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 7-١1 كدي هللا 1 جرش عام اج .تءاحإ كل كج ج

 1 ؟4ذذضك] اضتغا)غ ةلاخالا

 ةيسائس ةيعوبسأ ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 [ رز [:تعاءادرإ لع ]15 20ط11ءقأغ 1011 ءهأ 12603عأتانع ءو عاطعأ"

 اا 4نذ ]11 نا خ1

 رفعج وبا ليبن :ري
 [7112عا 61 ا 13 ما ا 0 ل ة4خ1 خ1

 ..يرفغلا ةربا يه
 ' لقطربفاب] ةسمخ نااراجالا «فيسينويلا, ريرقت ف

 .ةيذغتنلا ةلقو عوجلا نم ةيروس يف ماع لك نوتومي
 ىدعتي الو ؛,دودجمو ددجم .فسينوبلا لاجم

 ام يضحت:نا اهل حيقا ولو .ملاعلا"ف ةلوفطلا ةياعر
 اهتلهذال ءيروسلا عمتجملا نم ىرخا حاون يف يرجي
 1 .جئاتنلا

 اعولج نوجا /ؤ نووي نم دع الثم برضنأ

 وا نولاتغي نم ددع رشا الكمو ٠ ارمهقو انديىذدعتو

 تاثحامملا رئاود نيب مهرثا عيتضي وا نوفتخي.
 انعشو نمالا ةزهجا نم ةيكيونو تارياخملاو

 1, ٠ .ةددعتملا

 ! الع اابوفللا عفادنيو تارتئاطلا قدظوانم انما ْ

 دام دنع مهسوُو
 ؛٠.ليحتسم يفقاوتلا علال 2 ءاصتخالا نالا .ريخغآ .

 :؛ ةيمالعالاو ةيئاصحالا,تاسسؤملا نا كلذ ىلع ليلدلاو

 , ةؤيةامحأيف اولتق نم,مقر ىلع ةعاسلا ىتح قفتت ملا
 , ' "  .دبسا ظقاح اهبررقا يتلا ةردهشلا ةززجملا

 ! -ك_ ةسمخ تومد نا برغتست+ فيسيئوبلا لغل

 ْ 00 .!«يمدقت يكارتشا ..دلم يف لفطا

 نما كلذف ؛,ةينمالا تارورضلا» يضنقت

 علا .ةللودةدمسلا ةيللتمكا فيسينويلا نكلو

  ,قاروالا اهّيلا انهلقنت امك لودلا ,تاتفال» اقت.نا ىلا .
 ,تفرعل ,رخآلا ةقفاللا ةجو تارقإ قلو .ةيمسرلا ْ

 الو ايكارتش لا نييملا ق قشم قايل يب ةكجللا مريخ نا 'ةظانسيب ؛

نويلا فيضت 5 يفكبأ
 تهتاشم ل ىلا قيسي

 5 .- !ءيش لك
 1 "فتن ناو اقم وأ نجي دلل ىذ دعي ,

 اا يراجت عاطق لك لعج- حلاصملا براسضتت

 منا تابو .طابضلا نم ددحم دعب اصاخ- - يديرهت
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 لمت انكي اف اال يش عف نم مقتل هتارئطب نربط نكت لا

 ١١ فداصملا ءاثالثلا موي راهن فصتني نا ليق

 نم بارسسا تناك ءةرصنملا سطسغا / بأ

 رثكا تعطق دق يقارعلا وجلا حالس تارئاط

 ىدحا نم اهقالطنا ةطقن نم رخم وليك ٠٠٠١١« نم
 ةردزح ءامس قوف ةأجف رهظتل .ةيوجلا دعاوقلا

 ةيويحلا ءقارملا دحاأ دعت يحلا ةينارمالا «يربس»

 نم حالسلا اذه نكمت نا دعب :يئاريالا طفنلا ريدصتل

 بصم ؛جرخ» ةريزجل ةيريدصتلا ةردقلا لسش

 ىلا يناريالا طفنلا تانحشل يساسالا ليمحتلا

 ..جراخلا

 تاشنم مظعم ريمدت نع ترفسا يتلا ةيلمعلا هزه
 اهريتعا ؛ةقالمع طفن تالقان ةثالث قرخو ةريزجلا
 ةلحرملا هذه يف ةمساح لوحت ةطقن ةباثمب نوبقارملا
 تس ذنم ناردباو قارعلا نيب ةرئادلا برحلا نم

 [ هاب مزور نمط م عمفع-5

 _ وناربأ ةفرام ريان ف:
 اي ا

 ميما دعا لا ا ا ا ا مل 3-5

 .عساو زي قات ىلعو اددجم تراثاو :تاونس

 وجلا حالس ةيناكماو ةردق نع تانهكتلاو تالؤاستلا

 نا ىنح :هدهش يذلا روطتلا ىدمو .يقارعلا

 ةيوحلا ةوقلا نا :لوقلا يف اوددرتم مل نيريثكلا

 ف ةيوجلا تاوقلا ىقرا ىدحا نم نآلا تتاب ةيقارعلا

 بناج ىلا .اذيفنتو اطيطختو ازيهجتو احيلست ملاعلا
 اهتكلتما يتلا «ةمكارتملا ةربكلا» ةزبمب اهدرفت

 وااهلنلحت ىلا ةعدتطما لوم ىقيمج ةينعت :تايليعم

 اهنم ءيش ىلع لوصحلا

 ةلسلس دعب خسرت فكل وا :جاتنتسالا اذه

 ةريزج برض تبقعا يتلا ةيقارعلا ةيوجلا تايلمعلا
 ناتيطفنلا يسرافو نافال يتريزج تفدهتساو «يرس»
 بربضل يناريالا قمعلا ىف لغوتلا كلذكو ءاضيا

 ةيجيتارتس نمض ةيويحلا ةيداصتقالا تاشنملا
 اهزيجعت ىلا الوصو لماش لكشب «نارياد فازنتسا

 «مالسلا» قطنمل حضرت يك .؛ايركسعو ايداضتقا

 ...برحلا فقوو

 رف تارئاطب بلا

 نييناديملا ةداقلاب اهطبرت يتلا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 رايطلا قيرقلا ةيوجلا ةوقلا دئاق مهنمو .قارعلا يف
 يرجتل هيلا اهقاروا تلمح :؛ةقيثو ةقالع نابعش ديمح
 بقترملا هرودو ,يقارعلا وجلا حالس لوح اراوح هعم
 .برحلا نم ةمساحلا ةرتفلا هذه ف

 انداونط يهره يق اولا َص

 رايطلا قيرفلا انيقتلا ريغصلاو قينالا ةبتكم يف

 ةريزج ةيلمع نع لوالا انلاؤس ناكو ..نابعش ديمح
 نع تاحاتنتسالاو تانهكتلا تددعت يتلاو «يرس»

 امم ؛ةيقارعلا دعاوقلا نع اهدعب مغر ءاهبرض ةيفيك
 ىلع ةديرف ةيلمع اهنا ىلع عمجت ةيملاعلا رداصملا لعج
 ؟عرابلا ءادالاو نيفنتلا و طيطختلا ديعص

 يف تلق يننا ركذت الا :الئاق يوحن لامو ؛هيدي كبش
 ةياصتقالا انبرح يف ءبرهي ودعلا نا ؛ةقباس ثيداحا
 ةيغب طفنلا نم ةليلق تانحش هعم الماح ,فلخلا ىلا

 مغر ؛برحلا دما ةلاطأل اهدراومب عافتنالاو اهريدصت

 يف ةسخب نوكت دقو ةضفخم نامثأب ةطفن عيبي هنا
 هبيشت يتلا ةيلمعلا هذه نا اندكا اهتقو ؟ةريثك نايحا

 عارذ ببسب حاجنلا اهل بتكي نل ةيدجملا ريغ ةرماغملا
 انركذو .ةيوجلا ةوقلاب ةلثمتملا ةليوطلا قارغلا

 يسيئرلا ليمحتلا بصم  جرخ ةريزج برض ةيلمعب
 اهعمو «ناريا تناك امنييف .اهفورظو  يناريالا طفنلل
 ةيناكما يف كشت ةمدقتمو ىربك لود اهنم :ةديدع لود

 .ةنيصح ةعلق اهرابتعاب .اهبرضو اهيلا لوصولا
 العفو .اهمطحنو اهيرضنس اننا :انلق .كلذك العف يهو

 لوكخبي ذخا لهاجلا ودعلا اذه نكلو .كلذ قدقحت مت
 نوكتس اهنا روصت نكاما ىلا ةيريدصتلا هتاقاط

 لباقملاباتنكلو .يفارغجلا اهدعبل انتابرض نع ىأنمب
 .اننارين ىمرم نع ةديعب نوكت نل اهنا ةقث لكب ادلق

 انيرض نا دعبو ؛نآلاو .يرس ةريزجل ثدح ام اذهو
 :اضيا ةناماو ةقث لكبو ىرخا ةرم لوقن :ةريزجلا
 ديلا عيطتست ال :ناربا يف فده يا كانه سيل

 قيقحتب ليفك بيرقلا لبقتسملاو .هلوطت نا ةيقارعلا
 ال نا هيلعفق اذل :هينعن ام اديج فرعي ملاعلاو .كلذ
 هثناوم نع دعتبيو لهاجلا ماظنلا اذه عم لماعتي
 امثيح ةيقارعلا ةوقلا اهنم لانتس يتلا هيضاراو
 . تناك

 ,ةيجيتارتسالا اهجئاتنو ةيلمعلا داعبأ ثيح نم اذه ا

 لمعو رودل ةبسنلاب ةينقتلاو ةيتفلا اهداعبا نع اذام نكلو
 ؟يقارعلا وجلا حالس

 ةوقلا دئاق لوقد  ليصافتلا يف لوخدلا نود

 لدت يرس ةريزج برض ةيلمع ناف ةيقارعلا ةيوجلا
 يتلا ةربخلاو وجلا حالس روطت ىدم ىلع حوضوب
 عدبملاو ططخملا .يقارعلا يدايقلا لقعلا اهكلتمب تاب

 يف ةقدو ةارج نم ءانروقص هب عتمتي ام ىدمو .الوا
 تامهملا رثكاب مايقلا مهلهؤت :ةمكارتم ةربخو .ذيفنتلا
 للدت اضياو ؛تايلمعلل حرسم يا ىف و اديقعت ةيلانقلا

 ينقنلا روطتلا ىدم ىلع ةريزجلا هده برض ةيلمع

 نم تاونس تس دعب يقارعلا وجلا حالس هدهش يذلا

 ةيلمع نا لوقلا ىلا اندوقب اعمتجم هلك اذهو .برحلا
 يسايقلا اهرثا وه ,اهجئاتنو اهداعبا مها ف «يرس»

 ىتح وا ةهباشتم نوكت دق ىرخا تايلمعل ةبسنلاب
 يلاتق لمع ةباثمب ةيلمعلا نا ؛رخآ ىنعمبو اهزواجتت
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 :انضيا لوقن انلعجي كلذو ةيلبقتسم تايلمعل يسايق
 ريغ تاردق نم هكلتمن ام ىدمل ةخراص ريذحت ةقد اهنأ»

 ,ةمداقلا ةبيرقلا ةليلقلا مايالا نا ,مدقت امم مهفن ا
 ؟ناريا ىلع ةأطو تاذ ةيقارع ةيوج تايلمع دهشتيس

 يف لمحي ليقتسملا نا نآلا نلعنو انلعأ نا قبس -
 تاجافملا نم ريثكلا :دكؤنو .تاجافملا نم ريثكلا هتايط

 ,ودعلا تايونعم ةعزعز ىلا يدؤتس يذلا تابرضلاو
 ربمدت لالخ نم ةيداملاو ةيركسعلا هتاناكما لشو
 نآلا سملن اننا .ةيداصتقالاو ةيويحلا هزئاكر

 ىلع ةأطولا لقثت تأدب انتابرض نا ديدش حوضوب
 اندض اهيرحب رارمتسالا ىلع ةرداق دعت ملف ناريا
 ققحتي ذخا يلزانتلا دعلا نا لب .ةدعاصتم ةريتوب

 تاحيرصتلا نم كلذ ىلع لدا سيلو .ةيلاع تالدعمبو
 مهنا :لوقت يتلاو نييناريالا نيلوؤسملل ةريخالا
 نا ينعي اذهو .مسحلا ماع ماعلا اذه نولعجيس

 ىدنع قيلعت ال انهو :مهلهاك لقثت تتاب برحلا ةلاطا
 نم .نيسح مادص سيئرلا ديسلا هلاق ام ديكأت ىوس
 حمسحلا ماع ماعلا اذه لعحن نال دادعتسا ىلع اننا

 امو .دعولا اذه ذيفنت ىلع ةردقلا كلتمن نحنو .برحلل
 .جئاتنلا ىلع مكحنل ةلزانملا ىوبس ناريا ىلع

 تايلمعل يسايق لمع ةباثمب يه يرس ةيلمع نا تلق ا
 هذهل ةهياشم تايلمع كانه نا كلذ ىتعي لهف .ةيلبقتسم
 ماها نإو ةنصاخ: ةفلتختجو ا ةظامم فادقا دهو ةنلطعلا
 .؟ ةفلطخم عياتم نمو اهطفن نم اءزج ردصت لازت ال

