتب

 تاهاحتا ُِق تعرفتو ,موبيلا ىتح .تانبعيسلا

 لقنتيو .قيوستلا تاونئق ايصخش ريدي وهو .ةرياغم
 عم ةرشابم لماعتلل / غنبوي» ةصاخلا هترئاطب

 يتلا ؛ازيجنا» ةسسؤمو .ملاعلا ىف نيرثئانتملا هنئابز
 نم تايابدو تاحفصم خودلا عنصت .اهبلع فرشبي

 "ا ما لا ىشاسخم يهو . (انط 4*) «قودراؤوا» زارط

 ايبيل ىلع ددرتي لاز امو .انط ٠ نزت يتلا ةيكريمالا
 مزال ءيضاملا ليربا /ناسين تاراغ دعبو .رارمتساب
 ةدندتلا هتعدب نالعا لغتساو .ديقعلا هقيدص

 رايلم ةميقب ادقع هنم عزتناف «ثلاثلا ملاعلا شيج»
 .شيجلا اذه حيلستل رالود

 نا :ةقيقح ةيبيللا ءءاوهلا نيحاوط» ءارو نكل
 نا دعب هباسح ىلع ناريال ةحلسا ىرتشي يفاذقلا

 ياب نارهط ديوزت نع ءازيجنا» ةسسؤم تعنتما
 ةلودج ىلع ترصاو .عفدلا نع تفلخت اهنال .داتع

 ةقثوملا ريراقتلاو .ةصاخلا اهتاباسحل اعبت اهنويد

 نيد نوحودزم ءالمع اهحتف ةيرس تاونق نع ثدحنت

 ةحلسا ريفوتل .نارهطو قشمدو سلبارطو بيبا لت
 ةهدجلا ىلع اهدشح يرحب يتلا جاوفالل ةيكريما

 يقي ال ينيصلا وا يليزاربلا حالسلاف .ةيناريالا
 .ةدودحم ةيتايلمع ةقاط تاز وهو .ضرغلاب

 ىلاو .ةيسلطالا ةحلسالا ىلا نوعلطتي نويتاريالاو
 خيراوصلاو ةرعفدملا نم ةلماك تاموظنم ءانتقا

 نكت امهم :ءادوسلا قوسلا نا اصوصخ ةروطتملا

 عطق يف ةروصحم هبش اهنا الا .ةرهدزمو ةروطتم
 اما .ةدتعالاو رئاخذلاو /ةيكيسالكلا» ةيعفدملا

 ةناسرتلا يا .فولأملا ريغ ىلا فولأملا نم جورخلا
 .يناريالا ىوتسملا ىلع قيقحتلا بعص وهف .ةدقعملا

 .ةيلودلا ةينقادصملا ىلا الوا دقتفي ماظنلا نال

 ىلا هراقتفا نع ًالضف .يطلستو يباهرا هعورشمو

 ضقانتب ؛الصا اذهو ... تادنقتلا ىلع ةبردملا رداوكلا

 ال «توملا ةراحت:» انه نم ...ةيمالظلا هتاهحوتو

 مسحلا اما ...راحتنالا ىلع الا مق ماظن دعاست

 امهلوحت :يلحادلا ليلضتلل تاراعش امهو .راصتنالاو

 ةفارخ نم عون ىلا .موب لكو ؛ةيقارعلا عارذلا
 []...ءاقنعلا

 حابصلا رينم
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 .ةيدرخلا يئاجلا ةبزا نع خيتي ةوصتم يسرق

 "هيو رغل يأ تسع # هر ١ ةيزام
 مهجلاصل ةنومضم اهناك نوفرصنب برعلاو نطنشاو ةراسخ كو ط رهناكو زوفرصتي تب ةناهصلا

 ينويهصلا يبوللا عفر يمالغالا ابطاشت ةعماحلا هفف تصلق يذلا تقولا قو

 جالحلا دمحم .د- نطنشاو

 ةريطخ ةيلام ةمزأب ةيبرعلا لودلا ةعماج رمت
 بيسو .كرثشملا يبرعلا حميساقلا كلذ ددهت كلي

 ءاضعألا ةييرعلا لودلا نم ددع لافغإ ةمزألا | ا,
 صنب الو .ةعماجلا هاجت ةيلاملا اهتامازتلا ديدست نع

 نولمهي نيذلا ءاضعالا ةبقاعم ىلع ةعماجلا .قاثيم
 تامظنملا قيثاوم لعفت امك ةيلاملا مهتامازتلا ديدست

 سيفولك روتكدلا رسفيو .ىرخألا ةيميلقالاو ةيلودلا
 ممألا ىدل ةيبرعلا ةعماجلل ةئادلا ريفسلا ,دوصقم
 ةعماجلل ءامتنالا نا ىلع ديكأتلل هنا ىلع كلذ .ةدحتملا
 ةيجراخ زفاوحل ةجاحب سيل يموق مازتلا ةيبرعلا

 زفاحلا نا .نذإ .ةيلاملا ةعماجلا ةمزا ينعت لهف
 ةعماحلل ءافولا نامضل يفكب ال حبصأ يموقلا

 نا لوقيو كلذ يفني دوصقم روتكدلا ؟ةيبرعلا

 مدعو لامهألا هبيس ةعماجلا معد يف يبرعلا سعاقتلا
 ىلع أدبا لدي الو .كرتشملا يبرعلا لمعلا يف ةيدجلا
 .يموقلا ءامتنالا ةركف نع دوصقم عوجر

 يتلا ةمزالا ةروطخ نم للقي ال دوصقم روتكدلاو
 ةيلاملا ةمزألا نا لوقي وهف .ةعماجلا اههجاوت
 صيلقتو ةعماجلا للش ىلا يدؤت اهنا ىلا ةفاضألاب
 يهف .ترمتسا اذا اهدوحو ددهت ىتحو اهتاطاشن

 يف كرتشملا يبرعلا لمعلا يف ةمزا نع فشكت اضيأ
 ,هديعصتو هنيصضحخت تايدحتلا بلطتت تقو

 دوصقم روتكدلا لوقي .الثم ةدحتملا تايالولا يفف

 اهجمارب صيلقتل ترطضا ةيبرعلا ةعماجلا بتاكم نا
 ةسارش هيف تدتشا تقو يف ةيفاقثلاو ةيمالعالا
 يه ةقرافملا نا لوقيو .ةيبرعلا ةروصلا ىلع موجهلا
 نا كشو ىلع اهناكو لمعت ةينويهصلا تاسسوؤملا نا

 نأكو برعلا لمعي امنيب ,ةدحتملا تايالولا رسخت
 هلوقي كلذ ىلع دهشتسيو .مهحلاصل ةنومضم اكريمأ

 ديمجت ىلا ةعماجلا بتكم رطضا يذلا تقولا يف هنا
 - (كابيا) ةمظنم تماق .ةيمالعالا هتاطاشن نم ريثك
 اهتنزاوم ةدايزب - نطنشاو يف ينودهصلا يبوللا يهو
 نينالم ا/ يىلاوح ىلا فصنو نويلم نم ةنسلا هذه

 .رالود

 ةنلاملا ةعماجلا ةمّزأ وزعي دوصقم روتكدلا نا عمو
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 'نييالم ١١ ىلا رالود نويلم ١,0 نم هتنزاوم
 نا لا ,كرتشملا رج لفعفام ثارتكالا مدع ىلا

 قمع ا نوكت دق اهنا ىلع لدب ةعماجلا لكاشمل هصيخشت

 ةيركفلا سسألا ىلا اهروذح لصت ذا كلذ نم

 لوقي .ةيبرعلا ةعماجلا اهنع تقثبنا يتلا ةيسايسلاو
 ًايركف ةيبرعلا ةعماجلا موقت» :دوصقم روتكدلا
 ادبمو ةيرطقلا ةدايسلا أادبم :نيأدبم ىلع ايسايسو
 ةيقيفوتلا ةغيصلا يه ةعماجلاو .ةيبرعلا ةيموقلا
 نيب لعافتلاو .ةيموقلا تايضتقمو ةدايسلا تايضتقمل
 كرتشملا يبرعلا لمعلا ةريتو يقبي نيادبملا نيذه

 يف مكحتت يتلا تاروطتلاو سيراضتلل ةضرع امئاد
 نيبودحولل ودين يهف .ةييرغلا ةعغماحلا ةريسم

 ةدايسلا أدبم سركت اهنآل ةيبرعلا ةدحولا ماما أًرجاح

 ىلع ايموق ًالياحت نييلازعنالل ودبتو ؛ةيرطقلا
 داقتنالل ةضرع ةعماجلا لظت كلذلو .ةيرطقلا ةداسسلا
 .«ةيبرعلا ةيركفلاو ةيسايسلا ةحاسلا يفرط نم

 ءامتنالا نع عوجرلا سيلو ببسلا وه لامهالا : دوصصقم سيقولك

 اهنوك نم عينت ال ةيبرعلا ةعماجلا لكاشم نا يأ
 .عقاولل ملحلا ةرياسسم نم لب .ةيبرعلا ةيموقلل أرمر
 نأب لوقلا عم دوصقم روتكدلا قفتي ال بيسلا كلذل
 رواحملا ةسايس ةسفانم نع ةمجان ةعماجلا ةلكشم
 ءامتنالا نا دقنعم وهو .يموقلا ءامتنالل ةيبرعلا

 يبرعلا نادجولا يف تباثلا رصنعلا وه يموقلا
 .ءىراط للحو تقؤم فارحنا وه دارفنالاو

 لمعلا يف نهارلا للخلا دوصقم روتكدلا وزعيو
 اهتمزا يف ةعماجلا ىلع سكعني يذلا .كرتشملا يبرعلا
 عامجالا ىلع تاداسلا رصم جورخ ىلا .ةيلاحلا
 حلصلا ةدهاعمو ديفيد بماك تاقافتا عيقوتب يبرعلا
 ءادعا اهَّنش يتلا ةلمحلاو .«ليئارسا» عم درفنملا

 نم ديزملا عيجشتل كلذ بقع كرتشملا يبرعلا لمعلا
 هنكل .يبرعلا فصلا نع ج ورخلا ىلع ةيبرعلا لودلا

 ةيويحلا نم يفكي ام يموقلا مارنلالا يف نا ىري
 .ةيبرعلا ةيموقلاب نيصيرتملا هجو يف فوقولل
 نا ىلع لدي يذلا دادغب يف ةمقلا رمتؤمب دهشتسيو
 ًالعاف ىقبي تاسكنلا هتباصا امهم يموقلا رايتلا
 .يلازعنالا رابتلا ةهباجم ىلع ًارداقو

 مل ةيبرعلا ةعماجلا نأل دوصقم روتكدلا فسأيو
 ريهامجلا ةركاذ يف اهسفن سرغ يف ؛,ةسسؤمك ؛حلفت
 ةجردل ةيرطقلا ةدايسلا أدبم تعار اهنأل .ةيبرعلا
 يف .ًايموق يبرعلا بعشلا ةيعوت ىلع لمعلا نم اهتعنم
 ةركفل ةفلاخم كلذ يف ىري ال وهو .ةفلتخملا هراطقأ
 كرتشملا يبرعلا لمعلا ريتعي هنا ذا ةيرطقلا ةدايسلا

 ةداسسلا كلخل المكم ةيبرعلا ةعماجلا هلثمت يذلا

 .اهل اضيقن سيلو
 اهعقومل ةحدتن  ةيبرعلا ةعماجلا نا نم مغرلابو

 تابثا ىف تلشف  ةبيبيرعلا ةيسايسلا ةطراخلا يف

 نم ىقبت اهنا الا .يلاضن عقوم نم رثكأ يف اهدوجو
 عمو .كرتشملا يبرعلا لمعلاو ةيبرعلا ةيموقلا زومر
 ةيرطقلا ةدايسلا يادبم نيب عقت اهنأل  اهتيلاعف نا
 ىدم ىلع ءيش لك نم رثكأ دمتعت  يموقلا ءامتنالاو

 لئاسؤلا ىدحا لظت اهنا الا .يبرعلا نماضتلا
 .ملحلا نع لزانتلا نود عقاولا رياست يتلا ةيموقلا

 ملحلا ددهي أرطخ ةنهارلا اهتمزا رابنعا نم دب ال اذهلو
 .ةيبرع ةيخيرات ةيلوؤسم ةمرألا كلت زواجتو ؛يموقلا
 لكاشمب ثارتكالا مدع ف ةيبرعلا لودلا رارمتساو
 فنص وه  ةحلملا ةئلاملا اهتمزا اصوصخ  ةعماجلا

 دض لاضنلا ميمص يف يه ةيضقب طيرفتلا نم
 .كرتشملا يبرعلا لمعلاو ةيبرعلا ةمالاب نيصبرتملا

 اهتمزا نم ةيبرعلا ةعماجلا ذاقنا نا اذه ينعي ال
 ينعي هنكل ,كرتشملا يبرعلا فقوملا ذقني ةيلاملا
 .هبيلاسأ و هلكابه نم ىقبت ام ةنايصب يدجلا مازتلالا

 يدرتلا بدن يف سفانتت نا ةيبرعلا لودلل زوجي الو
 هتاذ تقولا يف يهو كرتشملا يبرعلا لمعلا يف لصاحلا
 .هل اهترقأ يتلا رطألا ريصمب بعالتت

 ةصرف ةعماجلا سلجمل كيشولا عامتجالا نا
 مهتاموكح فقاوم حيضوتل برعلا ةيجراخلا ءارزول
 هباجت امدنع نوفقي نيا .ةماهلا ةيضقلا هذه لوح
 ةمالا ءادعا ىعدا املاط ؟ءاهءادعا ةيبرعلا ةركفلا

 نطولا نا اولاقو ةيبرعلا ةيموقلا ةيروطسا ةيبرعلا
 يراضح نومضم الب يفارغج حالطصا درجم يبرعلا
 0.؟مهتلوقمل ملستسن لهف .يسايس وا
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 ةيبرعلا  ؛ةيليئارسالا»  ةيقيرفالا تاقالعلا رواحم

 00 مالعلاو ىلاملا
 د 5 .ءومطعلا قا رفضألا تاودا

 قررت يال عج م

 لا يملا 1و بأ 1 7١5 نبف

 ريريب نوعمش ينويهصلا ءارزولا سيئر
 ةرابز يف نوريماكلا ةبروهمح ةمصاع يدنوايب اير

 يبونج ةعقاولا ةيقيرفالا نادلبلا مها دحال ةيمسر
 ًاصوصخو :ضعملا تاأجاف ةرايزلا هذه .ءارحصلا

 ةهجاوم يف ءادوسلا ةراقلا ىلع نولوعب نيذلا برعلا

 نم ءرخآلا ضعبلا اهيلا رظنو .ينويهصلا نايكلا
 ةديدج ةقلح اهفصوب .بناجالا نييمالعالاو نيبقارملا
 مصاوعلا نيب تاقالعلا ظيشنتو فانئتسا لسلسم ىف
 .ةريخألا تاونسلا لالخ :بيبا لتو ةيقيرفالا

 ذإ .ريخألا راطالا اذه نع جرخت ال اهنا ةقيقحلاو
 تاقالعلا نآل ءلوهذ يأ ىلا وعدي ام اهيف سيل
 بيرقلا ىدملا تنب تسيل «ةيليئارسالا»  ةيقيرفالا
 اوعطقي مل ةنياهصلا نولوؤسملاو .طسوتملا ىتح الو
 كلحأ يف ىتح .ايقيرفا هاجتاب مهفحز اوفقوأ الو :مهلمأ
 .ةيساموليبدلا تاقالعلا عطق تفرع يتلا فورظلا

 سيلو ًايجيتارتسا ًاناهر لازي الو ناك مهئاهرو
 اجهن اوعضو دقف مث نمو .ةيفرظ تاريدقتب ًاطبترم
 ةيسايسلا رصانعلا اهباسح يف لخدت ,فحزلل امكحم
 ماكحلل ساسألا تاجاحلا لمجم يأ .ةيداصتقالاو
 ام يف ةراقلا تاقالعب ةطبترملا تابلطتملاو ,ةقرافالا
 .ةيناث ةهج نم .نيركسعملا نيبو :ةهج نم .اهنيب

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١177 -  37لوليا ١485

 وم و ضو يوسصلا نايكلا نغ ء ةلزعلا 0

 لامشلا نادلب ةعومجم يف سيل .هل ينودلا دييأتلا
 ةنياهصلا هعضو يذلا :اضيأ ؛بونجلاو لب ءاهدحو
 نع الضف اذه :تاونس ذنم يزكرم فادهتسا لاجم

 ذيفنتو بيترتل ةنياهصلا هبعلي يذلا طيسولا رود
 مهتيلهأ و .ءادوسلا ةراقلا ىف ةيكريمألا ةنجيتارتسالا
 هب موقي ام .,انايحأ .ءقوفت ماهملا نم ددع قدقحتل

 .نروتيرب يف يرصخعلا ماظنلا
 ةدرفم لمعتست ام ًاربثك ةيبرعلا ةفاحصلا نا

 ايقيرفا ىلع ينويهصلا فحزلا فصول ؛للست»

 نم عون راهظا لمتحتو ةعداخم ةدرفم اهنا ةقيقحلاو
 ةينويهص ةطخ وه ام ةعيبط نم نيوهتلاو فيفختلا
 انقرافت ال ةشهدلا لعجي ام اذهو .ةلماكتمو .ةمكحم
  ةيقيرفالا تاقالعلا نا فيك انظحال املك

 قوثولا نم ًاديزم الا فرعت ال «ةيليئارسالا»
 محق ةعانتلاو قوخلا عاملا ويانسصب ىلع دكا دصقاو
 ينرعلا نطولا راطقا

 نوريماكلا رارقو يدنوايل زيريب نوعمش ةراديز نا
 ةبسانم بيبا لت عم ةيسامولبدلا اهتاقالع فانئتسا

 نع وفغت ام اريثك يتلا اننيعا حتفت نا ضرتفي ةديدج
 ةيمانددو ةينوبهصلا تاططخملا ةيطوبظخا

 دملو لب ,.هدحو .يبرعلا قحلا قيوطتل سيل هيلوؤسم
 .ناكم لك يف ةيعرشلا باستكاو ذوفنلا

 هيف يفكت ال ددصلا اذه يف ةواشغلا عفر نا ىلع

 يتلا ةيبرعلا تاراعشلا نم ريثك الو ءريذحتلا تارابع

 فيكف ,مهسفنا برعلا نيعا يف اهتيقادصم تدقف
 لقحلا ىفو .جاتحت نكلو .ةقرافالا مهئاقدصأب
 ةنداعمو .ةركاذلا راضحتسا ىلا .لقألا ىلع .يمالعالا

 اهعم لماعتن يتلا قئاقحلا نم ريثك طيضو .خيراتلا

 .ةفخب ًانايحأو رسيب
 ىلع فقت نأب نوبلاطم نحنف ىرخا ةرابعبو

 ْف :«ةيليئارسالا»  ةيقيرفالا تاقالعلا ةيخيرات
 - ةفلتؤملا طاوشألا اهتقرع يتلا لحارملا فلتخم

 بابسألا ىلع فرعتن ناو ,اهب تربع يتلا .ةدقعملاو
 .اوبهذ ثيح مهذوفن ةنياهصلا ماكحلل تنكم يتلا
 ططخ .اتقؤم .؛تطبحأ يتلا ىرخألا بابسألاو

 ىتحو لب :يدلعستقالاو يضنسلا مهموجم
 فقن نأب .نوبلاطم نحن ةيناث ةلحرم يفو ..ينيدمتلا»
 تاقالعلا .لياقملاب ء.اهي تغيض يتلا ةيفيكلا ىلع
 ةمدخل تعضو يتلا تاناكمالاو .ةبقيرفالا_ ةيبرغلا

 ,يجيتارتسالاو يخيراتلا اهراطا ادع تاقالعلا هذه
 ,ةيساسأ انه يهف ؛ ”,داصملاو ماقرألاب ءيضتسن ناو
 اهشيعت يتلا تازهلاو :تاقالعلا هذه راسم يف مكحتلل

 نم ًاريبك أءزج ةيبرعلا ةسايسلا لمحتت يتلإو .ايلاح

 1 .اهتيلوؤسم
 ةارتخالاو ...زجاحلا

 ةيقيرقالا  «ةيليئارسالا» تاقالعلا خيرات انثدحي

 ىلا دعبلا يف لغوت لب ةبيرق تاونس ةديلو تسيل اهنا
 ضرألا لالتخا يف ةنياهصلا اهيف حجن يتلا ةرتفلا

 دقل ؛عنطصملا مهنايك سيسأتو :نيطسلف ْف .ةيبرعلا
 تارايتعا ىلا ادنتسم .ةرتفلا هذه ذنم :ليوعتلا ناك

 درسل لاجم ال ةيسايسو ةيداصتقاو ةينثإو ةيرشب
 وه دحاو فده دنع ءاهلح .يقتلت ينلا اهلصافت

 ميلا يعوق 8 وق كو وو ع
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 .قارتخالا نم ةديدح ةلحرم : زيريب
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 :عنطصملا نايكلل يفلخلا يرورضلا دنسلا ميدقت
 «ةيليئارسالا» عامطالا نا ريغ .لئاسولا ىتشب
 أءدب .ةيلج ةروصب :تفشكت ايقيرفا هاجت ةيقيقحلا
 يجيردتلا ينطولا لالقتسالا ةلحرم قالطنا نم
 ةبيلعفلا ةسفانملا ةردقم ةنياهصلل ناك ام ذا ,ةراقلل
 تابلاجلا تناك ناو :ةمئاقلا ةيرامعتسالا نادلبلل

 ف ةيوتلم قرطب طشنت :كانهو انه .ةيدوهيلا
 ةئيهت ىلوألا ذوفنلا روذب عرزو .رارقلا رادصتسا
 ناك تانيسمخلل ىلوالا تاونسلا يف .بيرق ليقتسمل
 ريبكلا ريثأتلاب مدطصي ايقيرفا يف «يليئاربسالا» دهجلا
 ,رصانلا دبع لامج لحارلا ميعزلا ةيصخش ذوفنل
 رمتؤم ءامعزل ىلوألا عاعشالا ةلاه نمض ةجردنملا

 ةرولبو يلايربمالا دملا ةهجاوم ف )١1155( غنودناب
 .ثلاثلا ملاعلل ةيخيراتلا ةيلالقتسالا

 :اضبآ )١1955(. رصم ىلع يثالثلا ناودعلا ناك

 تالواحملا تّدص يتلا ىربكلا بابسألا دحأ
 .ءادوسلا ةراقلا ف تباث رذج سرفل ةينويهصلا

 مل ينويهصلا نايكلا ناف ؛ايريبيلو ايبويثا ءانثتسابو
 يلعف حاجن يا ليصحت يف تقولا كلذ ىتح حجني
 .هتطخل

 ةيقيكب ةروصلا هذه لديتتس تانيتسلا ةياهن يف

 ىوقلا نم ةدونسم .«ليئارسا» حجنتسو ؛ةيرذج
 رادملا قارتخا يف - ضاخ هجوب .اسنرف  ةيبرغلا
 تاقالع ميقت تناك ,1159 ةنس يفف .يقيرفالا

 عّقوتو .ةيقيرفا ةلود 7” ةبارق عم ةيسامولبد
 ثدحتن نيحو .اهنيب نم نيرشع عم نواعت تايقافتا
 رصانعب طبتري كلذ ناف نواعتلل غيصو تاقالع نع
 وا تالوكوتوربب ال ةيلعف معد تالاجمو .ةيدام

 «يليئارسالا» روضحلاب يأ :ةيتاشنا ةكرتشم تاغالب

 ىتح .ةينقتلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالا نيدايملا يف

 .نيددرتملا ةضوافم يحميك ديقيد

 . | "مان مرد يح مع ماجماناع- 3

 ريبخ ١6٠١ ناف ديدحتلابو .روكذملا خيرانلا لبق

 نواعتلا, ءاطغ تحت ايقيرفا ىلا اوهحوت :يلدئارسا»

 ١494 نيبو .ةيعارزلا عيراشملا ف لمعلل :ينقتلا
 الام «ةيليئارسالا» نيوكتلا زكارم تلبقتسا ١137و

 اهنيب نمو , تاعاطقلا فلتخم يف بردتم 572٠١ نع لقد

 يذلا ماعلا رودلا حرشي ام اذهو ,يباقنلا عاطقلا

 قارتخالا يف (توردتسه) ةيباقنلا ةيزكرملا هتبعل
 يداصتقالا ناعاطقلا لثم اميف .ايقيرفال ينودهصلا

 ءالثم , ١ 419/7 ةئيس يفف .قارتخالا روحم يركسعلاو

 هردق ام ةراقلا وحن «ةيليئارسالا» تارداصلا تغلب
 رالود نويلم 2٠١ , ؛ تادراولاو .رالود نويلم 5
 .ةنياهصلا حلاصل :/17 ةبسنب حضاو توافتب يأ
 ذوفنلا هوجو مها ىدحا ةيركسعلا ةدعاسملا لثمتو

 طابضلا نيوكتو ريطأتلاو ؛ةحلسالاب ديوزتلا يف ةلثمم
 تانيتسلا لالخ .«ةيليئارسالا» ةيركسعلا سرادملا يف
 يش ١910١ دودح ىلاو ةينعملا ىلوألا نادلبلا تناك

 يتلا نادلبلا يهو ؛اينازنات_ اينيك ادنغوا.ايبويثا

 .ايقيرفال ةينودهصلا ةدوعلا بارع :نوراش

 يف .ءليئارسا» نمال ةبسنلاب ةيجيتارتسا ربتعت
 ءاربخلا لوحتيس .اضيا .ةطيسوو .ةرخآتم ةلحرم
 ةمظنألا ضعب يف «نويليئارسألا» نويركسعلا
 راق ينمأ نماضو ةيساسا ةزيكر ىلا ةيقيرفالا

  ةيقيرفالا تاقالعلا نا ًافورعم ناك اذإو

 ةانقلا ردع ساسالا اهتاونق نبب نم رمت ؛ةيليئارسالا»
 فلتخم ىف .طسوألا قرشلا ةمزا ربع يأ .ةنيرغلا

 عجارت نيح 1947+ ةنس يف ةصاخو .اهدادتما لحارم
 مصاوعلا نم ريثك يف بيبا لتل يسامولبدلا ذوفنلا
 فقوملا عم ًانماضت تاقالعلا تعطقو .ةيقيرفأالا

 دومصلا نم تنكمت ةيداصتقالا تاقالعلا نإف ,يبرعلا
 اذه ىلع لاثمكو .ةيسامولبدلا تاقالعلا رايهنا دعب
 ايقيزفا وحن :ةيليثارسالا» تارداصلا ناف عضولا

 91/4١و 1١91/5 نيب اسوسحم ًايمانت تفرع ءادوسلا

 اذهو ءرالود نويلم /5 ىلا رالود نويلم 41 نم لقتننل

 .يقيرفالا بناجلا نم تادراولا مجح ضافخنا لباقم
 عم ةمظتنم ةيداصتقا تاقالعب ظافتحالا مت هنا امك

 لوقح يف نولمعي ءاريخ دافيا ةروص يف ةلود ١
 و .,ةيمومعلا ةحصلاو ءانبلاو ةعانصلاو ةعارزلا

 نا ىلع .رالود نويلم 6١" نع ةيلاملا مهتادئاع لقت
 نايكلا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا عطق راهشإ ادبم
 زفاحلا بيسبو ةينعملا ةلحرملا ف .:ينويهصلا
 ىلع .ةيرسس ةيفيكبو .ءاقبالا نود لحي مل .يبرعلا
 مصاوعلا ضعب يف ؛نييليئارسا, نييساموليبد
 ,جاعلا لحاس ةمصاع :.ناجديبا اهنمو :ةيقيرفالا

 لت عم مويلا ةلماك اهتالص تداعتسا يتلا ؛:ةصاخ
 ينتاب و نيردو نويت يذلا ءاقللا بقع )١565( بينا
 .نارتيم اوسنارف يسنرفلا سيئرلا ةياعربو .فينج يف

 يدوييبضلا يكريمألا نوادنلا

 نم ريثكب ةيبرعلا لودلا ءافو مدع نم مغرلابو ؛اذه
 ,ايداصتقا ةررضتملا ةيقيرفالا لودلا هاجت اهتامازتلا
 ام وهو .ةليوط نينسل طفنلا تادكاع عافترا مغر
 تلظ ةردخألا هذه ناف .آقحال ,هدرفمب هدنع فقوتنس
 نكي مل ١187 ةنس دودح ىلاف :ةنياهصلل اهرهظ ةريدم

 ماظن عم ىئوس ايقيرفا يف تاقالع نم بيبا لخل
 - ىرتس امك .ساسالا اهفيلح  يرصنعلا ايروتيرب
 فقوملاو دودصلا اذه لياقم .دنالبزاوسو .يوالملاو

 يتلا ةينويهصلا ةدارالا رتفت مل يندبملا يقيرفالا

 191/17 ننم اهجهتنا يتلا مالستسالا ةسايس اهل تمدق
 عيقوت بقع مث .تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا
 )04/7/5١7(, «يليئارسالا»  يرصملا مالسلا ةيقافتا
 موجهلا فانثتسال ةنيمث ةصرف .نذا .اهل تمدق
 قلطنا دقل .ةروجهملا مصاوعلا ىف يسامولبدلا

 ؛يبورين) يف ةديدع مصاوع وحن ةنياهصلا نوثوعبملا
 ةرورضب اهئاسؤر عانقال (ليفربيل ,يمول ,ناجديبا
 ام اودجوو :ةسساموليذلا تاقالعلا فانثنسا ةيمهأو

 طوغضلا نا كلذ :مهتمهم ليدهست ىلع مهدعاسي

 دذه تلعج ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم يف ةيرصملا

 عمو ؛ديفيد بماك ةيقافتا ةنادا نع فكنتست ةريخألا

 (ليربا) ناسين يف ءانيس نع ؛ليئارسالا» ءالجلا
 هتبالص نع حزحزتي يقيرفالا فقوملا ادب 7
 رربم .ايرهاظ ولو .دقفي ىرحألاب وأ .ةقباسلا
 .هرارمتسا

 نا ىلا .ىرخا ةرم :؛هبتنن نا يرورضلا نم نا ىلع
 ادبا نكت مل ايقيرفا هاجت ةينويهصلا ةسايسلا
 صانتقا درحجم وا ةفدصلا أديم ىلع ةمئاق وا ةيطابتعا

 ,ليوط سفن تاذ ,ةيجهنم ساسالاب اهنا .صرفلا
 بلق يف روحمتت امك .مصخلا ةحلسا بقارتو
 اهيبارع ةطخلل رقوتو .ةيلومش ةيلود ةيجيتارتسا
 ةراقلل ,ةيليئارسالا» ةدوعلا ابارعو .نيقذاحلا
 ديفيدو ةيبرحلا ريزو نوراش لارنجلا :امه ءادوسلا
 ,«ةيليئارسالا» ةيجراخلاب ماعلا ليكولا .يحميك
 ,داسوملا ةرادا يف نوراش لارنجلل قباسلا دعاسملاو
 لك امهل رفوو .افلك دقل :ةيقيرفالا نوؤشلاب صتخملا
 يف ةددرتملا نادلبلا عم راوحلاو ضوافتلل عيش