 ىلع راصحلا انددش دق اننا عيمجلا ملعي :باجا

 اهتيمهاب جرخ ةريزج تحبصا نا دعبف .ناريا
 تحبصاو انيرانطل .مدقنم بيردت حرشسم ةريبكلا
 ماظنلا لواحب .,ةمدقتمو ةيماما تايلمع يف مهفلخ
 .ةريغصلا ةيطفنلا لوقحلا ضعب رامثتسا يناريالا

 نم ةدافتسالا ضرغل :ةطيسبلا تاناكمالا تاذو

 .اقاش ادهج كلذ ليبس يف لذبيو .ةطيسبلا اهدئاوع
 هفده ققحي هكرتنس له نكلو .انيلع ايفاخ سيل اذهو
 نحنف .الك ءطاسيب ؟لوقحلا هذه رامثتسا نم هتاباغو
 نع تاليصفتلا لك انيدلو .مامتهاو ةقدب انودع عياتت

 لمعتسو .اهتطروو اهتمزا نم ج ورخلا ناريا تالواحم
 رداصملا هذه نم ىتح ودعلا نامرح ىلع دج لكب

 نا ءطقف كل لوقاف ..؟ ىتمو فيك اما .ةريغصلا
 بسانملا تقولا ىف يتأان تاجلاعملاو تاتيقوتلا

 اذه لكو ؛كلذ بحوتبست اهارن ينلا فورظلا بسحو

 نيسح مادص سيئرلا ديسلا رماواو تاهيجوتب طبترم
 دكؤا هتلق امل الامكتساو .ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا
 ةلومشملا فادشالا لك ىلا لصتس انعارذ ناب
 فرعن يتلاو «نيلاجدلا روحج» اهيف امب .انطيطختب
 ةجاحلا دنع ءافتخالا ضرغل اهنم ريثكلا اوآيه مهنا
 ينيمخ رقم ىلا لصن نا اننكمي ام ةحلسالا نم انيدلو
 !!؟.. نيتنس ىلاوح لبق كلذ انلعف اننا نظاو :هسفن

 ةنراقملل لاحم إل
 مغر ايناريا ايوج اطاشن حملن انأدب ؛:ةريخالا ةنوآلا ف

 مالعالا لئاسو نا هابتنالا تفلي ام نكلو ,هتيدودحم
 ظاشنلا اذه لثم ميخصضت لواحت ؛اهنم ةيبرغلا تاذلايو
 نبا انضياز» كلذ سقت فك نآوسلا ىلا. اتدوكم اذهم
 ؟رضاحلا تقولا يف ةيناريالا ةيوجلا ةوقلا لاح حبصا

 ١" - لوليا 55  1١/ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١985

 ,- ' ثكالعغاا حورصوم

 ةماستبا نابعش ديمح رايطلا قيرفلا مستبي -
 بيجي ةطيسب ةنراقمبو .حضاو ىنعم تاذ ةفيفخ
 دقعن نا الوا انيلع» الئاق اذه عرفتملا انلاؤس ىلع

 :يناريالا اضياو يقارعلا ناريطلا هققح ام نيب ةنراقم
 ةنراقم يا كانه سيل يهيدب ..جئاتنلا نع لأسنو
 انحلاصل يوجلا قوفتلاف :ةيبيرقت تناك ول ىتح
 نكلو:ناريا قمعو ةكرعملا وج دايسا ابروقصو اقالطا
 ةليلقو ةدعابتم ةدناربا تاراغ كانه نا ركنن ال لياقملاب

 لشفلاب يهتنت ام ابلاغ ,ةيقارعلا دودحلا ىلع ادج
 مغر ةريغملا ةيناردالا تارئاطلا طاقساب يا عيرذلا

 هناف اذه عمو :ةيئانلا ىرقلا فدهتست بلاغلا يف اهنا
 تاراغلا هذه لثم هياحب لشفلا ناك تلق امكو

 ةيوجلا انتاعافد نم مهتارئاط تلفت نيحف ةيناربالا

 يقلت اهارن :ةيدودحلا ةيئانلا قطانملا يف ةرسيتملا
 وجلا حالسف ةبراه يلّوتو قفتا امفيك اهتلومح
 زاتميو ةيلعافلا مادعناب ةلحرملا هذه يف مستي ينارنالا
 هنكلو :ناريا يف مكاحلا ماظنلا هفرعي ام اذهو :نبجلاب
 طوغضل هضرعتو قلطملا يوجلا :نقوفت ةهجاوم يف
 ربغو ةيضارعتسالا تاراغلا هذه لثم ىلا أجلي ةيبعش
 وجلا حالس دئاق فيضي كل حضوأ ينعدو .ةرثؤملا
 موقن امدنع نحنف ,يقطنملا مكحلا لجا نم يقارعلا
 ةدقعمو ةرثؤمو ةريبك امئاد يهو ؛ةيوج ةيلمعب
 انارئاط ددع نع بلاغلا يف نلعن ال ؛اطيطختو اذيفنت
 امبرو ةرئاط نيسمخلا قوفي دق اهددع نا مغر ةريقملا
 يفو ةيناريا ةراغ ثدحت امدنع لباقملا فو امنيب .رثكا
 قدت لوبطلا أدبت .ركذي ريثأت يا نودو ؛ةتيم ةقطنم»
 نا ةبراوم نودو ةحارص لكب نونلعيو :ناريا يف
 !!؟ةيلمعلا هذهي تماق دق مهدنع نم نيدنرئاط وا ةرئاط

 قيرفلا لصاوي  .يداعملا اضياو يبرغلا مالعالا
 رابخالا هذه لشم فقلتي  نابعش ديمح رايطلا
 بابسال .اهتيقادصم نم دكأتلا نود ىتح .اهلقانتيو
 دنع اهلمجم يف بصتو .نيريثكلل ةفورعم اهنا دقتعا
 لصو يتلا ةوقلا ىلغ ةدنعتلاو: قاروالا ظلخ ةلواحم
 ىوتسملااذه لثمبو يقارعلا وجلا حالس اهيلا
 كلتو .ةيلايربمالا لودلل قوري ال اذه لثمف .يقارلا
 لصت كلذل :ةيبارعلا ةماللو قارعلل ءادعلا نكت يتلا
 نيب ةنراقم دق ىلا نيياحالا ضعب يف ةطلاغملا اهب
 تاموقم نا مغر ,يناريالاو يقارعلا يوجلا حالسلا

 ةوقلا نا ثيح :ةرقطنم ريغو ةمودعم ةنراقملا هذه

 الا كلتمت الو .امامت ةزجاع ايلاح ةيناردالا ةيوجلا
 ىتح ليوط تقو رمد نل ةليلقلا تارئاطلا نم اددع

 كلذ ىتحو ..امامت ةحيسك ةوقلا هذه حبصتو يهتنت

 نم نكمتبي نا يناريالا ماظنلا ىدحتن تقولا

 ما اريغص ناك امهم يودح يقارع فده يا فادهتسا

 زواجتي نا هوعدن طقفو تارئاطلا نم ددع يأبو اريبك
 ىرقلا نع دعتبيو ةيئانلا قطانملا ةيقابلا هتارئاطب
 .اهب لحيس ام ىريل ةريغصلا ةيدودحلا
 هايمو ةقطنم يف يناريالا يوجلا طاشنلا اذه نع اذامو ا#
 ؟يبرعلا جيلخلا

 يف ةحضاو هتاريثأتو :بئاخ حالس هنا :بيجي

 جيلخلا هايم يف نقسلا دض ةيرحبلا ةنصرقلا ةيلمع

 مدعل .,تايلمعلا ةقطنم جراخ ةنكما يف و ءيبرعلا

 جيلخلا يف ةدياحملا نفسلا هذه نع تاعافد يا دوجو

 تايلاعف نم هنوعيبطتسي ام لك اذهو :جيلخلا لفساو

 ؟نآلا

 ةداعال هيناريا تالواحم نع :رخآلاو نيحلا نيب عمسن 8

 نم ركبم تقو يف قارعلا اهرمد ىتلا ةيوجلا اهتوق ءانب
 ناريا لوصح نع ىرخاو ةرتف نيب عاشي اضياو «برحلا
 ءوضلا يقلت نا دون ءالثم نيصلاك لود نم تارئاط ىلع

 ؟اذه لك ىلع

 اهيقلت وا ناريا لوضحب مزجا نا عيطتسا ال
 اذه لثم اضيا انعمس نحنو .نيصلا نم تارئاط
 ,عوضوملا اذه لثم ف ضوخلا كرتنلو .مالكلا
 ؟ناريا اهيلع لصحتس تارئاطلا يا :اغم لءاستنلو
 يتلاو ادج ةمدقتملا انتارئاطب ةنراقم اهاودج يه امو

 مك لءاستن اضياو .. ؟يوجلا انحالس دامع نآلا يه

 لصي نا نكمملا نم لهو ؛اهيلع بيردتلا قرغتسيس
 لك ؛انيرايط نم رايط ثدحال ةربخ ىندا ىوتسم ىلا
 اهنا :لوقلا ىلا اندوقت اهتنوحا ٍِق ةلئسألا هذه

 اهل سيلو اهيف ىودج اال عيقرت تايلمعو تالواحم
 - نولوقي امك  ةربعلاف .بسحق اذه سيل .لبقتسم
 لاؤس يدلو .اهمدختسي نمب امناو ةرئاطلا يف تسيل
 ملاعللو يناريالا ماظنلل هيلع باوجلا كرتا ريخا
 نم ةمدقتملا اهتارئاطب ناريا نكمتت مل اذا : وهو ءاضيا

 اهحالس ىواهتو ءيش يا لعف نم : فاو ١ 4 فا زارط

 امهم ىرخا تارئاطب لعفت نا اهنكمي اذامف .يوجلا
 ؟اهعون ناك

 انف انل اكل

 ثيح .اليوط هتقو نم تذخا يننا ترعش نا دعب
 ريخالا لاؤسلا اذه هتلأس هبلطت تايلمعلا ةفرغ نا
 ةقيقح نع ناك لوالا .نيفصن ىلا هرطشا نا تلواحو
 ةيدج ىدمو لاتقلا تاهبج ىلع ةيناريالا دوشحلا
 برض نع يناثلاو .بقترمو ديدج موجه نش يف ناريا
 ةدواعمل ةلواحم ىف رركتم لكشيو ةيندم فادهال نارسا

 .«ندملا برك» لاعشا

 يساسحا الوا ددب نابعش ديمح رايطلا قيرفلا
 ةياحجالل هدادعتسا ىدناو .ءاقللا راصتخا ةرورضي

 يف ةفاحصلاو مالعالا رودب ازازتعا لاؤس يا ىلع
 دق ناك ةلئسا نم يتبعج يف ام نكلو .قئاقحلا سكع

 تالواحم كانه .كلاؤس نم لوالا رطشلل ةيسنلاب»
 ,عساو موجه نشل ةيناريا دوشح اهقفارت ةيضرعت
 ماظنلل ةروهدتملا ةلاحلل ةيقطنم ةجحيتن هذهو

 لمع ىلا هرطضي امم , روهدتملا هداصتقاو .يناربالا
 ىلع نم دكؤاف كلذل .ايراحتنا ناك ول ىتح ءيش يا
 ماظنل قرخا لمع يا نا «ةيبرعلا ةغيلطلا» تاحفص
 :ماظنلا اذه ةياهن نوكيس ددصلا اذه يف ينيمخ
 .ةيلكيهلاو ةيداصتقالا هتاناكمال لماشلا ريمدتلاو

 ةيعفدملاب ندملا برض هتدؤاعم نعاما

 ماظنلا اذهف .ءانبجلا لعف وه اذهف .خيراوصلاو
 هفادها برض ْف ردتقملا انلعف هباجي دقاحلاو لهاجلا
 لئاسوب خويشلاو لافطالاو ءاسنلا برضب ةيويحلا
 طقس ديهش يا ىسنن نل انتهج نم نحنو .ةنابج
 تقولا يف درت فوسو .ةيناريالا ةيجمهلا هذه ببسب
 هذه لثم يف ناريا ماكح يدامت ول اميف سسانملا

 ,درلا ىلع انتردق ىدم عيمجلا ملعيو .ةيجمهلا
 اريمدت ةيناريا ةئيدم ةياو نارهط رمدن نا انناكمابف
 نوكيس انباسح ناف كلذل .ةيسايق ةرتفبو الماك
 (0«رذنا نم رذعا دق» تارمو تارم انلق دقو .اردسع
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 ةقميقلا ةعيلطلا  دادغب

 تلفتحا ةيقارعلا ندملا ةيقبو دادغب ةمصاعلا [-
 ىلع تاوئس تس رورم ىركذب يضاملا ع وبسالا هب

 خيراتلا يف يبرع رارق لوا ذيفنتو ةدالو ا...
 عساو ناودع ضايهجال يركسعلا درلاب رضاعملا

 قارعلا حايتجال هتيبت ينيمخ ناريا تناك .بقترمو
 داياونو .ةحضاو هرداوبيو هحمالم تناكو .كاذنأ

 198٠١ ماع نم ريمتيس /لولبا ١١ موي يفق .ةنلعم

 ناك يناريا موجه جئاتن يداقت ةيقارعلا ةدايقلا تررق
 ةيناودع تاحيرصت ةلسلس دغب عوقولا كشو ىلع

 .ةدودحم ةيركسع تايلمعو .ةيدودح تاشرحتو

 رهشلا نم عبارلا ىتح ريطخ وحن ىلع دعاصتت تلظ

 ةدع برض لمشو ةقحاللا مايالا ف دعاصت مث ؛هسفن

 ةيدودحلا ندملا يف ةيلورتب ةيداصتقاو ةيناكس فادها
 ناريا اياون ةقيقح .كشلا لدقي ال امب دكا امم ,ةمخاتملا
 ارارم اهماكح هب حرص ام ذيفنتل ؛ةلماش برح نش يف
 يف مكحلا ماظن رييغتل ةوقلا مادختسا ىلع مهمزع نع

 .هيف ةايحلا رايخو قارعلا
 ةيناودعلا اياونلا ضاهجال لوألا يقارعلا درلا

 تراغا دقف يقارعلا يوجلا حالسلا هأدتبا ,ةيناردالا

 تاراطملا نم ةعومجم ىلع تارثئاطلا نف بارسا

 رثالا غلبا هل ناك امم ,ةيناردالا ةيركسعلا دعاوقلاو
 بسحت تناكو .كاذنأ ةيناريالا ةوقلا ريثأت لمحم ىلغ
 كلذل .حيلستلاو ةدعلا ثدح نم ملاغلا يف ةوق سماخ

 ةسداسلا ىركذلا يف نيسح دحادص سيئرلا صرح

 نم ةيخنب يقتلي نا ءيضاملا عوبسألا عدرلا رارقل
 ,ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا دئاق مهتمدقم يفو نيرايطلا
 يف ركذيلو ,ةعاجشلل اطاوناو ةعيفر ةمسوا مهدلقدل
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 ذغب ةشارمالا ةيوجلا ةوقلا هلا تلا امي هسفن تقولا

 اهتدلاعف تحبصا دقف :برحلا نم تاوفس تس

 وجلا حالس حبصا نيح يف .ركذت ال داكتو ةمودعم

 هتاناكماو هتاردق تمانتو ,ةكرعملا ءامس دنس يقارعلا

 ةملكلا يف نيسح خادص سيئرلا اعد يذلا دحلا ىلا

 هيبلا ورعب نا .نيرانطلاب هئاقل لالخ اهاقلا ينلا

 ,قارعلا حلاصل برحلا ةجيتن فصن مسح ةيلوؤسم
 ةيربلا ةحلسالا ةيقبل رخآلا فصنلا كرت اميف

 نم عيني ناك نيسح مادص سيئرلا هلاق ام ؛ةيرحبلاو
 ةمساحلا ةلحرملا هذه 8 يولوو ةعساو ةقيقح

 تاضرعتلا ضعب اهللختيو ةيربلا دودحلا
 امئاد يهتنت تناك يتلا ةريبكلا ةيناريالا تاموجهلاو
 مسرد يقارغلا وجلا حالس ناك ,ةميزهلاو لشفلا ىلا

 يقارعلا مسحلا حمالم باجعالل ريثملا هطاشنب

 نيتمهم هئاداب كلذو :مالسلا صرف ليجعتو :برحلل
 ريمدتو ةيقارعلا تاوقلا دانسا ىلوالا :نيتيساسا

 لكايهو تازكترم ميطحت ةيناثلاو .ةيناريالا دوشحلا
 ءيفارمو ةيلورتملا تاشئنملا برضي ,يناربالا داصتقالا

 ةيداصتقالا تاشنملا ريمدتو .لورتيلا اذه ريددصت

 ريستو :يناريالا يبرخلا دوهجملا مدخت يتلا ةيويحلا
 دفا ةلاطاب حمستو .ناريا يف ةيمويلا ةايحلا ةلجع
 ةيوجلا تامهملا دادعت لاجم ق انه انسلو .برحلا
 طيطختلا ىوتسم ىلع ةحجانلاو ةزيمتملا ةيقارعلا
 ةئداصتقالا فادهالا دض عادبالاو ذيفنتلاو

 برض ىوتسم ىلع تايلمعف :ةيناريالا ةيويحلاو
 ,يناردالا طفنلل يسيئرلا ليمحتلا بصم جرخ ةريزج
 ةربسزح ىلا ةيبنحالاو ةشاربالا تالقانلا ةقحالمو

 ,ةيقارعلا دودحلا نم رتموليك فلا دعبت يتلا ىرسس
 طقنلا عبانمو يسرافو نافال رزج ىلع ةقحالتملاتاراغلاو

 رركتت داكت يشو :ناهذالل ةلئام تايلمع اهلك :ينارسالا

 لئاسو اهتاريثأتو اهادص لقنتو .مايا ةعدضب لك
 طاشنلا مجح ىلغ لدلدنللو اذنه اننكلو .يملاعلا مالعالا

 درون ,برحلا تاونس لالخ .الامجا يقارعلا يوجلا
 ةدوجلا ةوقلا دئاق نابعش ديمح رابطلا قيرفلا هلاق ام
 ققح يقارغلا وجلا حالس نا نم ارخؤم ةيقارعلا
 جرخ ةريزج باضاو :يناربالا ىمعلا يف ةعلط ه5

 ةوقلل برحلا يف لعافلا رودلا اذه .ةرم ١7 ةيويحلا

 لكشبو رارمتسالل حشرم حضتي امك ةيقارعلا ةيوجلا
 لي انه دحا هيفخي ال ام اذهو ء.اضيا يعونو مانتم

 ةديدج تاجافم نآبي تاديكاتلا ىلاوتت دو انلع هب حرصي

 قوفتلا اذه ةهجاؤم يف ةزجاع فقن يتلا ناريا راظتناب

 دعبو ةريخالا ةنوآلا ىف تاجل كلذل .يوجلا يقارعلا

 اهتاشنم ىلع ةحجحانلا تايلمعغلا نم ةلسلس

 ندملا دض اهبرح ديعصت ىلا :ةيلورتبلاو ةيداصتقالا
 نا ناكسلاب ةلهآلا ةرصيلا ةنيدم ةصاخو ةدقارعلا
 .ةليقثلا ةبعفدملاب افصق اهيلع تلاهنا

 ةيندملا فادهالل يناردالا فصقلا رثؤيس له

 ام | اذه .همجحو يقارعلا يوجلا طاشنلا ىلع
 لالخ عطاق لكشب نيسح مادص سيئرلا هيلع باجا
 ميطحت يف قارعلا ةيجيتارتس دكا دقف نيرايطلاب هئاقل
 مدختستنت مل نآلا ىتح :لاقو :يناريالا داصتقالا لكبش

 تازكترملا ميطحتل ةيوجلا ةوقلا يف انتوق لك
 نوكنس انثنكل :فاضاو . مهداصتنقال ةيساسالا

 ءاهنا مكيلع ناريا يف عايجلا مهل لوقي ىتح نيرطضم
 عضو دق نيسح مادص سيئرلا نوكي اذهب .برحلا
 تارشؤمو حمالم حوضوب مسرو .فورحلا ىلع طاقنلا

 ناريا ماكح لواحي يتلا برحلا نم ةمساحلا ةلحرملا
 تباثلا ىوقلا نازيم ىلع ريثأتلاو اهبنجت لئاسولا لكب
 لماوعب لسوتلا قيرط نع ىتح .قارعلا حلاصل اهيف
 طفنلا تالقانل ضرغتلا دنع اولعف امك ةبحراخ

 .ةينحالاو ةيبرعلا ةبحيلخلا راطقالل ةعياتلا

 قدب ناريا رارمتسا اضيا قايسلا اذه يف ىقبي
 يف هب تدعوت ام اط يذلا ريبكلاو مساحلا موجهلا لوبط
 .قمعلا ىف هلولف ةقحالمو هريمدتي يقارع دهع لباقم

 ,؛نآلا ىتح موجملا اذه لثم نيشت حل ناربا نا مغرو

 امك اهل للهت نا ثبلت ام ةيئزج .تاضرعتي تفتكاو
 رمد نا دعب اهماكح ىراوت مث ,قيمعلا ءانيملا يف تلعف
 هايم طسو يف ءانبملا اذه لالتحا ةلواحم ىقارعلا

 تاضرعتلا هذه ناف اذه لك مغر يبرعلا جيلخلا

 رزج يف لصح امك ةحداف رئاسخب تهتنا يتلا ةيناريالا

 لشفلا ةيطغتل ةفوشكم ةلواحم يه ؛اهريغؤ نونجم
 ,قارعلا لالتحا وهو :يناريالا ماظنلل ريبكلا فدهلا يف

 يا زارحا نع برحلا نم تاونس تس مغر هزجعو

 ةلئاهلا ةرمدملا رئاسخلا هيف رربي ؛طيسب ولو ,حاجن
 تغلب يتلاو ,ةرتفلا هذه لالخ ناريا اهب تينم يتلا
 نع القنو ارخؤم ةيناريالا ناهيك ةفيحص فارتعاب
 رايلم 17١ اهنم .رالود رايلم 7٠١١ ةيمسر رداصم
 يناريا ليتق نويلم نم رثكا ادع .ةيطفنلا تاشنملل

 هذه ناريا لصاوتس لهف نيقوعملا نم مهلثمو
 كسمتبي ديلقت اذه نا ودبي ؟اهديزتو ةحدافلا رئاسخلا

 وه اذه ؟ءيش لك ناريا تدقف ول اذام نكلو ينيمخلا هب

 [1.لاؤيسلا
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 يف ادج ةماه ةزفقب يضاملا عوبسالا اًنَعلاط
 لصوت يه ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا لاجم

 يبوروالا نواعتلاو نمآلل ملوهكوتس رمتؤم [ ١
 رامضم يف برغلاو قرشلا نيب ديدج قافتا ىلا
 بوشن عنمل ةلدابتملا ةيركسعلا ةبقارملاو تامولعملا
 .اطخلا وا ةفداصملاب برح

 ماعلل يكنسله قافتا ىلع ادج مدقتم قافتا وهو
 اهعضي يتلا ايندلا دودحلا ثيح نم ال 65

 ةوعدو يركسع طاشن يا نع قيسملا غالبالا بوجول
 هنوك ثيح نم كلذك لب .ةبقارملاو روضحلل نيرخآلا
 ةعقوملا لودلا نم ةلود يا هبحومب لبقت قافتا لوا

 مازنلالا نم ققحتلل اهيضارا يف رشابملا شينفتلاب هيلع
 هدونبب

 هدونبو هتعيبط يف نمكت ال قافتالا اذه ةيمها نا

 ةلحرم نم هل رشؤي اميف لب .بسحف ةرشابملا هجئاتنو
 نيتلودلاو ةماع نيركسعملا نيب تاقالعلا يف ةديدج

 ىلجتي لولدملا اذه لعلو ..صاخ لكشب نييمظعلا
 ةثالث لبق ديردم رمتؤم انركذن ام اذا حضوا ةروصب

 نع رهشا ةتس نم رثكأل نورمتؤملا رجع امدنع تاونس
 !يمانخ نابب درجم ىلع قافتالا

 نم رقكا قيقحت عم ديدجلا قافتالا قفارت كلذ نم رثكا
 نيب ةيراجلا ىرخالا ةريثكلا تاضوافملا يف مدقت
 امهتمقل اديهمت ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا
 .ماعلا اذه ةياهن لبق ايئدبم اهدقع ىلع قفتملا .ةلبقملا
 عامتجا لاجملا اذه يف هسفن يضاملا عوبسالا دهش دقو

 ريزول ناغير سيئرلا لابقتساو زتلوشو هزدان درافيش
 مدقت كلذكو .ضيبالا تيبلا يف يتايفوسلا ةيجراخلا

 ريبك بواجت اهيف ةديدج تاحرتقمب ةدحتملا تايالولا
 نم دحلا تاضوافم يف ةيتايفوسلا تاحرتقملا عم

 ...فينج يف نيقالمعلا نيب ةيراجلا حلستلا

 ؟اسنرف ةقالع اه
 - مزجي مل نا - حجري ,تارشؤملا نم هريغو .كلذ لك

 نييمظعلا نيتلودلا نيب ؛ددجتملا قافولا» هاجتا ناب
 ريثكلل تاقافتاو لولح داجيا وحن هكرحت يف عراستي
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 راب يف تارجفتملا برش
 تافارص لك لزنخأ

 نيقالمعلا ةمق لبق اهرود ىلع قيرطلا عطقل
 --- واو“ ب وا

 قلرتلان
 ةرتوتملاو ةقلاعلا ةيميلقالاو ةيلودلا لكاشملا نم
 .ملاعلا اذه نم ناكم نم رثكا يف ةرجفتملاو