 .بيبا لت عم ةفلتخملا ظباورلا فانئتسا
 راوحلل رسلا ةملك ءاهتقو ءريماش امهل دجو دقلو

 # لودلا بلغأل ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزآلا يا ,عانقالاو

 91 _ ١4/5 لوليا 37 - ١ال5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةروتافلا عافترا ببسب تاليولا تناع يتلا ةيقيرفالا ع
 عه عافترالا اذه قفارت دقو .اهدعب و 1١( 91 ةيطغقنلا

 ةصاخو .ةيلودلا ةيلاملا ةدعاسملا مجح ىف ضافخنا

 سيلو :ةينوفكتارف مصاوع وحن اسنرف نم ةمداقلا
 ىطسولا ايقيرقا ةيروهمج .ريئاز نوكت نا ةفدص
 !نوراش لييرا تلبقتسا دق نوباغلاو

 تادب تانيعبسلل ةريخآلا تاونسلا ةرتف يف
 ميدقت نع عنتمت ةيلودلاو ةيكريمألا ةيلاملا تاسسؤملا
 صوصخبو .ةفحجم دج أطورش حرطت وا ضورقلا
 ىلع وتيفلا عضو يكريمالا سرغنوكلا ناف ءالثم .ريئاز
 ماظن هماهثتال دلبلا اذهل ةيلام ةدعاسم يا مهدقت

 دقو (!)ناسنالا قوقح قرخب وكيسيسيس ونوبوم
 ضعب عانقال طيسوك لخدتلاب «نويليئارسألا» حجن
 عضو امك .اهفقوم ليدعتل ةيكريمألا ةيلاملا تاسسؤلملا

 عقرل هلقث لك ةدحتملا تايالولا يف ينويهصلا يبوللا

 لاجرل بيبا لت ثح نع الضف اذه :سرغنوكلا ونيف
 يف ىربك تارامثتساب مايقلا لجأ نم مهاوسو اهلامعا
 .(جاعلا لحاس .ريئاز .ايئيك) ةنيعم ةيقيرفا نادلب

 يف حجريو حجر ام وه ؛هدحو «لاملا حالس سيل
 يف نوفنلا ةرئاد عيسوتل «يليئارسالا» باسحلا نازيم
 لودلا ضعبل ينمألا سجاهلاف .ءادوسلا ةراقلا
 موقت يتلا ةيسايسلا نتفلاو ةيروتاتكدلا ةيقيرفالا
 تاكرح وا ةحلسملا ةضراعملا تاكرح ربع اهب

 ال ةيناكما ينويدهصلا نايكلل تايه ىرخا ةيلاصفنا

 ريطأتو .هتحلسا ريدصتو :هئاربخ دافيال اهل ريظن
 ..خلا تاباصعلا برح ةهجاوم تايلمع

 .ةينويهصلا ةطخلا يف يزكرم وهو .اضيا ةمث نكل
 دادتماك ؛ليئارسا» هيعلت يذلا لصولا ةلص رود

 ,ءادونسلا ايقيرفا بلق ىف ةبكريمألا ةسايسلا ذيفنتل

 ماكحلاف .يركسعلا ناديملا ف صوصخلا ىلعو

 ىلا ةحلسالا نم ةليوط حئاول نومدقي ةقرافألا
 .هذهل حيتتو «ليئارسا» اهتبيبر دوزت يتلا نطنشاو
 ةنميهلا تيبثت هسفن تقولا يف و ,اهذوفن معد صرف
 عسوت» ةضهانم راعش حرطي نيح ةصاخو .ةيكريمألا
 نايكلا حبصي ةيفيكلا هذهبو ..يعويشلا ركسعملا
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم طبترملا ينويهصلا

 / يناثلا نيرشت) .يجيتارتسالا نواعتلل ةيقافتاب
 ًاروحم حيصي :14817" ةنس ةززعملا 1981١( ردمفون

 ,ةيكريمآلا ةرادالل ةيويحلا حلاصملل ًابجيتارتسا

 بلصيس يتلا «ةيليئارسالا» ةادالابو ؛يه اهتاودأب
 [1...حاستكالا لصاوتو اهدوع

 ي واوزلا ناميلس

 ع فماطعرأ ظوانعو] - مل وانع 7]نززع - [5ءةغأن انمع

 ؛ليئارساو ءادوسلا ايقيرفاز 7ع1356ع مممط 622111

 ا: [عالانع 601065'0 م18[2165- (ةيلاكشا ةقالطنا

 عيبر )١١( ددع (ةينيطسلفلا تاساردلا ةلجم) 1 كتايلحي

 3 تال نه
 ب ]عورر ىف ل516 - آقؤ 76120085 231860 ل

 11[3 وتم عوز 1713-1986-1973 5011031116 ةان 06-
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 آم 6عم 2هانانوانع مط1خ1- (لمالا ةبيخ ىلا نماضتلا

 نرخ ]3112 , 8من عال ع5. كان

 -1ءعروع ملل وادع, 24115, 5عماعمماط: ع 1983.

 ١43 لوليا 77١711 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 58

 ينويهصلا نايكلاو ناربا لعجب يذلا ام

 يف 415 مقر يلودلا رارقلا ضفر ىلع نابقالتب
 فالآ 5) ةيلودلا تاوقلا ليحرتو نانبل بونج |

 ؟رارقلا اذه سرحت يتلا (رصنع

 سلجم نع ردص 455 رارقلا نا لوقلا ىلا عراسن
 ف :147 (سرام) راذآ ١5 خيراتب يلودلا نمألا

 ةتس وحن لاسرا ظحلو .يئويهصلا ورغلا باقعا

 يف فوقولا مُهرودو .لود عست نولثمي يدنج فالآ
 ىنح ًاجيردت راشتنالاو ينويهصلا مدقتلا هجو
 رودلا اذه نكل .ةلتحملا نيطسلف عم ةيلودلا دودحلا

 ةيلودلا ةوقلا ىلع اوضرق امدنع ةنباهصلا هلظع
 ناثبل نم مهباحسنا دعبو .ةيلاحلا اهنكاما يف ءاقدلا

 ؛«ينمألا جازحلا» ىمسي ام ىلع اورطنس ,؛, 4 ماع

 ىتح أرحب .ةروقانلا نم دنمي يفارغج طيرش وهو
 لالخ نم هيلع ةيلحم ةطلس اوماقاو .البج ابوشرفك
 .دحل ناوطنا ةدابقب .ءالمعلا نم ريغفص :شئجح»

 ىلع سيل الزاع ًارادج اهسفن ةيلودلا تاوقلا تدجوو
 يخلا ةديدجلا دودحلا ىلع امناو ,ةيلودلا دودحلا

 فيوجت لوا كلذ ناكو .ةينويهصلا ديلا اهتمسر
 لت تاوق تناك امدنع ؛ةلثامم قياوس هتعبتو .اهرودل
 يتلا قطانملا ف برضتو يلودلا لزاعلا طقست بيبا
 ,اهل يدنج طقسي نا يفكي .87 حايتجا دعب اهتلخا
 ةينطولا ةمواقملا دي ىلع وا .رخآ يدنج صاصرب
 ىلع لبانقلا طقاستت ىتح ؛ةينيطسلفلا - ةينانبللا
 يف .ةبسانم ةبا ف :ةنياهصلا ددرتي ملو .ةنمآلا ىرقلا
 مهتزواجت دقف .مهرودو «نييلودلا» ةبيه صيلقت
 ىلع روز دوهش ىلا مهولوحو .الامش اولغلغتو .ًارارم

 ورشملا يف ناندل بون

 7 7 يا ا 1 جس بوب ارواح دااا دكاوسالا

 0 2 عسا 0 رفا تاق

 بيب لتو نارهط قالت |
 ؟ (10 رارقلا ضفر ىلف

 ناو «لزاعلا» اذه نا اوفخد ملو .يعسوتلا مهع ورشم

 بسادتي ال ,بطعلا عيرسو فوشكم هنأل ,ايونغم ناك
 ذخأ نورذاحي مهنا ريغ .مهتيجيتارتسا عم ًايكيتكتالا

 :ةيلامسع: ةرىرغ ةفتضأىلا هليؤجتل ةرمتسلا تالواحملا .ء:ىتاثمللا بوتجلا
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 :ةرات نيدلحملا مهئالمع ىلا اواجلف .همدطختل ةردابملا

 رمآلا دعي ملو .اروط نييناريدالا مهئاقلحب اودجنتساو
 لت نيب بيرملا ؤطاونلا كلذ رولبت ذا .ةيرسلا قاطن يف
 ىلع زاهجألا ىلع زكرتو .نانبل بونج يف نارهطو بيبا
 سيل 176 رارقلا نا رابتعا ىلع .ةينانبللا ةيعرشلا
 يعرشلا سارلا قوق ةيلود ةعبق ىوس ًاسامسأ
 اصوصخ .بوقثلاب ةئيلم ةعبق تناك ناو .ينانبللا
 .ديعن نمر ذنم ىلو ةلعافلا ةيملودلا تارارقلا نمز نا

 ,آذا ؛:ةحاطالا فدهتسي ينودهصلا نايكلا ناك اذا
 ايفارغجلا لعجل ةيلودلا ةوقلابو 415 رارقلاب
 .ديدجلا  ميدقلا هعورشم ماما ءارغ ْق ةيناندللا

 .ةينانبللا دانملا لك يف امك :يناطدللا هانم يف عمماطلا

 نوكت نا ريثملاف .ةيتاروت اضرأ نانبل بونج رابتعاو
 امدنع رنكت ةراثالا لعلو .اهتاذ ةمغنلا ىلع نارهط

 اهيف طبختت يتلا ةيوينبلا قزآملا رابتعالا يف ذخان
 يسايسلا رخاتتلاو يركسعلا بيستلاك .ةينيمحلا

 ىلا اهبنابش عقد نع الضف ,يداصتقالا رثختلاو
 ىلالملا ىرن ةأجفو ..قارعلا عم دودحلا ىلع ةقرحملا

 نادابعب قلعتي ال ًارارق نوذختيو نارهط يف نوعمتجي
 طفنلا ةفصرا يهو ,«كارال» وأ «يريس» وأ «جرخ» وأ
 بونجب لب .ماطح ىلا دادغب تالتاقم اهتلوح يتلا
 ةيلودلا ةوقلاو 175 رارقلاب ًاديدحتو .نانبل
 ردصو .«سيمخلا نايب» مسا لمحي رارقلا .(لونيفلا)
 «ةيناريالا ةلؤدلل ةيسايسلا ةنجللا» عامتجا رثا

 نمضتو .ءارزولا سيئر .يوسوم نيسح ريم ةسانئرب
 ةدايسب فارتعا» هنأل ىلودلا نمآلا سلجم رارقل اضقر
 تابيلمغلا ديغصت ىلع ثحو .«!!!يفويهصلا ماظنلا

 عفد» فدهب ةيلودلا ءىراوطلا دونذج دض ةيركسعلا

 مهبحسي رارق ذاختا ىلع ىربكلا لودلاو ةدحتملا ممألا

 .«نانبل نم

 1 مامن: نخرصطاع مط متت 5

 .ةريطخ رارقلا اذه تافعاضم نا يف كش ال

 دادتما يش نانبل بونج ةهيج نا نوري نوينيمخلاف
 مهو .قارعلا دضض اهنوضوخي ينلا برحلا ةهبجل
 .ساسأآلا اذه ىلع :ةقطنملا هذه عم ,ايلات ,نولماعتب
 ىلا اوزعوا راطالا اذه فو .تايونسملا فلتخم ىلعو

 ىلع موجهلاب :هللا بزح»و «لماد ةكرح يف مهئالمع
 اهرصانع نم ةثالث اولتق دقو ؛ةيسنرفلا ةبيتكلا
 ْق يسنرفلا ديدحلا ىلع برضلاو .يضاملا عويسألا

 دض ءادعلا ديعصت :نيفده بيضي ناديل بونج
 نا رابتعا ىلع .ةيلودلا ةوقلا ليخرتو ءاسنرف
 ىرج ول ىتحو .اهيف يرقفلا دومعلا مه نييسنرقلا
 نل ددجلا نيمداقلا نأق .ىرخا تايسنجب مهلادبتسا
 رصانغلا نا ةاصوصخ ,شق نم لاجر ىوبس اونوكي
 .مويلا ىتح ١91/8 ننم ةيحض 7١ تعفد ةيسنرفلا
 ىلع ةيدامو ةيونعم ةعانم ءافضا يف ترمتساو
 .نيديونحلا ءاقرزلا تاعبقلا بتاحضصا

 رارقلا نأب .ارهاظ ,نوعرذتي نييناريالا نا تيباثلاو
 تاوق نأل ينويهصلا نايكلا حلاصم مدخي 65
 ءزخلا نكل .هتاءاردتعال عردك مدختسلا ءىراوطلا

 اياونلا ةقيقح يفخي ال حرطلا اذه نم رهاظلا
 ةطيرخلا قوفو جيلخلا يف امك نانبل يف ةيناريالا
 ريدصت ىلع لمعت نارهط نا عبطلاب .اهتمرب ةيبرعلا
 ةمجرتلا َق :ةظحل :ددرتن ال يشو .«ةيفلسلا ةلاحلا»

 .كلُدِب فورظلا اهل حمست امدنع .اهل ةيناديملا
 يذلا يقارعلا يئاقولا دومصلا .مهفن راطالا اذه يف

 يف ترشتسا يتلا ةيمالظلا ةهجاوم يف دومص وه

 نا ريغ . برعلل قاقرتسا ع ورشم يهو .ةرباغلا نورقلا
 .نييمالظلا ةرفطل ةبصخ ضرا كلاهتملاو كلاهلا نانبل
 ةلاحلا هذهو .اهتادأو اهعارذ «لمأ»و ؛هللا بزحد»و

 ىزغملا كاردا نع اهتنيصع طرفقل ةرصاق ةيمالظلا

 نيذللا 455 رارقلاو ءىراوطلا دوجول يقيقحلا
 ةلودلا امهمواقتو ؛ادلمع ةدحتملا تانالولا امهلهاجتت

 أدبم عم .ًايرذج .ناضقانتي امهنآل ايئاديم ةيرصنعلا
 دروللا صن هيلع صني يذلا مالسلاب ضرألا ةضياقم
 ةلاحلا» لهف .”47 رارقلاب فورغملا .ريهشلا نوداراك

 ,ةصاخلا اهتاباسحل آعبتو ءاذا عربتت «ةينيمخلا
 ام ف .يوطني يذلا 547 رارقلا راطا ف نانبل ماحقاب

 نليكلا عمم عاليس: كبنم مارما ىلع“ :ةيلط عوضتب
 دق يذلا بونجلا نع هئافكنا لباقم يف يئويهصلا

 ةيبرغلا ةفضلا رارغ ىلع .:ناطنتسا ضرا حبصي
 .؟ةزغ عاطقو

 داجتا يف .ةيعون ةوطخ تطخ نارهظ نا عقاولا

 كلذو ,ةينويهصلا ةضبقلل ينانبللا بونجلا ميلست
 ظفح تاوق دض ةروتوملا رصانعلا قالطا لالخ نم
 هذه طقف هنود فقت سدقلا ريرحت نآك .حالسلا

 ديوهتلا نود عبطلاب لوحت ال يتلا ةيزمرلا تادحولا
 ةيعرش قوف عفترت ةيمدآ ةلظم لكشت لب ؛ناطيتسالاو
 نارهط تايا سوماق نع أديعبو .ةيلودلا دودحلا
 ةيناريالا ةدايقلا ناف ؛جذسلا ىوس بلجي ال يذلا
 لب .«ًايمالسا» نانبل ريوثتب طقف سيل ارارق تذختا
 أطخلاو .ىلعألا ليلجلاب يدودحلا طيرشلا قاحلاب

 يجيردتلا مضقلا رمتسا اذا ةلاخم ال عقاو تيمملا

 ةئيطخلا نا نوكردي نوينانبللاو .يلودلا رارقلل
 هذه يف مههجاوت ةيضق رطخا يه مهدلب يف ةيناربالا

 ىلا ةينويهصلا ؛افاكريملا» ةدوع نآل .ةظحللا

 ىلع ًايئاهن ءاضقلا ينعت اديصو يناطيللاو ةيمساقلا
 رفصلا ةطقن ىلا ةمزألاب ةدوعلاو .نانبل ديحوت ملح
 ةفض ىلا ٍبونجلا ليوحت وه فلتخم دجتسم عم
 اذهو .يلامش يوازغ عاطق وا ةيلامش  ةيبرغ
 رؤد ءاَرإ وكىسوم ةفاطعغنا ءارو ناك قاقحتسالا

 قفاوي ةرم لوألو .نانبل بونج يف ةيلودلا تاوقلا
 نورهظيو ءاهل رهشا ةنس ديدمتلا ىلع تايفوسلا
 فاطعنالا ناك اذاو .اهليومت يف ةكراشملل أدادعتسا

 وكسؤومزيغس نا :دعنح يجينارتسإ موهفم ىلع اليئد
 نانيل ةطيرخ نا يفخي ال ءاشنولوك يليساف .توريب يف
 عالتقالا رطاخم ىلا ,:1417/5 ذنم ةرم لوألو ءضرعتت
 نم ًاكرحت ىع دتسا يذلا رمآلا ,خساقتلاو ماستقالاو

 ةيلوصألا هجو يف رادج ءانبل فولأاملا جراخ
 ..ةمومحملا

 - ينويهصلا يقالتلا تايفلخ يف ةءارق يو
 يف ءاقرزلا تاعبقلا طاقسا ةيولوا لوح يندمخحلا

 يلالم نيب بيرملا مغانتلا كلذ روليتي نانبل بونج
 نا .اهتالارنجو ةيرصنعلا ةلودلا تاماخاحو نارئا

 تاقفص لباقم يف بيبا لتل ةيناريا ةيده نانبل بودج
 .اهنم ديفتست يتلا ةيتارباخملا تامدخلاو حالسلا
 نولمعي ينويهص يركسع ريبخ ؛٠٠ ةمث نا تباثلاو
 مهو .نييناريالا ةروثلا سرحو شيجلا فوفص يف
 «وافلا» ناسل ىلع موجهلاب نارهط ةحيصن ءارو اوناك
 ف اومهساو .يضاملا (رياربف) طايش ٠١ ١١ ليل يف
 يتلا ةيئامربلا عدافضلاو ةمئاعلا روسجلا ةينقت
 قفا يا الب تلظ ةيكيتكت ةوزغ يف اهتلمعتسا
 .يجينارتسا

 ع ورشم ةيرصنعلا ةلودلاب نانيل بونج قاحلإو
 لالخ نم ادبو .كرتشم يناريا  يكريمأ - ينويهص
 ناك يتلا جالسلا تاقفص نم ليوطلا طخلا كلذ
 تارابختسا يف للحملا :درالوب ناثانوج اهبارع

 حلاصل سسجتلاب فرتعا يذلاو ةيكريمألا ةيرحبلا
 ةدباهص ءالمع عم طشن درالود و .ةيسويهصلا ةلودلا

 يفت ةيعويش ريغ راطقا يف ةحلسا ةمظنا عمجل

 وج - ضرا خيراوص لثم .ةيناريالا تاجاحلاب
 ماظنلا همدختسي يسرف ماظن وهو .«سوتكاك»
 ,نوريم ميحانم فشكو .ايقيرفا بونج يف يرصنعلا
 نا ةينويهصلا عافدلا ةرازو يف قباسلا ماعلا ريدملا
 .هدالب عم حلست دوقع ىلع 19787 ذنم تعقو ناريا

 لارنجلا عم لماعتلاب يضقت توبكنع ةطخ ىلا تقلو

 سير فيئز يطايتحالا ديقعلاو مالاب ماهاربا دعاقتملا
 نمو ءادومرب ربع ناريا ىلا ةروطتم ةناسرت ريدصنتل
 هنمث نواعتلا اذهو ...ةيكريماو ةينويهص نزاخم
 برح دمأ ةلاطاو ؛نانيل ف ةينويهصلا ةبعللا ليهست
 ...قارعلا فازنتسال جيلخلا

 سار عطق ربع الوأ ّرمي ةبعللا ليهست نا يف كش ال
 نانبل نا .ةيلودلا ةوقلا ىلع زاهجالاو 415 رارقلا
 آمئادو «ةيناريا  ةينودهص ةضياقم ةلمع ىلا لوحت
 .نيدلا عانق ءارو ةقزترملاو ءالمعلا لالخ نم

 ًاضيأ هناف ؛ةقفصلا نم اءزج نانبل بونج ناك اذاو

 نلو .نويقارعلا اهنع عفادي ينلا ةطيرخلا نم ءْرِج
 6 ..هب بلاطي نم هءارو ناك اذا قح تومي

 رنّرم ضاير
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 يف تاريجفتلا نانلع ةديدح تالالد يسنرفلا يركسعلا قحلملا لادتغ!:ةيلمع تطغأ
 (قرشلا ةلئقطنمو نانبل يف اسنرف ةقسايسو:قوذب ةقييتو ةقالعااهل ةيسئرفلا ةمصاعلا

  .طشتوالا

 ىلع ةحلصملاو ةراخقلا امهل يفرط: ةمث ناف. تاقردت,نم“ةدراولا تامولعملل ًاءانبو

 .ينودهصلا:نايكلاو يروسلا ماظنلا ':امهو .هذه:لاتغالا ةيلمع نيفنت

 ,ةتوردي,نم ةيقرشلا ةقطنللا ْق العاقا ادوجو يدويهصلا نابكلل نأ فوزعملا نمف"

 (داسوملا)بين ودهصلا تارابختسال ا ناهنحل ةعبات» ةيليئارسإ» ريصانع ربع ءاوس كلذو

 وأ:ةمدقتم:عقاوم لقشتو,ناهجلا اذه عم ةنواغتم ةيناندل رصانع ربع. وأ :ةرشايم

 .اهريغ و زرآلا سارج» لثم ةفرطتملا بازحألا ضعبو «ةينانبللا تاوقلا» لخاد ةيفلخ

 نم ةنقرشلا ةقطنملا لخاد تاداادتما ابضيأ يروسنلا ماظنللان ا يي سا ١
 ةيناثنللا تاوقلل قباسلا سيئرللاةيلاوم ةديدجرصانعب ةريبك ةجردب تززعتت

 , النبل يف اهقارباديب ةزهجا عب قانييو قتفم ب عتا ايناجر نوعي يذلا يبخل لب

 ش ,!؟لايتغالا ةدلمع:نفن يذلإ/نم

 الّخاوتوا تامولمألا ةداضل" ارضنا هز رشايف ةلوؤسبملا ةهجلا ديدحت بعصلا نم 4

 85 اسيوف ٌجارخااو ةحييضتلامهنييالقل نإ نا#نيدنعملا/نيفرطلا نيب حلاصملاو ةزهجلالا .
 هه بت ا ىف ةيساييسلا ةيعللا نمو ةيناننللا ةجاسلا ١

 لاؤسلا اذه ىلع قّيقدلا تاوكلا لهتتس لا اره عبق تاروطتلا نا كش الو
 ,دنق يرجت ّيتلا ةثلاثلا ةيلمعلا يه يشنرفلا يركسعلاقحلملا لايتغأ ةيلمع نأب املع
 -/ ايدل نسل ةقطنملا لأ د اوينر#

 3 روعأا 4 5 رخل نانالعلا يف رئوننا “
 ., .ةيروسلا ةيرئازجلا كاقالعياا ىلع ميِخي كوت ىلع اليلدو رشؤت نميرثقاا قفالابؤ "

 تاتفاولعم ,ةفث .رخآ ىلا تقوربْؤم حطيسلا ىلع وفظت يتلاتارشؤملا بنئاج ناو

 سيراف رار ,نيقك ينانبلا لؤؤسم لقندو .ةففاطلا تارشؤملاب ةخص ززعت ةيسامولنذ

 ةوعيب اشنرف ف هدوجو ءانثا ءىجوف هنكل, ,شارجلا روزي نأ هجمانرب يف نكي مل. .ارخؤم ظ

 نييرشازخلا نيلوؤسملا رابك نع لقنب - ثحابتلاو ةرايزلل نييرئازجلا نيئوؤسملا نم َ ١
 ١ ماعلا ذنم ذنم:ةيناندللا نوؤشلإا يف ةيروس لخ دتل,مهتضراعم: ,هعم مهتاءاقل لالخ

 ١١" لخدتلا» لا ةعانقؤ تبان فقوم اهيدل ناك رئاؤجلا نا:يناثبللا لوؤسملا اوغلبأ دقو 9
 اي ةايطفبل اينما رميا اووركو . : .رينزاتلا يابت ديالا اي و ايس ظش

 لالتحالا ءاهنارىلا ًيعسيا نا اورو !:لخدتملافرطلا ناك ايا ةيلّكلادلا نال نوؤنش ّق ]
 ٠.هتدانّسشو هتدجو نانبل, ديعتسي نا ىلع دعاسي .ةنناننللا يضارألا نم !يليئارسآلا» |

 ' ياهتلع رطيست يذلا رتوتلا نآ"نوري .ةيروسلا - ةيرئازجلا تاقالعلل,نونقارملاو
 ةيمظنم عوضوم نماامنإ . .ةينانبللا ةلاسملا نما نيضراعتملا نيفقوملا نعب امحان سيل

 ةيؤوس نإ قفخيرالوأ اهنوؤش يف يروسلا يملكرلا يلؤاللاو .ةينيظسلقإا ريرحتلا
 .ةينيطسلف لئاصف ةيسمخ نيب دقعُي نا ضرتفُي ناك يذلا ريخألا رشازجلا ءاقل تلشفا'
 ٠ْ .قلعم يتايفوس معرنانم ءاقللا اذه داقلن ناك امم مغرلاب

 5 ةلمتكتملا ةقئسامولتأادلا نم جورخلا ةرورض ماما اهيسفث رئازجلا دجت اذكهو.
 نويقازملا رظتند .,ةسوقلا ايابضقلا نمااهفقومإ لماكختد يكلو ..ةنلعلا ةيساماولبدلا

 ىلع ناؤدسيلاو برجلا ةلصاوم ىلع يشاردالا رارصالاو' جيلخلا ترح نم اققوم

 ال.:فدكو . ا ىف ىلا .قارعلا



 .ءايردا اياحض طوقسب يدؤت يتلا ءادمعلا

 اهبعس يف ةسسئرفلا تاطلسلا.اويلاطو

 عانتا مدع نيتطاوملا نما ىلع ظافحلل |

 ' صاخشالا ضعب قحب ةلداع ريغ تاءارجا
 قف .ةقحالمو داعباو يفنو فاقدا نم برغلا ا

 ةئادا ةنآ مهيلع تبثت مل يذلا تقولا ١

 .ةينوناق

 هذه لثقانا ىلع نوعمتجملا دكاو

 قوقحل حب رص قارتخا يه تاءارجالا
  ةيلاجلا ىلا ءيست اهناو ةصاخ .ناسنالا

 عضوبم يفاهعضو لالخ نم ةيبرعلا
 ظ يف مهتبغر ىكحن اودكا امك .اهيهٍفتشملا
 ةينرعلا ةيلاجلا نيييزباتشدلا جتاترت

 اةيمارسلا دساك و ب
 يهل يحي سيزانا) ةيبرقلا

 لوح ةلوادملل ةينشلرفلا نيفاحصلا
 ةجوم نوغمتجملا بجش دقو .ةسفن رمالا |(

 اوركنا امك :سيراب اهدهشت يتلا باهرالا
 اويلاطو «برعلاب ,باهرالا ةميؤل قاصلا

 *يربلا ذتلا مدعب ةيسنرفلا ةموكجلا
 []مرجملا ةريرجيبإ

 ' والدم جارعلا ةرداسف
 | ىلا تامظنملا نم. ةيعومجم جعفر

 اهيف تبيح ةيقرد نيسح مادص سنفئرلا

 , ,جسيلخلا يف,مالسلا,ىلا يعادلا, هققوم |( 0
 | مالسلل ةديسجملا هنعاسمرو ا ةتردابم تدفأو

 «نارياو قارعلا نيب برحلا ةيادب ندم /

 1 عمالسلا تاءادن عيفجل قارعلا ةاييسو

 دج عضول هردادعتساو ةيميلقالاو ةيلودلا 1 ١

 عيقوتل ضوافتلا قيرط نع برحلا هذهل
 نيدلبلا نيب ءايدنعا مدعو مالسس ةيقافقا

 نارياو هع يواكب نإ يليصالمجلاو 1

 !ةيلاحلا الا يقلل تعقوا دقو
 قييطارقميدلا نييروسلا بالطلا ةطبار

 1 فلعل ,ةيبرثعلا ريرجتلا ةهبج نانطنا
 ش ْ ,ةيروس يف نييسايسلا نيلقتعملا نع عافاللا
 ' 1 ٍياسجتالا :ندرالا ةبلطل مانعلا دايجتتالا

 نحب | ,ةيرلكلاو ةلاكلا بزي ال لقتيشا/#
 ماضي ةنجل طش ول قيشلا قالا

 1 ايينرقأ عرف ب .قاؤنلا بايشو ةبلطل مك

 ١ ىرتخ يزرع «ياوبولم
 " نارإف ةحلطا

 يق ,ةيسنرفلا. ةناويولا ةلحم تريثن

 ردايصم نع القن ا مقربا ريخالا اهيدع |

 ١١ يروسسلا عافدنلا نيزوي,ةلضلا ةقيثو |[
 ْ دون ةيروس نا :شالط ىفطضم دامعلا

 يرايلم مدح اسيرف | نم ةمييضلا 0 0006

 ١ ققكتتنو .عقادمو خيراصو رتيقؤك السا ٌْ

 - 1 مان هز1 6 نعتجات خاتخ 8 7

 يروبساا أ

 تناكو .ناربا ىلإ ةرشايم ةحلسالا هذه

 قباس ددع يف ترشن دق «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 دامعلا هني مدقت بلط لوح ليصافتلا ضعي

 يروسلا ريدابلملا هزهَص لالخ نف سالط
 ةيسنرف ةحلسا ةقفص ءارشل ةجع مركا

 68.نارما يلا اه دنروتو يدك ٌْ

 35 «أ ةيانف دعا ثففرا
 عاضوالا مغرب هنا ةميلع دا دكؤت

 :ةيروسب اهنن رمت يتلا ةيدرتملا ةيداصتقالا >
 تاراقع و لاوما نم هكلمي ام لك نم مغرلابو
 ' ْش لود نم اههريغو ايبشرفو اريس وس ف

 ئروسلا سيئرلا قيقش ىقلتي .ملاعلا

 نم ايرهش رالود ينويلم دسا تعفر

 ايتام هتفصيو . .ةيميسر ةمهمب اسوروا

 ٍتامهملاو نمالا نوؤشل ةيروهمجلا سيئرل
 : !ةصاخنلا

 0 ذولا سيئر نا م ملعَو ينل
 دق ابود قع ءاوللا ةّيروسلا ,ةيزكسعلا
 ىنلع :ءناك» ةنئنيدم خلا انا ليق لصوب

 ةيروس رداصم تدافآو + يسئرفلا ءىطاشلا

 |١" «ناك اذا .دعي فورعملا,ريغ نم هنا.ةغلطم
 قيننأ تعفر عم ةطاسوب م 5353 ايود ءاوللا

 ةيبلتل ةمدقم وه ةيروس:نم هج خبانا ها

 | ناءاقلع .يروسلا سيئربلا بئان طوؤتش
 0.تعفر موصخ.نربا نم وه.ابوان

 . ةيرارم يف داسفلا
 ١ سياف يف باسحلا اينو"
 مالعألا ةزهجا نالعا مهقكحافي مل يتلا

 نيلغوبضالا 0 نييرؤسلا اينفصولاا

 ١ 1 تارادالا فشلتتم نيمو ني ريشالا |

 || حل :ناسقلا ةجحت ةيمسرلا تاسسؤملاو
3 

 ةماعلا ا سيئر مادقأ مهئجانفد

 : ءاتنف !ساحن بئاص ةيروسناق ةحايسلل

 لامعا, لجر لتق ىلع ؛لوليا ه يضاملا نينثالا

 فق ازالي:(قدنتف يف كلذو ,يشاباغا ليمج

 0 3 ةديدع ايايسأ نوعلطللا دروا دقو سيراب. 01

 3 اهلمجما فق اهنكلا ؛نيننثالا ( نيب فالخنل

 يذلا دسافلا يرادالا وجلا راطا نع ج 2

 ىلا ةيروسلا ةظلسلا ةهرهجأ ف يريستشن

 مالعألا ناكما.ي دعب مل ينلا 2ك

 ةنوآلا يف اهيل رتستلا# قروش"
 2.ةربخالا

 ١ هميسا ةدحتملا تايالولا 5 :

 ..اسلرفو برغلاو باقرأل

 يف ةمهتمو ةمحض رومألا عقاو ىف يه ةيلاجلا هذهف .نسيراب يف ةريخألا

 تاردجفتلا بيسي . اهمايأ اوسا نآلا شنعت اسنرف يف ةبيرعلا ةبيلاجلا لن

 أ رمت ينلا فوخلاو قلقلا ةلاح نم فعاضم ام هتاذ دحب اذهو . اعم نا ِط

 :اهب
 .طقف ةدحاو ةرم ةدحض وه يسنرفلا نطاوملا نا نيح يف :نيترم ةيحض اهنا

 صاخشالا رئاس لثم كلذ يف مهلثم :ةضرع اسنرف يف ةيبرعلا ةيلاجلا ءانبأف
 اياحضلا نم اونؤكي نأل ,.مهردغو نييسترف نم ةيسنرفلا ةمضاعلا ف نيمنقملا
 نيب اناحض ةدع مهثيب نم طقس دقف لعفلاب و .هذه ريجفتلا تايلمعل نيرشابملا

 ..ريجفت ةيلمع نم رثكأ ْف نيباصمو ىلتق
 نورشايم اياحض مهنآب مهريغ نع نودرقني .كلذ ىلا ةفاضالاب مهنكلو

 مهنأب نومهتم مهف .ءايمعلا ةيباهرالا تايلمعلا هذه نع ةمخانلا لعفلا دودرل
 مهفوفص نيب تامهادملاو تاقحالملا زكرتت كلذلو :تاريخفتلا هذه وعناص

 .ةريخآلا امبرو ىلوألا ةجرذلاب
 ىلع ةبضاغلا لعفلا.دودر اياحض ااوتاب :نولمتحم نومهتم مهنألو

 نآلا ىتح تحجن ةلوؤسملا تاهجلاف :اسنرف ىف يبعشلاو يمسرلا نييوتسملا
 نييناهرإ نع ًاثحب ةينمألا اهتزهجأ اهب موقت يتلا تاقحالملا جرخت ال نا يف

 نآلا ىتح تلاط تالاقتعالا نا نم مغرلاب كلذو .ةلوقعملا رطألا نع نيلمثحم

 ناب نآلا:ئتح تبقي مي ائيش نا مغرا.اهيدل فورعم يسايس ضام مهل اذارفا
 .ايلاخ سيراب يف :ةيراجلا ةيباهرالا تايلمعلاب ةرشابم ةقالع مهل

 .ينعشلا ىوتسملا ىلع:ةيضاغلا لعفلا دودر ىف مكحتلا بعصلا نم نكلو

 تاريجفت ةيحض ةأجف هسفن ذجي يذلا يداعلا يشنرفلا نطاوملل نوكي دقو

 اذه رديصم مهنا دقتعي نم دض ىنوثيو بضغي نا يف قحلا..هتايح ددهن
 دوجولا يداعي نم ىلع لهسلا نم ؛دعاصتملا بضغلا اذه لظ قو .تاهرالا

 كتلذكو ينويهصلا ئبرعلا عارصلاب ةقالغ اهل ٍبابسال ؛اسنرف يف يبرعلا
 ىلا وعدت ةفرطتم ةينيمي ةيجولويدناب ةقالع اهل:بابسال وا .جيلخلا برحي
 نم يتلا لعفلا دودزر ريعستل كرحتبي نا..اسنرف نم يبنجأ دوحو لك درط

 .اهب مكحتلا تاليجتتسملا هيش نميض نم حبصيو اهلاقع نم تلفن نا نكمملا

 يفااهينظاوم نمأ نامضل ىعست يتلا .ةيسنرفلا :تاطلسلا ىلعف ىلاتلانو

 ءانبأ نأب ىسنت ال نا .اهبجاو نم لب ءاهقح.نم اذهو ريجفتلا تايلمع ةهجاوم
 لثم مهلثم نوينعم مهنأبو..مهريغ لثم مهلثم اياخض مه ةيبرعلا ةيلاجلا
 نوميقي يذلا دلدلا يف نمالا نامضب.ةنسنرفلا ةمصاعلا يف نوميقي نيذلا رئاس

 .هئف

 يف يه يتلاو ,ةيبرعلا نادلبلاو اسنرف نيب ةقالعلا بيرخت نا كش.الو
 برعلاب اهتقالع بيرخت نم أديت .ربجفتلا تايلمع يدفنم تامامتها سأر

 :اهعوبر يف نيميقملا
 نيف ةيخيراتلا ةقالعلا ةيمهأل ةكردملا ةيسنرفلا تاطلسلا نا نظناالو

 اهشاسا ىلع ,كرحتي يتلا .فادهألا كاردإ:اهتوفن .ةيبرغلا لودلاو اسنرف
 .ريجفتلا تايلمع يذفنم

 دكأ نيج امامت آابيصم ريب وج لاشيم فورعملا يبنرفلا يسايسلا ناك دقلو

 لاقو .تلادبع ميهاربا جروج نع جارفالا ةينضق نم دعبأ وه يرجي ام نا
 []. تاذلاب ةيخينراتلا ةقالعلا هذه.وه دوصقملا نا :حوضوب

 ١ / !5 لوليا 1١91-8 ديعلا/- ةيبرعلا ةعيلطلا



 ريكا لمعلا اَده
 .دارفأ تاناكما نم

 كاج ديسلا :ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر كف له
 تمدأ يتلا «ةرجفتملا لئاسرلا» ةرقيش كاريش

 ؟يضاملا عويسالا .سيراب (.
 تلوح يتلا ريجفتلا ةجوم ايافخ ىلع نوعلطملا
 يأ نا ىتح .فوخلل ةحاس ىلا ةيسنرفلا ةمصاعلا
 ,سكعلا تيثي نا ىلا ناهوبشم امه ةبيقح وأ سيك
 عاونألا ضعبو .سانلا نم عاونالا ضعب نع الضف
 يف عورملا خيخفتلا ةقباس دعب اودكأت .سوؤرلا نم
 بلق يف ؛هيتيسال ةريزج يف :ةيزكرملا ةطرشلا ةيضوفم
 عنص نم تسيل سيراب يف لبانقلا ىمح نا ءسيراب
 .تاميظنت ةعومجم ىتح وا :ميظنت عنص نم وا .درف
 تاكيشو تارئخ كلمت ,اهءارو ةلود نا ُِق كش الو

 ضعب ىف تاقارتخا تثدحا نوكت دقو .ءالمعو ةيرس

 .ةيركسع مأ تناك ةيندم ,ةيسترفلا طاسوألا
 ةيروثلا ةيولالا» عسو يف له :نوعلطملا لءاستيو
 مهتملا .هللادبع ميهاربا جروج قافر وأ ؛ةيبرعلا
 يار لراش .يكريمألا يركسعلا قحلملا لايتغاب
 فيص يف .فوتنميسراب ينويهصلا يساموليدلاو
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 يناجنسفر فارشا تحت قّسنت ةططخملا لوقعلاو

 ةجمربي مظنتلا اذه ىف ىرخأ ايالخ وأ

 نا فورعملاو ؟لكشلا اذهب اهتنزودو تاريحجفتلا

 يف تأدب دقف .لبانقلا ةجومب مكحت ًايدعاصت اعاقيا

 .ةمحزلا ةعاس فو :ننرفاسملاب ظنكملا ؛قافئالا ورنم

 كاج هقدمع يذلا .يدلبلا رضقلا ىلا تلقتنا مث

 يذلا ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر ناك ةظحل ىفو ءكاريش

 هناكرا ىلا اعمتجم .اعم نا ف سيراب ةنيدم ةدمع وه

 :ةديدج ةينمأ ةطيرخ ةغايصل ,نييسايسلاو نيينمالا
 يف ديربلا زكرم ىود ةأجفو .يباهرالا دملا ةهجاوملو
 ترياطت :ترياطت ينلا ثثجلا عمو .ةيدلبلا ىنبم
 ةيلاعفو يئاقولا نمألا ةيلاعف لوح اضيا ةلئسالا
 دجلا لمحم ىلع اوذخا نيذلا ىتحو .تايلمعلا يذفنم
 برعلا نيجاسملا عم نماصضتلا ةنجل» تاديدهت

 جروج نع جارفالاب بلاطت يتلا «نييطسوا قرشلاو
 سيجوريم يرولف نجس يف لقتعملا :شاديع ميهاربا

 ةنيدم نم هلقن دعب سيراب نم بونجلا ىلا ملك )٠٠١
 يف كراش ينانبل سدنهم وهو .,شاقن سيئأو (نويل

 هاشلا دهع يف ءارزو سيئر رخآ .رايتخي روباش ةلواحم
 ةيسنرف ةأرما تلتق) سيراب برغ .يبيون ةيحاض يف
 شيج نم .ءنايديب ريغ نايجورافو (رايتخب اجنو
 يف يلروا ناظم مجله يذلا :ينمرألا يرسلا ريرختلا
 دعبيو اودكأت آعيمج ءالؤه ..19141“ (ويلوي) زومت
 ءزجلا يه بلاطملا هذه نا يدلبلا رصقلا يف ريجفنلا

 يف :زواجتت ةلأسملا ناو .ديلجلا لبج نم رهاظلا
 ءامساب قلعتتو .دارفا ءامنسا اهتقدو اهفنعو اهمحح

 تاباكتراب تماق دقو .يباهرالا لقحلا يف ةربخ اهل لود
 ةمصاعلا لخادو .قباسلا يف ةرم نم رثكأ ةيومد
 ناك ىتح ايدعاصت لبانقلا عاقيا رمتساو ...ةيسنرفلا
 نمو .هيزيليزناشلا يف دشاح ىهقمل خخفم قارتخا

 رمآلا ؛ءيسيئرلا ةطرشلا زكرم بلق ف ةلينق عرز هدعب
 يروسلا طيخلا نا هتاذ يف ةعطاق ةجح لكش يذلا

 نا عبطلاب .عيورتلا ىلع نايقالتي يناريالا طيخلاو
 القني نا نكل .نيماظنلا نيذه ةعيبط يف باهرآلا
 نم رثكأ ةمث نا ينعي اذهف ,لكشلا اذهب ءامهتعاضب

 يهو :ةمكحم ةكبش لكش ىلع ؛لخادلا يف اهعرز مت ةهج
 ةعاس براقع هطبضت صاخ تيقوتل آعبت كرحتت ينلا
 .ةيروسلا  ةيناريالا ةعاسلا براقع نم اطبض رثكاأ
 تاءارجالا نا ف كش ال .ةينويهصلا ةعاسلا يه
 يه ةيكاريشلا ةموكحلا اهيلا تأجل يتلا ةرهاظلا
 ماعلا يآرلا ىلا ةبسنلاب يسفنلا نيمطتلا نم ءزج

 نانبل بونج يف هدونج ثثح هتعور يذلا يسنرفلا
 نم برقلاب ىتح هدراطت ثثجلا برحي اذاو .توريبو
 نم دب ال ناكو .نيسلا رهن فافض ىلعو رصنلا سوق
 قيثكتو ,ةثبعتلا خانم نمو .ينمالا رافنتسالا
 ىلع ةطريشلاو شيجلا تادحو ترشتنا كلذل .ةبقارملا

 تلاط شئتفت تاراغ تثدحو .لخادلا يف و :دودحلا

 ةطلسلا تممعو .ةيروسو ناريا عم نيفطاعتم برع
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 ةيروثلا ةيولألا» سيئر يقيقشل ًاروص ةينمألا
 نكاما ىلا نودشري نيذلا ةأفاكمب تدعوو .«ةينانبللا
 نويلم) لاح يأ ىلع ةمسد ةأفاكملاو .امهدجاوت

 تابالولاو ةيداحتالا ايناملا يف عبتم ديلقت يهو . (كنرف
 دوهش ىلع روثعلا نوكي ال دق اهنم فدهلاو .ةدحتملا
 ةلامتسا وه ام ردقي نيدراطملا نيصخشلاب نورهشي

 نم جورخلا ديري يذلا ةيباهرالا ةكبشلا رصانع دحا
 ىلا ءيفيو ةطرشلل ةقثوم تامولعمب فزاجيف . حفلا
 ايناملا يف ةيلعاف سهظا بولسألا اذهو ..اهتيامح
 .اسسنرف يف اما .«فوهندام ردان» رصانتع عم .ةيداحتالا

 نا اصوصخ :ةحيتن ىلا لوصولا بعصلا نم ناف

 :ةمظنأ و لود ةعاننص وه سيراب يمدد يذلا باشهرالا

 .ةيرهجم تاميظنت جاتنا وأ ايدرف اكرحت سيلو

 برعلا لك سبل
 اهتاكباشت دعت مل يتلا عباصألا نع أذا شتف

 ثحدلا اذهو ..دحأ ىلع ةيفاخ ةنناردالا عباصألاب

 اهفشكتسي :نئارقو ةلدأ ىلا دنتسي لب .ايكيناكيم سيل
 :لخادلا يف ةيباشرالا ةكبشلا كيكفتل نوينعملا

 نم ةئف كانه نا عبطلاب .جراخلا يف اهتادادتماو
 نولغتسيو .برعلا قح يف نييرصنعلا نييسنرفلا
 ىلا ةدوعلاو ديدح نم مههوجو اوطقتلبل فنعلا ىمح

 الو .«شعنلا وأ ةيدقحلا .ىبدلا اهنا :ةمئآلا ةفوزعملا

 بعلم يف ةركلا اومر نييسنرفلا نينشناهاكلا نا ٍِق كش

 اسنرف نيب ةيراضحلا تباوثلا ىلع صرحلا قلطنم

 هذه ركنتسي يبرع فيرش يأ نا ىلع دكؤن .برعلاو
 - يناريا نيفسا عورشم اهنأل .ءادوسسلا ةحوملا

 مواق يذلا يبرعلا - يدنرفلا يسجلا ف ينويهص
 هعزعّرت نلو .قباسلا يف .ةثيطخلاو أطخلا تاسايس

 ًايعش نييسنرفلا تفلنو .ةدحتسملا ءاطخالاو اباطخلا

 «يناجنسفر يمشاه ةبطخ ىلا ةموكحو تادايقو

 موي :نارهط دجاسم دحأ يفو .يناريالا ناملربلا سيئر
 نع ةرشامملا ناريا ةيلوؤسم دكأ دقو ؛,يضاملا ةعمجلا

 ملعتل» :هتيفرح ام لاقو .سيراب يف لئانقلا فيرخ
 نورمتسم اننا .ايصخش كاريشو .ةيسنرفلا ةموكحلا

 هذه دوعت ىتح اهجراخو سيراب لخاد انتايلمع يف

 ريثملا .«..انطورشل خضرتو اهفقاوم نع ةموكحلا

 عياصضألا نيب كباشتلا لظي نا عم برعلل ءيسملا و

 اذه هزرفا ام لك مغر ,امّئاق ةيروسلاو ةينئاريالا

 زاغلا كفي ال سيراب يف يداعلا نطاوملا نا عبطلاب

 ةيطخلا تأرق كاريش ةموكح نكل .ةيسرافلا ةغللا

  ةيسنرفلا تاقالعلل اهلمحم يف تصصخ ينلا

 تآدب اهنومضم سايسأ ىلعو .ةروهدتملا ةيناردالا

 [دفوم كاردش لسرأ دقف . تاهاجتالا لك يف ايرس ًاكرحت

 ع ووبسألا اهراز هنا نم مغرلا ىلع ,رئازجلا ىلا اصاخ

 نييناريالا ينثل ةطاسو رودي بلاطو .يضاملا
 ينمأ دفو لصو عقاولا فو .مهعورشم نع نييروسلاو
 رئاودلا عم هتطشنا قسني وهو .سيراب ىلا يرئازج
 ,نواعتلا اذه نع كاردش فشكو .ةصتخملا ةيسنرفلا

 ىلع لوصحلا ماظن ىبغلا امدنع ,رشابم ريغ لكشب

 .رارقلا ناك نا دعب .يبرعلا برغملا اياعرل ةريشأتلا
 نيبيكريمالا عم مهلمش دق ةعاس "4 لبق ردص يذلا
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 .نييرسيوسلا ءانثتساب .ىرخألا لودلا اياعرو
 نع يلرواو لوغيد لراش يراطم نم نومداق ثدحتو
 يف نوققدي ءيبرع لصأ نم نمآ لاجرل ةظوحلم ةفاثك
 .نوبوجتسيو ةلئسالا نوحرطيو تايوهلا

 . ديدبتللا
 نييرئازجلاب يتامولعملا لاصتالا نا تباثلاو

 نا امك .مهلالخ نم نييناريالا ةبطاخم فدهتسب
 ريفسلا عم ةيضاملا مايألا ف تاءاقل ةدع دقع كاريش

 ىلع طغضلا ةسرامم ىلع هثحو «سيراب يف ينايفوسلا
 ةحاسلا ىلع هتيومدل دح عضول قشمد ماظن
 ةطلسلا نا ريشت ةقثوم تامولعم كانهو .ةيسنرفلا

 نييباهرا نيطيخ ىلع اهدي تعضو سيراب يف ةينمألا
 .ةيناريالا  ةيروسلا ةكبشلا ىلا ةرشابم نادوقي
 بئان اهيف لصو يتلا ةظحللا يف هنا رداصملا تبثتو

 ,سيراب ىلا يريعم اضر يلع .يناريالا ءارزولا سيئر
 نارهط نيب عيبطتلل ةرارش اهنا ليق ةرايز يف
 ةصصختم رصانع هعم تلصو ؛ةيسنرفلا ةمصاعلاو

 لامعا لاجرو ةبلط عانق تحت .؛ٍتامرألا يف
 .لمعلل ةزهاج ايالخ ىلا اومضناو .نييسامولبدو
 :؛سيراب نع ةديعب ةيفير ندم يف تلكشت دق تناك
 ميقت ةينارياو ةفرطتم ةيبرع رصانع عم اطويخ تدمو
 نم رصانعلا ةيبلاغو .ةيلامغلا سيراب يحاوض يف
 .ةتيدنملا تاعامجلا

 ةندعم ةيسترف ةيطغن نا ًاضدأ تامولعملا قو

 عم رايخالا هذه تعطاقتو .تاعامحجلا كلتل تمدق

 ةبقارم نا امك .مهليحرت ىرج نيذلا برعلا «ةيعون»
 .«ةيداهجلا رؤيلا هب ضعبلا هفصي ام تلاط ةصاخ

 يتلاو .ةريدملا سوؤؤرلا نا ىلا ىرخا رداصم ريشستو

 يتلا ةيبووروألا لودلا ىدحا ىف نوكت دق طئارخلا كلمت

 تقلغا ,رمألا اذهلو .امورو لسكورب يف ةفيدر سوؤر
 عم ةيئاملاو ةيربلا دودحلا قطانم لك شيجلا تادحو
 لابرغلا ربع سيراب ىلا للستي نم ةمثو ..اكيجلب
 ..ةيقرشلا ابوروا لود ضعب نم ايتآ ,يكيجلبلا

  ةيناريالا ةديصملا كيكفت يف أذا كاريش حجني له

 ؟ةيروسلا
 يناربالا  يسنرفلا فالخلا نا نولوقي نوفراعلا

 قشمد فطاعتتو .ضرألا ىلع باهرا نارهط همجرتت

 .ةدحاولا ةيباهرالا ةدلاردفنوكلا ساسا ىلع ,اهعم
 ىلع ددشت اهقافاو ةيعللا كردت يتلا سيراب نا دكؤملاو

 طورشل خضرت نل يهف .ةيبرعلا ةسايسلا يف اهتباوث
 تاقفص ربع رمت طورش يهو ,عيبطتلا يف ناريا

 نانبل يف ةيروسلا دويقلل نعذت نلو .روطتملا حالسلا
 اهيلع طلستي ةيمحم ىلا هليوحت فدهتست دويق يهو
 ةروشحملا ناريا لعلو .يوثفو يولقا ماظن
 قارعلا دض هنش يونت يذلا موجهلا تاقاقحتساب

 يف كش ال .موي دعب موي مقافتي ريبك يركسع لمع يأب
 نمثلا ناك ولو ...تاررغتملا نم ىوقا تباوثلا نا

 ناودعو سئراب يف تاخخفمو ,؛توريب ىف لطهت فئاذق

 [].دادغبو ةرصبلا يف ءابربالا ىلع

 رنرم ضاير

 تشمت ىلع لوصتلل
 برغلا نيرتاعلا رادب لنا

 سيراب / ىروشلا ميهاربا دبسل
 ترا تر
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 : مملانس دلاك - دئردم

 ارخؤم طسوألا قرشلا مصاوع ضعب تدهش | لي
 دعبف .ةينابسالا ةيساموليدلل افثكم ًاروضح
 ىلا اهفامضنا ةلأسم نم اهنايسا تهتنا نا |

 تماد دوهح باقعا يف .ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا

 ف اهيلا مامضنالا يف اهفده قيقحتب تجوت تاونس
 نا دعبو .يضاملا رياني /يناثلا نوناك نم لوألا

 لالخ نم .يسلطألا لامش فلح نم اهفقومل ادح تعضو

 سرام /راذا يف يرجأ يذلا يبعشلا ءاتفتسالا

 يف هدالب رارمتسا ىلع ينابسالا بعشلا قفاوو ,يضاملا

 تهجوت ,يسلطالا لامش فلحل يسايسلا حانجلا
 .طسوألا قرشلا ةقطنم وحن اينابسا

 ةقطنملا يف يئابسالا يسامولبدلا كرحتلا رخأت
 دوعص دغب دمُح دق كرحتلا اذه ناكو :ةدع تاونس
 مهلكاشم لح يف اوكمهنا نا ,مكحلا ىلا نيدكارتشالا

 فارتعالا مت ىتح .اكريمأو ابوروأ عم ةقلعملا
 /بأآ ١8 يفو .يضاملا رباني ١ يف ؛«ليئارسا»ب
 ةمظنم ليثمت اينابسا تعفر ,يضاملا سطسغا
 ىوتسملا ىلا ديردم يف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةيسامولبدلا اهتلمح يف تكرحت مث يساموليدلا
 ,ثينودروأ ثيدنانرف اهتجياخ ريزو رازو .ةديدجلا
 نم ريخألا عوبسألا يف مايا ةثالث ىدم ىلع .ءقشمد

 ةرهاقلا ىلا .لمع ةرايزب ماق مث .مرصنملا رهشلا
 ريمتبس /لوليا ١١ يف تهتنا .«ليئارسا» ىلا ىرخاو
 .يراجلا

 نيلوؤسملا عم ينابسالا ريزولا عمتجا قشمد يفو
 أدح تعضو ةرايزلا هذه نا اوردتعا نيذلا نييروسلا

 ةفاضالاب ,قشمدو ديردم نيب امئاق ناك يذلا رتوتلل
 نيب ةيداصتقالا عيراشملا نم ددع ىلع قافتالا ىلا

 هاجت ةينابسالا ةحايسلا طيشنت اهنم ؛نيدلبلا
 قشمدو ديردم نيب رشابم ناريط طخ حتفو ةيروس
 هل ناك امك :ةينابسالا ةيوجلا طوطخلا ةكرشل

 ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا لود ءارفسب عامتجا
 لوح مهعم ثدحت ثيح ةيروس ىدل نيدمتعملا
 مامألا ىلا يبوروألا َّت يبرعلا راوحلا عفد ةيئاكمإ

 نعو .«يليئارسالا»- يبرعلا عارصلل لح داجيإ فدهب
 .يىل ودلا باشرالا ةلكشم

 ماق يراجلا ريمتبس /لوليا 8و 7 يموي لالخ
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 ةقطنملل ينابسال دمه تا اق» ةنخاسلا اياضقلا

 لمع يتسلج دقعو .رصم ىلا :ةيمسر ريغ ,لمع ةرابزي
 قارعلاو ندرألاو رصم نم لك ىدل اينابسا ءارفس عم
 ماعلا لصنقلاو :ينويهصلا نايكلاو :نانيلو ةيروسو
 مهيدل ام رخا مهنم ىقلتو ةلتحملا سدقلاب ينابسالا
 ةقيتو ةباثمب نوكتل ,ةقطنملا يف عضولا نع ريراقت نم
 ةديدجلا اهتسايس اهساسأ ىلع ديردم كرحت مييقت
 تامولعم ةيجراخلا ريزو ىدل نوكت ىتحو ,ةقطنملاب
 .سدقلا ىلا هرفس لبق ةحزاط

 مل ثينودروأ ثيدنانرف نإ اولاق نيبقارملا ضعب
 نا لبق ةرششابم ةلتحملا سدقلا ىلا ديردم نم رفسلا دري
 تاقالع اهل يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا ةمصاعب رمد
 فرتعت ال اينابسا نا فورعملاو .«ليئارسسا» عم
 ظفتحت تلاز امو .«ليئارسا»ل ةمصاع سدقلاب
 .ةنيدملا نم يبرعلا عاطقلا يف ةماعلا اهتيلصنقب

 هريظن عم ءاقل ينابسالا ريزولل ناك ةرهاقلا يفو
 تاقالعلا اضرعو .ديجملا دبع تمصع يرصملا
 برحلا روطتو .اهتيمنت لئاسوو نيدليلا نيب ةيئانثلا

 ألا ُْ “ 5 أد ىف

 لح داجيال ةلوذبملا دوهحلاو ةيشاريالا  ةبقارغلا

 يتلا ةيمهأ رثكألا ةطقنلا نكل .ةينيطسلفلا ةيضقلل

 نيلوؤسملا عم هئاقل يف ينابسالا ريزولا اهيلا قرطت
 لصت يتلا ءاينايسال رصم نويد تناك .نييرصملا

 اهتمدق دق تناك ضورق ةيقب يه .رالود نويلم ٠
 ذيفنتلو ةينايسا ةحلسا ءارشل رصم ىلا اينايسا
 تاكرش اهب تماق .رصم يف ةيئاشنالا عيراشملا ضعب
 دادعتسا هبناج نم ينابسالا ريزولا دكأ دقو .ةينابسا
 لالخ نم رصم عم يداصتقالا اهنواعت معدل هدالب

 اهتدعاسمو ؛ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا ف اهعقوم
 .اهنودد دادس ىلع

 ينابسالا ةيجراخلا ريزو موقي نا عقوتملا نم ناكو
 ءارفسب ةرهاقلا يف هعامتجحا دعب يمسر ناين رادصإب

 هدالب فقوم ىلع ديدج نم هبف دكّوي ؛ةقطنملا يقف اينايسا

 لبق هتنلعا نا قبس يذلا ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا نم
 سدقلا ىلا ههحوت لبق كلذو ,«ليئتاريسابب اهفارتعا

 يف يدوهبلا ديعملا ىلع ءادتغالا ثداح نكل .ةلتحملا

 راطم يف ةيكريمألا ةرئاطلا فاظتخا ثداحو لوينطسا

 يفتكيو ؛ةركفلا هذه نع ديحي هالعج .يشنارك
 نم كلذو :ةيضقلا هذه نم هدالب فقوم ىلع ديكأتلاب

 هترداغم لدق :نيدفاحصلا ىلا اهب ىلدأ تاحيرصت لالخ

 ترمتسا ثدح .ةلتحملا سدقلا ىلا اهحوتم ةرهاقلا

 .مايا ةثالث هترايز
 ةيجراخ ريزو اهب موقي يتلا ىوألا يه هذه ريتعتو

 تاقالع ةماقا ذنم .ينويهصلا نايكلا ىلا ينابسا

 اهنآب تفصو يتلاو ءبيبا لتو ديردم نيب ةيمسر
 ماع نذنم نيدلبلا نيب ؛تاقالعلا» ترم دقو .«ةيخيرات»

 ١444 يماع نيب ام ةرتفلا يفف .لحارم سمخب 4
 ماظنل هتاداعم ينويهصلا نايكلا ىدبأ 550١و

 هرودب لواح يذلا ؛رلته قيدص .وكنارف لارنجلا
 لثم .:ةددحم تايلمع ناختا لالخ نم ءاوحألا ةيقنت

 اكريمأو اينابسا يف ةيدرفسلا تايلقالا ةيامح
 نيب ةيمسر تاقالع ةماقإ ةلواحمو .ةييونجلا
 .ضفرلاب «ليئارسا» هتلباق بلطملا اذه نكلو .نيدلبلا

 1910٠١. ماغ ىلا 4١ه ماع نم ةدتمملا ةرتقلا يف

 ماظن نم برقتلا «ليئارسا» تلواحو رومآلا تبلقنا
 اينابيسا تددح ذا :تلشف اهنكل :وكنارف لارنجلا

 ىلا فوقولا ترثآو ةينيطسلفلا ةيضقلا نم اهفقوم
 هذه اهتالواحم يف ترمتساو .يبرعلا قحلا ٍبناج

 اذه دعبو .وكنارف قوت ىتح ,1516 ماع ىنح
 دادعالا يف ةينايسالا ةيجراخلا تادب خيراتلا

 كلذ نم نكمتت مل اهنكل .ينويهصلا نايكلاب فارتعالل
 ةرتفلا يف اما .ضراعملا ةيبرعلا لودلا فقوم ببسب
 نبب تالاصتالا تفتكتف 1985 ىلا 199748 نم ةدتمملا

 تارمتؤملاو ةدحتملا ممألاب تاءاقل لالخ نم نيدلبلا

 يادي يف يمسرلا فارتعالا مت ىتج.:ةيلودلا لفاحملاو
 يراجلا ماعلا

 انايب ةينايسالا ةموكحلا تعاذا فارتعالا مويو

 ةمظنمو ةيبرعلا لودلا عم اهنماضت ديدجتب ًايمسر
 90 ديحولا يعرشلا لثمملا .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ال ءليئارسا:ب اهفارتعا نا ترسقو :ينيطسلفلا
 ةيبرعلا يضارألا يف اهل قح يأب اهفارنعا ينعي