 نا اذهك مهاد يل ود قاقحتسا لظ يف يعيبطلا نمو

 ثحبلل ةحشرملا تامزالا فارطا نم فرط لك ىعسبي

 وه ام لك مادختساو يوقلا هروضح ديكاتل ءلحلاو

 هموصخ روضح يفنل طغضو ةوق قاروا نم هيدي نيب
 .نكمم ردق ىندا ىلا روضحلا كلذ صيلقت وا

 ام نيبو ةقيقحلا هذه نيب ةلص نم له ..ىرت -

 سيراب يف ريجفتو فنع لامعا نم اسنرف هل تضرعت
 ؟نانيل بودجو

 اذه ىلع درلل ةيناكما نم رثكا كانه ةقبقحلا يف

 :ددكاتلا وا يفنلاب ءاوس لاؤسلا

 عم لماعتلا ةرئاد نمض ءاقدلا ةيناكما كانش :الوا

 ثيح ...ثدحلل ةيرهاظلا غيصلاو ةنلعملا تالوقملا

 يه سيراب يف «تارجفتملا برخ» ناب لوبقلا نكمي
 ةيطسوا قرش تاعومجم لبق نم طغض ةيلمع درجم
 اهرصانغ ضعب نع جارفالا نامضل «؛ةريغص»

 يف لوصولا نكميو .ةيسنرفلا نوجسلا يف ةدوجوملا
 نمض تاعومجملا هذه رصحب لوبقلا ةحرد ىلا كلذ

 يتلا «ةينانبللا ةيروثلا ةيولالا» يه ةدحاو ةعومجم
 اهنا ىلع ةيلودلاو ةيسنرفلا مالعالا ةزهجا اهروصت
 ميهاربا جروج مضي ذا ..ابيرقت يلئاع ميظنن درجم
 نم رصانعلا ضعيو هتمومع ءانباو هتوحاو هللا دبع

 !«تايبقلا» يه نانبل لامش يف ةدحاو ةبرق

 تاوقلا دض تابلمعلا نا لوقلا كاذنأ نكمدو

 نع ايلك لصفنم ثدح يه :نانبل بونج يف ةيسنرفلا
 طبيترم ثدح وهو ..سيراب يف تارجفتملا برح
 يسنرفلا رودلل ةفرطتملا ةيمالسالا تاميظنتلا ةيئادعب
 املغ ؛ظسوالا قرشلا و نانبل يف ةيسنرفلا ةسايسلا وا

 جارفالل طغضلا قاطن نمض هرصح اضيا ناكمالاب نا

 !اسنرف يف نيجاسملا ضعب نع

 امم رثكا قطنملا ىلا ةدنتسملا قئاقحلا نا ريغ :ايناث
 نم لانت :ةسوملم تامولعمو ةلدا نم اهلءرفوتم وه
 ..ةقياسلا ةيرظنلا ةيقادصم

 امو اهراركتو سيراب يف تايلمعلا مجح نا-]آ
 ةيتسجولو ةينفو ةيرشب تاناكما نم هجاتحت

 ةمؤألا
 ١ ةيك#  ت :دطفل

 ؛نآلا ىنح :قوكتلا ةجرد ىلا مدقتم يميظنت ىونسمو

 ةجرد مغر ةيسنرفلا تاطلسلا تايناكما ىلع

 ينلا ةقبغشلا ةئيعتلاو ىوصقلا اهرافتتسا

 تاهج دوجو حيجرت وحن دوقي هلك كلذ نا ..اهتدئاس

 .اهريدتو «برحلا» هذه ءارو فقت ةريبك

 بونج ثادحا نيب تيقوتلا يف طابترالا نا
 يف تارجفتملا برحو ةيسنرفلا تاوقلا دض نانب
 توريب يف يسنرفلا يركسعلا قحلملا لايتغاو سيراب
 هذه ناب ميلستلا ةيناكما نم اريثك فعضي ,ةيقرشلا
 اهنيب دشي الو ضعبلا اهضعب نع ةلوزعم ثادحالا
 :يوق ظيح

 ,تاهج كانه نوكت نا ةرورضلاب ضحدي ال اذه - ج
 امدرق .ثادحالا نم لسلسملا اذه ءارو .ةدحاو ةهح ال
 ىدعتي ال ضعبلا اهضعب ىلا اهدشبي يذلا طيخلا ناك

 ةكرتشم حلاصم دوجو ثيح نم .فدهلا ىف قفاوتلا

 داعبتساب  اهددعت لاح يف  ةددعتملا تاهجلا هذهل

 قرشلا ةقطنمو نانبل نم نييسنرفلا رودلاو دوجولا
 ..اهلك طسوالا

 نيد ةقالعناو تيقوتلا عوضوم ىلا يأن انه :اثلاث

 يذلا مهادلا يىنودلا قاقحتسالا نيدو ثادحالا هذه
 لاؤس ماما انسفنا دجن انهو .ةيادبلا يف هيلا انرشا
 :رخآ

 دوجولا داعبا ىف ةحلصملا تاذ تاهجلا يه نم

 تاذلاب ةلحرملا هذه يف .ةقطنملا نع نييسنرفلا رودلاو

 ةلاحلا ةدئام ىلع ثحبلل ةحشرم اهتامزا رينعت ثيح

 لكشب وا ؟نييمظعلا نيتلودلا تاقالع ىف ةديدجلا

 :رخا

 يف يسنرفلا دوجولا نم ةررضنملا تاهجلا يه نم

 ؟ةقطنملا تامزال لولحلا خبط ةرتف

 سيراب يلع قيرطلا عطق
 خبط ةدئام ىلع العافو ايوق ايسنرف اروضح نا

 !تبقرقل يديسقتلا يقف :ةحاسم 3/41 نم :سسيراف تانيه
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 ..روما ةلمج حرطي ناو دب ال :ةقطنملا تامزال لولحلا
 :اهمها

 ١ - سكياس» قاقتا نع ريثك مالك ايلاح يرجي -

 ةيسايسلا ةطيرخلا مسر هبحومب من يذلا ؛وكيب
 ريدجلاو .ةقطنملا يف ايلاح ةمئاقلا لودلاو تانايكلل
 فلتخي قافتالا اذه نع ايلاح يراجلا مالكلا نا ركذلاب
 ..تانيتسلا و تانيسمخلا يف هباشملا مالكلا نع اريثك

 دوجو وه مالكلا ضرعم ناك ةقباسلا ةلحرملا يفف
 ةلضانمو ةضهان ةيبرع ةيودحو ةندعش ةكرح

 «وكيب  سكياس» قافتا دودح زواجت هاجتاب
 ,اهضعب ؤا .تانايكلا هذه جمدل هتايطعمو

 ىوق دوجو وه مالكلا ضرعمف نآلا اما .اهديحوتو
 قاقتا قرخ ىلع لمعت ةلعاف ةيميسقت تارايتو

 هذه تيتفت يا ,سكاعملا داجتالاب ؛وكيب - سكناس»

 ةيفئاط تاليودو رغصا تانايك ىلا اهقيزمتو تانايكلا
 !ةيرصنعو ةيبهذمو

 اًئيش ينعي ال دق روكذملا قافتالا نا حيحص - ١

 رورم دعب هنامض نع ةلوؤسم يه الو ؛ةيلاحلا اسنرفل
 وه اضيا حيحصلا نكل ..ثادحالاو تاوئسلا هذه لك
 يه يبرعلا نطولا عم ةثيدحلا اسنرف تاقالع نا
 نمض ةدوجوملا تانادكلاو لودلا عم ةمئاق تاقالع

 اسنرف تاقالع تفلتخا اميرو  روكذملا قافتالا دودح
 لودلا تاقالع نع .تاذلاب بناجلا اذه ىف .هذه

 تانايكو لود عم لماعتت اهرابتعاب ىرخالا ةيبنجالا
 ..تاكرحو ماكحو ةمظنا عم نورخآلا لماعتي نيح يف
 ىلع يرش وج رييغت ثدحي مل هنا لاجملا اذه ىف ظحالبو

 .ةيبرعلا حصاوعلا نم ديدعلا عم سيراب تاقالع

 كلت ةمظنا يف رييغتلا نم ريثكلا لوصح نم مغرلاب
 لاردجلا ىسرا نا ذنم .اهتسايسو اهماكحو مضاوعلا
 ةرصاعملا ةيبرعلا  ةيسنرفلا تاقالعلا سسا لوغيد
 ةلداو دهاوش نع ثحبلا نكميو .1451 برح دعب

 رصم نم لك عم اسنئرف تاقالع يف :ةقدقحلا هذه ىلع
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 نييسنرفلا لان ام لك مغر) ةيروسو نانبلو قارعلاو
 اهتاقالع كلذكو ..(يروسلا ماظنلا يدبيا ىلع ىذا نم

 .ايقيرفا لامش يف ةيبرعلا راطقالا عم
 يخيراتلا دعبلا اذهل ةفاضالاب اسنرف نا - '“

 يه ,ةقطنملا عم اهتاقالع يف يسادسلا  يفارغجلاو

 ةحشرملا اهتامزا نم ديدعلا يف لعغاف فرط اضيا

 .نيقالمعلا ةمق ةدئام ىلع روضحلل

 - يسايسلاو يفاقثلاو يخيراتلا اهروضح اسنرفل

 لكشي روضحلا اذهو .نانبل يف يركسعلا اريخاو
 ينانبللا نايكلا ةدحو ىلع ظافحلا ةفك يف انزو ديكاتلاب

 ىوقلا حلاصم عم ضراعتي يلاتلابو .هلالقتساو
 .هميسقت ىلع ةلماعلا

 برحلا يف حضاولاو نلعملا اهفقوم اسنرفلو
 ناريتيم سيئرلا هنع ربع دقو ةيناريالا  ةيقارعلا
 كلذ حربشو ...«قارعلا مرُهن ناب حمسن الد : لاق امدنع

 نكمي الو ةقطنملا يف نزاوت لماع قارعلا نا هلوقب
 .كانه مئاقلا نزاوتلاب لالخالاب لودقلا

 قارعلا ةميزه ةلاسم نآلا زواجت دق رمالا ناك اذاو
 يذلا يروطسالا دومصلا دعب ةليحتسم تتاب ينلا

 رما ناف ؛ةدايقو اشيجو ابعش لطبلا رطقلا اذه هادبأ
 يف ىتح احورطم لازي ام ةقطنملا يف نزاوتلا ىلع ظافحلا
 هذهل ةياهن عضو ةيفيكل ةغيص نع ثحبلا لاح
 .برخلا

 ةفغيصلا هذه نم هسفن قارعلا فقوم ناك اذاو

 تاقالع ةماقاو ةبلودلا دودحلا ىلا ةدوعلاب ددحملا

 ,ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو راوجلا نسح
 ناف ؛نزاوتلا ىلع ظافحلا عم حضاو لكشب يقتلي
 ربيدصت ساسا ىلع هلك مئاقلا يناريالا فقوملا

 يذلا نزاوتلا ىلع يرذج لكشب ضراعتي :ةروثلا»
 .ناردتيم هنع ثدحت

 حلاصم ىلا علطتت يتلا اسنرف نا كلذ ىلا فاضي
 امد ةقطنملا دادتما ىلع برحلا دعب ام ةرتف ىف ىربك

 ادادعتسا نييمظعلا نيتلودلا نم لقا يه ناريا اهيف

 ..اهيف ةمئاقلا ةينايكلاو ةيميلقالا عئاقولاب طيرفتلل
 ةمزا» ديعص ىلع زيمتملا اهفقوم اضيا اسنرفلو -

 نيب ارخؤم لصح يذلا قافتالل ناكو .ءهطسوالا قرشلا

 ريثات يل ودلا رمتؤملا لوح تايفوسلا ةداقلاو ناريتيم
 نابكلاو ةدحتملا تايالولا فقاوم ىلع ريبك يدلس

 .عوضوملا اذه نم ينويهصلا
 فقت ثدح داشت ةمزا يف فرط كلذك اسنرف نا امك-

 هتاحومطو هتاوقو يبيللا ماظنلا ماما هجول اهجو

 يكريمالا عورشملا ةرئاد نم ةياهنلا يف جرخت ال يتلا
 ؛«كانشه يبدللا ذوفنلا لظ يف داشت موينارود رامثتسال

 راهدزا رصع يف ايبيل طفن رامثتسا يرجي ناك امك امامت

 ةيطفنلا حلاصملا هجتت نا لبقو ةيظفنلا ةعانصلا

 .هلك ملاعلا يف جاتنالا صيلقت وحن ارخؤم اهتاذ

 ةدقعملا تاعارصلا ةادس و
 يه ام .بناوجلا ةددعتم ,ةءارقلا هذه ءوض يف

 اميف ةحورطملا ةلئسالا ددصب ةيقطنملا تاحاتنتسالا

 ؟مدقت

 تانايكلا ميسقت ىلع ةلماعلا ىوقلا نا :الوا

 تاليودو تانايك ىلا طسوالا قرشلا ةقطنمل ةيلاحلا
 ةحلصملا ةيحاص يه .ةيرصنعو ةيبهذمو ةيفئاط

 خبط ةرقف يف اهنع يسنرفلا رودلا داعبا يف ىلوالا
 ناريا فقت ىوقلا هذه ةمدقم ىفو .اهتامزال لولحلا