 .سدقلا ةنيدل صاخلا عضولاو ةلتحملا

 دكأ ,«ليئارسا»ل ثينودروأ ثيدئائرف ةرايز يفو
 هريظن ماما ةلثحملا سدقلا يف يتابسالا ريزولا
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 ا

 هنا ىرت اينابسا نا ىلع ءريماش قحسا .يليئارسالا»
 متي ىتح طسوألا قرسشلا ف مالس كانه نوكي نل
 ينيطسلفلا بعشلل ةيعرشلا قوقحلاب فارتعالا
 .هب صاخ نطو ةماقا يف هقح صاخ لكشيو .هتاعلطتو

 نكمي نمألا نا «نييليئارسالا» هيثدحمل لوقيب فاضاو
 ةوقلا مادختساو ديدهتلا نع يلخدلا لالخ نم هقيقحنت

 شياعتلاب حمست يتلا ةيلودلا دعاوقلاب مازتلالاو

 هدالي فقوم ىلا هيف راشا يذلا تقولا يف ,رضحتملا

 .باهرالا عاونا لكل ضفارلا
 حرص يتابسالا ريزولا نا ركذلاب ريدج وه اممو

 ,بيبأ لتو ديردم نيب ةبيط تاقالع مايق نم مغرلاب هنأ
 قلغتي اميف يسايسلا راوحلا يف تافالخ دجوت هنا الا
 مهف يف تافالخلا اصوصخ .طسوألا قرشلا اياضقب
 .ةقطنملا ىف لداعلا مالدسلا ىلا يدؤت يخلا ليسلا

 .زيريب نوميش .«يليئارسالا» ءارزولا سيئر عمو
 طسوألا قرشلا ةيضق هيف الوانت .رخآ ءاقل هل ناك
 صاخ لكشبو .نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقالعلاو
 ىلا اينابسا مامضنا ءوض يف ةيداصتقالا تاقالعلا
 ىلع رارضا نم هلامو ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا
 ذا .قوسلا لود ىلا ةهجوملا «ةيليئارسالا» تارداصلا

 تاجتنملا ضعب ىف ةسفانم كانه نا فورعملا نم
 | .نيدلبلا نيب ةيعارزلا

 ناك ةلتحملا سدقلاب ةينايسالا ةيلصنقلا ىنبم يفو
 ةعومجمو ينابسالا ريزولا نيب يمسر ريغ ءاقل كانه
 ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلفلا تايصخشلا نم
 .ءاقللا اذه دعب ينابسالا ريزولا راشأو .ةزغ عاطقو
 ضرع عامسل حايترالاب رعش هنا ؛ةعاس ةدمل ماد يذلا
 اودكأ تايصخش بناج نم ةينيطسلفلا ةلكشملل لماك
 ةيا يف :ينيطسلفلا بعشلل ديحولا لثمملا نا هل
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يه .مالس تاضواغم
 نايعالا ءالؤه ثيدح يف ةرارملاب رعش هنا لاقو
 لكاشم ناو ؛:هل فسأبي رمأ هنأو نيينيطسلفلا
 لالخ نم لحُت ال ةلتحملا يضارالاب نيينيطسلفلا

 ةيسايس ةلكشم يه لب ,ةيشيعملا مهعاضوا نيسحت
 .ةمارك ةلأاسمو

 ابوروأ رود عفد ىلا كلذ لك ءارو نم اينابسا فدهتو
 طيسولا رودب يه موقت نا ىلع .طسوالا قرشلا ةمزا يف
 - يبرعلا راوحلا فانئتسا لالخ نم .ةيلمعلا هذه يف
 قوسلاو ةيبرعلا لودلا ةعماج ربع .يبوروألا
 القتسم راوحلا اذه نوكيل .ةكرتشملا ةيبوروألا
 ام اذهو .ىمظعلا ىوقلا بلاطمو طورش نع ًاديعبو

 كانه نا ةصاخ .ةلبقملا ةليلقلا مايألا هنع فشكتس
 ىلا ابيرق اهب موقيس ينابسألا ريزولل ىرخا ةرايز
 سولراك ناوخ كلملل ةقلعم ةرايز ىلا ةفاضالاب :ندرألا
 .ًانضدآ ندرألاو ةيدوعسلل

 لبق ينابسالا ةيجراخلا ريزول حيرصت مهأو
 .ديردم ىلا هتدوع قيرط يف .ةلتحملا سردقلا هترداغم

 نيب ءاقللا جئاتن ضفر يذلا ريماش قحسا ماما د دبكأت

 يف زيريب نوميشو .كرابم ينسح .يرصملا سيئرلا
 نيب ةيعيلط ةمهمب موقتس ايئايسا نا ؛ةيردنكسالا
 حلاصملا نع عافدلل ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا لود
 بيبا لتو ديردم نيب تاقالعلا ةماقا نا لاقو .ةيبرعلا

 يف ماه يساموليد رودب مايقلا اينابسا ىلع لهست فوس
 اذهو , عازنلا فارطا نيب اهتطاسو لالخ نم .ةقطنملا

 6.كلذ ءارو نم اينايسا هوجرت تناك ام
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 :صاخ - نيلرب

 ةثالث ريمتيس /لوليا ١4 ةعمجلا موي تعقو |
 تانالولا ىلا ةفاضا :ةسوروا ةلود نوثالثو ىلا

 تردص يتلا ةيماتخلا ةقيثولا .ادنكو ةدحتملا | |

 ةقثلا قلخ تاءارجاب صاخلا ملوهكوتس رمتؤم نع
 .ايوروا يف لدابتملا نمالاو

 قابس رطخ نم يلودلاو يبوروالا قلقلا لعلو
 نم ةثلاثلا ةلحرملا داقعنا برقو ؛يوونلا حلستلا

 نم ءانييق يف 15721 يبوروالا نواعتلاو نمالا رمتؤم
 ةبارق هداقعنا ءدب ىلع ىضم يتلا رمتؤملا حاجن بابسا
 .ننماع

 ىلا سايقلاب ملوهكوتس رمتؤم جئانتن يف ديدجلا
 ,6/!19 سطسغا /با يف دقعنا يذلا يكنسله رمتؤم
 اهزذيفنت لعج تايصوت هتارارق تناك يناثلا نا
 .ذيفنتلا مازتلا ةرورض ىلع ددش لوالا امنيب ءايعوط

 تناك ١184 ماع هلامعا ملوهكوتس رمتؤم أدب نيح
 ديقعتلا ةغلاب هلامعا لودح ىلع ةجردملا تالكشملا
 نكلو .البئثض هحاجنب لؤافتلا ناك كلذل :ةيساسحلاو

 تناك ةيلعفو ةيعقاو ةباقر ىلا لصوتلا يف ةبغرلا
 يتلا ةيلاتلا تارارقلا ىلا رمتّؤملا لصوت دقو .ةحلم

 ةيلودلا تارمتؤملا ىلا سايقلاب اسوملم اروطت لكشت
 :ةقياسلا

 ىلع ةعقوملا لودلا عيمج نيب ركبملا غالبالا  الوا
 وا تاروانم وا تاكرحت ةيا نع ملوهكوتس ةقيثو
 قطانملاو تاوقلا تانكث جراخ ةيركسع تانيرمت
 .ةمرحملا

 ةيفاك دادعال ةلدابتملا تاوعدلا هيجون - ايناث

 .نييركسعلا نيبقارملا نم ةلوبقمو
 ةئا يضارا ىلع ةيشيتفت ريبادتب حامسلا  اثلاث

 ةلود قلق ريثت ةيركسع تاكرحت اهيف يرجت ةلود
 .اهتيدر وا ةرواجم

 تارارق يطعت يناملا يسامولبد لوقي امك ,اذكهو
 عالطتسالا) :خيراتلا يف ةرم لوال .ملوهكوتس
 سسيجتلا ةيلاعف رخآ ريبعتب وا ,يناديملا يركسعلا

 .ةيلود ةينوناق ةيعرش (يركسعلا
 رابتخالاو غالبالا» تاءارجا نا عقاولاو

 ىلا يسلطالا نم دتمتل اهترئاد تعستا ءشيتفتلاو
 رمتؤم ةيصوت تضفر ةيبرغلا لودلا نكلو .لاروالا
 اهل ةمخاتملا ةقطنملاو ابوروا لك ةباقرلا لومشب ديردم
 ةبغرل اقيقحت ةيصوتلا يف تار اهنال .ايوجو ايرحب
 ,يسلطالا قمعلا يف ايركسع لغوتلا يف ةيتايفوس
 ف ةيرحبلا ةيكريمالا تايلاعفلا ىلع ةباقرلا ضرفو
 .ايقيرفا موختو .طسوالا قرشلا

 ةيرحبلا تايلاعفلا يف رظنلا ليجآت ىلع قفتا كلذك
 اما .ملوهكوتس رمتؤم نم ةمداقلا ةلحرملا ىلا
 .هدحو غالبالا أدبم ىلع اهيف قفتاف ةيوجحلا تايلاعفلا

 ف ةيربلا تاوقلا تاروانم نم اءْزج نوكت نا طرش
 .ايورؤا

 لبقو ريشت نيلرب يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» تامولعم
 لؤدلا نا ملوهكوتس ةقيثو ىلع عيقوتلا نم مايا ةثالث
 تايوست ىلا تلصوت دق هلامعا يف ةكراشملا ”5 لا
 ةلكشملا ناو :ةحورطملا لئاسملا سامخا ةعبرا ةيسنب
 يف نمكت ,نيرمتؤملا ايلاح هجاوت يتلا ةيسيئرلا
 ةلاح ىف هنع غالبالا طرنشي يذلا ددعلل ايندلا دودحلا
 نا امومع لوقلا نكميو .ةيربلا تاوقلا تايلاعف
 ةمصاعلا يف برغلاو قرشلا قافتا هققح يذلا مدقتلا
 ةيلبقتسم تاروانم ةيا نع غالبالا نأشب ةيديوسلا
 نع غالبالا كلذك .قوق امف يدنج فلا ١١ اهيف كرتشي
 وا ؛:تادحولا تانكث كرت ةلاح يف ةنركسع تاكرحت ةبا
 تاوقلاب قلعتي ام اهلثمو .,ةمرخملا قطانملا يف
 عضو ةيضقو .نييركسعلا نيبقارملا دوجوو ةيئامربلا
 ,ةيركسعلا تانيرمتلاو تاروانملاب ةيونس ةركفم
 تادايقلا بيكرت لوح تامولعملل يونسلا لدابتلاو
 ,شيتفتلا قحو ؛ةحلسملا تاوقلا تاليكشتو
 اذه ةيتامولعملا تالاصتالل ةينقتلا لئاسولا نيسحتو
 ةيفوشتابروغلا تاهجوتلا تامصي لمحي مدقتلا
 تاهجوتلا ةيدج ةروصب تجرحا يتلا ةديدجلا
 ىلع اهسفن ضرف نود تلاحو ,ةءانبلا ريغ ةيكريمألا
 هلودل ةبسنلاب ةصاخ .يبرغلا ركسعملا مومع
 ةقيثول ناف ايناث اما ؛الوا اذه .ةدياحملاو ةريغصلا
 ةنيوروالا تاقالعلا ءابسرا يف ةزراب ةيمها ملوهكوتس

 ةيناكما ريفوت ربع ةرردملا ةقثلا ساسا ىلع ةيلودلاو
 لقالا ىلع وا .ةنسحلا اياونلا نع سوململا ريبعتلا
 فورظلاو تارتفلا ف ةنسحلا ريغ اياونلا مادغنا
 .ةيركسعلا تانيرمتلاو تاروانملل ةقفارملا

 نييسيئر نيأازج ملوهكوتس ةقيثو تنمضت دقل
 اهبناجب دوعت ةيليصفت ةجابيد لكشب ءاج امهدحا
 ةدعاق ىلع زكترت ةجابيد ءقرشلا تاغايصل ربكالا
 دفو رارطضا نا .ةوقلا مادختسا نع لدابنملا يلختلا

 عم ايلمع ةضراعتملا ةجابيدلا هذهي لوبقلل ناغير
 ةهباجملاو رتوتلا ديعصتل ةيمارلا نطنشاو ةسايس
 لوحتس اهنا نم اهل همهفب طبترم ين ودلا ديعصلا ىلع
 وسراو فلح نادلب لخاد حلسملا لخدتلا نود اضيا
 اما .54 ايكافولسوكيشت ةمزا لاثملا ليبس ىلع .اهسفن
 طباوضلا لوح ايليصفت كولتاك نمضتي هئاف امهيناث
 0.افلس اهيلا ريشا يتلا ةيلمعلا دعاوقلاو

 م1 ١1ه لوليا 7”؟- ١77 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هيرحي

 وراغيف ول

 داصنتالا ةاطو نحن كرام

 ويرول دولك :ملقب

 رارق نع ةديعب نكت مل ةيداصتقالا مومهلا[ طا

 سيئرب عامتجالا ىلع قفاو نيح كرابم سيئرلا
 عامتجالا اذه يتأي ذا .«يليئارسالا» ءارزولا | ..
 كنب ءاربخ عم ةيرصملا ةموكحلا تاضوافم ءانثا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طوغضلا لظ يف يلودلا دقنلا
 .رضم ىلع لقثت ينلا

 الوا :نطنشاو معد ىلا ةسام ةجاحب سيئرلاف
 ايناثو ؛روكذملا كنبلا تاهجوت يف رثؤملا اهتوص ببسب
 نم ديفتسي يذلا ملاعلا يف يناثلا دلبلا يه رصم نال
 ”, ”) «ليئاريسا» دعف ةدكردمالا ةيداصتقالا ةدعاسملا

 .ديفيد بماك تايقاقتا ىلع عيقوتلا ذنم (رالود رايلم
 ةيكريمالا ةدعاسملا ةدابز نآلا ةرهاقلا هديرن يذلا

 ةداغا ىلع 7.31.1 ىلودلا دقنلا كنب ةقفاوم ىلا ةفاضا
 ضورق ىلع لوصحلا يف اهمعدو رصم نويد ةلودج
 .هدعج

 هناكسو دلبلا اذهب رمت يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلل
 ةثالث ٠٠٠١( ماع يف انويلم 7) انودلم نيسمخلا

 :ةيسيئر بابسا

 نم ٠١// لكش يذلا لورتبلا رعس ظويه 1
 ماع يفف .1940و :1984 يماع لالخ رضم تارداص
 ال وهف نآلا اما ارالود 77 ليمربلا نمث ناك 65

 .ارالود ١١ رواجتي
 ةيعصلا ةلمعلا نم رصم يطايتحا ضافخنا  "؟

 ١ مهددعو .جيلخلا يف اهئانبا نم رصم ىلا لصت يتلا

 يتلا ثادحالا دعب يحايسلا لخدلا يندق '"' 

 /١٠١1 لتقم نع ترفساو تامارهالا ةقطنم اهل تضرعت
 .صاخشا ع

 هكا و

7 

 .ةرادالا ءوبسو داسفلاو .

 ةنمزملا مالآلا كلت ,ةثالثلا بابسالا هذه ىلا فاضُي
 ريذبتلاب ةقلعتملاو يرصملا داصتقالا اهنم يناعب يتلا

 يرصملا عضولا صيخلت نكمي .لاح ةبا ىلع

 ةيعصلا ةلفعلل ةحاحب دليلا نا :تاملك هدعب نهارلا

 ةسام ةجاحمب الثم اهنا . داردتسالا لحا نم ةيرورضلا

 كبهان ؛هكلهتست يذلا قدقدلا نم ١-١/!/ داريتسال

 رابلم ١8١5" ىلا لصت يتلا ةيجراخلا نويدلا نع

 .رالؤد

 رصم يلودلا دقنلا كنب بلاطي .هسفن تقولا ْف
 داوملا نع معدلا عفر يا .ةيفاضا فشقت تاءارجاب

 هذه .(زرلاو موحللاو دوقولاو زبخلا) ةيساسالا
 يتلا حالصالا ةطخ بلص يف عقت يثلا تاءارجالا

 يضتقت يثلاو .ارخؤم ءارزولا سيئر يفطل يلع اهانبت |
 ,تايلامكلا ىلع بئارضلا ةدايز اضيا

 تاةييوعلا ةحفلطلا ددعلا ١75- 35لوليا ١95

0 

 000 ا

 اق مج

 سيئرلل ةيسنلاب ديحولا يقيقحلا ناهرلا نا»
 .«نينطاوملا ةشيعم فورظ نيسحت وه ,كرابم ينسح
 .نييداضتقالا دحا هلاق ام اذه ناك

 يلودلا دقنلا كني «ءابطا» حئاصن عابتا نكل

 ةدعاسم بلط يذلا سيئرلا ةايحب ةرطاخملا ينعيس

 داصتقا ةأاطو تحت نييبوروالاو ناكريمالا هئاقدصا
 .هدلف

 ةدرو كرابم مدقي :زيريب لابقتسا ىلع هتقفاوم يف
 كلم يناثلا نسحلا ماق نيحو .ناغير دلانور هقيدصل

 هنآلف .«يلدئارسالا» ءارزولا سيئر لابقتساب برغملا

 ةيداصتقاو ةنعامتجا تابيوعص هحاوي اضمنا

 0 .ةقناح

 هد اح اب

 ؟قيرطلا ؛ يل له ..اياق

 نا ءىطاشلا لامر نم ةدراب ٠ ل نكمي له
 يف مالسلا ءانب هنم قلطنب يذلا عقوملا حيصت لب

 ؟ءطسوالا قرشلا

 نييرصم ةداق ةيؤر ناكمالاب نكي مل هنال .ببسلاو
 دوجو االول ةيردنكسالا ف نوعمتجي «نييليئارسا»و
 ةيوست يف مدقتلا تاءارجا ىلع قافتالا نم عون

 .اياط لوح ليوطلا قالخلا

 د 05500 ل

 ١ فلاحتلا طورش لظ يف هتيمها عبطلاب تقولا لماعل
 ميلستب موقيس زيريب نوعمشف .بيرغلا «يليئارسالا»
 نآلا ىتح ققح نا دعب ريماش قحسا ىلا ءارزولا ةسائر
 نيح اهب دعو دق ناك يتلا ةثالثلا فادهالا نم نينثا
 باحسنالاو ,ينطولا داصتقالا ناقنا :ةطلسلا ىلا ءاج
 .نانبل نم «ةيليشارسالا» تاوقلل لم ددح ىلاد

 ْيف ةيوست ىلا لصوتلاب قلعتملا ثلاثلا فدهلا اما
 2 تناك يذلا نال :نآلا ىتح هةماكحر دقف طسوالا قرشلا

 ةيضقلا لخ لجا نم «ليئارسا» هيلا علطتت
 .نيسح كلملا عم ةرشابملا تاضوافملا وه ةينيطسلفلا

 .نيينيطسلفلا نود مدقتلا ىلع رداق ريغ كلملا نكل

 ةيادب يف ةعيطقلاب تهتنا تافرع رساي رجل تالواحملاو
 مازلا عطتسي مل ينيطسلفلا دئاقلا نال ءماعلا اذه
 .«لدتاريساب» فارتعالاب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 يلدتعُم ىلا ةرادتسالاو ةمظنملا زواجت وه ليدبلا ناك
 هرمد دق لخلا اذه لتم نا ريغ .ةيبرغلا ةفضلا
 نع جرخب صخش يا لنقي يذلا يديادسلفلا فرطتلا

 .طخلا

 نع نيسح كلملا هيف لعاستي يذلا تقولا يفو
 نا زيريب نوعمش لمآي :هكلسي نا هيلع يذلا قيرطلا
 .لقالا ىلع «قيرطلا ةءاضا» يف كرايم سيئرلا هدعاسب

 نع ثحبي يلاحلا ءيليئارسالا» ءارزولا سيئر

 ف ريماش قحسا فقي امنيب .مالسلاب ضرالا ةلدابم
 دئاق زيريب نوعمش نكل .ليبقلا اذه نم ءيش يا هجو
 ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا حيصيس ءلمعلا» بزح
 عاطتسا ناف ةسائرلا هميلست دعب ةيجراخلا ريروو

 ا وو

 | ناريماش ىلع الهس نوكي نلامبر .ةلجعلا ريدُي نا نآلا

 -رودت نا ناكريمالا اهل دارا نا ةصاخ .اهفقود

 اذه ىلع ناك اذاام لوح نآلا لدحلا ىهتنا

 عم ملسي نا ءيضملا (!!!):يليئارسالا» ءىطاشلا

 [].رصم ىلا ددقيد بماك ةيقافتا نمض ءانيس
27 

 0 ل

 1 لا
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 يلودللا رهتإللا عورشب
 / ىلع «ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا قفاوت نل ليا
1 

 .تايفوسلا دوهبلا داجت

 5 جروجو زيريب نوعمش حيرصت ىوحف هذه تناك

 , ةطقنلا» 1985/9/١٠. خيراتب نطنشاو يف زتلوش

 ' «,ةيلودلا ةلظملا ال ةرشابملا تاضوافملا يه ةيساسالا
 ” ةدحتملا تايالولا نا دكا يذلا زتلوش هلاق ام اذه

 .اهناريجو «ليئارسا» نيب ةرشابم تاضوافم ىنمتت '
 ءارزولا سيئر ءاقل لامتحا لوح .ناغير دلانور 5 ' يكريمالا سيئرلاب هئاقل ءانثا كلذو ءاهسفن زتلوش 1 جروج رظن ةهجو زيريب نوعمش ىنبتي نا عقوتي

 حمالل ةماعلا ةثدهلا عامتجا شماه ىلع ةيتايفوسلا )| أ ةيجراخلا ريزو هزدان رافوش ديسلاب :ييئارسالا»
 .«تايفوسلا دوهبلا ةلأسمب قلعتب ام ا ٍِق قا يساموليدلا لاجملا ٍِق ءاوس .يتايفوسلا يناجلا نم يدج كرحت ياب ةطاحالا بعصلا نمو .نآلا ىتح ءيش ديدحت متي مل» هنا ىلا زيريب راشا ,ةدحتملا

 / [1.:اهمعد لجحا نم دقعنم نا ضرتفُي 9 يتلا ةرشابملا تاضوافملا نع اليدب نوكي نأ نكمي ' ال رمنؤملا اذه لثم» نا  زيريب نوعمش اد قو : وهو ةيردنكسالا ةمق ءانثا كرابم سيئرلا عم ةركفلا . ثحب هنا ىلا زيريب راشا دقف يل ودلا رمتؤملا نع اما |
 يقل ل

 ود زيريب نلعا :كرويوين يف ةدحتملا ممألل
 ةيلودلا ةمظنملا ىف لوؤسم ىلعا رالدوك

 هب
 ه2

 " بتاور عفد عيطتسي هنأب هنيقي مدع نع ةحارصب
 ممالاف .مداقلا ريوتكا /لوألا نيرشت رهش يف هيفظوم

 .اهخيرات يف ةيلام ةمزا رطخاب عقاولا يف رمت ةدحتملا |
 يف ةعمثجملا نوفولل يساسألا لغاشلا نا ةجرد ىلا

 لاكشالا امنإو بورحلا وأ ةعاجملا نوكي نل كرويويد
 نم رثكأ ةمظنملا يفظوم ددع نا هركذ ريدجلاو .يلاملا

 1 م1 م11 ىنمع مهفقتت - 3

 ! ىلود رمتؤم يف يتايفوسلا داحتالا ةكراشم ْ
 | وكسوم تداعا اذا الا طسوالا قرشلا لوح | .؛

 | ةماعلا ةئيهلل 4١ مقر عامتجالا حاتتفا ةيشع

 نيذلا فالآلا تارسشع نع كيهان فظوم فلا ٠

 .ةفلتخملا اهتاسسؤم يف نولمعي

 ةيسنب ةمظنملا ةنزاوم يف اهنمهاشم صيلقت نطنشاو
 ةعفدر الود نؤيلم ٠٠١ ةيلودلا ةمظنملا دقفأ اهه

 اهلبقتسم بارظا انه نمو :1487 ماع يف ةدحاو
 .ىلاملا

 ةمزالا قالطإ ترّرق يتلا ةدحتملا تايالولا نا
 مامتلاب ةماعلا ةنزاوملا عبر عفدب ةداع مهاست

 اهنأب ةيلودلا ةمظنملا مهتت ناغير ةرادإ نكل .لامكلاو
 ةلتكلا نادليو ثلاشلا ملاعلا ةرطيسل ةعضاخ
 أديم نم هقلق يكريمالا سرغنوكلا يفخي الو .ةيقرشلا
 يسنان ةيصوت تءاجف .(!!!)اتوص ةلود لكل نا

 ممآلا ينبت ةرورض دكؤتل سرغنوكلا ربع موبيساك
 امنو .ةيلاملا ةمهاسملل ًاقفو تاوصألا ماظن ةدحتملا

 مهاست ال ةيلودلا ةمظنملا يف ةلثمملا لودلا يثلث نا

 ةلتكلل نوكيس نذإ .ةماعلا ةنزاوملا نم 1 نم رثكاب
 /7 يف مكحتت نا  ةيصوتلل اقبط  نابايلاو ةيبرغلا
 . تاوصأآلا نم

 اهتلصخش نم ةدحتملا ممألا دنرجت يرجي اذكهو

 برغلا لودل ةطيسب ةيلود ةلاكو حبصتل ةيلودلا
 .ةيعانصلا

 اوكردأ يذلا ةدحتملا ممآلا ةمظنم يف نيلوؤسملا نا

 ةساردل لمع قرف ٠ اولكش دق ؛يكريمألا رطخلا اذه
 دقو .ةمظنملل ةعئاتلا تاسسؤملا حالصا تايناكما

 اهيلجر ىلع ةمظنملا فاقيا يف نآلا ىتحراليوك ود حجن
 ي وظني كلذ نكل . ١15/5 ماع يف رالود نويلم ٠١ عغلبمب 1

 .ليوطلا ىدملا ىلع تامدخلل ريطخ صيلقت ىلع
 دق ةبحالصالا ةزققلا كلت نا ودبي .لاح ةئا ىلع

 كرويوتشلا» ةفيحص تفشك دقف ؛اهرامث يطعت تادب ١

 تادب ناغنر ةرادإ نا نغ يضاملا دحألا موي ءزميات

 نع جارفالا لجأ نم سرغنوكلا ىلع اطغض سرامت
 كلذو .ةدحتملا ممألل اهحنم ضفر دق ناك يتلا ضورقلا
 ةمظنملا لخاد اهرئنثشآت نطنشاو دقفت نا نم ًافوخ

 .ةنزاوملا ف ةيسيئرلا اهتمهاسم تفقوا اذا ةيلودلا

 ١ : ةظحالم

 ريغ» اهتفهاسم صيلقتل ةيكريمالا ةردابملا ربتعت
 ةدحتملا ممألا قاثيم نم 1٠ مقر دنبلل اقفو «ةيعرش
 نكمد ال ثيحبي ةمهاسملا لودلا صصح ددحب يذلا

 [1.تاضوافم راطإ يف نا :فخت ا
١151 

 اهافنم نم ونتوب ريزانبب ةيسئنآلا تداع امذقع م:

 ةيحرسملا نم ةليلق مايآ دعب ناتسكاب ىلا |
 نويلم جرخ ءالينام يف ةريثملا ةيطارقميدلا | :,
 .اهب بيحرتلل جاهتباو ةيوفعب صخش

 (0.!نآلا ىتح ..عراوشلا ْق هنيسك نكمد هنا وديف ٠

 | نا حضاولا نم نإ .تاباختناب وتوي ةسنآلا تيلاط
 .ةقحاسلا ةيبلغألاب اهبسكت نا اهناكمإب '

 ١ نم تاونس 4 دعبو .قحلا ءايض لارنجلا نا ريغ , رارق يف نمكي يناحلا يلاملا للخلا يف يسيئرلا بيسلا

 تماق يتلا وتوب ةسنآلل تكرُت ةيناثلا ةكرحلا
 عمق نا ناكف .قاطنلا عساو يبعش لمع موي ميظنتب

 .نحسلا ىلا ةضراعملا ةداقو يه تلخدأو ةديششب !

 باونا تحتف .هردثأت ريبكلا مويلا دقف اذكهو

 ! وتوب ةسنآلا جرختل يضاملا عوبسألا يف نجسلا

 - عخيراتب رغصم عامتجا كلذ الت .نويسيئرلا اهوديؤمو
 هرنق تشقون ةيناتسكابلا ةضراعملل 1485 ٠/4

 وأ ةيروف ةيطارقميد ىلع ةقفاوملا لجأ نم قحلا ءايضل
 ا( نكل .عراوشلا يف ةددجتم تابارطضا ةهجاوم |

 | عم .لماعتلا» ةلوهسب عاطتسا يذلا لارنجلا
 | عم فجتري هارن نا بعصلا نم :ةريخألا تابارطضالا
 0/7 مود بارخقا

 ١ نا حيحص .دراو ريغ ونبكأ عم هباشتلا لامتحا

 , مل وهف .يركسع يز ٍِق يسادس هنا تنىثا دق .مكحلا [

 ١" ماع يف ةيقيقح تاباختناب دعو هنكل .انلع عزفلا رهظُي ٌ

 44٠ ل

 أ! ودبي ال قيرط لع ةجيتن نود ةمداقلا تاوطخلا |

 | ةلهمرخاك 1/٠١ موي وتوب تددح .عامتجالا يف .اديكأ

 ١ هراتختس يذلا دئاقلا اهنا ملعت وتوب ةسنآلا
 > لدئاق نكل .اضورعم رادتخالا اذه ناك اذإ ناتسكادلا

 ١ نودناسن نيذلا امأ .انيش ضرعب ال يلاحلا ناتسكافلا .

 ُ ريغن دق يذلا ةئوفدلا ةروثلا جارم مهيردل سلف وتوب 8

 | .لارنجلا يأر

 ؟وتوب هلعفت نا نكمد يذلا ام نذإ

 | وه لوألا :ةيبذاجلا نم ولخي امهالك ناقيرط اهماما
 نيب بعرلا رشنيو قحلا ءايض زهي طاشنب تاريسملاو ' , تابارضالا ميظنت قيرط نع ةروشلل ديهمتلا !

 خيرات نأل .هيلع لارنجلا دمتعي يذلا شيجلا طايض
 مهتصرف نوذحأي نييطارقميدلا نا ىلا ريشي ناتسكابلا .

 زواجتب يذلا دحلا ىلا شديحلا ةقث فعضن امدنع طقف
 ىلا قحلا ءايض لصي مل :نآلا ىتح .مكاحلا ةدارإ هيف '

 ا ليدي نددع كانه ءلصو هنا ضارتفا ىلعو .قزاملا اذه

 نوذخايف ,؛هتدحنتل نولخدتيس نيذلا تالارنجلا نم !
 ىلع بجوتي اهدنع !تاباختنالاب نودعيو هناكم '

 .ديدج روتاتكيد عم لماعتلا وتوب ةسنآلا

 ,تالارنجلا ضعب اهيناجب نكي مل اذإ .ءراصتخاي
 .ةمتاق وددت عراوشلا يف ةروث قافآ نإف 8

 نا وتوب ةسنآلل نكمي يذلا يناثلا قيرطلا اما

 يف لثمتيف  اهيدل الوبق لقا ديكأتلاب وهو  هكلست
 اهب دعو يتلا تاباختنالا راظتنا .راظتنالاو فقوتلا

 .تاونس " لالخ قحلا ءايض ١

 اهل يتلا ةديحولا ةيسايسلا ةوقلا يه ونوب نا
 نا يأ .ةنس "” اهرمع .ناتسكابلا ف ةينطو ةيمهأ

 .دبألا ىلا ىقبب روتاتكيد الف .رظتنت نا اهناكمإب

 لجأ نم ءانبلاو راظتنالاو بقرتلا وه بولطملاو |
 .ليقتسملا

 عضولل يئاهنلا رابتخالاو .للهس نوكي نل كلذ نا
 ذا . بسحف تاباختنا ىلا ةوعدلا ىف نمكي ال ناتسكاب يف

 حمسي ىوقلا نازيم يف يلعف لوحت نم دكأتلا بحجب +

 ال اذهو .وتوب ةسنآلاب قاحللاب نيرخآ نييسايسل
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 ما“ _ ١45 لوليا 37 ١77 ددفلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ل ل رو ٠
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 اهنم يناعت ينلا يداصتقالا دوكرلا ةلاح 17 ْ

 سمت داكت .ةليلق تاونس ذنم ةيبرعلا ةقطنملا كلب

 ندرالاق .ةتوافتم بسنب ولو اهئادلب .عيمج |
 لالخ اظوحلم ايداصتقا اروطتو اومن دهش يذلا

 ةبتع ىلع ايلاح هسفن دجي ةيضاملا ةرشعلا ماوعالا
 ,يداصتقالا طاشنلا فعضي مستت ةديدج ةلحرم

 .كلذ ىلع ةبترتملا لكاشملا ةّذح ةدابزو

 يندرالا داصتقالا ةريسم يف يبلسلا لدبتلا اذه

 يتلا تاروطتلاب اقيثو اطابترا عقاولا يف طبتري
 ارظن .يقرشملا هرطش اميساال ءيبرعلا نطولا اهشيعي
 يلاملا نيديعصلا ىلع تجسس يتلا ةنيتملا تاقالعلل

 .نيفرطلا نيب يداصتقالاو
 يتلا ةريبكلا دئاوفلا لاجملا اذه ف فورعملا نم

 علطم نم ءادتبا ةيبرعلا اهتاقالع نم نامع اهتنج
 امو طفنلا راعسا عافترا دعب اصوصخو .تاندعيسلا

 عيرست نم ,ةيبرعلا ةيطفنلا دراوملا ومن هيلا داق
 الضف .ةفلنخملا ههوحوب يداصتقالا طاشنلا ةلجع

 تالدعم تغلب يتلا ةيمسرلا ةبلاملا تادعاسملا نع

 امك .دادغب يف تدقع يتلا ةيبرعلا ةمقلا نذنم ةعفترم

 ةيعيبطلا تاورثلا ةلق ضوعي نا ندرالا عاطتسا

 اهزربا نم ةديدج ةيلام دراوم قيقحت قيرط نع هيدل
 ةيبرعلا لودلا ىلا نيرجاهملا نيلماعلا تاليوحت
 غلبيل ةعرسب ءالؤه نددع دعاصت نا دعب :ةيطفنلا

 .فولآلا تائم عضب

 ١9/3 لوليأ ١75-71 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "ع
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 هتاف كت الا عيجشتل دشنت تاءارجحا»

 برحلاك تاروطتلا ضغب نم كلذك ندرالا دافأ دقو
 يلاملا طاششنلا نم ءرِج لوحت ثيح .نانبل يف ةيلهالا

 رود بعلت تذخا ينلا .نامع ىلا يبرعلا يداصتقالاو

 نا اهيف ةيفرصملا تاسسؤملا تعاطتساو .:طيسولا

 اذه ,ةيبنجالاو ةيبرعلا لاومالا سوؤر ضعب بذجت
 ةرتفلا لالخ تطشن يتلا تيزنارتلا ةراجت بناج ىلا
 .اهدلا راشملا

 ةيدلسلا تاروطتلا
 ةيبلسلا تاروطتلا مهف نكمي قانسلا اذه نمض

 تالدعم فعضو ٌؤطابتب صخلتت يتلاو .اهيلا راشملا
 ددع ةدايزو ؛ءيداصتقالا دوكرلا ةلاح زوربو :ومنلا

 ساكعنا حوضوب ينعي اذهو .لمعلا نع نيلطاعلا
 , ةيداصتقالا تاعاطقلا ةيبلاغ صخب ام ىف رادتلا ةكرح

 تاررغتلا هذه ماما فوقولا بقارملل نكمدو

 ةيداصتقالا تاطاشنلا ةريسم عبتت لالخ نم ةلوهسب

 يرجي امب اهتنراقمو .ةقباسلا ةرتفلا لالخ ةفلتخملا
 ناو دب ال يداصتقالا ومنلا ةيلمعل ةبسنلابف .ايلاح
 ريشت نا ؛ةيمنتلا تالدعم يف قيمعلا ريغتلا ظحالب
 نا ىلا ةيملاعلاو اهنم ةيمسرلا ةيداصتقالا تاساردلا

 ضوهنلا نم ةلاح 110١و ١915 نيبام ىف فرع ندرالا

 يلحملا ىوتسملا ىلع ال ريظن اهل قبسي مل يداصتقالا
 اهيق امب ةيمانلا لودلا نم ديدعلاب ةنراقم لب ,بسحف
 تغلب دقف ةيطفنلا ربغ وا ةهيباشملا ةببرعلا لودلا

 7/١١ طسوتم ةروكذملا ةرتفلا لدالخ ومنلا تالدعم

 تاعاطقلا عسوت ىدم ىلع للدي يذلا رمالا ؛ءايونس

 .ومنلا ةلجع عراستو ةيداصتقالا

 ظحول 1١9/7 ذنم اصوصخو تانينامثلا ةنادب عم

 عجارت ذا .لاجملا اذه يف رقهقتلا مث ٌوطابتلا ضعي

 .طقف /7 ىلا يضاملا ماعلا يف يقبقحلا ومنلا لدعم

 يف اضفخئنم لظعس هنا ىلا تاعقوتلا بلاغ ريشتو
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 نا املع .ةمداقلا ماوعالا لالخ اميرو ؛ةيراجلا ةنسلا
 هاجت ينسنلا لؤافتلا ضعب يدبت ةيمسرلا تاطلسلا
 .ةلاسسملا هزه

 نيرجاهملا لامعلا تاليوحتو ةلامعلا عوضوم
 فلتخي ال هلمحمت داكن .كلذك ةلاطبيلا ةلكشفو ةيلاملا

 يف ةبارغ الو .ومنلا ةلأسمب ةقلعتملا تاروطتلا نع

 ةروقلا ثودح نا عقاولاو .لك نم ءرزج وهف كلذ
 عيرس لكشي سكعنا دق ةيبرعلا ةقطنملا ف ةيطفنلا
 نا مولعملا نم ذا :ندرالا يف ةلماعلا ىوقلا ىلع زرابو

 ءابطاو رطاو نيسردمو نيينفو لامع نم ةرجهلا ةكرح
 يبرعلا جيلخلا ف ةيطفنلا لودلا هاجتاب نيسدنهمو
 .تانيعيسلا فصتنتم دنم تعراست دق

 بناجلا اذه يف ةيداصتقالا تاساردلا ضعب دكؤتو

 نا املع :ناسنا فلا 5٠ زواجت دق ننرخاهملا ددع ْنا

 مقرلا نا ةدقتعم كلذ نم دعيا بشذت ىرخا تاريدغت

 نينطاوملا عيمج رابتعالاب ذخأي ال روكذملا
 نيذلا وا ندرالا يف ايمسر نيميقملا نيينيطسلفلا
 ةيمها دكؤي اممو .ةيندرالا ةيمسرلا قاروالا نولمحي
 يف لصو .يندرألا داصتقالا نا ةرحاهملا ةلامعلا مجحو

 يديالا نم ءزج داريتسا ّدَح ىلا يضاملا دقعلا ةباهن

 ةيبرع ىرخا راطقا نم اهجاتحي يتلا ةلماعلا
 اذه لظ ناو ةيويسآلا لودلا ضعبو .رصمك ةيبنجاو
 .ادودحم رمالا

 لتحا ةلامعلا ةرجه عوضوم نا حضاولا نم
 ةرتفلا لالخ ةيداصتقالا ةسايسلا يف ةصاخ ةيمها
 اماه اردصم نيرجاهملا تاليوحت تلكش دقف ,ةقباسلا
 عم بعصي .تالمعلا نم دالبلا ليخادم رداصم نم

 ندرالا اهب يظح يتلا لاومالا سوؤر مجح ريدقت كلذ
 تاليوحت نا مويلا دكؤملا رمالا نكلو :بابلا اذه نم '

 ماجور ني مرت مريخ ع - 5

 تاونسلا ف صلقنت تذحا حهدادعاو نيرحامملا

 نا نييداصتقالا نيبقارملا ضعب ظحالبيو .ةريخالا

 ماعلا يف ةردبك ةزهل ضرعت دق ةدلاملا تاليوحنلا مجح

 ةنراقم طقف رانيد نيبالم "1١ غلب نا 1986 يضاملا

 لمتحملا نمو :1584 ماعلا لالخ انويلم 4ه ب
 دشا اضافخنا ضفخني نا تاريدقتلا عيمج بسح
 هتلجس يذلا ريبكلا رادحنالل ارظن .ماعلا اذه لالخ
 كلذ لك تاساكعناو ةيطفنلا ليخادملاو طفنلا راعسا
 ,ةيجراخلا ةلماعلا ديلاو ,ةيداصتقالا ةطشنالا ىلع
 .ةيطفنلا لودلا يف ةدجاوتملا ةيبنجالاو اهنم ةيبرعلا

 ةلاطدلا نم فوخلا
 دكؤت ةدشادنملا ةظحالملا اهلثمو :ةيلوالا تامولعملا

 ناو .:مايالا هذه احضاؤو وديب ةرحجهلا راسحنا نا

 لامعلا ةدوع رخآ ىنعمب وا ةسكاعملا ةرجهلا
 عراستت تذخا دق ريغصلا مهنطو ىلا نيرجاهملا

 نا ىرخالا ندملاو نافع نم نومداق لوقيو .ارخؤم
 دق نيينيظسلفلاو نيشندرالا لافعلا نم فالآلا تارشع

 اوذخاو .يبرعلا جيلخلا نادلب ارخؤم اورداغ

 .لمعلا قوس يف ةديدج اطوغض مويلا نولكشي
 ,ةلاطبلا ةلأسم ودبت ةروكذملا قئاقحلا ءوض يف

 سجحاف لكشت .تاونس ةدع ذنم ىلوالا ةرمللو

 يدؤي نا نم ىشخت يهف .يساسالا ةيمسرلا تاطلسلا

 ؛يناكسلا ومنلا ةيلمعو ةسكاعملا ةرجهلا رقاضت
 :ةلافعلا قوس ىلا نايشلا نم فالآلا تارشع قفدتو
 لالخ ةلاطيلا ةلاح مقافت ىلا كلذ يدوي نا ىشخت

 .بدرقلا ليقتسملا

 ناو لعفلاب ةلصاح ةلاطبلا ةرهاظ نا رمالا عقاوو

 ْق ةدراولا ماقرالاف :اريثك اهلوح تاريدقتلا تفلتخا

 لمعلا نع نيلطاعلا ددع نا لوقت ةيمسرلا ريراقتلا

 ةيملاعلا تاريدقتلا ريسشت امننس 1 يلاوح انلاح غليب

 7 نيب حوارتن ةيسنلا دذه نا رداصم 3 دع بسح

 /1١1و

 كنبلا ريرقت يف ءاج ام انه ةظحالملاب ريدجلا نمو
 غلبت نا كنبلا ءاريخ عقوتي نا ,.1484 ةنسل يلودلا
 ءاربخ نا املع 144٠., ةنس ٠ يلاوح ةلاطبلا ةبسن
 دعب لدلق ضافخنا هاجتاب ةيسنلا هزه اولّدع دق كنبلا
 ضعب ميدقتي ةيندرالا ةصتخملا تاهجلا تماق نا
 .تاحيضوتلا

 تامولعم نا ىلا هسفن بناجلا يف ةراشالا نكمي
 حضاو لكشب سمت تذخا ةلاطبلا نا تدكا ةثيدح

 ةدوع دعب نيسدنهمو ءابطا نم رطالاو ةرحلا نهملا
 براقي ضئاف دوجو ىلا ةريشم .جيلخلا نم نيريثكلا
 .نهملا هذه ف +

 ةيداصتقالا تاقلحلا ماما الوطم فقوتلا نودو
 يف ىداصتقالا طاشنلا فعض نا لوقلا نكمي .ىرخالا
 :تيزنارتلا ةراجت يف ندرالا رود راسحناو .لخادلا
 ,ةيطفنلا ةيبرغلا لودلا يف ةيمنتلا ةلجع ؤطابتو
 ةيفرصملاو ةيمدخلا تاعاطقلا ىلغ كلذ تاساكعناو
 ةرهاظ ززعت ىلا اهعيمج تدا دق .ندرالا يف ةلامعلاو
 انه تاقانتخالا ضعب زوربو يداصتنقالا دوكرلا

 4 .كانش

 راوالا طوبه ريثأن ٌ
 ندرالا اهيئتري يتلا لولحلا ىلا قّرطتلا لبقو

 نم دب ال .ءىراطلا يداصتقالا عضولا ةجلاعمل

 فلخ فقي يذلا يساسالا ببسلا نا اددجم ديكأتلا
 عاضوالا ءروهدت» يف نمكي ةمئاقلا ةيبلسلا تاروطتلا
 ةرورض عم .ةيطقنلا ةيبرعلا نادلبلا يف ةيداصتقالا
 يف لمحي طفنلا رعس طوبش نا ىلا عبطلاب ةراشالا
 .ةيبلسلا راثآلا بناج ىلا ةيباجيالا راثآلا ضعب هتايط

 مجح ف ريبكلا ضاقخنالاو ةلامعلا راسحنا لياقمف
 ىدا دق طفنلا راعسا ضاقخنا نا ظحالب .تاليوحتلا
 ضافخنا ىلا يلاتلابو :ةيطفنلا ةروتافلا ضافخنا ىلا
 ةيطفنلا تادراولا ةميق ناو اصوصخ .تادراولا ةمدق

 ىلع ركذيو :تادراولا عومجم نم ١6/ ةيارق تلكش دق

 ام ف تغلب ةيظفنلا تايرتشملا ةميق نأ ةنراقملا ليبس

 هذه نم ليربا /ناسينو .رياني /يناثلا نوناك نيب
 تناك امع ظوحلم ضافخنايو .؛رانيد نؤدلم 794 ةنسلا

 يلاوح تناك ذا يضاملا ماعلا نم اهسفن ةرتفلا يف هيلع

 ؟رانيد نويلف ٠٠
 .ديدجلا يداصتقالا عضولا ندرالا هباجيس فيك

 ؟ةحورطملا ةيداصتقالا لولحلا يه امو

 تاهجوتلا يف صخلتت لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا
 ضافخنا ضيوعتل ةيلحملا تاردقلا ميعدت ىلا ةنمارلا

 ليومتلا رداضم راسحنتاو :تانوعملاو حعذلا

 تارداصلا ةدايزو داريتسالا صيلقت ىلاو :يجراخلا

 ينازيم يف البقتسم ةعقوتملا زجعلا ةدايز ةهجاومل
 .تاعوفدملاو ةراحتلا

 لالخ نم تاهجحوتلا هذه نم دكأتلا نكميو

 ةطخلاو ةيونسلا ةدلاملا ةنزاوملا يف ةدراولا تامولعملا

 .ارخؤم اهينبت من يتلا 1١9/5 ١140 ةرتفل ةيسمخلا

 يتلا ةفلتخملا ةيداصتقالا تاءارجالا لالخ نم كلذكو

 .تاهجوتلا كلت راطا ف يوضنت

 ىلع ةيسمخلا ةطخلا دكؤت ومنلا ةلأسم صوصخب

 كل ةبسن يهو /5 ةبستب يونس ومن قيقحت ةرورض

 ؟"ج _ ١ ةدب5 لوليا 55 - ١5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 158٠, ب 91١ه ةرتفب ةنراقم ديكأتلاب ةفيعض
 هذه ضافخنا رابتعالاب ذخا ام اذا اددسن ةلئافتمو

 .لبق نم كلذ ىلا انرشا اك .ارخؤم ةبسنلا
 ىلوت ةطخلا نا لاجملا اذه يف رظنلل تفلملا نمو

 صيصخت ررقملا نم ذا .تامدخلا عاطقل اصاخ امامتها

 لالخ عاطقلا اذهل تارامثتسالا عومجم نم 4
 عومجم غلببو .ةمداقلا سمخلا تاونسلا

 ه7 يلاوح) يندرا راثند تارابلم ١.” تارامثتسالا

 : (رالود تارايلم
 ,مامتهالا اذه رسفت يتلا رومالا نيب ناك امبرو

 ,روكذملا عاطقلا يف ليغشتلا صرف نم ديزملا داجيا
 ىرخالا تاعاطقلا يف كلذ تاناكما ةيدودحم ىلا ارظن

 تاونسلا ىدم ىلع لقالا ىلع اذه ؛:ةعانصلاو ةعارّزلاك

 .ةمداقلا ةليلقلا

 ثا رمتنسالا مدحسب : 3

 يتلا تايولوالا نم ةدحاو لكشت ليغشتلا ةلأسمو
 ةيسمخلا ةطخلاف .ةديدجلا تاهجحوتلا اهيلع صنت
 ةديدج لمع ةصرف فلا ٠١١ قلخ ةرورض ىلع دكؤت

 ةعقاولا طوغضلا ةهجاومل 144٠ ةنس ىتحو انه نم
 .لمعلا قوس يف

 لكشم ةهجاومو ومنلا ةلأسم معد ايس يفو
 ايلاح لذبت يتلا دوهجلا ىلا ةراشالا نكمي ةلاطبلا
 ةموكحلا نا فورعملا نم ذا .رامثتسالا ةكرح ةدابزل

 84١ ىلاوح) رانيد نويلم ١١١ عغلبم تصصخ دق

 نيمداقلا نيماعلل يرامثتسالا جمانربلل (رالود نويلم
 بناج ىلا اذه ,يداصتقالا طاشنلا نيسحت ةيغب
 يلاملاو يرصملا نيوتسملا ىلع تذحتا يذلا تاءارحالا

 تارامثتسالا عيجشتو تالمعلا قوس ريرحت فدهب
 .ةيجراخلا

 اهيلا ةراشالا بجوتي يتلا ىرخالا رومالا نمو
 ىلع ةطخلا دكؤت ذا :ةعارزلاب ديازتملا مامتفالا كلذك
 عاطقلا اذه يف يونس ومن لدعم قيقحت ةرورض
 دقف فدهلا اذه نم اقالطناو ؛ايونس /8- 7 هتيسن
 جاتنالل تارامثتسالا عومجم نم ٠١/ صصخ

 نيتطخلا لالخ ا ىلا /ه ب ةنراقم يعارزلا

 اذه يف نويندرالا نولوؤسملا دكؤيو ,نيتقباسلا
 ةيعارزلا يضارالا ةحاسم ةدايز ةرورض ىلع ددصلا
 .كلذ ريغو .يرلا عيراشم نم ديزملا ةماقاو

 لوعت ةعارزلاو تامدخلا يعاطق ىلا ةفاضاو

 نداعملا جاتنا ريوظت ةيناكما ىلع ةيندرالا ةموكحلا

 ريوطتو ساتوبلاو تافسوفلا جاتنا اميس ال تازلفلاو
 رارقلا باحصا دقتعيو اهب ةطبترملا ةدمسالا ةعانص
 قافآلا اصوصخ .ةحاتم ةعساو ةيناكما كانه نا

 .دنهلاو نيصلاك ةماهلا قاوسالا ضعب يف ةحوتفملا

 يف تالدبتلا لوح تارشؤملا ضعب يه كلت
 اهيدهب راسُي يتلا تاهجوتلاو ,ةرتفلا هذه داصتقالا
 ندرالا رودقمي لش لاؤسلاو .ديدجلا عقاولا ةهجاومل

 هتاناكما ىلع ادامتعا ةديازتملا بعاصملا ىلع بلغتلا
 تادعاسملا ىلع دامتعالل رطضيس هنا ما .ةيتاذلا
 معدلا ضيوعتل ىرخا ةرم ةيبنجالا تارامثتسالاو
 [0؟؟عجارتملا يبرعلا

 يداصتقالا مسقلا

 ١9/5 لوليا 5< 195 ددفلا. ةيبرغلا ةعيلطلا-

 اا

 ةيملاعلا ,ةعارزلاو ةيذغالا ةمظنم» تدقع "5
 ةيميلقالا اهتودن ةدحتملا ممألل ةعباتلا «واف» | ظ
 لاس يف وركوسوماب هيدحب يح ةعمازتا []

 ردمتمس /لوليا رهش ُث نم ١١و " نيبام يف جاعلا

 سرادت ةودنلا هذه لامعا لالخ مت دقو ,يراجلا
 تاحرتقملا ميدقتو ةيقيرفالا ةراقلل ةيعصلا عاضوألا

 دعاست نا ذيفنتلا قيرط تذخأ ام اذا اهناش نم يتلا

 00 را ا فاعلا دول راما رار ير رون أ 3 زلا ري 32 ةرورفو 05د

 .يرحلا اهقزام نع عورخلا زرع :ةيقيراالا نادلبلا
 لوح تاشقانملا ركرتت نا يعيبطلا نم ناكو

 ةمظنملا ةعيبطل ًارظن يئاذغلا /يعارزلا عضولا

 بعاصملا نم اقالطنإو .ةهج نم اهصاصتخاو
 يف يعارزلا جاتنالا روهدتو فعض نع ةمجانلا
 جاتنالا ريؤطت ةيمهآل كلذكو .ةينعملا نادلبلا
 ةلاح فقول لبسلا مهأ نم دحاوك ىلحملا يئادغلا
 .تاعاجملا حيش داعباو لصاحلا روهدتلا

 .'ةبولطملا ةياعرلاب ىظحتال اهنكل أدلي 0١ جتان نم /6 ٠ لكشت ايقيرفا يف ةعارزلا
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 .تادعاسملا لكش ليدنن اموص راودا

 يف و ةمظنملا ريراقت يف تدرو يتلا قئاقحلا ضعب نا
 عاطقلا ةيمها ىلع حوضوب للدت اهئاربخ تاشقانم
 قدخملا رطخلا مجح ىلعو .ءادوسلا ةراقلا ف يعارزلا
 ةيلاحلا عاضوألا ةجلاعم مكي حل اذإ اهنادليب

 .ريخات يأ نود ليقتسفملل طوحتلاو

 نا «واق»لا ةمظنم نم ةمدقملا تاساردلا دكؤت

 عومجم ف دحاولا درفلل ةبسنلاب يئاذغلا جاتنالا
 :نآلا ىتحو ١15٠ ماع ذنم ٠١١/. ةيسنب طبه ةراقلا

 ملام اذا يونس ١/ لدعمبو ديدج نم طبهيس هناو
 ةديدج تاسايس عضوتو .ةقباسلا ءاطخالا جلاعت

 .ةيلعاف رثكأ

 بلق متي مل اذا هنا ةمظنملا رداصم فيضتو

 نادلبلا ناف .ءيرذج لكشب ةيلاحلا تاهجوتلا
 ةريطخ تاروطت ىلع ةلاحم ال ةمدقم ةيقدرفالا

 تاساردلا بلاغ ىلا ادانتسا .ريكأ بئاصمو بعاصمو

 .ةيليقتسملا

 يف ءاج ام ققحتي نا عقوتملا نم ةلاحلا هذه يف

 لحاس ةودن يف ةمظنملا ءاربخ اهمدق ينلا ةساردلا

 نم يتاذلا ءافتكالا لدعم نا لوقت يتلاو .جاعلا

 صوصخي طقف 7/65 ىلا /86 نم طيهب فويس بوبحلا

 7/9 4 ىلا /ها* نمو :ءارحصلا بونجح ةعقاولا ةقطنملا

 .اهلامش ةعقاولا نادلبلل ةيسنلاب

 ةميق عفترت نا عقوتي .اهسفن ةساردلا بسحو
 سمخ رادقمب ةيئاذغلا علسلاو داوملا نم تادراولا
 لوقيو .يئاذغلا زجعلا ةدح عفتنرت فوسو تارم

 نمد لاحلا هذه لثم ىف حيصيس هنا ةمظنملا ءاربخ

 دددغلا ناو ..ةرركتمو ةعساو تاعاجم عوقو نكمملا

 ةادحلا ةفاح ىلع اهسفن دجتس ةيقيرفالا نادليلا نم

 .«تؤملاو

 يف نيدلودلا .ءاربخلا رظن يف رظخلا نظوم نمكيو
 نود ةيقيرفالا نادلبلا اهبكترت يتلا ةلتاقلا ءاطخالا
 ةيمهأل قيقدلا ريدقتلا هدعي صخلتت يتلاو .ءانثتسا

 -1 مان در نمور معمرنإت 07

 ةدايزل ةردبك دوهح نم هبلطتت امو ةيعارزلا ةلأسملا
 عاطقلا لتحي نا ةريبكلا تاقرافملا نم نا .جاتنالا

 امنيب ةيداصتقالا تاعاطقلا نيب ىلوألا ةناكملا يعارزلا
 .هل ةيفاكلا تارامثتسالا صصختال

 يساسألا ردصملا نآلا ىتح لكشت لازت ال ةعارزلاف

 يلامجالا يلخادلا جتانلا نيوكت يف 5٠/ ةبسنبو
 اذه نا امك .يقيرفا دلب نياسمخو دحاول ةيسنلاب

 لخديو ةلامعلا عومجم نم 8٠١/ بعوتسي عاطقلا

 .ةيعصلا تالمغلاب ليخادملا عومجم نم 4١/ ةيسنب

 نادلبلا ةيبلاغ نا وافلا ةمظنم ظحالت لباقملاب

 ةعارزلل اهتانزاوم نم ٠١/ نم لقا صصخت ةيقيرفالا
 نادنملا اذهل ةدحراخلا تادعاسملا نم ٠١/ نم لقأو

 يذلا عقاولا عم ًامامت .ضقانتبي ام اذهو :يويبحلا

 ىلع ةجرحلا ةرتفلا هذه يف ةاخوتملا فادهالاو هشيعت
 .يئاذغلا ىوتسملا ىلع ربكا لالقتسا قيقحت قيرط

 يف ةلصاحلا تاقرافملاو هيلا راشملا بعصلا عقاولا

 قيرطلا نا اهعيمج دكؤت ةيقيرفالا نادلبلا ةسايس
 ىلا رابتعالا ةداعإ وه عضولا ةجلاعمل ةديحولا
 .لاجملا اذه يف ربكأ دوهح لذبو ةعارزلا

 ماما ةريخألا مهتودن يف اوفقوت ةمظنملا ءاربخ

 ع وضوم امهو .صوصخلا اذه ف نيتطبارتم نيتلاسم
 ةدعاسمب ةليفكلا ططخلاو ةيجراخلا تادعاسملا
 .ةيئاذغلا ةمزألا نم جورخلل ةيقيرفالا لودلا بوعش

 روتكدلا ريشي ةيجراخلا ةدعاسملا صوصخيف
 ءارحا ةرورض ىلا ةمظنملل ماعلا ريدملا اموص راؤدا

 تادعاسملا لكشو ةيفيكو موهفم يف قيمع رييغن
 ةحناملا نادلدلا نادعتسا ىلا ريشي نا وهو .ةمدقملا
 ىلاو ةيقيرفالا لودلا بناجح ىلا فوقولل تانوعملل

 مقع ظحالب :نآلا ىتح تمدق يتلا تادعاسملا ةيمها

 تاردقلا زيزعت يف مهاست ال اهنال ةقيرطلا هذه
 .ةيلحملا ةيعارزلا

 يذلا لمعلا جمانرب نا اموص ديسلا دكؤي انه نم

 دنتسد ةيقيرفالا ةعارزلاب ضوهنلل ةمظنملا هنع عفادت

 ةينيبعلا تادعاسملاب ةيلاملا تانوعملا ليدبت ةركف ىلا

 روذدلاو ةهدمسألاك يعارزلا جاتنالا لئاسوو داوم نم

 اذهف ؛ةيعارزلا تالآلاو تاودألاو ةيرشحلا تاديبملاو
 ,نيفرطلل ةبسنلاب ىدجا وه تادعاسملا نم عونلا
 ةديدج تالاجم حتفيو ةيقيرفالا ةعارزلا معدي هنوك
 .ةحناملا لؤدلا تاعانص ماما

 ةمظنم ءاربخ اهيلع حلي يتلا ةيناثلا ةلأسملا
 نكمي يذلا يساسألا روذلا يه ةعارزلاو ةيذغألا
 ةيلمع يف ةيقيرفالا تاموكحلا هبعلت نا بجيو
 رطاخم ىلا نوهبني ىلوأ ةهج نم مهف .ةيعارزلا ةيمنتلا
 راعسا تناك ولو ىتحو ,داربتسالا ىلع دامتغالا

 ىلع كلذ رطاخملا أرظن ,ابيبيست ةصيخر تادراولا
 مي ءابنعا ىلا نوردشي املثم .يلحملا جاتنالا
 رقالا لودلا نا نم كلذ هينعي امب .ةيجراخلا
 اج ةلاحتسا ماما ًدادقتسم اهسفن دحتس
 .ةدئازتملا

 ىلا ةمظنملا ءاربخ صلخي قيس امم اقالطناو

 لدعم نا نيدقتعم ةعارزلا ريوطت ةرورض ىلع ديكأتلا
 نيلوؤسملا ىلع ناو .نكمم رمأ /7 ةبسنب يجاتنا ومد
 ةنقيرفالا ةدحولا ةمظنم تاررقمب اومزتلد نا ةقرافالا

 عومجم نم /55 ىلا 3١/ صيصخت نمضتت يتلاو
 [1.يعارزلا عاطقلا ىلا رامثتسالا ةميق
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 ,ايلا 55 .ةعزسا ةدحتملا تايالولا
 قكش,لودا ؟نيفطلاا

 ١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ا ١ ١

 ,همخا + اسما «50
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 ظ 'يلاعلا ناؤتعلا نبع «ةييبرتعلا“|

 71ج 5١م3 لوليا ؟:2-



 <« اضنن انم

 ةينألا يكمل يلاعلا عوملا

 .ةعرسب رشننب ملاعلا يف مالا ابو

 !يفأ حفل ّ اماع مقرلا رده لمعسو

 ؟صابلا اذه مقر مك 6
 ها -

 .ةنيدملا ةعماج لياقي يذلا يحلا ىلا بهذي وه نذا [ل
 ةطفايلا ىلع نّودم ام وه اذهو .يديس .ديكأتلاب -
 .نضابلا ىلعأ يف
 .ةءارقلا نيحنآ آل ىتتكلو :كل اركش ]0