 .ينويهصلا نايكلاو
 ينعي ال ةمدقملا يف نيتوقلا نيتاه نوك نا :ايناث

 امهم اهروضح عضي لب :ىرخألا ىوقلا داعبتسا
 يناربالا يرصنعلا ع ورشملا ,ةمدخ ْق .هنقيبص تناك

 فلاحت داعبا حضتت يذلا ينودهصلا يرامعتسالاو

 .موي دعب اموي ربكا روصب هيحانج
 ىرخالا ىوقلا ةكرح نوكت راطالا اذه نمضو

 نودتاو هوجولل يدصتلا ةنلمع يف انهتاطانشنو
 ماظنلا ىرخالا ىوقلا هذه زربا نمو ..نييسنرفلا
 تاميظنتلاو تامظنملاو يبيللا ماظنلاو يروسلا

 ال يتلا تاميظنتلا نم افريغو ةفرطتملا ةينيدلا
 .تاودالا وا ذيفنتلا لئاسو دودح اشرود ىدعتم

 تايالولا هئارو نمو ينويهصلا نايكلل نا :اثلاث
 لثم ىلا ءباهرالاب» عفدلا ف ىرخا ةحلصم ةدحتملا

 ْف هراجفنا اهثدحا يتلا ةجضلا نم ىوتسملا اذه

 نا رابتعاب ,ةيمالعالاو ةيفاقثلا برغلا ةمصاع سيراب
 مئالم يملاع ماع يار قلخ ىلا يدؤت ةوطخلا هذه لثم

 يف ةيكريمالاو ةينويهصلا ةيناودعلا عيراشملا ريرمخل
 !«باهرالا» ةحفاكم ةجحب ةيبرعلا ةقطنملا

 هحرط ام لهاجت نكمي ال تاذلاب لاجملا اذه يفو
 ةدحتملا تايالولل ةردخالا هترايز لالخ زيريب نوعمش
 امك ..باهرالا ةحقاكمل ةيلود ةمظنم مايق ىلا اعد امدنع

 دعب تارجفتملاب تلعتشا دق سيراب نا لهاجت نكمي ال
 ماق يذلا زرتلاو نونرف لارنجلا ةرايز لشف نم مايا
 تايالولا عم نواعتلا ىلا اهتوعدل ابوروا يف ةلوجب
 ةمصاعلا تناكو ..باشهرالا» ةحفاكم يف ةدحتملا
 !هعورشم اوضفر نيذلا ةمدقم يف ةيسنرفلا

 سيئرلا لوبق نع لاقي نا نكمي رمآلا اذه لثمو
 اهب بلاطي يتلا يلودلا رمتؤملا ةغيصب ناريتيم
 .هطسوالا قرشلا ةمزا» لح لجا نم نيلمركلا

 ةيناودعلا عيراشملا ةمدقم ىف نا كلذ ىلا فاضي

 عورسشف عقي ؛ةقطنملا يف ةيكريمألا - ةينويهصلا
 ىلع ءاوس .نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا ةيفصت

 ميزلت قيرط نع وا ةرشابم ةينودهصلا تاوقلا يديا
 واءلما» ةكرحل وا يروسلا ماظنلل ةمهملا هذه
 نا لاجملا اذه يف ظحاليو ..هسفن ينانبللا شيجلل
 يمالعالا طبرلا ىلع  ةلدالا بايغ مغر ازيكرت كانه

 ةَرهجا ضعب هيلع قلطت ام نيبو سيراب تارجفتم نيب
 ...:يتيطيسلقلا باشهرالا» ريبغعت ةيبرغلا مالعالا

 ماظنلا عوطت ىلا رظنلا نكمي هسفن قايسلا يفو
 هيجوتل (تاميخملا ةيقصت يدهعتم دحا) يروسلا

 توريب يف يسنرفلا يركسعلا قحلملا لايتغا ةمهت
 ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر تافرع رساي ديسلا هاجتاب
 !ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنل

 ةيسنرفلا ثادحالا نا حضتي مدقت ام لك ءوض يف
 ةلاسم تسيل .نانبل يف ما سيراب يف ءاوس ةريخالا

 لب :لويذ نودب ةلزعنم ثادحا يه الو .ةتحب ةيسنرف
 ,ةدقعم ةيميلقاو ةيلود تاعارص قايس يف عئاقو يه
 وه امم ريثكب ربكا تافعاضمو جئانن اهل نوكت امبرو
 [1.ايلاح يئرم
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 !«لمأ» ايشيلبمل توريب راطم ملستو .ةرغشم نم بحسنن اهتارياخم ةزهجأو ةيروسلا تاوقلاو

 بونجلا ناكس ناك :نيريخآلا نيرهشلا يف "
 مهو .مهيديأب مهبولق نوكسمي ينانبللا . ةلفف ظ

 عارصلا تاروطت .موي دعب اموي نوبقاري | | ٠
 نا نكمي ةقفص ةيأ نم نيفوختم .يلودلاو يميلقألا

 لالخ دهشت مل :بونجلا ةحاس نا نا ظحالملاو
 يف .لمألا نم ةوك حتفي .ءوده يأ نيدضاملا نيرهشلا

 مازحلا ِق صضصيرتملا «يلليئارسالا» بنذلا ةهحاوم

 .هايملاو ضرالا ىلع ضاضقنالا راظتناب .ينمألا

 يف ؛:ةيليئارسالا» ةيجينارتسالا قيقحتل ديهمتلاو
 كيرحت لالخ نم.متي ناك :يتاخبللا بونفجلا
 ,.ةيلودلا ءىراوطلا تاوق دض .ةيفئاطلا تايشيلبملا

 نانبل شيجد»و «ناريال يلاوملا ؛هللا بزح» ةمدقملا يف و
 نم ةيركسعلا هتادادما ىقلتي يذلا ءيبونجلا
 اذه ُْق .هايتئالل تفلملا رمألاو .اهسفن «ليئارساو

 - يناربالا لماكتلا تاقلخ لامكتسا وه .لاجملا
 دق هسسأ تناك نا دعب :نانيل بونج يف «يليئارسالا»
 ناديرت ال بيبا لتو نارهطف .جيلخلا برح يف تزكرت
 ىلع هتدايسو هتدحوو هتيفاع ديعتسي نا نانبلل
 نانبل ةدوع نا نع الضف .ةيمسرلا هتاسسؤمو هضرأ
 قطانملا قشمد نم عزتنت .ةدحولاو ةيفاعلا ىلا
 ,ةيروسلا تاوقلا ةرطيس تحت ةعقاولا ةينانبللا
 .ةقطنملاو نائبل يف ةيروس رود نا يف صلقتو

 هادملا "1 هادملا

 عماطملا عم ةليوط ةصق ينانبللا بونجللو
 دبع روتكدلا اهرشن يتلا ةساردلا فو .ةينويهصلا

 يف ,ةينانبللا ,راهنلا» ةديرج قحلم يف يلايكلا باهولا
 روتكدلا ددشي :1471 ماع نم وينوي /ناريزح رهش
 :ىدملا ةديعبلا ,ةيليئارسألا» عماطملا ىلع يلابكلا

 ةينويهصلا تارمتؤّوملا رضاحمل ةعساو ةعجارم يرجيو
 ؟ةووهسلا ةكزسلا 2نانق طاقعو ءاهططخي اهقلا ومو
 عماطملا هذه نا نيبتيف :مهلامعاو مهتاركوتمو مهراكفاو

 .ينانبللا بونجلا لمشت
 ؛ةيليئارسالا» ةموكحلا تريشن ١4054 ماع ىفو

 دقو .ةيمسرلا ةيئاملا اهعيراشم نمض ؛نتق» عورشم
 يرجو عينت يذلا يتاطيللا رهن هدايه رج نمضن
 . (يلايكلا روتكدلا لاقم) .ةينانبللا يضارألا يف بصيو

 نرتسيأ لديم» ةلجم ترشن 1152 ماع علطم فو

 ١ لوليا 59  ١ا/ا/ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١95

 :ةديدج ةرم ةيلودلا تاوقلا نم ىأرم ىلع
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 نم ناك» : هدف ءاح الاقم ةينودهصلا ةيكربنمألا «نردفا

 نا نكمي ال بقثلا ريوطت مالحا نا نييليئارسالل خضاولا
 . (يلابكلا روتكدلا لاقم) .يناطبللا هايم نود نم ققحتت

 يف دئارلا ةدايقب ءرحلا نانبل شيج» ليكشت عمو
 معدو ١915. ماغ ىف دادح دعنس ينانيللا شيجلا

 ملاعم تذخأ .شيجلا اذهل يلكلا «ليئارسا»

 بونجلا يف رولبتت ,ةيليئارسالا» ةيجيتارتسالا
 ةداعال ةديدجلا ةينويهصلا ةلداعملا نكل .ينانبللا

 ةيناكسلا ايفارغجلا بيترتو .بونجلا بيكرت
 عم الا :يئاهنو تباث لكشب حضتت مل :ةيسايسلاو
 ,1518 ماع يف بونجلل لوألا ينويهصلا حايتجالا
 رمأ ضرف .؛هلالخ نم .بيبأ لت فدهت تناك يذلاو

 اهعورشم يف فاطعنالا ةيادب نوكي .ديدج عقاو
 نيب هماستقاو نانبل ميسقت يف هتمجرت :يلعفلا
 ىلع ةرحانتملا ةيميلقالا ىوقلاو للملاو فئاوطلا
 .هضرأ

 |0080 اا حممبب :
 2 ل د سا

 ماع يف يلودلا نمألا سلجم رارق نم مغرلابو
 بحس ينويهضلا نايكلا ىلع ضرف يذلا , 7

 نم ءاهناكم ةيلود تاوق لالحإو ءبونجلا نم هتاوق
 بيبأ لت نأف .ةدحتملا ممآلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا

 يضارألا نم ءزجيبو ءرحلا نانبل شيج»ب تظفتحا
 ءزجلا كلذ تعطتقاو :يناطيللا رهن يلامش ةينانبللا
 ,ىلوا ةوطخك ,ينمألا مازحلا» دعب اميف هتّمس يذلا
 .19817 ماع يف يناثلا حايتجالل تدهم

 / ناريزح رهش يف «يليئارسالا» باحسنالا نكي ملو
 ءافكنا :ينمآلا مازحلا ةقطنم ىلا :14/6 ماع نم وينوي

 يهو .بونجلا يف ةينويهصلا ةيجيتارتسالل
 ,يناطيللا رهن هايمب رارمتساب سجهت ةيجيتارتسا
 نوكي اذكهو .ةلتحملا نيطسلف ىلا اهرجب ملحتو

 نانبل شيج» ريوطت مث .ينمألا مازحلاب ظافتحالا
 ةدايقب «يبونجلا نانبل شيج» ىلا همسا رييغتو «رحلا
 يدب يقبي «ًانليئارسا» أططخم .دحل ناوظنا ءاوللا
 لالخ نم ؛ءاهعماظم قيقحت يف نيتقيلط بيبا لت
 ىلوتت تناك نا دعب :ةيبونجلا  ةيبونجلا تاعارضلا
 .اهسفنب ةرشابملا ةهجاوملا

 ةيلودلا تاوقلا و يسرفلا رودلا
 نا نوعقوتي نا .دعبأ ىلا نيبقارملا ضعب بهذيو

 نا ىلا ءبونجلا يف «ةيليئارسالا» ةعافدنالا دعاصتت
 .ةهجاوملاو ةكرحلا ةردق ةبراحتملا تايشيلدملا دقفت
 رثكأ اهضعب تبراح ةيبونجلا ةيفئاطلا تايشيليملاف
 تاوقلا تنراحو ..ةيليئارسالا» تاوقلا تيراح امم

 نم ينمألا مازحلا ريرحت ىلا تعس امم رثكأ ةيلودلا
 تايرضلا نا ريس سدلو .«يليئارسالا» لالتحالا

 ةيسنرفلا ةدحولا اهتقلت يتلا ,ةفيذعلا ةيركسعلا
 بزح» يحلسم نم :ةيلودلا تاوقلا قاطن يف ةلماعلا
 يتلا ةيباهرالا ةجوملا عم تقفارت .يناريالا ءهللا
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 لعج يذلا رمالا .ةيسنرفلا ةمضاعلا تحاتجا

 نانبل يف ةديدج ةلداعم نع نوثدحتي نيبقارملا
 هجارخال ةيسنرفلا رودلا فدهتست طسوألا قرشلاو
 لاؤسلا وه اذه ؟ّنَم باسحل نكل .ةقطنملا نم ايئاهن
 ًابرح ضوخت ينلا اسنرف نم اباوج رظتني يذلا
 ىلع ةظفاحملل ىرخا ًابرحو .باهرالا دض ةيقيقح
 ىتح اهراشتنا عيسوتلو ,بونجلا يف ةيلودلا تاوقلا
 نا كش الو ؛ةلتحملا نيطسلف عم ةينانبللا دودحلا

 اهجورخ ام ذح ىلا ينعي ؛بونجلا نم سيراب جورخ
 عراسي ْنَم ؛ةمث ؛نا نلعي مل اذا .طسوالا قرشلا نم
 .نانبل يف ةيسنرفلا ةكرتلا ةثارول

 دض اسنرف اهضوخت يتلا برحلا نوكت لهف
 يف ربكأ يسنرف رود ىلا الخدم :بونجلا يف و :باهرالا
 .؟ةقطنملا

 ,بونجلا يف برحلا حبري يذلا فرطلا نا حضاولا
 نانبل يف ةديدع تالداعم ريغب فوس يذلا فرطلا وه

 ىلا عارصلا ةطيرخب مكحتلا عيطتسي دقو :ةقطنملاو
  ايميلقا اعارص تسيل ةيعللاف .ةريصق ريغ ةرتف

 رولبتت نا راظتناب و .اضيا يل ود عارص يه لب .ايميلقا
 يف ينويهصلا نايكلا ىقبي ءيسنرفلا عورشملا دونب
 ةعقبلا كلن يف عارصلا ريدن يذلا فرطلا وه :بونجلا

 اذه يفو .هجئاتنو هتاروطتب مكحتيو ,نانبل نم
 تاودأ اهسفن ةيفئاطلا تايشدلبملا دجت قايسلا
 نا لمآ ىلع .ةريبك ةماود لخاد رودت «ةنليشارسا»

 نطنشاوو وكسوم نيب ةيلودلا تارواشملا يضفت
 ةيباجيا ةروصب سكعنت نا نكمي جئاتن نع سيرابو
 .نانبل ىلعو بونجلا ىلع

 يئايفوسلا داحتالا فقوم
 ؟ةعرسب كرحتملا يسنرفلا فقوملا نم وكسوم نيا

 تاوقلا نم يتايفوسلا داحتالا فقوم نكي مل
 ناك ذإ ؛ايباجيإ ١917 ماع يف تكشنا امدنع :ةيلودلا

 . "ما مرن تموطع مهفضقع- 1

 تاوقلا دوجو ىلع رارمتساب نوظفحتي تايفوسلا
 لدبت نا ثبلي مل فقوملا اذه نكل .بونجلا يف ةيلودلا
 ؛,يضاملا ودام /رابا رهش يف اديدحتو :ةريخألا ةدسلا ٍِق

 ديدجتلا ىلع نمآلا سلجم يف وكسوم تقفاو امدنع
 امم .اهليومت يف ماهسالا ىلا تهجتاو :ةيلودلا تاوقلل
 ,ةيتايفوسلا ةيجيتارتسالا يف ايرذج ًبالقنا ربتعا
 اهطغض سرامت نا اسنرفل حاتأ يذلا رمألا

 ذيفنتل ىنودلا نمألا سلجم ىلع طشنلا يساموليدلا
 نم «ةيليئارسالا» تاوقلا بحسب يضاقلا 4715 رارقلا
 .بونجلا

 بتلاطملاو ددشتملا يسنرفلا فقوملا نا ةقيقحلاو

 هجو يف زهت ةيقيقح اصع وه .يلودلا رارقلا ذيفننب
 .ةيفئاطلا تايشيلبملا ةطلسو ينويهصلا لالتحالا
 تاوقلل ديؤملا يتايفوسلا فقوملا نا لوقلا نع ينغو
 ناك ام رادقمب .ةريخألا ةنوآلا يف دعاصت .ةيلودلا
 داحتالا نيب براقتلاو ؛يسنرفلا فقوملا دعاصتي
 فخي مل ؛سيراب يفو .ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا
 يتايفوسلا ةيجراخلا ريزول لوألا بئانلا
 ربيمتبس /لوليا رهش فصتنم يف ,فوستنوروف
 ,بونجلا يف ةيلودلا تاوقلا رودل يلكلا هددنأت :يضاملا

 ىهنا نا دعب ,ديدحتلاب ةيسنرفلا تاوقلا»و

 .هيسرود يكلا ف ةقلغملا هتاعامتجا

 تلصو له : وه ؛قاطنلا اذه يف ,حململا لاؤسلا نكل
 ثلاثلا حابتجالا نع عوجراللا دح ىلا «ليئاربسا»

 .؟لقاألا ىلع هنم ةحاسمل وأ بونجلل

 تارييغتلا نا نوظحالي نويركسعلا نويقارملا
 ةدايق ْق ينويهصلا نايبكلا اهارجا ينلا ةريخالا

 يتلا ىل وألا تاراشالا يه ؛«يبونجلا نانيل شيح»

 نآلا يف نوظحاليو .ةنيفدلا بيبا لت تاين نع حصفت

 .ةيلودلا ةلدآعملا ..ةيسترفلا ةدحولا

 ىلوألا ةلحرملا يف اوفتكا :نييليئارسالا» نا هسفن
 يناطيللا يلامش ةعقاولا ىرقلاو تادلبلا فصقب

 طسوألا عاقبلاو روص ةنيدم ىلا ناكسلا ريجهت فدهب
 ظحالبو .ةيروسلا تاوقلا ةرطيس تحت عقاولا

 ةماعلا ناكرألا سيئر ناتيإ ليئافر ملست نا نوبقارملا
 نانبل شيج» ةدايق «يليئارسالا» شيجلا يف قباسلا
 :ةهجاو ىلا دحل لوحتو ,ةرشابم ةروصب ؛يبودجلا
 نم :يليئارسالا» شيجلا نيكمت هنم فدهلا نوكي دق

 ةيذاحملا تادلبلاو ىرقلا ىلع ةيركسعلا هتضبق طسب
 ةنيدم ىلا ةدوعلا دح ىلا اوبهذي مل اذا :يناطيللا رهنل

 شيج» نا رابتعابو .يبرغلا عاقبلاب ارورم .اديص
 يىلكلا يتسيجوللا همعد ىقلتم يذلا «يدونجلا نانبل

 كلت قيقحت نم نكمتي نل .ينويهصلا نايكلا نم
 ؛ةئليئاريسا» ةكراشم نود نم ةيركسعلا فادشهألا

 نم ةيلآو ةيركسع دوشحب «ليئارسا» تعفد ,ةرشابم
 ةيطبنلا فراشمب ارورم بوذجلا يف طسوألا عاطقلا
 تاءادتعالا تناكو .يبرفلا عاقبلا موخت ىتح
 ينمألا مازحلل ةمخاتملا ىرقلا ىلع صنقلاو فصقلاب

 يف ؛:ةمواقملا ىلع ةردقلاو ناكسلا نم اهغيرفتل ةرمتسم
 امك .ةيماح ران ىلع ثلاثلا حايتجالا ةطخ عضو لاح

 تاويرانيس نع نوثدحتي :نويركسع نوبقارم عقوني
 نآلا تتاب دقو ,.«ةيليئارسالا» ةبيقحلا يف ةعوضوم
 عافدلا ةرازو يف ةيركسعلا رداصملا دحاف .ةلواطلا ىلع

 ةيقيقحلا ةطخلا مويلا هجاون اننإ» :لوقي «ةيليئارسالا»
 ةقطنملا ف ىقبتس ليئارسا تناك اذا ام ةلأسم لوخ
 انموهفم ناف نآلا فرصتتن مل اذاف ءاهنع ىلختت وأ ةيتمألا
 نا ليئارسال يغبني ذإ ةيلك راهنيس نانبل بونج لوح
 ىوقلا هذه عدتو دقعت نل اهنا ةينعملا ىوقلا لكل رهظت
 يركسعلا لسارملا فيش فيئرو ..«ةقطنملا رمدت

 ةرارو نم ٍبّوقملاو .«ةيليئارسالا» فيراعم ةفيحصل
 ةعاس» نع نيريخالا ننعوبسالا يف ثدحت .عافدلا

 ةيلمع ثودح لامتحا نعو :«نانبل بونج يف ةقيقحلا
 اهفادهأو اهتعيبط ددحي نا ريغ نم ةيركسع
 نع ثدحتت تامولعملا تناك يذلا تقولا يف ؛ءاهججحو
 رهشلا يف .ةرغشم نم ةيروسلا تاوقلا باحسنا

 ةيروسلا تارياخملاو نمألا ةزهجأ باحسنا مث .يضاملا

 ةيلمعلا نا ددرت نا دعب ,ريخألا عوبسألا يف
 نم تففخو .يبرغلا عاقبلا لمشت فوس ةيركسعلا

 أددجم راطملا تملسو .ةييرغلا توريب يف اهدوجو
 .«لمأ» ايشيليمل

 فظوي ينويهضلا نايكلا نا .نآلا ىتح ,حضاولاو
 ةيلودلا ءاوجألا ةديدجلا ةيركسعلا هتلمح يف

 ةبركسعلا ةيلمعلا نا املع .«باهرالا,ل ةضهانملا

 نع بيغي ال امك ..باهرالا قاطن نع جرخت ال اهسفن
 نيب بيرملا قفاوتلا اذه ظقيتم بقارم يأ لاب

 نانبل بونج يف ةينويهصلا تاديشحنلا
 ةقفارتملاو قارعلا دودح ىلع ةيناردالا تاديمشحتلاو

 ارتسكروألا اهدوقت ةيبرغ ةيمالعا ةلمح سرشا عم
 نا عيطتسي ال ادحا نا .قارعلا دض ةينويهصلا

 لخدت فوس ىرخا ىوق تناك اذا امو جئاتنلاب نهكتي
 يف رظتنملا ريغ حايتجالا عقيف ؛:عارصلا ةطيرخ ىلع
 0.نانبل نم ىرخا ةنكما

 شلك زاوف
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 17 1 ِق وجو تاظحل ثالث

 سيراب تاريجفت :يضاملا عويسالا .ةيسنرفلا

 ىوتسم ىلع هباشتت مل اهنكل تبقاعت ينلا |

 ةلسلس .جئاتنلا ىوتسم ىلع امك بولسالا

 قف ةلماعلا ةيسدرفلا ةيدتكلا رصانع دض تاءادتعالا

 ىلا اهرطضا يذلا رمالا :نانبل بونج يف ةيلودلا ةوقلا
 هبشي ام ىف .نيثالث لصا نم عقاوم ةعست نع ءافكنالا
 ةيبونجلا ةقطنملا نع يئاهن ليحرل دادعتسالا
 لينولوكلا .يسنرفلا يركسعلا قحلملا لايتغاو
 .ةيقرشلا توريب ةيحاض يف ةرافسلا رقم ماما .رييتوغ
 دض ةمجهلا ةسارش ىلع لدي يذلا لايتغالا وهو
 دوحو ىلع دكؤيو :جراخلا يف امك لخادلا يف .اسنرف

 وه فدهلاو .ةقد يف اهل ططخ .ةيومد ةيجيتارتسا
 .ظسوالا قرسشلا يف ةيسنرفلا ةسايسلا يف ريثاتلا
 .ةفلتخم تالداعم هاجتا ف فطعنت اهلعجو

 ؛ريجفتلا تايلمع تقحالت ام ردقم هنا يف كش الو

 .ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةساسح قطانم ىلع تزكرتو

 قاطن ىلا ؛ةينانبللا ةيروثلا ةيولإلا» طيخ لخد
 جروج لقتعملا اهسيئر نا امك .ةيشماهلا تايضرفلا
 سيلو .ةقفصلا ف ناونع هنآكو رهظ ميهاربا هللا دبع
 يرئازجلا ينمالا دفولا نا اتفال ناكو .اهلمكاب ةقفصلا

 يتلا ةفطاخلا ةرايزلا باقعا ف سيراب ىلا لصو يذلا
 ىلع دكا رئازجلا ىلا وردنام ترب ور ,نمالا ريزو اهب ماق
 ةحلسملا ةيروثلا ةيولألا ةمظنم نا تبثت هتامولعم نا

 ماعلا ننم ةمئاق دعت مل هللا دبع اهمعزتي يتلا ةينانبللا
 باهرا نسيلو ؛لود باهرا وه ثدحب ام ناو :! 481
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 زول سار لايت لوصو رت بدجلا ينويصل عايتجا يفت
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 ملا ةيعلف زاعمال ةينويهص د نامصب :وملتو سيراب يرجفم 9 مسح يننفلا نمالا
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 سوؤر نا ا بسح باقل كاربقأ

 نوكرحتي نوذفنملا اميف ؛جراخلا يف نودوجوم ةكبشلا
 .فرط نم رثكا اهنمؤي ةيطغتب لخادلا يف

 .يسنرف نيقي نم رثكا هلياقي يرئازجلا نيقيلا اذه
 يشو ,كاريش اهلكش يتلا ةينمالا ةيلخلا طاسوا يفو
 عم عاطقنا الب لماعتي ءىراوظ سلجم نع ةرابع
 وردج هيردنا عافدلا ريزو ليمد .,ةينمالا تادجتسملا

 طبرلا ىلا وبما هينير لارنجلا تارامختسالا سيئرو
 ناسملتيو ؛سيراب ثادحاو نانبل ثادحا نيب مكحملا
 ءامسالاو تاطفانلا ةيددعت ءارو .ادحاو اريدم اغامد

 نمالا ريزوو اوكساب لراش ةيلخادلا ريزو اما ةيمهولا
 نكل ةيجراخ تاءاحيالا ناب نادقتعيف وردناب تربور
 ال .فرط نم رثكا مضتو :ةيلخاد نيذفنملا ةينواعت
 ؛دحاو يكيتكت فده ىلع نوقتلي لب ؛طبار مهنيب طبري
 ,فنعلا ةعنقا لالخ نم مهتاعانق ضرف