 نا ىلع للدي .صاب قئاسو ةلباسلا دحأ نيب راوح
 مقر طقف فرعي هنكلو فورحلا ةءارق ددجد ال بكارلا

 ةءارق فرع نا نود دانكس ىلا بهذي يذلا صابلا

 داجتا ىلا ريشت ينلا ةحوللا بناج ىلا تيثملا مقرلا

 ديجي نمل ًابرغتسم راوحلا اذه ودبي دقو .صابلا
 .تارملا تارشع هغمسن راوح هنكلو ,ةباتكلاو ةءارقلا

 كئلوا هيف لؤاستلا ردصم نوكي .ناكم لك يف ءايموي
 رمتساف .مهتلوفط ف ميلعتلا ةمعن نم اومرح نيذلا

 .الوهكو ابابش اوحبصا نيح نامرحلا اذه مهعم

 نم ديدعلا اهنم يناعت ةريبك ةيراضح ةلكشم اهنا

 بكري قاحلل ًاتششح ىعست ينلا ملاعلا تاعمتجم

 ةمتو كلذ نم نكمتت فيك نكلو .رضحتلاو ةيندملا
 لاجحرلا نم .ةمدقتم رامعا ىف و سانلا نف نييالم

 يلاتلابو .اهنباتكو فورحلا ةءارق نوديجي ال ,ءاسنلاو
 ةءارقلا لوصا مهميلعت ىلع لمعلا يغبني هناف
 ملاعلا لود نم ديدعلا هيلا تعس ام اذهو ةباتكلاو

 حقفو ةيمآلا ةحفاكمل تالمح ةفاقا تررقف .ثلاثلا
 ملعتلا ةمعن اومرح نيذلا ميلعتل ةيبعشلا سرادملا
 «يراضحلا بكرلا ةيكاوم مهتعاطتساب نوكب يكل

 يف اعيرسو .ًاروطتم يتايحلا مهؤادا نوكي يكلو
 .ةيمنتلا ططخ ةمدخ

 يملاعلا موديلا وه .ةنس لك نم لوليا نم نماثلا
 نيح 19477 ماعلا ذنم مويلا اذه ٌرقأ دقلو ,ةدمآلا وحمل
 ةفاقتلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا تمدقا

 ١581 لوليا 75 ١ال5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ "8

 ,ةيمألا ردن قارة ةزئاج» مساب كشوبا م 0
 نترات فم راو

 عم .ةواخلاب جو 3دع ذيفنت ىلع وكيف وملاو

 ةيلود تاسسؤمو تامظنمو ثلاتلا خلاعلا تاموكح

 مدقتلا قيرط نم ءادآك ةيقع ةلازا ةنغب .ةيموكحو

 : ش يقرلاو
 5-3 ناسنا يأ نكمتس نا نود ؛«يجوزل ةلاسر ريرحت»

 ىل داعأ ذق عئابلا نأ نش دكاتلا»و ؛اهيلع عالطالا نم

 انعورشم تاياسح قنق دندرو ««ىمشهارد ةيقد مامتلاب

 نهمامتهاو نهئارا نع وغونلا ةيروهمج يف ءاسنلا
 هلومت يذلا .نهدلب يف عانببتلا ةنما وحم ع ورشمدب

 .هذيفنتب وكسنويلا موقتو جورنلا
 ةد واسأم تادناصحا

 ضرملا اذه نم يناعت ةيقيرفالا ةراقلا نا عقاولاو
 ّق ةسفنم تسندل ةيمألاف .ةريرم ةاناعم لاضعلا

 بسحف تاغلامبلاو نيغلابلا ءاسنلاو لاجحرلا طاشسوا

 لثم يف يغبني يذلا .ًاضيأ لافطالا طاسوا يفو لب
 ةاناعملا ناف كلذلو .سرادملا ىلا اويهذي نأ مهرامعا
 رئاس يف امك وغوتلا فو ؛ةجودزمو ةفعاضم وذبت
 اميسح .ةيمانلا نادلبلا ىتش قو ايقيرفا ءاحنا

 لبق ةرداصلا وكسنونلا تاناسس ىدحا كلذ ىلا تراشا
 ءابول ةيسيئرلا ةّيحضلا نوكت نا ةأرملا داكت ,مايا
 ناكس نم ةئاملاب ه١ نا نيح يفف .لاجرلاب سايق ةيمالا
 نم حمه ةمسن نويلف ؟ ,/ مهددع غلدس نيذلا وغوتلا

 غا/ لباقم تانمأ نهنم ةئاملاب ل" نا ظحالد ؛ءاسنلا

 يف نييمألل ىلامجالا ددعلا ردق دقو :لاجرلا ىدل ةثاملاب

 65 9) ناكسلا نم ةثناملاب : هب ١9/65 ماع ىف ايقيرفا

 :(لاجرلا ىدل ةناملاب ؛".7و ءاسنلا ىدل ةئاملان

 ١٠,7 وحن ةينيتاللا اكريما ىف نيدمألا ددع براقيو

 ىدل ةثاملاب ١9 ,7) ناكسلل يلامجالا ددعلا نم ةئاملاد

 غلبيق ايسا يق اما . (لاحزلا ىدل ةئاملاب ١5 ,"و ءاسنلا

 ناكسلا ندع نم ةتاملاب "5.7 ءاهز نيدمألا ددع

 ةئاملاب 55 ,5و ءاسنلا ىدل ةتاملاب 44, 4) ىلامجالا

 مت هنا ةيلودلا ةيئاصحألا فيضتو ,(لاجرلا ىدل
 رشن لاجم يف لهذم مدقت زارحا ريخألا نرقلا عبر لالخ
 عيمج يف رابكلا ىدل ةيمألا وحمو يئادتبالا ميلعتلا
 ماع يف تطبه ةيمألا ةبست نا ةجردل ,ملاعلا ءاحنا
 م4 , "ب ردقت تناك نا دعب ةئاملاب 70,٠ ىلا 6
 لازي ال نييمألل قلطملا مقرلا نا ديب +157٠. ماع ةئاملاب

 داندّزالا بيست جاع دعب اماع ىمانتيو دعاصتب

 ةمزآلا هيلا ًافاضم ملاعلا ف ناكسلا ددع ف درطضملا
 تالواحملا هجو يف ءاداك ةبقع لكشت يتلا ةيداصتقالا

 يف اميس ال اهروذج نم ةيمآلا عالتقال لذبت يتلا
 ملاعلا ُّق نييمألا ددغ ناك نا دعت و :ةيماثلا 2

 نآلا ردقي حبصأ ١45١ ماع ىف 710:70: ٠٠٠ غلبب
 يمأ نويلم ٠ ١ وحن ىلا لصد دقو : 0ع

 يف سوملم رييغت ثدحي مل ام ىلاحلا نرقلا رخاوا يف
 نود لوحي نا هناش نم يذلا رمآلا ةنهارلا تافاجتالا

 ةيرشبلا سمُحل ةيعامتجالا عاضوألل نسحت يأ
 .اهتمرب

 ةيمآلا نا ؛:ةطاسبي لكي .ينعي هنا ؟اذه ينعي اذام

 مل اذاو :هيلع يش امم رثكأ ةعرسب ريطح ءاب وك ىشفتت دققت

 ضرملا اذه ىلع ءاضقلاب ةليفكلا تاجالعلا لمعتست
 لالخ ةيرشمدلاب قحلتس ةريبك ةثراك ناف ,ربطخلا
 .انورؤأ نع ةديعبلا ةثراكلا هةذشهو .لدقملا نرقلا

 هجو ىلع ايقيرفاو ثلاثلا ملاعلا اهنطوم نوكيس
 ماقت عيراشم ةعضب عقنت نل فوس كاذنآو .ديدحتلا

 ذنم لمعلا نم دب الو :ةيريخ تايعمج ةدع ةدعاسمب

 38 1 مامر نمعطتا ىاجماناك



 نمزلل اقايتسا .اهعوقو لبق ىريكلا ةثراكلا يفالتل نآلا
 لك ُِق منت ىتلا تارواشملاد كلذ ىلحتيو :؛ثادحآللو

 غليا لعلو .يملاعلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ناكم
 ماغلا رمتؤملا هذختا يذلا رارقلا كلذ ىلع ليلد

 4 7-5 5 5 ' 4 د م
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 سما ل ا يا

 أزقت نا اهتاكماب راص
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 بلاطي يذلاو نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف ؤوكسنويلل
 ثاثتحا ناو .ةيمألا ةحفاكمل يىل ود داع نع نالعالاب هيف

 ىدل يعامتجالا رييغتلل يساسا طرش وه يذلا ةيمآلا
 نادلبلا تاموكح بناج نم متحي نيمورحملا ناكسلا
 ادوهح فارضطالا ددغتملا نواغتلا راطا فو ,ةينعملا
 ةينطولا تاردابملا عيجشت ليبس يفو .ةددحمو ةفثكم
 ةيمألل ةميخولا بقاوعلاب يلودلا ماعلا يآرلا ريودتو
 ماع لك نم :لوليا /ريمتبس / موي وكسنويلا تسرك
 اهسفن ةياغلل تصصخ امك .ةيمألا وحمل ادملاع اموب
 اياكسيورك .كايجيدان ةزئاج :يه ةيلود زئاوج عبرا
 ةزئاجو امون ةَرئاجو ةءارقلل ةيلودلا ةطبارلا ةرئاجو
 اهيدست تامدخل ةافاكم عزوت .ةيمآلا وحمل قارعلا
 لاعفو ذف حاهسا حيدقتب اوزيمت صاخشأ وأ تادسسسؤم

 .ةيمآلا وحم لاجم يف

 هيدللا وحمو برعلا
 ةلكشم نم يناعت ةيبرعلا راطقألا نم ريثكلا لاؤت ام

 هذه مانتغا نم برعلا نم نييالملا نكمتد يكل :ميلعتلا

 ىلا طيحملا نمف اهينطاوم نيب ةيمالا وحم يشفت
 ةصرف مهل رفوتت مل نمم سانلا نم نييالم ةمث جيلخلا
 لكو لب مهبابش اوشاعو مهتلوفط يف ميلعتلا بسك
 .قرولا ىلع ةغللا زومر كف نم اونكمتي نا نود ؛مهتايح
 تافلخم اهمها :ةديدع لماوع كلذ ىلا تدأ دقلو

 بارتلا هشويح تأطو نا ذنم بآد يذلا رامعتسالا

 راظقالا تاريخ بهنل .لهجلا ةعاشلا ىلا يبرغلا
 اوبآد نيذلا نيدعاطقالا تاّنف كلذ يف هدعاست .ةدسرعلا

 ال الاهج ةيسكلاو نوعرازملا لظد نا ىلا اضيآ حمه

 ةايحلا ةعيبط نع الضف .ةباتكلاو ةءارقلا نوديجي
 نم اهعمجأب ةيبرعلا ةلئاعلا تناكف ,اهتوسقو كاذنا

 ةمدخل ةعرزملاو لقحلا ْق ءانبألاو خألاو بألا

 ديدشلا شطبلا نع ىناوتن نكي مل ىذلا يعاطقالا

 ةضرقف .نذا يتأت نيا نمف لمعلا ؤكلت ةلاخ يف يساقلاو
 سس هيي #

 ممم يي مي للبي ببُببيببببل ا ا حل ف ييييييبببيبييبب ببي حبس بباب

 ع | بيس سل 2 ٌُُْ أذ أت زوؤو
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 اهّمه نكي مل يتلا ةمظتنآلا نع الضف اذه .ةصرفلا
 نم ريثكلل حيتأ دقلو .ةيمالاو لهجلا ةلكشمل يّرصتلا
 نم دحلل ىّدصتت نا اهلالقتسا دعب ةبيرعلا راطقألا

 ةيغب ةيبصلل سرادملا نم ديزملا حتفت نأو ةيمألا
 .ةفلتخملا ميلعتلا لحارم ف ةيميلعتلا سوردلا مهيقلت
 ةلوهكلاو بابشلا رامعا يف ةيمالا ةبسن تلظ نيح يف
 .ةلحفتسمو ةيشفت

 مومع يف نييمآلا ةبسن نا هيلا ةراشالا ردجي اممو
 يف ةصاخ .اديور اديور ىشالتت تراص يبرعلا نطولا
 يتلا ةلوفطلا طاسوا يهو .رمعلا نم ىلوألا طاسوألا
 قاحتلالا ةبسن ةدايز قيقحتب اليفك ءايآلا يعو راص
 ىلع ًاحجان الثم ذخأن نا انل ناك اذاو :سرادملا هذهب
 ىلع ليلد ريخ ةيمألا وحم ف ةيقارعلا ةبرجتلا نآف كلذ
 ف سيل ةيمالا وحم ىلع ءاضقلا يف ومنلا ةبسن قيقحنت
 رامعألا طاسوا فو لب .بيسحف لافطالا طاسوا
 .ةقحاللا ىرخألا

 ةيبألا وحم  ةيقارعلا ةدرجتلا
 ةلماشلا ةينطولا ةلمحلا قالطنا نع نلعأ نا ذنمف

 ةلغشنم ةيقارعلا تاسسؤملاو .يمازلالا ةيمألا وحمل
 تحتتفاف :ةلمحلا هذه نم ىوصقلا ةئاغلا ىدقحتب

 ةمخض ةيمالعا ةلمح اهتقفار يتلا ,ةيبعشلا سرادملا
 سلاحجملاو فحصلاو نويزفلتلاو ةعاذالا رددعص ىلع

 هلامش .دلبلا نم ناكم لك يف :ةيدلبلاو ةيبعشلا
 قارعلا يف نييمألا لك مظتنا دقو ,هارقو هندم .هبونجو
 ةجدتن ةعرسب اهلقأ تتأ يتلا ةدئارلا ةلمحلا هذه ْف
 ءاسنلاو لاجرلا حارو .مظنمو سوردم طيطختل
 تاحوللا نوهجاويو .ةساردلا دعاقم ىلع نومظتنب
 اوطخي يكل .ءاضيبلا ريشابطلا مهيديابو ءادوسلا
 ةءارق اوملغتي يكلو ةيدجبالا نم ىلوألا فورحلا
 ىلوألا مايألا ذنم نوهابتي اوراضو .دعلاو ماقرألا
 ىلع .مهئامسا ةباتك مهتعاطتساب راض هنا ةلمحلل
 نا دعب :ناجملاب مهيلع تعزو يتلا رتئافدلاو قاروألا
 هكحب سرادملا مهتنضتحا دق مهلافطا نا ىلا اونئمطا
 ميلعتلا نوناق وهو .ةلمحلل مزالم رخآ نوناق
 هءانبا لّجسي نأ بأ لك ىلع ابجاو راصق .يمازلالا
 بألا ناكمإب راصو :نوناقلا مكحب سرادملا يف هتانبو
 ةسردملا ىلا ًايوس ابهذي نا ةيمألا مألاو يّمألا
 .ةيئابقلالا اوملعتي يكل يحلا يف ةيبعشلا

 ,هيف يَمأ رخآ ميلعتب لفتحا دق قارعلا ناك اذاو
 ةمظنملا اهمدقت .ةمسا لمحت ةّرئاج نع .نلعأ هنأف
 درف وأ ةسسؤم ةيأل مولعلاو ةقاقثلاو ةيبرنلل ةيملاعلا
 ةحفاكم لاجم ف داجو لعاف ماهسا ميدقتب زيمت ةلاح يف
 هئانبا ءافش نع قارعلا نلعا يذلا ضرملا اذه .ةيمألا
 . ةدف

 نم تدافتسا دق ةديدع ىرخا نادلب تناك اذاو
 ىرخا ًانادلب ةمث نأف .هوذح تذحو ةيقارعلا ةيرجتلا
 نأب ةبلاطم يهو .ليقتلا ءابولا اذه نم يناعت تلازام
 يكل .هيلع ءاضقلاو هتحفاكم لجأ نم ةدهاج لمعت
 يملعلاو يراضحلا بكرلا بكاوت نا عيطتسن
 هيلع ضمي مل :لوليا نم نماثلا ناو ةصاخ .ينقتلاو
 ةسيركت مت يذلا مويلا وهو .دحاو عويسا ىوبس دعب
 6 .ةلاعلا يف ةيمألا ةحفاكمل مويك ًايلود

 هللا دبعلا يلاس
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 يدنمح معتملا دبع رعاشلا جاتنا ةروكاب

 مالعالاو ةفاقثلا ةرازو هل امتردصا

 اهيفو (ادغ كتيتأ» ناوتع تحت ةيقارعلا

 , ١ ؟ ملم اة 6 يماع نيب

 هدئاصق رشن نا هل قبس يذلا يدنمح

 هتعومج نمض ؛ تالجمو فحص ةدع يف

 :اهغيوانع نم دئاصق ىلوألا ةيرعشلا

 .دادحلا همحمالم حرف .ةيلبابلا ةرهزلا

 نيوانعلا نم اهريغو .سجرثلا .بونجلا
 [0 .اناوثع "8 تغلب يتلا

 ..يناهنسسلا هر اي بش نأ رم
 زا جه الدب

 رشع سماخلا يف يهتنتس ,كرويوين يف

 مداقلا .ربوتكا /لوا نيرشت رهش نم
 يذلا يئامئيسلا كرويوين ناجرهم لامعا

 اسنرف ءايناملا ءايلارتسا .نابايلا

 .اهاوسو

 جرجا مليق مك تاجيرملا حاجتلا
 يكسفوكرات هيردنا ريبكلا يتايفوسلا
 قبس دقلو (ةيحضتلا» ناونع لمحي يذلاو
 «ناك» ناجرهم لامعا ىف هب كرتشا نا هل

 ةعيلطلا» تمدقو هريخألا ىئامنيسلا

 ماقي كرويوين ناجرهم نا فورعملا
 مليفب هضورع متتخيسو ءزئاوج نودب
 «تجوزت وس يغيبل» الوبوك سيسنرف
 [ل . الوبوك جرخملا مالفا ثدحأ وهو

 هذه لة تن كقلتخ ة مجمد 1 1 دمها مان عب
 ا جم ديا هعيوصتع م4 مج همن لذ

 ادخال دافحالا هك رتع أه
 يقارعلا صضاقلا يدابعلا يزاحت

 خيرانتلا ىلا ةرملا هذه دوعي فورعملا

 هتياور عوضوم هنم يقتسيل بيرقلا
 . «دادجالل دافحالا هكرتي امد ةديدحلا

 داذغب نمابيرق ردصت ةياورلا

 بعشلا حافك ةلحرم نع ثدحتتو

 علاطم يزيلكتالا لالتحالا دض يقارعلا

 صاقلا اف دشح دقو : يلاحلا نرقلا

 ىتلا تايصخشلا نم اريبك ًاددع يئاورلاو

 غب لجأ نم لعافتت
 ال . يبد تمس اقبال

 نبا رغشا نرش
 نم تامارهالا ةقطنم لظت

 يق ايو 0 فالا اهمْؤي يتلا قطانملا

 هةر [يدوول ارظن . سقم

 عورشم ذيفنت ارخّؤم 1 دقف :ةينارمعلاو

 ىلع ظافحلا ىلع عورشملا اذه لمتشي
 ةذع ةماقاو اهراثا ميمرتو ةقطنملا هذه

 ةدوزم قئادحو تارايسلا ءاويال لخادم

 فراصملا عورفك ةيحايسلا تامدخلاب
 بكارم فحتم بتاج ىلا ديربلاو
 ركاذت عيبل ةصاخ تائيباكو سمسشلا

 د د مرهلا ىلا لوخدلا
01100 

 ع يا رفد

 لادط بسعغلل
 ةيبرفملا ةيبعشلا ةئانفلا تقلغا

 دعب ريخألا اهضرعم باوبأ لالط ةيبيعشلا
 نيع يف لماك رهش ةدمل هضرع رمتسا نا

0 



 ةعومجم هيف تمدقو ءاضيبلا رادلاب بائد

 ةحول اا ةيبيعشلا ضرعم مض
 نمو .شامقلاو تيزلا ىلع تعزوت
 ىتفلا اهنيوكت يف ةيرطف ةنانفلا نا فورعملا
 ندم ةدع اهامعا تزغ دقف كلذ عمو
 يف ضراعم ةدعامهل تميقاف ةيملاع

 نكابنبوكو سيرابو دادغبو تروفكنارف
 . فينجو

 تماقا دقو ١441 ديلاوم نم ةيبيعشلا
 نيح تجو زتو ١155 ماع اف ضرعم لوا

 دعب فشتكت نا نود ةنس ١7 اهرمع ناك
 5 .!مسرلا ين اهتبهوم

 خيراتلا ملاع نم هتايوتحم ىلع فرعتلا

 . يعيبطلا

 ةديحولا ةقيرطلا يه سمللا ةقي

 نم ةعونضملا تاناويخلا ىلع فرعتلا

 ةعوئنصملا قارطالاو نورقلاو ماظملا

 ملاع ىلع فرعتلا نايمعلا عيطتسي كلذبو

 خيراتلا ماع وه .هنوفرعي ال بيرغ
 ةريبك فحاتم ملاعلا يف هل يذلا يعيبطلا

 [0 . نوب يف جينوك فحتم اهنم

 هي شل :اهنسف يف نير فس

 برعلا نيخرؤملا داحتا مظنيس نيمداقلا ايناملأي نوب يف ارخؤم هحاتتفا مت نيفوفكملاب
 يف ةينويهصلا رود» نع نيتيبرغ نيتودن | رصبلا يدقاف عسوب نوكيل ةيداحمالا

 سنوتب ةودث ىف ةيبرغلا ناملا ةمظنم
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 كراخلا و انيدملا
 ةمصاعلاب ةودن ةيبرعلا ندملا ةمظنم دقعتس «ثراوكلاو ةئيدملا» ناونع تحت

 نا دعب ءلوا نيرشت /ربوتكا ” ةياغلو لوليا /ربمتبس 74 نم ةرتفلل ةيسنوتلا
 ديسلا لبق نم ةيفاحص تاحيرصت ىلع ءانب ,اهزاجنال ةليفكلا تادادعتسالا تلمكا
 , ةمظنملا ماع نيمأ يناسدعلا زيزعلا دبع

 بيردتلاو ةينمألا تاساردلل يبرعلا زكرملا عم نواعتلاب دقعتس ةودنلا هذه
 ةيويحل ارظن اهتيمها ةودنلا هذه ذختتو .ندملا داحتال يبرعلا دهعملا اهيلع فرشيو
 نمألا ددبت ىتلا ثراوكلاب كلذ ةقالعو اهناكسو ندملاب قلعتي يذلا ةشقانملا عوضوم
 ىتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيداصتقالا راثآلاو تاكلتمملاو اورألاو رارقتسالاو
 : .دارفألاو رسألاب كلذ ءارج قحلت

 اهتاليلختو ةيئيبلاو ةيئايميكلا اهتافينصت اهل ةيعانصلاو ةيعيبطلا ثراوكلا هذه
 ثراوكلا تايلمع ةراداب ةليفكلا بيلاسألا ىلع فرعتلا ىيغبني كلذلو .ةيملعلا
 هيعوتو يندملا عافدلا ةزهجأب مكحتلاو اهتهجاومو اهتحفاكمل قرطلا لضفأو

 تايدلبلا رودو ءاهراشتنا دعبو لبق ثراوكلا ىلبع ةرطيسلا ةيغب نيئطاوملا

 . ةيوكنملا لئاوعلل ةدعاسملاو نوعلا ميدقت يف ةيميلقالاو ةيلحملا تاعمجتلاو

 ةشقانمل ةيسنوتلا ةمصاعلا يف نوقتليس ةيبرع ةئيدم نيثالث نم رثكأ نع نوبودنم
 ةدع مدقتس ثيح نيصتخملا نم ددع ىلا ةفاضالاب .اهتالخادمو ةودنلا تاعوضوم
 لمحتو ثراوكلا ةهجاومو ةرادال ةماعلا بيلاسألا لوح راكفاو تاروصت
 .ندملا نع راطخالا ءرد ىف تايلوؤسملا

 ندملا ةمظنم فارشاب ارخؤم تدقعنا دق ةلئامم تارود نا ددصلا اذه ركذي ام
 ةياغلو وينوي /ناريزح ”4 نم ةرتفلل ةيبرغلا نيلرب يف ةودن اهرخا تناك ةيبرعلا

 قفارملاو ةيدلبلا تامدخلا ريوطت» ةعوضوم لوح ماعلا اذه نم ويلوي /زومت
 .ةريغصلاو ةطسوتملا ندملا يف ةماعلا

 دقعتس ةيمالسالا ندملاو مصاوعلا ةمظنم يه ىرخا ةمظنم كانه نا فورعملا
 هيف مدقتسو : ريمتبس /ل وليا 8 ةياغلو "1 نم ةرتفلل ةرهاقلا يف عبارلا اهرمتؤم
 نيناوق لدعتسو .ةرقنا يف ثلاثلا اهرمتؤم داقعنا ذنم ةمظنملل ةماعلا ةنامألا ريراقت
 ندملاو مصاوعلا نواعت قودنص ءاشنابو .ىرخا ندم لوخدب حمسي ثيحب ةمظنملا

 ساف يف ةميدقلا قطانملا ىلع ظافحلا نأشب تايصوت ةدع هلالخ عفرتسو ةيمالسالا

 0 ا ا ا 0 ا ا وما

 يبرعغلا راوحلادو (يبرعلا خيراتلا هيوشت

 .(يقيرفالا

 روتكدلا .داحتالل ماعلا نيمألا

 ةيمهأ نأب ارخؤم حرص راجنلا ىفطصم
 ددع امهيف كرتشيس ىتلا نيتودنلا نيتاه
 بناجألاو برعلا نيثحابلاو نيخرؤملا نم
 نم ينأت .ةيقيرفالاو ةيبرعلا نوؤشلا يف
 ىلع ءوضلا طيلستل داحتالا ةطخ نمض
 ديدحتو ةيبرعلا ةمألا اهم رمت ىتلا ثادحالا

 يدصتلاو اهتهجاومل ةليفكلا لئاسولا
 . ةيخيراتلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا اهراثآل

 ءاعنص ةعماج ىف دقعتس ىلوألا ةودنلا
 ةلودب ةقراشلا يف مظتنتسف ةيناثلا اما
 0 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 اهشو ربه قرقذ يف ىقربمأ باتخ
 ىركذ ىف ةينابايلا تالافتحالا ةبسانمل

 ةنيدم ىلع ةيرذ ةلينق لوا طوقس
 قبس لافتحا كانه ميقأ ثيح ؛ ميشو ريه

 دحا ىف هتلواثت نا «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل

 يف ردص ةبسانملا هذه يف ةبيرقلا اهدادعا
 يكريمألا ركفلا» ناونعب باتك اكريما
 .ربوب لوب هفلؤمل «ةرذلا رصع ةيادبو

 ةعماج يف خيراتلا ةدامل ذاتسا فلؤملا
 دودر هيف لوانتو ةيكريمألا ننوكسي
 ءاقلا أبن عامس دنع ةيكريمألا لاعفألا

 هتلوانت امو ءاهيشو ريه ىلع ةلبنقلا
 ةيبدألا لامعالاو تاعاذالاو فحصلا
 196٠, ةنس ىتح ةينفلاو

 ةدوزم ةماه ةقيثو رسبتعي باتكلا

 ةئداحلا هذه نع ةيخيراتلا ليصافتلاب

 رذج تاذ ةيقيثوتو ةيليجست ةقيرطب

 هصمط ةزاه
 لودل ةيبرعلا ةيبرتلا بتكم ىنثتسا

 رعشلا ماعلا اذه هنزئاجح نم جيلخلا

 ىنفلا عادبالا نم لاقملاو ةصقلاو ةياورلاو
 هصصخت ناديم يف لخدت ال ابنوكل يبدألاو
 ةيبرعلا ةغللاو ةيبرتلا نوؤؤشب ىنعي يذلا

 . ةينقتلاو ةيعامتجالا مولعلاو
 نوكت نا ةقباستملا لامعألا يف طرتشاو

 ةبوتكمو يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةقلعتم
 فلؤملا نوكي ناو ىحضفلا ةيب رعلا ةغللاب
 لصألا يف ةمدقم نوكت ال ناو ايجيلخ
 ةزئاج ىلع ةلصاح وا ةيعماج ةداهش لينل
 .ةيميلقا وأ ةيلود

 سفانتلل دعوم رخا وه ربوتكا رهش
 تائيشاو تاعماجلا تاحيشرت لبقتو

 ةينعملا ةيموكحلا تائيطاو ةيملعلا زكارملاو

 يف ةيركفلا ةضبنلاو يملعلا ثحبلاب
 لينل مدقتلا زوجي (مك ءاضعألا لودلا
 00 .ةيدرف ةقيرطب ةزئاجلا



 لاو مسك

 | مل ىتنا الا . . انه ىلا اهيف

 5 ةريغصلا ءايشالا هنك كاردا اذ
 .ةرم لك ين يلوح ثدحت

 , .نآلا كرحتيس راطق يأ يردا ال

 ءوده ةمث ةطحملاب تفقوت ةريثك تاراطق

 لماعتا . . يباصعا ىلا هقيرط فرعي أدب
 لجرلا يناطعا ةيهانتم ةقرب ءايشالا عم

 ةفرولا ةيقب يديدحلا كابشلا فلخ عباقلا

 ةيضف دوقنو ةريثك قاروا . .ةدمحتملا

 صصبتا ترس . .ديدش لامهإب اهتلوانت
 ايناج ىقتنا . . تاراطقلاو هوجولا ىف

 حايص ةضصضاخش . . سانلا نع اديعب

 يئلواني وهو لجرلا توص ىلاعت . .ةعابلا
 ودبي . .(«ةثداحلا . .ةثداحلا» . .ةديرحلا

 تابرع تمكارت نا ةعلس "عيني هنأ

 رووح ١ توص لا .الوا هتكرح
 يتا تنك ىتلا ةيضاملا نينسلا أدصب ءىّبع
 نا ةباترب توصلا نلعا . .انه ىلا اهيف
 ..(0) مقر فيصرلا دنع مئاقلا راطقلا

 نا سائلا دقتعا نا دعب القاثتم ائيطب راس
 . .هب ملأ الطع ةمث

 ىلع لطت . .ةذفانلا بناج تيحتنا

 ةرظن . . كانهو انه اهتعشأ لسرت سمشلا
 يه امئاد . .اهئوضو ىنيع نيب ةليوط قانع
 يعور نق ماد حل ةلاتعأ د . ىتبيبح

 ةمتاقلا يتراظن ىنع توضن . . اهثفدو
 الق ىقيب يف هنع ثحبأ ائفد ينع بجحن

 .ديدج الو ةديرجلا تحفصت . . هدجأ

 . فها وخ طلاب ةفاج تاحفص

 . , ةسئاب تايعامتجا . . ةيسايس تارايت

 ىلا ترظنو ىنع اهتحزا . .ديدج ال
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 : تيئأ 1 ا ةكدجلا 1 مغرب

  يريحبلا تمن

 ريقص توص . اياب وو 3

 .ولعي مث اداه باسني راطقلا
 ..يتأي راطقلا ةبرع ةياهن نم

 ..هدلاو عارذب قلعتي ..ب
 ترعش برتققا املك . . هتيشم تحجرزأت
 . .ةقلعم ىرخألاو هبناج عارذ . .وه هلا
 الم . . هانيع اهبكست ةثيرب تارظن ةمث

 هئيبح . .قيقدلا ةمقا . .اديج اهفرعآ
 هجاوملا دعقملا ىف لجرلا هلخدأ . .ىلاعلا

 هتارظن ىتح . .هبناجب سلج . .يدعقمل
 تلع ةشهد ةمث . .اديج اهفرعا ةيئاخلا

 ىلا رظنا ال يندجو امدنع لفطلا هجو
 تفلت + نيدلاشلا قود فحو . :ةاوب

 هرمع نم ربكأ ماهفتسإ تامالع . . هلوح
 ىف ىعفلا تناك . .ههجو قوق تمسترإ

 0 جلا ةرشبلا ىلع اهونح

 (هيف تحادنا ةيلسعلا هنويعو ءًايزنورب
 سلجو ةتديربج لمعرلا دوف 0
 ىلا ةراتو ّيلا رظني ةرات لفطلاو . .أرقي
 رظني .تاتفللا نيبو تع نيبالشلا

 اهنويع .هماما ةعباقلا كلت ىلا افظاخ

 . .هتارظن يف كبترإ فوخ . .همهتلت
 هل يرتشا يندجو امدتع فوخلا ىراوت

 تحادنا ..اهايا هيطعاو ىولح

 مضقي حار . .ههجو يعل . ةماستيا
 ىلع ةذفانلا نا لبي . ىولحلا

 اه ربعي ىتلا راحبلاو ل راحشالا

 ةسارك نم ةقرو عزتنا . .راطقلا
 اهب ىلدا ةليوط لويذ ىلا اهعظق . .اهلمحي
 تداز . .رياطتت تحار ..ةذفانلا نم

 يف تأدب ..اهترارح نم سمشلا
 أبعأ مل . .اهثفد اهع تضن ..اهتوسق
 ول تدددو . .لفطلا اذه نكل . .اه

 . . سمشلا هتع تحار دقف يناكم هتيطعا

 هعارذب هلظأف اذه لجرلا كردا

 لظ ةديرحلا فلخ نم ..ةليرحملاو

 ةرئاح هتارظن حادنتو هاولح مضقي لفطلا

 . .هترظنب ترعش . .نيبكارلا نيبو ينيب
 . عاقلا يف عباق ءيشل لزنتو يسفن بقثت
 هه هيت .هكرصحت . .هلخلخت

 اذه ةهبشي دحلا اذهأ . .روذإلا

 يتارظن نم تلفي نا لفطلا دارأ . . لفطلا

 . .يرمخلا ههجو قوف ةماستبا مسرف هل
 هرعش ةلصخب هادي ثبعت . . هينيعب كرحتي
 هراعشك لدا " 1 ,قلاك يتلا

 | ةماستبا 00 ةريثك اناولأ

 0 اخ .اقارشإ

 : . هسيالم تايط نم اباتك جرخا

 . . مهجتلاو دورشلل يهجو داع امدنع

 ىلا 3اس . يماستبا رتجي لفطلا حار

 ديري . .ةرسيو ةنمي هسأر كرحي . . هتامسب
 ىلا ةمثاقلا يتراظن تعفر . .يكاحضا

 تاعمدلا قلزنت نا تيشخ . .ىنيع

 اثبع . ,ءىداه موي رجف يف ىدنلا تابحك

 اذه ىلا . . لفطلا هجو مهجن , . تلواح

 وهو هرأ مل انأف , .ناهيبشلا ترتقي دحلا

 هجو مهجن امدنع . ,هحمالمو ةتارظنب

 ىولحلا ءارش تدواع . .ةيناث لفطلا

 . . لفطلا دلاو بحعت . .اهايإ هتيطعاو

 ىنيع تامسب داعأ . .ةريثك ءايشا ىلا داعا

 ءىمظ بلق ةماستباو . .امناكحضو
 , تاوتس ذنم تتام ةحرفل

 . .يرمأ نوسلاجلا يعي نا تيشخ
 ..نيبكارلاب راطقلا تابرع تمحدزا

 ام سيوسلا . . شيجلا لاجر نم مهرثكأو
 ةدوع مغر ..ةيركسع ةقطنم لازت

 مل ينكل . .برحلا دعب اهيلا نيرجاهملا
 اعيضر لمحت ةريغص ةلفط تراس . .دعا

 نم اهديب ام ترثعب . .نميألا اهبناج ىلع
 امئاد اهارأ . . نيسلاجلا لجرأ ىلع عانعنلا
 . . هتأاب رع نيب لوحتت . .راطقلا اذه يف

 عانعنلا وأ نيبكارلا يديأ نم ًاشورق طقتلت

 نولقنتي ىولحلا ةعاب . , مهلجرأ ىلع نم
 قئاعت ةاتفلا تناك . .للمو ةعرس يف

 ءارفصلا للخلا يوذ نم الجر اهانيع

 اذال يردا الو . .يردي ال وهو . . ةتهابلا

 هباوبا كطصضت . . هتعرس نم راطقلا داز

 ةراملا مادقا توص ولعي ..هذفاونو

 ىّتلا برحلاو . . شيحلا لاجر ثيدحو

 .. .عرسعا نوح لامحاو . .كهتنا
 لفطلا هجو لازال . . عاض ام اهم درتسن

 تقالت . . مئان وهو اضيا هحالمب قطني

 . .هتلقم وسكت ةريزغ بادهأ . هنوفح

 اخ تككرفا , اهتاعمدل أديق ىنيع دجت

 هجو ياتفش تمثل ول تددو . .نانعلا
 .ياعارذ هتوتحإ ول ..لفطلا اذه

 ال وهو : . بابلا وحن نوريثكلا محا رت

 :اقنأ هدلاو مان دقو . اثنان لاَ

 : . هائيع ىنقحالتف لفطلا ةوحص تيشخ

 جراخ ىلا 0-6

 هذه ماحزلا اذه لك ىل .

 ال نينر ال سارجألا تناك . 6

 بيرق وهو هب تررم . .ينذا يف عطقني
 هل دتمت مل , .امدهتم لاز ال . .ةطحملا نم

 ع .ةئيدملا يف لزاتملا لكك لكم نارمعلا دب

 ةدمعألا . . ةيضاملا تاوئسلا دي هب ثبعت

 ةرفاثلا خايسألاو . .لزانلا جردلاو ةلئاملا
 . .اعماد تيبلا هجو ادب . .ماطحلا نم
 . . هيلا رظنلا ىشاحتا ىتح اديعب تلوره

 ديل سيلو . .انقارفل انيزح لاز ال وهف
 وهو انأ . .ةثالث انك . . هتقحل ىتلا رامدلا
 . .ثيبلا انا .تقرافو. فراق . . تبلاو
 ةريخا ةرظن . .ءالشا حبصا يذلا تيبلا

 بتاتع ةمئ ناك . .ةنع تيع تيراو مث

 اذه يف سمشلا ىرأ يلام . .ّيلا هيقلي
 تدقف دحلا اذه ىلإأ . .ةيساق مويلا
 , .هتارظنب ينعباتي تيبلا لاز آل . . اهنانح

 يئقبست .كيلا آل ىطخلا تعرسأ
 ,.كقوف دورولا تفج ٠ . ىبلق ىطخ

 دورو يهاهو ةقباسلا ةرملا يف اهتعضو
 ىلا يدي تبرست . .قفرب اهعضا ىرخا
 يخيف .دورولا ةقاب يف ءارضخلا ةقرولا

 يذخ بيبحلا يجوز ىلا» . . ثاملك

 .(كدعب ةايحلا نف ديجأ ال انأف كيلا

 ىأل ردأ مل ةليوط ةءافغا دعب

 ادي تدجو . .تدتما نمزلا نم ةحاسم

 ينيطعي راطقلا لفط ناك . . ينظفوت ةقيقر

 يف هتيودحأف . .اهتيسن يتلا يتراظن
 انتل . . .اديعب هرظتني هدلاو ناك يردص
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 نا لبق كرذني رواش وبأ داشر
 اذه :كل لوقي .هتياور أرقت 5

 كد
 نا تدرأ نإف .ىبايس لمع اال

 اهباي نم ةسايسلا لخدت نا كيلع «هأرقت
 عم بعلتو « ةينانيللا برحلا يف مدبع يذلا
 فقتل .ةئطاوتملا ريغ ةباتكلا ةبعل بتاكلا
 .ةدوهعم ريغ ةسايسلل ىرخا ملاوع ىلع

 فقشكيو غ حيرصلاب يفخلا اهيف كباشتي

 نارشؤملا دام عيرعلا حف يفخلا اهيف

 يأ . هتاببخو لتاقملا لاماب اطيترا ناذللا

 يف حرتسي مل برلا» ةياور يف .ةسايسلا نا

 يئثاورو يثدح روحي .(عيباسلا مويلا

 نم جورخلا ةظحل تطبر اهنأل .يناسناو

 ىلع نيرخاملا لاطبالا رئاصمب توريب
 .ةباتكلاب «نيرفلوس» ةيصربقلا ةنيفسلا
 «بيرغلا ,ديدحلا طرش تحت ءاذه لكو
 نهاري نيج ؛ابنيماضمو ةباتكلا ةغل يف

 :هلوقب ءكلذ ىلع 0191١ ص بتاكلا

 يه نيأ :هسفن نونحلا ؟بتكأس اذام»

 ءاحرسم .ةغل ديرا ؟اهبم بتكا ىتلا ةغللا

 نم بتكي ملام بتكا نا ديرا ءامنيس
 يعولا طرش تحن اذه لكو اها. وول

 تبل“: : فيضي نيح «بي رغلا .ديدجلاب

 وا .ضرخب وا :لالطالا ىلع يكبي ًارعاش

 .وا .يناغألا رجفي وا .ساوحلا بطاخي
 .لابلا ىلع رطخي اف ؛. .ال اذه لك .ال
 ضحلا : يسايسلا بدألا نعع ثيدحلا نيح

 يف بدنلا وا . يسامحلا تا هانعم يف

 هيعب ام اذهو .يمامحلاو اضي هلا ةانيعم

 نيح .«ةمحزلا» ةيتوريبلا. ةتيرجم ىف داشر

 ريثتو ضرخت يتلا عئاقولا اهتم يقتني لعج
 نع ةربعملا ةيمويلا اهتيداع لكب بضغتو

 تقولا ٍق  قطنت يتلاو :ةسايسلا ميمعت

 ةرات رخاسلاو .ةرات عجاشلا دوشي هسفن

 . ةرئؤملا ١ هظعو هى رخا

 ىدل ةسايسلا ملاوع نع ثيدحلا نيحو

 . سانلا ملاوع نع ثيدحلا ىنعي داشر

 ىلع رفسلا ةبرجنو .توريب ةبرجتف
 نيب لاقتنالا ةيرجتو .؛نيرقلوس» ةرخايلا

 يف اناكم مهل اوعنص نيذلا سانلل براجت
 تماق امل مهالولو .كلت ةسايسلا ملاوع
 مه .ةيساسألا اهرصانع مه .ملاوعلا هذه
 ام ابلاغو .ةميمحلا ةيصخشلا مهملاوعو

 ,ةسانيسلا حطس ىلع ملاوعلا هذه وفطت
 يف ؛نيرفلوس» رخمت (لثم اهيف رخمتو
 نا ثبلي ال اطخ اهيف لعجتل .رحبلا

 مطالخلا ردقلا الا ىقبي الو .لوزي

 يأ نم قمعألا رحبلا اذه .ةسايسلل

 ةظحلا يف .ءيش لكل فراحلا ء ءىش

 ,اهتظحل ةياورلا انف تلعج ةيخيرات

 ادقان ىثحن نا نود اهدرست تحارو

 ,هاوه ىلع ام الا أرقي ال ائراق وا اقسلفتم

 ريغ نعو . مهفلا ىلع ةيصع ةلحرم مهفتل

 هذه هذه « غئاقولا نع فشكلا يف قيرطلا هذه

 مهف نكمي نل اي يبل ٍِق ةيورطملا

 لستقغيلا هللا ىسوبتو .داشر اهيلا

 دوجولل ةرتصم ةروص
 .ةئيفسلا ماع وه هابتنالا دشي ام

 وبا داشر هانب .دوجولل ةرغصم ةروصك
 نم ؛ .رفسلا مايا .مايا 7 ِق رداش

 مويلا يف حرتسي ملو .سنوت ىلا توريب
 لالخ نم لوحتيس هنأل .عياسلا
 ةعباتم وحن ىعاسلا زمر ىلا هتايصخش

 ريرحتب الإ متي نل يذلا ملاعلا ليكشت

 حسفي .ءالهس سيل لمع وهو .نيطسلف
 ىلا ىعسيو .لمعلاو لعفلا يف نمزلا
 . ناكملا ديدحن

 وه ةئيفسلا ماع يف ةشهدلا ريثي امو

 .هطلستو رحبلا جومج ماما هقعص

 اهيف نيعطاقلا ماوع ىلع كلذ رسكعنيل

 حومج ضرفي .ةشثه ودبتف .ةايحلا ةلحر
 يتلا تايصخشلا ىلع هتوريجو رحبلا
 اياسحو تاذلل ةعجارم برحلا تضاخ

 يذلل اينمض انيمطتو أطخا يذلل اريسع

 ماوع نأل .«اينمضو لوقت نحنو . باصا

 تناك امهم .ةنيفسلا يف نييباجيالا لاطبالا

 نم ببسب .ذيرت ام اه نوكيس ءةشه
 موي يف ققحتلا وحن ىعست يتلا اهتيخيرات
 دب ال عقاو هنكل ٠ 2 اذه يددحم ريغ

 . عياسلا مويلا دعب ام

 دوجولا ةروطسأب داشر ككشي .انه
 بيسح ل ذزألا لفف ماقو .هؤانب مت يذلا

 ىنيطسلفلا ريصم اذه .ةيقيزيفاتيم ريياعم
 اننا :كانكجشي و .ريغتي نل ىهيف

 ملاوع ءانب قيرط نعو .رايتخالا ةروطسأب
 نيبو .دئاقو دئاق نيب ريمي . ملاعملا ةتوافتم

 . قشاعو قشاع نيبو .يئادفو يئادف

 نيطسلف بحي نا ديري .ةرم لك يفو
 عم .نيطسلف نم رثكأ برتقيو .رثكأ
 يف هب رخمت «نيرفلوس» نا يئاولا هنيقي
 .اهنع اديعب رحبلا

 يذلا ؛نذا .نطولا نع داعتبالا نيقي

 .توريب نم جورخلا قزأمب يعولا وه
 «قزاملا اذه بابيسا نع فرحا هعفدب

 .يزاهتنالا ىحبرب كلذ صخشيف

 بيظلا ونأو . يجوغاميدلا زومرك ءاوللاو
 قزأملا نم جورخللو .ضرامتملا دئاقلا

 بنيزو .لضانملا بتاكلا ديشر صخشي
 ,ينغملا حلاص دمحأو .ةبيبحلا ةيئادفلا

 قشاعلا حيرجلا يئادفلا روصنم وبأو

 دلاخ روتكدلاو :ةينيبلفلا ةضرمملا اجوجب
 .ميلسلا مسجلا يف ميلسلا لضانملا ل
 .ةليصالا ةوهقلا عناص ديعلا وب
 يذلا زوحعلا ميدقلا لضانملا 0

 .«حورلا سراخ» بقل داشر هيلع قلطا

 سراحز بقل نحن هيلع قلطنو
 ىهن .نيما ةيصخش اما .:ةركاذلا

 ةخئادلا .لقاعلا نونجملا ةيصخش
 /ةايحلا ذيبتو بتعلا ذيبت ريثاعل

 لوقن الو ؛ ؛ثبعلل جذوحن ٠ .ةيحاصلا

 ةيصخشلا هذه لشثم نأل .ًاثياع ًاجذومن
 مهفت ٠ ,جارفنالاو قزأملا نيب ةعئاض

 مكهتي ةيصخش ٠ نافلا دجت الو ؛لوألا

 .اهيلع وئريو .داشر اهب
 نتنيل زخبلا يف رفسلا اذه يقاام.لمجأو

 :تاذلا ىلا قيرطلا نكلو .سيلوأ قيرط
 .ليصألا ريغ نم ليصألا نع فشكلل

 نألو غ١ ص (انمد ٍِق رحبلا)» نأل

 «لوألا ملحلا ىقبي نكلو .دحاو ودعلا»
 5053-7 ٍِق مميسا نألو 256 ص

 ب 711 نض «زشيلا قب نع ةيآيث بذقتاف
 ص ؛حورلاو لقعلا ةيامحل»  داشر لوقي

 "اخ

 رامشلا
 وبا داشر أدبي (عادولا» لصف تحن

 رداغم وهف .ةياهنلا نم هتياور رواش
 حار .تهتنا ةلحرم شاع دفو .تو ريبل

 ةلاح لمتحي مي «ريمضا نع اهيف ثحبي

 اذه .ةديدج "هلك مي اشو ءجورخلا

 ىلع زكرت ىلوألا ةياورلا تاملك دجتن
 يف اديحو يضع اذتنا اه) :بطاخملا

 ريثكلا باظخلا فو ع0. . يدامرلا رحفلا

 نأكو :تيئاخلاو رسحتلاو عجرلا نم

 دق ءصنلا يف يفخلا ريمضلا .ملكتملا
 : ةميخولا ةحيتنلا هذه نم رذحو قبس

 مدلا اذه لك دعب «تمصلا ريغ سيل»

 و .رذح بيصولا 2 ءاطعلا اذه

 دكار ايضا نه عم ضاشفد فرعي

 ## امهالكو .نانكمن نيريسفتلا الكو .ائيش

 27“ _ اة لوليا 37 1١13 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ّخ
 . تاذلل ةيساحمو لؤاستو ةها نانطبي

 يف :تاذلا نع لؤاستلا لقتتي مث

 نع .«يلومشلا نع لؤاستلا ىلا اذا

 يأ ؟توريب تبعت لهو :توريب

 بئاغلا ريمضلا /تو ريب دراطي «؟ حاترت

 نم تلفأ ككنسيف .نيقيلا مدعو كشلاب

 يف صوغلا نم دب الو ةلكرملا ردق هدي

 نع الا كلذ يرجي نلو .مهفيل اهقيمع
 لثمتملا امود بئاغلا ريمضلا قيرط

 .هتائعل قلطا ينار امدنع» :زوجعب

 ةهألا دادتما يفو 6. . هوأت مث «تمصو

 ريمفلا رهظيل .هتيفي بطاخملا دحين

 مُلهَنا يىنشهدأو : صنلا يف

 نل دراسلا /بتاكلا نكلو 4. 0

 حاسم مايو و ل

 .انبيصي نل لق .معن ١- ةغيصب

 6 قلل قلل ريسمض ىلا

 يف رثكأ صوغلل «ةيقابلا باتكلا لوصف
 ماهيالا عم .؛ةيئاغلا» تاذلا قامعا

 يلاتلابو ءيوارلا /دراسلا لالقتساب
 ماخلا ثدحلا نمو ء«يؤورلا ةيلمع قيمعت

 . ىئاورلا ثدحلا ءانب

 اذ ةرمافألا لمتكت ال صن

 ةغل هيدل يهو ءاريثك داشر قلقت ةغللا

 امالك لوقي هنأ ءيأ .ةيرعشلا موي لك

 يف دمتعي وهو «ةيداع تسيل ةغلب ايداع
 عون ىلعاذه
 وعدملا يوغللا روكيدلا عونو ؛ مهتاراوح

 ةقالعلا نع ربع دقو :عئاقولا فصوب
 ةايحلا» : هلوقب اهاكشاو ٌعتاقولا نيب يدل

 يف ةرماغملاو ةرماقملا :ةرماقم وأ .ةرماغم

 ةغللا نمو . 6 ٠ ص «ضقان .سانج ةغللا

 اهلكش نع ثحبت يتلا ١ يأ .ةصقانلا

 وأ .ةايحلا ةرماغم ىنبي 6 يناورلا

 صلخي ال نيتلاحلا انلك ىفو ءاهيلع ةرماقمل

 ىتح هملق ىلع كلذ ةرطاخمو ةوق نم داشر

 .ةيبعشلا يناغألاو ليواوملل هئوحل دنع

 ىلا لصيل اهيف يماردوليملا فظوي وهف
 ال ملحلا يف» : هيف ةرماغملا لمتكت ال صن

 قمعيامم 94 ؟ص «سيباوكلل الا رايخ

 قيرسط نغ:ضتلا يف ثيخبلا قيرط
 وا ءسوباكلاو ملحلا نيب ضراعتلا
 اهميحجو احيرأ رمق نيب لباقتلا
 ادبت مايا نيب لخادتلا وأ .١١”ص

 وأ ء1917 ص نزحلاب يهتنتو نزحلاب

 وأ .1 74ص ايندلاو ةرخابلا نيب هباشتلا
 ىذلا س دسملا فدهو رود نيب طبرلا

 انو ةيئيطسلفلا بنيز هب تدهع
 ةيقبلاب اهيلا تدهع 7737 ص ةينيبلفلا
 يف ىرج يذلا لمكي امب وأ ةيلاضنلا

 .ابّضنأ «قيرطلا هذه نعو .نانبل

 صنلا ىف ةيقيرغالا تاياكحلا تاتبترا

 موجن كلذكو :ةيتيطسلفلا تاياكحلاب
 [] . نطولا ءامسو رحبلا ءامس يف قاشعلا

  5لولبا ١155 ١1/1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ©

 .هل ةحول ماما نانفلا

 : صاخ  ةرهاقلا

 ميكشتلا نابفلا ريشي يكاد "1
 نم ةحض ىنسح قوراف يرصملا
 ءدابكفا يحس انايجخأ .هلوح

 نوئفلل ةيرضملا ةيميداكألل ريدمك هطاشنو

 ةيدي رخبتلا هتاحول ببسب ابلاغو ءامورب

 يف ةزيمتم ةمالع حبصت نا تعاطتسا ىتلا

 .ثيدحلا يرصملا يليكشتلا نفلا ةكرح

 تسركت ةتحب ةيميداكا ةلحر دعب
 ةعماحب ةليمحجلا نونئفلا ةيلك يف هتساردب

 ماع ابنم جرحخن يتلا .ةيردتكسالا

 وحن هاجتالا يف ىنسح قوراف أدب ء15

 هتماقا نم كش الب دافتسا . تادرحملا ملاع

 ايرصم ايفاقث اقحلم ءابوروأ يف ةليوطلا
 نم يناثلا فصنلا يف سيراب يف

 ةيميداكالل اريدمو .ابئان مث « تائيعبسلا

 نفو ةايح نم دافتسا . .امور يف ةيرضملا

 يف ابيرغ سيل هنكل .هنف يف برغلا
 رخب نباوه امئناو .ساسالا

 ةينوعرفلا نونفلا سرادو .ةيرديكسالا

 اذه ناك اذل .ةيمالسالاو ةيطبقلاو

 .نيحور نيب يرسلاو ديرفلا جاوزلا
 امههيف وا امهنيب «نيضيرع نييتف نييولساو
 ءيبرعلا قرشلا : ليصافتلا نم ريثك
 يتلا ةلداعملا سفن . .يبوروألا برغلاو

 منيع ملاذ ةيضق ٠ كك قوراف لا 2 ع

 .ةيديرجت تاباتك

 ةةنيضاعملا نيأو ةلاصالا نيأ

 44 - 1[ ماب مدنا نمعمع مر خقاع -



 تازواحتلا هذه لخأي دق يذلا ءىراقلا

 ةيعقاولا نم ديزم ءافضال ةدمعتم اهنا ىلع
 ءالؤه مجش يذلا ونه ؛ثادحألا ىلع

 ىلا رطق نم فلتخي ,ددعتم رولكلوفلا

 . ىرخا ىلا ةقظنم نمو لب رخا

 ةهطاخلا مهغلا اذه نم اقالطتاو

 تاياكحلاو ريطاسألاو تافا رخلا اوريبتعا | الو .ةغللاب فا ا يدامتلا ىلع

 نإ مه ءاشاابم اهنم اوفزغف اثارت ةيبعشلا | ةبوتكملا تاراوحلا ؛ عبطلاب و دصقأ ٠
 1 ال ىرلا ةيضق هذا نآل اعلا ةجهللاب

 | رمألا يف بيررغلاو .انهاهيف ضوخخلل لاح
 ,ءاطخألا نيفن يف نوغقي باتكلا ءالؤه نا

 ماي دعاوا اكايويب نك امدنع
 «ةكحضملا اةنقرافملا اماوإ#: ةماعلا ١

 ١ 7 .اهتاريتلاب همامتها يعدي

 نا ىتح ةاجيريطنتلا انفياوغلاباقااوف رغب
  (ةيسائم همسا ركذ درجت حبصا مهتم ضعبلا

 2 ديف كلارعلا ضاغييمحللا#
 , خلا هفماهلتساو

 ةقالع ال ةيونعي ام نا ءالؤه تاف.دقل

 ةلئانملل ان ةيضن

 ريطاسألا فيظؤتف..ثارقلاب هل د مهضعب

 : .عقاولا يف وه ةيبعشلا تاناكحلاوا + «هرخفياوب لب .:همهلتسي»و ةهفظولا ا

 دولا مادختتسا لاكشا خم لكشا+ ةجوجمملا ريباعتلا نم. كلذ ريغ ىلا ًاناحأ 4

 نا عبطلاب ببتاك تأ تح نموا . الإ لا .|١ .ةسايفي نو دبواةيؤسانم اهواركتي طرفل
 ؛ اعباط اهئاطعا وا ةلنواييجاحالاةدليو لافي له :يلاتلا لاوستلابجرط تقاديربإل اخو
 ٠؛ ازيم ايلحم 1 نكمي له برخا قنعم ؟ةيدايح ةادا ةغللا

 سبأ ثالاملا نع'اادبييعبو 000 ؟ يذلا قلخلا ةيلمع نع اهلصف

 ةامح ءالؤه تبصن ىلا ةيئاخملا:ةيفاحضلا | ءالّؤه تاباتكل ةطيسب ةعجارم نأ +

 2 ل نورظني هبع نوثالحتي .كثازثلل | ذأ ءةغللا رودل مه ردا يف:شلشن انلغبتب 0 هع

 ءالؤه كرتي ل :رخآ ًالاؤس حرطن 0 ةادادرجبم انأكو. اهعم نولماعتي مهارثا | نا امنضرتفا ول ىتحو. .انئابدا ضعب هحيبي يأ 00 انهحونو انا نك تي ْ !

 ٠ - ةمهمب مايقلل لهأ مش نم هوا اذا كيلد دعب ايلا . مهراكفإ ليقوم :ةييوليأ 1 و ةنه بكتزا ام ابتاك ادوجوب :نيفورعم ءازعش وأ | 5 .

 ...١ ؟ميايذه نم اننوحيريو هماهلتساو . ظ ؛ربلاو هيوشتلل تضرعت | ةبسنلاب ررخملا فا  رشاع ف |١ .نيبحلا اه :ىدني ةيوغل ءاطخا !
 نحو ,كارستلا ةيضق اننرشأ دنقل : الا ةغللا ادي هلا اذه ايدوقبيو 2| هذه 1 ور ا نال : تالا عمرنا ءالجاي دس ف

 قلخلاب اهتقالعو ةهقللا نس و. ١ اذام : ةروطخ لبقي ا رخآ لاؤس حطي ضنلاب وأ باثكلا يجهطلا كثيحب تاس 1 عيط .ءاطخالا هذه اثم 1

 2 ظيباغ ابنا ودنبي . ةقيقحا دكؤنل .ءيدالا |[ انتفارتعا عمو ؟فارتلاببب اديدحت نعت . . ءاقلخ نود اهني

 " كردي ال نه نا اهاّدؤم . ني ريثتكلاب ىلع | ا:اهري د دق قتلا ةيلاكشالا:ىدمو . هتيمهأب عدلا "يبن 5-0 0

 دال 1 6 5 و باتكلألا [نضعبأ ثارتلا باعيتسا هل نكمي ال ةغللا رلاريسا ا ىلع اهراضكتفا نت ةهنئع ةيباجالا نايف ْ انعإنب 5 1 انهئارق ا ف

 ؛هرارسأ حتما ال ريخألا اذه. نآل همهيهفا م ن رج" يدلا : : 1 ملاتلا هجولا "| اذ بتر يلا 0100 ةغايص ! ! - ةغلل ركذُ امامتها

 4 هيف اس هوخللا ديب دري لام الو . ناك يأل ُ نشيعلا وأ هنع ءانغتسالا ة 0 4 ] ' ّك م هنكلو ا ةيسنلال كوه رمألا ب شابا اخل ةقالع ال خييوخا ةادا هيناك .