 سيئرلا ةدوع دعب اصوصخ .ةيرسلا نم فيثك
 ةلمج ىلا اولصوت نيققحملا نا ايسينودنا نم نارتيم
 امو .قشمدو نارهط ىلا رشابم لكش يف ةدودشم طويخ
 «سلاجملا يف ينلع مالك ىلا لوحت ةيادبلا يف اسمه ناك

 نييسايسلا تاعلاطمو نييمالعالا تامولغم يف امك

 ,ءاسنرف زازندا ىلا نايعست ةيرويسو ناردا نا هدافمو

 عسباصالا تلخدو .ةقلاع ةيحلستو ةيلام اياضق بيسب

 نبب ةحولم رثكا حرجلا لعجل طخلا ىلع ةينويهصلا

 بصعتلا مومس ثفنو .نييسنرفلاو برعهلا

 يف اصرق ينويدهصلا بعالل هنا عيطلاب .:ةيرصنعلاو

 .ةيباهرالا قوقشلا لالخ نم للست دقو .سرع لك

 يف يبرع ينويلم نم رثكا عضيل ةينويهصلا ةيئاربالا
 امامت اوبيغي مل ءافرشلا برعلا نكل .ماهتالا ةناّرنز
 يئاوشعلا فنعلا اذهل ةريبك ,ال» اولاقو .ةحاسلا نع
 .ةلداعلا ةيبرعلا اياضقلاب رضي يذلا

 امدنعو .ةينانبل تانراقم ةاوه نييسنرفلا نكل

 يضاملا ريمتبس /لوليا 19 يف رييتوغ لينولوكلا طقس
 رصق ماما طقس يذلا رامالود يول ريفسلا اوركذت

 نوفراعلاو ١148١. ريمتبس /لولبا 4 يف ريونصلا
 ماظنلاف .نيتلاحلا يف ةيروسلا عباصالا ىلع نوعمجي

 يسئرفلا روضحلا ثاثتجا ىلا ىعسي قشمد يف مكاحلا
 .يقاحلالا هعورشم كيريو هتيطلست جعْرُي يذلا
 لوقي امك .مالظلا بكانغل رماوالا ىطعا امدنعو

 تارابختسالا زاهجل قباسلا سيئرلا , شئارامود
 ةقباسلا ةعيذملا عم ههضو يذلا هباتك يف ؛ةيسنرفلا

 تباوثلا زومر نم نيزمر ةيفصتل تنركوا نيتسيرك
 نكي مل رامالودو .طسوالا قرشلاو نانبل يف ةيسنرفلا
 اقيدص اضبا ناك لب ,نييناتبلل اقيدص طقف

 ظفح يف مهسُي يسنرف رود ىلع نهارو .نيينيطسلقلل
 هرود ناك ناو .رييتوغ جسن هلاونم ىلعو .مهقوقح
 يف اهيف نيع يتلا ةظحللا ذنمو .ةيركسع اداعبا رثكا
 ةدعاسم ىلا ادهاج ىعس سنوت ف ةماقا دعب :نانبل

 ناك اذاو .هيمدق ىلع فوقولا ىلع ينانبللا شيجلا
 اهنشت يتلا ةحوتفملا برحلا نمض جردني هلايتغا
 ,اسنرف دض ةيناريالا  ةيروسلا باهرالا ةيلاردفنوك
 نوك يف لثمتي ءايفاضا ايروس اببس كانه ناف
 ميلستلا مدع ىلا نيعادلا نم ربيتوغ لينولوكلا

 شيجلا ليهأت ضرتفي يذلا يروسلا طرشلاب
 فورعملاو .قشمد ماظنل نيعبات طابض دي ىلع ينانبللا
 ليخلا قابس يف دقعنملا راوحلا طوش يف الصف كانه نا

 يفو .قشمدو توريب نيب ةريمملا تاقالعلا ىلع بصني
 شنجلا ليهاتب قلعتي دنب ةمث ؛زيامتلا اذه راطا

 اهلسوتي ةعيرذ وهو نيدروس طابض لبق نم ينانبللا
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 ةمجهلا ىلع رشؤم :توريب يف يسنرفلا يركسعلا قحلملا لايتغا
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 هجو يف فقت ةبقع رخآ ليلذتل يروسلا ماظنلا
 نهاري و روانب يذلا ع ورشملا اذه ...ينانبللا هعورشم

 .ىودج نود نكل ...هقدقحتل اماع ١١ ذنم

 ةريخآلا رهشالا يف سيراب :ةنراقملل ىرخا ةحول
 فئاذق ةمث . ١1167 ماع ةياهن يف رئازجلا يه ١185 نم

 مويلا ريفسلا» حبصا) «يثيلا» قدنفو ديربلا ىنبمو
 لارنجلاو .تاثملاب ىحرجو ىلتقو .(بيرعتلا راطا يف
 يف رماوا ىقلت ؛ةرشاعلا ةيلظملا ةقرفلا دئاق .ءوسام»
 اهارد يتلا قرطلاب ماظنلا ةداعال رياني /يناثلا نوناك
 /لوليا رخآ يف تهتنا رئازجلا ةكرعمو .ةمئالم

 ةحلصم يف نكن مل يتلا اهجئاتنو .1465ا/ ريمتيبس

 يفو ...ةعبارلا ةيروهمجلا رايهنا يف تلجع اسنرف
 سسالا لوغيد لارنجلا ىسرا ؛190/8 سرام /راذآ
 ةرمتسم لازت ام يتلا .ةسماخلا ةيروهمجلل ةيرظنلا
 .مويلا ىتح

 فيرخ نا نولوقي نويسنرفلا تانراقملا وفرتحمو
 .سيراب يف لبانقلا فيرخ ريغ وه ةيرئازجلا لبانقلا
 برح ِق ةلحرم «باهرالا» ناك ىلو الا ةلاحلا قو

 يف اما .هلمكاب يبرع بعش هءارو فقب :لالقتسا

 كف رهاظلا هفده يومد ؛جاتناش» ةمثف .ةيناثلا ةلاحلا

 .مئارج» يف مهعولض تبث نيذلا نيلقتعملا نم ةلشرسا
 ىضوفلا قيوست عورشم قمعلا ىف هنكل .ةفلتخم

 يكل يسنرفلا فقوملا عيوطتو رارقتسالا ةعزعزو
 جيلخلا يف ةيروسلا  ةيناربالا فادهالاو ىشامتي

 يغ سورد ضعب مهلتسا كاريش نا تفاللاو .نانبلو
 اميف ١1555. ماعلا يف ءارزولل سيئر ناك يذلا هيلوم
 دقف .رئازجلا ف اطباض يلاحلا ةموكحلا سيئر ناك
 ماظن قلطاو .ةيفاضا تايحالص شيجلا ىطعا

 نييباشهرالا دجاوت نكاما ىلا دشري نم لكل باوثلا
 ,ةيراهلا تامصبلا باحصا ىلع لدب نمل تافاكم دّدِحو
 ةيجراخ تاراوسسكا ىوس سيل بناجلا اذه نكل
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 ددع دافيا ف تلثمت ةحيحصلا ةيكاريشلا ةجلاعملاو

 مصاوعلا ضعب ىلا نيينلعلاو نييرسلا نييثوعبملا نم
 ,ةيجراخلا ةرازول ماعلا نيمالا لصو دقف .ةيبرعلا
 ,نمالاب فلكملا ريزولا طبهو ؛:توريب ىلا سور هيردنا
 لراش ناراشتسملا طحو .رئازجلا ف وردناب ريبور
 عافدلا ريزو نا امك .برغملا يف ناتسولوي و ينايكرام
 نويراليا نارطملا لباقو امور دصق وريج هيردنا
 يينيطسلف هاجت يقيفوت رود لذب ىلع هثحو .يجوبك
 يف ؛يكارتشالا لمعلا» بزح كرحتي نيذلا ذاقنالا
 هللا دبع ءاقشالا هيلا ىمتنا ينذلا بزحلا وهو .مهرادم

 ريزو لصتا تقولا اذه يف .ةينانبللا تايبقلا ةدلب يف

 لامعالاب مئاقلاب نومير رانرب  ناج ةيجراخلا
 - ناج بئانلا لاسرا ىلع قفتاو .سيراب يف يناريالا
 .سوغنوب كرام نع اضوع ,نارهط ىلا هيياد يرام
 فايشكتسال هيسرود يكلا يف دعاسملا ماعلا نبيمالا

 ريزو نا لوقي نم ةمثو .يناريالا باهرالا بابسا
 ىلع يضاملا يف ارود بعل يذلا دابا مالسا ةيجراخ

 ديدج نم كرحتيل داع نيدوريإ ضرق ةيوست ىونسم
 اتفال ناكو .نارهطو سيراب نيب .يكريما فيلكت نمض
 دعب ,قشمدب لاصتا ةردابم ةيا نع عنتما كاريش نا
 .ربجفتلا فلم يف ةيروسلا نئارقلا هيدل تعمجت نا

 نا ليق .ايسينودنا نم نارتيم سيئرلا لوصو دعبو
 عم .تاريجفنلا طيرش هيدي نيب عضو هئارزو سيئر
 فادهالاو ةذفنملا تاهجلاو .ةططخملا تاهجلا ءامسا
 سيئرلا نا ىلع دكؤي نم كانهو .اهلالخ نم ةدوشنملا
 ىلا ينازيب راغدا .هيلا نيبرقملا دحا دفوا نارتيم
 ناك اذاو .نآ يف ريذحتو راسفتسا ةلاسر القان ,قشمد
 لصوتلا مت باهرألا برح يف ةنده ىلع ملكقي نم ةمث
 ةطاسو لالخ نم .نارهطو قشمدو سيراب نيب اهيلا
 يف رايهنالل ةحشرم ةندهلا هذهف .ةيتايفوسو ةيرئازج

 ةرايز دعب مث :يريعم اضر يلع :نارهط ءاررو سيئر
 ةنده اهنا .يضاملا ويلوي /زومت ١١ يف ةيسيرابلا مادخ
 نزاون نم وا .داسضملا باهرالاو باهرالا نم ةعبئان

 بزحلل ماعلا نيمالا .نويوت كاج لوقي امك .دادضالا
 .«ةيروهمجلا لجا نم عمجتلا» يل وغيدلا

 هدي عضو يسنرفلا نمالا نا لوقت ةيسنرف رداصم
 .ةيباهرالا ىمحلاب ةقالع ىلع ةيلخاد فارطا ىلع
 نييساموليدلا ضعب نا ىلا ددصلا اذه يف راشيو

 .ةكبشلا ىف نيذفنملا ءافتخا ليهست يف اومهسا ةقرافالا
 .ةيساموليدلا بئاقحلا شيتفت ماظن يسرأ كلذل
 ةنكمالا ىلع ةراغالا رئاثو هتاذ راطالا ف تفثكتو

 نويلو سيراب يحاوض يف ةنيدتملاو ةيفلسلا
 نجس نم هللا دبع ميهاربا جروج لقنو .ليونيرغو
 نجس ىلا (سيراب بونج ملك )٠١١ سيجوريم يرولف
 ركّذو .سيراب نم ةريشع ةسماخلا ةرئادلا يف ةحصلا
 فدهتست ةقعاص ةيلمع نم تطوحت ةطرشلا نا

 نا اصوصخ .سيجوريم يرولف نجس نم هريرحت
 .قباسلا ف تحجن «ةينوشيكنود» ةيلمع نم رثكا

 ال يسنرفلا يلخادلا نمالا ىلع ةعانملا ءافضا نكل

 يجراخلا نمالا قعاوص عزن ىلع ةردقلا ينعب
 اهتكرعم نا نم ةدكأتم سيراب نا يف كش الو .يسنرفلا
 .ةيبعشلا ,يتات» نزاخم ماما .«نير» عراش يف ةدحاو

 يهو .نانبل بونج يف .روص ءاضق ىرقو توريب يف امك
  ةيروسلا ةقرطملاو ينويهصلا نادنسلا نيب
 «ةيداهجلا رؤدلا» يصتسلا امي ترشُح اذاو .ةيناربأالا

 عم مهافتلا دعب ,نانبل بونج ةرداغم يف ددرتن نل اهناف
 ءاقرزلا تاعيقلا باحصا مودي نئدنع .نيددنلردالا

 )١5 455 رارقلا لحري مهعمو ؛نولحريو مهيئاقح
 نا ىلع ديكأتلل غيص يذلا (1978 سرام /راذآ
 .ةينانبللا ايقارغجلا نم اًرجتي ال ءزج بونجلا

 تحت نيوضنملا ناريا لاجر نا سيراب يفخت الو
 انالخو تاكيش اوماقا «لمادو «هللا بزح» يءاول

 .نيينانبللا ءيلالملا» فارشا يف :نانبل بونج يف ةيرس
 يف مهو .نييلودلا هسارحو 476 رارقلا اوفدهتساو
 ةينودهصلا ةلودلا ماما يمجعلا داحسلا نودمي كلذ