 ا مسجلا مدلاك ,ءاش 5-5 0 د

 اناونع فليبلد 4 ونهو .ناَشنالا

 2 نعاهزيمو اهتيضوصخ

 ْ نأ الغ 0 2 "ةقيمبس ىلع كاطع سيأت لفاءدهت ارسل 3 وكت نركب 00 هلشم ةدافتسالا دصق

 اركز ائيش دعت ال ع انربشأ يتلأ تائه . دهئم مهف نع مايويع ءىطاخا روصت
 .٠

 نيب اوظليخ دق ' نياوسكب نأ وديبو ب كارب يتلا رزاحيملاب تنروق ام اذا . | اهدوجو ردني ةرهاظلا مدهو . ةقللا رودل 5

 ظ رارولكلوقلاو ثاريتلا ١ نإ انف ةيغوضوملا انيضتقتو ,. مهتغل قحب. | نوكت داكت اهنا لب .ئرخألا ممألا ىدل :
 د لا

 59 هسفئلا : , الثم ًايناطيزت هأأ ايسنرفا

 بتكو ءانيئانفو انيفقثم نم اريثك تهجاو
 تنتاكو . .انئابدا ضعب اهاناع وا ابهنع

 . رخآل دحاو نم ةفلتخم ةحيتتلا
 اننطو يف انيلع لهسلا نم ناك اذا

 وأ ءبيرغتلاب انانف مهتن نا يبرعلا
 املاط «رئأتلا» : ةملك نم ءىشب وأ ٠ ذيلقتلا

 م وأ ءانئجافي يذلا ديرجتلا ىلا هجتا

 فرعن نا اقح مهملا نم ناف . هيلع دوعتن

 ةنا نييب رغلا داقئثلا رظن ةهجو

 ىئفلا دقنلا ذاتسا ازاكتنب نيمراك لوقي

 ةديرجل ىنفلا دقانلاو امورب ةرامعلا ةيلكب

 : اريساليد يريروكلا
 قوراف ةغلو زومر لوح لؤاستلا نا»

 لب .ةددحم تاباجا ىلا يدؤي ال ىبسح

 هلامعأ نا كتيح .ضقانتو ةريح ىلا اندوقي
 . عقاولل ايدي رجت وا ايساكعنا اققوم لثمت ال
 نم الماكتم ابيكرتو .,افالخ الابخ امناو

 - 1 مالخلا نرحاق م1 م هخاتات 105

ك نوصتن "نا افقي
 0 اتا

 نا نيَخ يفي ل هنأل أرحب ال دحاو 0 مي سل .ةياوقرلاو ةصتلا تاك

 ةغللا نوب

 راطالل ةمح رت هيف تسيل ؛ عقاولا عاجلا

 ةمئاه ةيغالب 5 . يخيراتلا

 ال لك» لاق امك هناف :لايخل[و زمرلا نيب

 ءىشلا لعجي هنكلو :فزملا عجاختا ديعي

 . (ايئرم

 ىلع رويغ يرصم نانفل بيرغ ردق
 ةفاقثلا َّق ةيفتخملا ميدقلا نفلا زومر

 امدنعو ؛نمز الب خيراتل زومر .ةثيدحلا
 ةءوبن دحن هلامعا نع باقثلا فشكن

 نيب جزملاف .حورلا صالخل ىعست
 زغللا وه يقيسوملا عاقيالاو تمصلا

 هصضرا هيمحتنو هؤارحص هنضتحن يذلا

 ق ةكرحا| عاقيا . نما وزغ نم ةديعبلا

 نا ين ءيطب عيرس ىنسح قوراف نف
 .سعللاك جرم .:دوجولا عاقياك . دحاو

 .اضيا رئاث

 «هتلاصضا» نيب . ينسح قوراف «ةيضقا)

 ناجح اضيأ تلغش ةببوروألا هترصاعمو

 ادقان سيل هنا مغر .يدنور يجيول

 ذنم لغش .عمال يئامنيس امناو ءايليكشت

 ىئامنتيسلا ايسينيف ناجرهم ةسائر ةرتف
 ىنسح قوراف» ئدنور لوقي . .يلودلا

 ىلا هسفن ملسي يريبعت يديرجت نانف
 ةيرح ىلا لصو .ةداملاو نوللاو ةكرحلا

 يليكشت لصأل ةيفلخب نكل .ديرجتلا
 انانف رهاظلا يف ودبيف ٠ . ىميداكا ىصيخشت

 ريوصتلا ملاع ىلا ايمتتم (يبوروأ) ابرغتم
 هروذجب اطبترم هدجت كلذ عمو يبوروألا

 .اهاراحصو رصم ضرأ ةفسلفو ةميدقلا

 اليبوزنا يليكشتلا دقانلا شقان انيب

 كلمت رصم نا :يتآلاك ةيضقلا ولليدر

 .يديرجتلا نفلا لويم لاحلا ةعيبطب

 دالبلا كلت نم ىأي يذلا نائفلا ةلكشمو

 ةداعأب هل حمسي يذلا حاتفملا دحين نا ٍق

 ديلاقتلا نعع هزواجنو « لخادلا نم هريهطت

 هلاكشا مسح ىنسح قوراف .ةقيتعلا

 تأت يذلا يديرجتلا نفلا ىلا ههجوتب
 .ةيئانغلا ةوقلا هذبب .برغلا نم هلوصأ
 ىلع ةردقملاو نوللا ةفاثكو ةيفاقشلا هذهو

 تاسمللاو ةريبكلا تايفلخلا نيب ةنزاوملا

 هتبرجتل ةجيتن تافصلا هذه لك
 دقف يرصملاو يقرشلا عباطلا اما ,ةيبرغلا
 تايركذو ءروصلا ةيفلخ يف هقاذم لظ
 ةفثكم ةيعيبط رظانم نم وا .يبرعلا طخلا

 .ايقارغوتوف اهليجست نكمي ال ةياغلل
 نفلل ةسردم لكشت اال ةجيتنلاف ايعيبطو

 ةرادسجلا حنمت اهنكل ءرصاعملا يرصملا
 نا عيطتسي يذلا نانفلا لامعال ةلماكلا
 مرتحي لب + لفطت نودب برغلا يف شيعي
 [] .هروذج نع لاصفنا اغود هلصأ
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 تروا اةلجر
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 7 تب راح تدم

 زماسو وتايمون

 . لئاسرلا هيق تعج يذلا باتكلا

 اقسوي صصخت ناك دقلو .ىرحألا

 ببس وه لاملاو داصتقالا ناديم يف ةميئنغ

 بقاعت ىلع لاملا ةرازو نوؤش هيلوت
 . تارازولا

 صرع لايرتنوم ناجرهم يف
 ىلوألا ةرملل «سداسلا مولا» لب

 ةأجاقم ناك دقو .ةقباسملا جراخ 0

 ءاهئاد ءديلاد اوربي نا اودوعت نيذللت

 ةقبينالا ءاتغلا سبيالمو ةرهسلا باش

 يدؤت ةثر بايثب اموري مج اذاف . ةياغلل

 تانيعيزالا ةياهن زوجع ةأرما رود
 .ةيب رعلا

 يذلا يئامئيسلا جاطرق ناجرهم ٍْق

 /لوا نيرشت طساوا سنوتب ليقعيس

 ىلا اديلاد رضحتس .مداقلا ىءريوتكا

 مويلا طيرشو نيهاش فسوي بناج
 ناجرهملا ةرود ءىدتبت ثيح «سداسلا

 ةفرسملا ةنحللا هل تراتخا ىذلا ىونسلا

 ًاسيئر ةقيق قراط ىسنوتلا بيدألا هيلع
 دومحم يسنوتلا جرخملا بناج ىلا هلامعأل
 همليف لبق نم انيسلل مدق يذلا دومحم نب

 لامعا روضحل مهتوعد تمت نمثو «روبع»
 دمحت داب ىئانثلا ناجرهملا اذه

 ديدحلا ًايفطيوش عم ماج ديردو طوغاملا

 اهمليق نا هركذ ردجي امنو يريرقتلاو
 ناك .«دودحلا» ناونع لمح يذلا قباسلا

 جاطرف ناجرهم ةرود حاجتفا مأبق

 ةقباسلا

 اذه يف ضرعيس سداسلا مويلا

 ءادتيا هتجيرب تمت نا دعي يبرعلا ناجرهملا
 ربوتكا /لوا نيرشت نم رشع عباسلا نم
 ةيئامنيس تالاص ةدع يف .مداقلا

 . ةيسنوتلا ةمصاعلاب
 ءلصألا ةيرصملا ةمجنلا فتكت مل

 - نما ملا" نما ماعذنصا - 7

 هللا زر فسوي نيا ؛ةمينغ ثراح

 هيف عمج باتك رادصاب ارخؤم ماق . همينغ

 هل نجر لول اهب ىلا هيبا تايموي

 تهتناو 89 ماع دادغب نم تأدشا

 ةيبرع لود ةدعب ارورم ندتلو سيرابب
 ةروص اهئراقل مدقت تايموي يهو .ةيملاعو

 ,ةايحلا يف هبيولساو لجرلا نع ةلماك

 لكشت يتلا ةيخيراتلا اهتيمها نع الضف
 ىتلا نادللا لاوحا ىلع فرعتلل اردصم

 ايلاطياو رصمو نانبلو ةيزوس .ابه رم
 رابع تايانقلو انيتاطيربو انضرقو
 . هئاقدصاو

 ةلحر ىذه ةميئغ ةلحر تناك دقل

 هب ملأ ضرم نم جالعلل ةيئافشتسا

 يتلا هتايموي لالخ نم اهرمث تنأ اهنكلو
 ةقاشلا ةلحرلا هذه ليصامت اهيف لحس

 لصح ىتلا تاعايطنالاو هتاذهاشمو

 .رخآ ىلا ناكم نم هلقنت ءارج نم اهيلع

 بتاك لوقي قشمد ىلا هلوصو نع
 ةئيدملا يف انلوجت رهظلا دعب» :تايمويلا
 ميظعلا يخي راعلا يومألا عماجلا انرزو

 ليسا 1 اديلاد هحبتت ءانُعلا نم

 بيراحت ةعبرا هاتيأر اممو ةياغلل سيفنلاو
 يف نآكو انحوي رام ربقو ةعبرألا بهاذملل
 ةماق ةدحاولا لوط عومش عماجلا
 يف انلخدو عماجلا نم انجرخ . فصنو
 حالص ربق انرز ثيح هل رواجم قيرط
 نييسلعصلا براح ىدلا نيدلا

 زيلكنالا كلم .دسألا.بلق سودراكيرو
 تيياكرز كلك لعب .هريزو ربق هبناج ىلاو
 هنا ءمظعلا اشاب دعسا هانب يذلا مظعلا
 ال هيف ةدوجوملا راثآلا نكلو ةياغلل ليمح

 ْق نا ذا ؛ةناخ ةزوم» ىعست نأ قحتست

 هيف ام ريثكب رثكأ سئافن ىقارعلا فحتملا
 . ( (ميغيب ةئراقملل هحو الو

 ةريهشلا مادرتون ةسينكل هترايز نعو
 نم ةسيتكلا هذه: : ةميتغ بتكي سيرابب
 ىلع ظعو دقو سيراب سئانك لمحأو مظعا

 هوسوب لثم ظاعولا ربهشا اهربنم
 . مهريغو ارباسنومو ولادروبو ردروكالو
 لفيا جرب ىلا انيهذ سادقلا دعبو
 يأ ةشلأثلا ةقبطلا ىلا رسئسألاب ائدعصو

 رثأ ىلعأ وهو رتم ٠٠ جربلا ولعو ةمقلا
 .1889 ىلا 1841 ةنس ىتب سيراب يف

 ناروتسر هيفو ةقبط لك ين انفقو
 اذه نم انيأر دقو نيكاكدو ديرب بتكمو
 اهتقزأو اهدهاعمو اهئاتكو سيراب ولعلا
 يهو ياسرف ىلا انبهذ رهظلا دعب .اهربعو
 نه ةيديبالخلا ةكيلاب ةفاشأفضت دقيت
 دبع موي مويلا ا ناو قفتاو . سيراب

 جف لك نم ًاراوز ةئلتمم ةنيذملا تناكف
 3 .سنأ تالفح هعراوش يف تميقاو

 نايشلا اهيف ناجي : يع كابو ع

 هع ربسي ايلا رودتو لافطالاو تاباشلاو

 .1يرئاد لكشبو

 ىرخا تاراشا باتكلا يف ناف .دعبو

 نع حصفت .ةيخيرات ةلالدو ةيمها تاذ
 اذه ردص دقو .كاذنا اهتالخادمو ةايحلا

 ةعبطم نع دادغيب ارخؤم باتكلا

 نا هيف ةميتغ ثراح دهجو .نودعسلا

 هتايمويو هتريس ىرت نا يف هيبأ ةبغر ققح
 ةسيبح لظت نا نم الدب .ءروقلا
 ا .جاردالا
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 ةينغألا ناديم يف ريبكلا اهحاجني .اديلاد

 لوحتت نا اريخأ تررقف ةيضارعتسالا

 تلبق نا ذنم .عياسلا نفلا ناديم ىلا

 فسوي جرخملا اه همدق يذلا ضرعلا
 يف زوجع ةدج رود هيف اه دنسأو نيهاش

 ةصق نع «سداسلا مويلا» ديدحلا همليف

 .ديدش هيردتا .لص لصألا ةيئانبل .ةيسنرفلا

 مليفلا اذه ةمس يه بارا وكتارفلا
 فسوي يثالثلا لالخ نمف .ديدحلا

 لبق نم مدق يذلاو ءاجرحم .نيهاش

 ةيسنرفلا ةفاقثلا ةرازو عسم نواعتلاب

 ىف ةلثمم اديلادو .«تنربانوب اعادوو

 .ةصقلا ةبتاك ديدش هيردناو :مليفلا
 يذلا «سداسلا مويلا» عو رشم نوكتي

 لبق نم يئزج معدي رخآلا وه ىظحي
 ةلكاش ىلع .ةيسنرفلا ةفاقثلا ةرازو

 نيهاش دشح دقلو :تربانوب اعادو»

 مهنيب نيلثمملا نم ةعومج اذه همليفل

 سني رن .يناعلا فسوي يفارعلا نائفلا

 ةلوظبلا راودا هيلا دئسا يذلا هلطب عبطلاب

 . نيدلا يحم نسحم : ةريخألا همالفا يف

 رود «سداسلا مويلا) يف يدؤت اذيلاد

 ضعب اههجو ىلع تلاز ام ةعاجش ةدج
 تضرعت دقو .لامحلا تامسق نم

 اريلوكلا ءابو اهروحم ةديدع ثراوكل

 مانع اهتلئاع دارفا بلغا مسضق يذلا

 «يتادرق» ةمث ناف اذه عمو 154 ا/

 دهاشملا نم يواسأم وج يف ءاهمارغ يف
 ةرهاقلا ءايحا ىلا دوعت ىتلا تاروكيذلاو
 [ل , كاذنا ةريقملا

 17#/- 1585 لوليا 3+ 11/5 ددعلا  ةينرغلا ةعيلطلا
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 ةلبلو ةليل فلا ناياكح يف يوقلا سشل
 هوم دسو سات منج جا مند ةجوسج هفوة ا ا نة مون ع قة عة م مسا جا عج نإ عا

 نم ةليلو ةليل فلا باتك لظي
 يف ةيبعش تلان يتلا بتكلا رهشأ

 ىلا مجرت نا دعب ماعلا ءاحتا |[
 باتكلا اذه نا ريغ :ةيحلا تاغللا مظعم
 ربع ةرخاس تالمحل ضرعت ميظعلا

 نع هريرقت دنع يدوعسملاف ء خيراسلا

 ىلا هلوصأ عجرأ .باتكلا لصأ

 .ءاهريغو ةيمورلاو ةيدنفلا تاياكحلا

 .ثغ باتك هنأب ميدنلا نبا هفصوو
 . !دراب

 عباطب تعبطتلا دق يلايللا تناك املؤ

 .ادبت نيأ نم تفرع دقف ةيبرعلا ةلودلا

 اهصصق نأل .اهماكحأب يهتنت نيأ ىلاو
 ظعوو سدأ نع ةلوقنم اهتاياكحو
 ةطسبم ةروص مسر تلواح امنإ .برعلا
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 ءالؤه نأ ىنعي .ينوخطل يأ ,ىنعملا يف يوجرض لثم وهو ؛يولمز» ىدربو
 .ةداعلاو ةعيبطلا :ةئشنشلاو .قوقعلا يف مهابأ اوهبشأ

 هنأكو .ةشنشن :ىوريو .ةيصعلا نم ءاصعلا» : مهوق لثم وهو : رمش لاق

 هرواش نيح مهنع هللا يضر سابع نبال لاق رمع نأ ثيدحلا فو . ةئشنش سولقم

 يأر لثم ىشرقل نكي مل هنأ كلذو .مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش : هتراشإ هبجبعأف

 .مزخأ ركذو ءاهرتو رصق ءامزخ ةرمكو .ركذلا مزخألا :ثيللا لاقو

 . مدخأ ركذ نم ءاملا نارطق يأ , مزخأ نم ةنشنش

 [ل .هبشلا برق يف برضي
3 
 ل

 هذهو .اهن عمتسملا وأ اهثراق ناهذا يف

 نم ءادتبا ؛ يلايللا يفلؤم لبق نم ةهجوملا
 ميطحتو ديشرلا نوراه ةيصخش ميظعت

 عماطم هل ريزوك يكمربلا رفعج نأش
 سوحملا نأش نم ضغلا ىلا ةصاخ
 هميظعتو دوهيلاو ةقدانزلاو .ماجعالاو

 . (ة)دمحم يبنلاو ةبورعلاو برعلل

 برعتسملا - ىيماس يد نورابلا ناك
 نا :ةأرجب نلعأ نم لوا - ىسنرفلا
 : ةيتآلا بابسالل لصألا يبرع باتكلا

 مه باتكلا لاطبا رثكأ وأ عيمج نا- ١

 .برعلا نم
 نايحألا رثكأ يف هثداوح حرسم نا - "

 .ليثلاو تارفلاو ةلجد فافض وه

 ملعلا ىلا ةراشا نم هيف ام نأ

 . برعلا هسرام دق رحسلاو

 يه .هيف اهركذ ءاج ىتلا نحلا

 ,ةيب رعلا ريطاسألا ةديلو

 ثيداحا ىيلايللا صصق نمضتت - ه
 نيذلا «فاصاو دوادو ىسوم نع ىتش

 دنهلا ء(كح نم ًامامت نيلوهجي اوناك
 نيذه ىلا مالسالا لوخد لبق سرافو

 . نيدلبلا

 ىلع يواملق ريهس ةروتكدلا درست
 برعلا ريغ عئص نم يلايللا نأب نيمعازلا
 : ةلئاق ججحلا نم ةعومجم ةدروم

 اهددرت ىتلا ديعسلا كلملا ةرابع نإ

 يف رايرهش ثكلملا عماسم ىلع دازرهش
 كلملا اهيا ىنغلب» يلايللا نم ةليل لك ةيادب
 دنع اهدجن «ديشرلا ىأرلا وذ ديعسلا
 «كولملا قالخا يف جاتلا» هباتك ين ظحاجلا
 ديعسلا كلملا قالخا نمو :لوقي ثيح

 قالخا نمو .ةمدانملا ىف بوطقلا كرت

 وحعو بقاعي ال نا ديعسلا كلملا
 اليلد ءاذه رابتعا نكمي الا . .«نايضغ
 نم ةروص هتازابعب باتكلا نا ىلع ايوغل

 تارابعلا هباشت ناو ؟يبرعلا بدألا روسن
 جزامتل ًارارمتسا الا نوكي نا نكمي ال
 ءاذه نم قدألاو ء ضعب عم هضعب بدألا



 يف داعيلج كلملا ةياكح» ىلع انعلطأ ول اننا
 ٍق كولملا ةدياكم ةياكحو ةليلو ةليل فلأ

 .ةركفو ايوليمأ امهانرافو ع جاتلا باتك

 داكيل ىتح ءابولسأو اريبك هباشتلا اندجول
 وأ يلايللا نأب ةلهو لوا نم مكحي ءرملا
 . هسفن ظحاحلا عضو نم اهئازجا ضعب

 يف تامولعملا ةيعوبسوم ةركف روهظل ارظن
 ةليل فلا باتكو ظحاحلا بتك نم لك

 ءىش لك يف بتك ظحاجلا نا ذا .ةليلو

 . ءيش لك نع تكح يلايللاو

 ؟ةيبوعشلا نيأو :لوقي لئاس برلو
 ؟فوشكملا 7 بالاس ةرخاز ىلايللاو

 لامعتسا نا .اهب درلا نكمي يتلا ةقيقحلاو
 اهيلايل ضعب يف فوشكملا بدألل يلايللا
 0 ةباذج ةيمالعا ةليسو ذحتا اغا

 .ًانلع وأ ًارس اهتءارقل ءىراقلا عفدت

 ق برع وه امنا ةليمحلا هيلايلب باتكلا
 : , هتاياكح عقاو

 ركذب يفتكت اال يلايللا دجن اذه ىلعو

 ةيبرعلا ةمألا ةمظعو برسعلا رخافم

 بيرق بولسأب كلذ تحضو لب بسحف

 سوحملا ته تهركف ء ءاطسبلا ةينهذ نم

 نمو .مهنم تفوختو ةيهارك ةيسوجملاو
 ىسقا مهب ترهشو مهقلخ لالحنا

 يفق ءسفنلا هئنم ززقتل ةجردل .ريهشت
 لالحتسا أرقن تانبلا عم لامحلا ةياكح
 هلمعل رتستي ناك هناو هتخأل خألا قشع

 ضرألا تح ًاقباط اهل لصج نب اهعم
 اذهو .نيقرتحم اتامف .امههيلع هللا ضغف بسهضغد

 .ةيسرافلا ةيسوجملل هجوم نعطم لوا
 بصعتلاو مهل ةماعلا ةيهارك ريثي ام اذهو

 . ةعيرشلا

 ىلعو مهيلع يلايللا ةبضغ رمتستو
 حسملاب مهتروص ىتح مهتنايد داسف
 كلم نبا ناسل ىلعف ءادوسلا ةراجحلاو
 مو .ةراحح هتنيدم لها بلقنا يسوجب

 لب راثلا ةدابعب مهتفصو امب يلايللا فتكت
 ثدحتت ةياكحلا نا مغر رفكلاب مهتفصو
 كلملا ٍجاوُر ةياكح) يف مجعلا كلم نع
 مجعلا كلم نامرهش نب مساب ردب

 ةرحسلاب مهتفصو امك «ناسارخلا

 هانعمو «باالا ةكلملا ةياكح ُق نيطايشلاو

 امب مهصحفت يهو ؛ « سمشلا ميوقت»

 الو ءةنطيشلا فاصوا نم هل و

 سرسفلا فصوب يلايللاب رمألا فقي
 لب .ردغلاو رحسلاو رفكلاو ةنطيشلاب

 يفق . ةينالع مبنم مهفوختو سانلا رذحت

 ةنيدم ىىللا نامزلا رمق لوخد ةياكح

 هلل دمحلا» هل لوقيف يبرع هاقلتي سوحجملا

 .ةئيدملا هذه لهأ نم املس كب ىتأ يذلا

 كاري نا لبق اعيرس ناتسبلا اذه لخدأف

 ةنيدملا هذه لها نأل اهلها نم دحا

 : 1 سوت
 نا ذاحشلا دمحم دمحأ روتكدلا لوقي

 نم ريثك يو ليضفت يف ضرعت يلايللا
 سوجملاو ماجعالا ةيهارك ىدم عضاوملا

 ماوعا يف .برعلا بلكاي تعقود برعلل
 ىتح .كيلع شتفا تنك ةريثك

 . «كتلصضح

 كاف عوضوملا اذه ىلع قلعت يلايللاو

 صضعغبي ناكو ءايسوجي ناك يمجعألا

 برعلا دحأ ىلع ردق املكو .ًاريثك برعلا
 مسا ناك :يواميك ميثل ثيبخ وهو هكلهي

 يف هل ناكو . ىيسوجملا مارب نوعلملا كلذ

 هذخأي برعلا نم دحاو ةئس لك
 . ؛هحبذيو

 ةيبوعشلا دض سانلا يلايللا ريثت يكلو
 يف ًالاطبا برعلا رهظت يهف :ةيسوجملا
 يف ىلجت دقلف .بجعلا ىلا وعدت فقاوم
 يسوحملا مارس نيب ناك يذلا راوخلا

 لك قيقد فقوم يف اهنا يرصبلا نسسحو
 . يسوجملا ةقيرط نكلو هنيد نع عفادي

 ِق يلاملا ءارغالا ىلا عزنت ةيدام ةقيرط

 ةيسوجملا ىلا يبرعلا بالقنا نا رهظت نيح
 ذا .نايدألا ف ةبيصم رمألا اذه نا ىنعي

 وه يذلاب نود وه يذلا لدبتسن فيك
 ,. ؟ريخ

 راطخا كردا يلايللا يف صاقلا نا

 سوجملا يف اهلثمتف ةيسرافلا ةيبوعشلا
 اهتروطخ رس فرعو .اهيلع دكأو
 دق ناك ىسوجملا يبوعشلا نأل .اهتمواقمو
 تاقبطلا ىف نمكت ةوقلا نا اضيا فرع
 ًامهس يئايللا تناك اذهو عمتجملا يف ايندلا

 . مهنع هيورت امب اهدض اهجوم
 يلايللا اهتطعا ىتلا ةداضملا ةروصلا اما

 ةمألا ميلذعت يف ترهظ دقف برعلل

 فصي ثيح , اهؤائبا اهب زتعي 0

 يئنأ .نينمؤملا ريمأ اي ملعا» كلذ مه

 مه نيذلا ءاب رعلا برعلا 0 نم

 تفصو دقو «ءامسلا تحن نم فرشا

 دوهيلاو سوجملا سكع ءافولاب برعلا
 ام اذاو .ةنايخلاو ردغلاب اوفصو نيذلا
 ةيبرعلا لئابقلا نع يلايللا تثدحم
 ميظعتلاب مهركذت يهف جرزخلاو سوالاك

 : ظفحن ُنيمشاشا 37 راد اذاو

 ءافاقتكم انفزاففأو .فرلا

 نب رمعك ةيبرعلا تايصخشلاو
 رمعو هتفئا يف كلملا دبعو (ضرز ب اطخلا
 ديشرلا نوراهو ىدهازلا زيزعلا دبع نب

 لك ةيبوعشلا ةحفاكم يف امهرودو نيمألاو
 ةيبرع ةليلو ةليل فلا يلايل نا دكؤي اذه
 يبعش بولسأب ةبورعلا نع عافدلل تبتك
 © .ملاعلا رحسي لازي ال

 20 جا سو ع اا نجد جت

 آل . يح ماك | هلاق ذإو د +( ودعلا ل لم ديف هللا 0

 0 ا

 ابا

 ا اوم عا لج تم 3771 ا ا 1111017 لا ا نا 0 ا ا
 0 0 را ا ال ا ا ا نور جونو مس را ضنا ف و جتا اوما ا و رانا ب اق

 ذيب رغلا هغللا 7

 ردصملا ةفص رخْؤَت نا َبَجَو .رورجمو راج وأ ٌفرظ هدعبو ردصملا ْفِصو اذإ

 ديدنتلا كلل ياللا نو : لوقتف . ,كلذك امه امو ا ناقلعتم اهبغا ٌنَظِب التل امبنع
 :لوقت ةت نا زوجي الو (كل احم ىنتلعج ةليوطلا كدنع ىتماقا)و (هيف بير ال ام

 , .كدنع ةليوطلا يتمافأ)و (كل ديدشلا يصالخا)

 : يلاتلا تيبلا ءمدقت ام بوجو ىلع ؛ئدنلا رطق» باتك يف ماشه نبا دهاوش نم

 الوذع ٌثدهع نم كيف ارذاع ينارأ ديدشلا كب يدجو نإ

0 

 لحوسم

 ل مأ هيف َدِجُسأ «ةدابعلا عضومل مسا وه ميحلا رسكب ّدجسملا نأ هيوبيس بهذم

 وعلا :عيلبا جئفي اجت لبق لجتلا ينحتويلا ديف رك انا .ٌدِحسي

 حتفب (لَعْفَم) ىلع ىببُي (ُدحْسي) لثم نيعلا مومضملا عراضملا

 دب ريغ نم

 (ذب لك نم بهذأس) : , لوق تالجملاو فحصلا ضعب , يف دري

 لعفأس) :تلق اذاف :كملاو نكزملا هائعم (دَبلا) نآل + لب ريغ نم) :باوضلاو
 . .ىنعم الب ظفل اذهو ( ضوع لك نم هلعفأس) :تلق كنأكف (ذب لك نم اذك

 اني انقر

 1 ؛نيبلا اطخلا نم اذهو (احابص راّوزلا انقرط) : باتكلا نم ريثك لوقي
 .ليللا ين هوؤاج يأ (ًانالف موقلا ٌقَّرَط) :وحن ليللا ين الإ نوكي ال قورطلا
 "1 يف سيلف ةقرطملاب مهوب رض مهما نوديري ًاحابص راوزلا مهقرط نيذلا 20

 هُمَد لط

 (هردهأو نالف مد ٌناطلسلا ٌلَطأرو هب رأثي مل وأ َحيِبأ يأ (نالف مد َلَظ) : لاقي

 و .هب هكفاس بّلاطي الف هحابأ يأ

 متجول

 يف خلا تعج انف مما دعلا 0 ا 1 4 + فيغو

 عقوتلا نأل ؛ ؛ (ُمَدَعي ودعلا لعل)و (محري هللا لعل) وحن ءاعراضم نوكي نا بجو
 5 : لوقت الف يضاملا يف عقو اكل ؛ . لبقتسملا يف عقي امل الإ نوكي ال راظتنالا يأ



 ؛ رهف : يرق ةراطقلا كفقوت هبي 'ءاقاضلا ناك _ 9

 ترعل ةقالمع تازامع ىرخالا ةيحانلا يفَو ا« نراملا» 1

 نودماشنو ,ةديرجنلا سفن :نوأرقب نييسنرفو. دوسو 5

 :«تكرام قيوسلادا نفت نم:نوعضندتيو .مليفلا سفن 3

 ؛مئارجلا'وا ليخلا قابس اؤا جئاضفلا ةديَرَج نوأرقتا
 كلهتسمللا .سنجللا وا خئالا,كحضلا مليف نودهاشتاو '

 :سبلب وا ,لكّؤيأ امد نودهضيتدو ”ذاعملا يسفلوبلا ولاا

 تقولا يف .مهنكلا .نذا .دحاو مق .يالعللاىطعب وا: ,
 يف ءنوكي ام رثكا مهفالتخا ناب دقؤا:نوفلتخم,,هسفن ؛ب ٠)

 ناطقلا' فقوت نا: ةظحل ءدوسالا حابصلا كان ءوضإ

 يف سبكملا نع قئاسلا توض جرخو :«نراملا» روض برق :
 يوي لا كيت ةنيوت 4 ري عيب رثقلاو 8:

 : لال و .سكفتقس وأ توجفت الكنق ١ «يناهراب كك دق !

 اويلاوكالاب
 ةزلاقفملا ةديرَجلا سفن: نو ,هنفل نقافلا ملقفلا ٠

 مهنم لك حبنطيو .ةقرهق طقاور نو ظ

 نددا#لوحا قو. ينال وم ةلقنهلا عشق

 باتك يديبق' 0-0 انا بد يل طريف و امهتم

 ةيَلملاو هذه

0 

 تنالرطب ايت
 ا ةايحلا بك

 شكعن نأ ةرؤزتضلاب سيل
 .ةلكنلا ةيمايس مهؤارإ

 ادققم يب كلف سهاشلا#يه رشا ىلا قفنإ ةيقئرفالا.
 اهنايسلب اهيف لطتلا لوقي ةيئاورلا تالسلشملل

 تملعت اذهل . ,مهريدمض ف ٠ .مهتغل يق عادشلا ؛يتعداخم .

 , نحو ,رهنلا تفرق فقاولا راطقلا ِق فئتتخن فتكوإ

 ّيفأألا كانه ليانق الأنا ئنعمبأا اانهح نثلا فرح "تقلا,

 نعال وطم ةيزفلتلا هرقل سنا منسم ؛رطخلا نمي |

 نمي وفك يب مق ؛ :نينس نم مهعنم تلمالعت»

 نا ةرشعو ! ! «ءااتع نم ف هنورملخيبام ىدافقال م

 |  ؟ماهوالات مهتت يتلا ةيحضلا مه يلوح نم نييتسنرف
 ئ !بلاخملاب زيفتتلا:نظتنتأو#تارظنلاب مكاحتايقلاو

 * 0 ينكرفلا ارزاويلا شيفر لوقت بيب برد ا: يهد
 ,عيردلابت يكب تبيثد كفيك !ءيريلا اناو يدض اهنا مهفآف

 ضوختد ٍفيكوأ ؟ةهوشملا هنروص' اوه هدهاتشو هتءارتا

 ؟ةريازبلا نم ةءاربلا كترح .كانه هيبرحو؛انه ادرتح

 لآ اًيفرجي عاوجلاو بديلا نحن ٠ ييتلا لني. ا

 .ةعقونم قرخإ ةلينقؤملا ةدودتشملا ةلتخملا

 ين ٌقلاؤد,ةمداقلاةطحملا/و انلك اتطببهو ,راظقلا راس"
 بيدازتسلا يف ربل عرابست انخروب ,اننظحم نوكت
 نيبراه ,مهتملاو دهاشلا وبةيحضلا ,اعم اًنلك# ,ةليوطلا



 ملاعلا يف يسدنه ماظن برغا
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