 نا رابتعا ىلع :بونجلل ثلاثلا اهحايتجا ذفنت يكل
 .1987 ماع يناثلاو ١91 ماع ناك لوالا حابتجالا

 ,هرودب .نانبل ناف .ناتبل نم اسنرف جرخت امدنعو
 ىعر يذلا .وروغ يسنرفلا لارنجلا نالعا نم جرخي
 هيلا مضض نا دعب .ريبكلا نانيل ةدالو 147١ ماع

 ريفسلاو .ليوط ةعاجم مسوم رثا ؛ةعبرالا ةيضقالا
 فلؤمو ,يرنه كرام لوب :توريب يف قباسلا يسنرفلا
 ةوزغلا ايافخ لوح ءميحجلا ةنتاسب» باتك
 نانبل يف اسنرف دعت مل اذا» لوقي نانبلل ةينودهصلا
 يف تالايتغالاف .ءاسنرف يف اضيا دعي مل نانبل ناف
 لبانقلا طيرشو بونجلا يف تاباصعلا برحو توريب
 نم لصفر :ناخمل ىلع عارسلا نم عزبخ سيراب 3
 ال اذهو .جيلخلا يف ةريبكلا ةيجيتارتسالا ةبعللا
 ةددعتملا ةوقلا ف نييسنرفلل ثدح امب عبطلاب ساقُي

 ةسايسلا يف ارييغت سيل مويلا بولطملاو . تايسنجلا
 نمض رييغتلا ديرت ةهج لكو .هتاذ نانبل ريبغت لب
 لجا نم نولمعي نويناريالاف .ةددخم تافصاوم
 ىلا نوعلطتي نويروسلاو ..ةيمالسالا ةيروهمجلا»
 بناج ىلا ةكارشلا مكح يا .نانبل يف موينمودنوكلا
 -04 نال نوديعس ةنياهصلاو .يروص ينانبل سيئر
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 .هقالطا فدهتست هيلمع نم نويسئرفلا ظاتحا :هللا دبع ميهاربا جروج

 قبط ىلع يناطيللا نومدقي نييناريالا مهءافلح
 ةقضلا يف موننمودنوكلا ىلا نوحمطب اميق .يتارون

 ةينيطسلف تاءادموم عم ,نيسارلا مكح يا ,عاطقلاو

 بحسنت نال ةحشرم ةغيصلا هذهو .ةيندرا ىمد وا

 نوططخي ةتدباهصلاو :نالوجلا ىلع اضيا

 يو :نارحالا هلئ وف قبشمد ماظن عم: موتتمودذوجل
 475 رارقلا طاقسال ؤطاوتلا ينعي ال ةظحللا هزه
 يا .؟47 رارقلاب نانبل قاحلا ىلع رارصالا ىوس
 يف ةديحولا ةينويهصلا  ةيكريمالا ةيوستلا ةعفارب
 ةبعللا يف ريطخلاو .ديفيد بماك اهققس يتلا ةقطنملا
 ةعقرلا هذه رابتعا سيل نابل بوئج يف ةيئاريالا
 ةمزا عم لماعتلل اهنم قالطنالاو ,ناريال ابونج
 طئارخلا رييغت ماما قيرطلا قش لب .ملاعلاو ةقطنملا
 مدق ةلز .ينويهصلا باقثلا دوع مارضا لالخ نم
 تاردحنم قوف ءافاكريملا» جلزتت يكل يفكت ةدحاو

 يف نوجلزتي نوؤيفلسلا نوفرطتملا اميف :روصو اديص
 ةمحر تحت اهيلع نمو ضرالا نيكرات .كبلعب هاجتا
 ىلا ةيرصتعلا ةلودلا تردام اذاو .ةبحمهلا حجداقألا

 وا ةرحانتمو ةلوزعم رزحك فئاوطلا عم يطاعتلا

 عم لوحتي نانبل ناف .مطحملا كيبازوملا نم عطقك
 ىلع ةموسرملا تانوتناكلا وا تاليودلا ةلود ىلا نمزلا
 ينودهصلا ناهرلا وه اذهو .ةنهاركلاو مدلاب ضرالا

 هذيفنت يف مهستو .مق ماظن ةيئاوشع هبكزت يذلا

 .يناديملا
 ال نييناريالا نا لاق قباس ينانبل ةيجراخ ريزو

 بونج ىلا لوصولل ايفارغجلا عطق ىلا نوعلطني
 ةلاح يف مهارن كلذل . خيراتلا نوعطقي مهف .نانمل

 ينانبللا خيراتلا لاخدا نوديري مهنال :نزولل مادعنا
 خبراتلا عم نولماعتي اهتاذ ةقيرطلابو .ةربالا بقث نم
 يقارعلا ديدخلا ىلع برضلا لالخ نم لماشلا يبرعلا
 عرزل تارتمولبكلا فالآ اوزاتحا كلذل ...درابلا
 :.ءىراوطلا تاوق ليحرتو ,نانبل بوبج يف مهسرح
 املح اوققحي يكل ةينايهصلا ماما حرسملا ءالخاو
 ةيامح ةجحب ينارهزلا ىلا ةدوعلا لالخ نم اميدق

 ١ نوعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ٠9/ 54 11لوليا ١545

 .ةيلامشلا مهدودح

 «ليلجلا مالس» نم ةديدج ةخسن ماما اذا نحن لهف
 ؟5١1948 وينوي /ناريزح " يف نغيب اهقلطا يتلا

 ديفت ةيبوروا ةمصاع نم رثكا ف ةقثوملا تامولعملا
 ةيادب ةيلودلا ةوقلا نم ةيسنرفلا ةدحولا ليحرت ناب
 بونج نم نييلودلا سارحلا ليحرل يسكعلا دعلا
 نمازتت يتلا ةنجوتفملا تالامتحالل رشؤم امهو .نانيل
 /لوالا نيرشت ١4 يف مكحلا ىلا نييدوكيللا ةدوع عم

 نع ةَيليفاعم لقب ال يذلا ريماشو .لبقملا ربوتكوا
 ةقطنم لمشي دق حايتجال رضخألا ءوضلا يطعي زيريب
 يه ةينوراشلاف .يلامشلا عاقبلا اميرو يبرغلا عاقبلا
 نم دب ال انهو .ةيبونجلا نانبل مايال لبقملا ناونعلا
 رظتني ربصم يا ؟بونجلا رظتند ريضصم يا :لاؤيسل

 ؟نانحل

 نا نولوقيو ربطخلا سوقان نوقدي نويسنرفلا
 ىلع ةينويهصلاو يقتلن .ناريا يف ةينيدلا ةيفلسلا

 ءارمحلا طوطخلا ةلداعم نم يومدلا لاجسلا جارخا

 هيلع نشار يذلا راظتنالاف .طئارخلا ةيبعل ىلا

 نيخستلاو .اراضتحا الا نكي مل نويئنانبللا

 نيخستلا نع الوزعم سبل بودجلا يف يكيتاماردلا

 تايوهلاو ةدحاو عباصالاف . جيلخلا ىف يكيتامرادلا

 اكسامتم ايقارع كايا ا عبس

 يف ينيمخلا  ينويهصلا ططخملا هحو يف عفتري

 عطق ىيوس عئاوم الق :ناندل: تودج قءاما' ع جملختلا
 بيسب لاعتشالل ةلباق ضراو طاطملا عطقو جنفسالا

 .ةيبهذملا تانساسحلاو يفئاطلا نحشلا

 ىلع ةيومدلا اهلالظب يخرتل تداع ةيبونجلا مايالا
 لمحجم ىلع لوقي نم مهتمو .ةينانبللا ها رجا

 ةلظع عقرب ناب ىلع اوداق دقا اذلو .ةنيرعلا ةمائزورلا

 اطخ نئاهر مهو .خفلا يف عيمجلاف .هسار قوف
 [1.دحاو ...ينانبل

 حابصلا ريثم

 :يواميرلا دهف نم  نامع

 رودت .اهحطس قوفو .ثادحالا دلج تحت
 تالاصتاو ةداح تاسفانمو ةمومحم ةكرح

 يملسلا لحلا ةنوحاط يف اعيمجح بصت ,ةفثكم |

 ماعلا رابتعال ايباجيا دهمتو .طسوالا قرشلا ةلكشل
 نايبلا هفصو امك «مالسلاو تاضوافملا ماع» حداقلا

 بقع ةيردنكسالاب ردص يذلا كرتشملا قفاحصلا

 .زدردب كرانم تاثداحم

 ةيا نع رفست مل ةيردنكسالا تاثداحم نا مغرو

 ثيح ؛لماشلا لحلا قيرط ىلع ةيباجيا مدقت ةرداب
 كرابم هل اهلقن يتلا ؛ةيندرالا تاينمتلا» زيريب ضفر
 ريرقت يف ينيطسلفلا بعشلا قوقحب فارتعالا لوح
 عم  يلارديف وا  يلاردقنوك داحتا نمض ريضصملا

 رمتؤم يف ةكراشملل «ليئارسا» دادعتسا لوحو :ندرالا

 مغر لوقن ..لداعلاو لماشلا لحلا ةفغيص رارقال يلود
 يف ةيباجيا ةيا نع رفست مل ةيردنكسالا تاثداحم نا
 ىلع كرحتلاو ةيوستلا راسم نا الا ,.ددصلا اذه

 يعافرلا ديز كلذ بقع رفاس دقو .افقوتي مل اهتدعاق

 ضرعل سيرابو ندنلو نوب ىلا ندرالا ءارزو سيئر
 رفاس اميف ةيوستلا عوضوم يف ةيندرالا رظنلا ةهجو
 تالاصتا ءارجال كرويوينو نطنشاو ىلا زيريب
 ريسلا طخ نع اعافد ىرخلا ةيلودو ةنكريما

 ةموكخلا ةسائرل هدهع رخاوا يف «يليئارسالا»
 ىلع «دوكيللا» ميعز ريماش عبرتي نا لبقو ةينويهصلا
 .ءارزولا ةسسائر يسرك

 ٍقرحلا كسمتلا نلعي لاز ام ندرالا نا مغرو
 رمتؤم دقع لالخ نم اهاري امك ةيوستلا تايلوصاب
 يف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا هيف كراشت مالسلل يىلود

 قرشلا يف عارصلا فارطا عيمجو .نمالا سلجم
 ادضام لاز ام هنا الا .ريرحتلا ةمظنم اهدف امب .طسوالا
 ةيجيردتلا ةدايسلا ةداعتسا ىلا فداهلا هططخم ىف

 ةيبرغلا ةقضلا ىلع ءايسايس امبرو ايداصتقاو ايرادا
 .ةلتحملا
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 ةلمج ةيندرالا ةموكحلا تذختا عوبسالا اذه
 ع ؤرق حتف ةداعا اهزربا :قايسلا اذه نمض تاءارجا
 ,ةيبرغلا ةفضلا ندم ف ةيندرالا كونبلا ضعب

 ةيبرغلا ةفضلاب ميلعتلاو ةيبرتلا يريدم لاقتناو
 مث :نامع يف يندرالا ةيبرتلا ريزو ةسائرب عامتجالل
 ريوطتو عيسوت يف ةيكريما ةيلام ةنوعمب ةرشابملا
 ,نيتفضلا نيب طبري يذلا تيملا رحبلا  نامع قيرط

 اهيناج نم مهاستس «ليئارسا» نا لاقي يذلاو
 يضارالاو ةبقعلاب اهطيريو ةرغ ىلا لصيل هعيسوتب
 .ةيرصضملا

 :ثادحألا عم كرحتلا :تافرع رساي

 - [ "ماما 1 نحطمات مهمتنا 5

 لدابتلاو لقنلا تايلمع لهسيس قيرطلا اذه
 نيب لب .بسحف نيتفضلا نيب ال ,يحايسلاو يراجتلا
 .اضيا ةيدوعسلا و رصم نم لكو ندرالا

 «ضرالا ىلع يرجي ام ىري يذلا تافرع رساب
 فقي مل :تاتحابملاو تاءاقللا يف رودي اذام فرعيو
 هيشب امي اعوفدم .ثادحالا عم كرحت لب .افوتكم
 ىلع ةسرامملاو .ايسايس يندرالا حرطلا عم ةسفانملا
 اذه نمض نمو .ايداصتقاو ايرادا عقاولا ضرا

 ينامورلا سيئرلاب تافرع رساي عامتجا ناك كرحتلا
 اذه لكش دقو ,يضاملا رهشلا رخاوا وكسيشواش

 يسايسلا لمعلا برد ىلع ةماش ةطظخم عامنجالا

 لكشب يذلا يندرالا__يروسلا فلاحتلا نكلو ,يلودلا

 فافتلالاو اهطانحا نم نكمت تافرع رصاحت ؛ةشامك»

 .اهيلع
 لوضوب ,ةيندرالا رداصملا بسح .ةياكحلا اديت

 نم ةلاسر الماح .نامع ىلا ينامورلا ةلودلا ريزو
 تافرع روصتب لصتت نيسح كلملا ىلا هسيئر
 .يملسلا لمعلل هتادادعتساو

 ةغللاب ةبوتكم ىرخا ةلاسرب ةقفرملا ةلاسرلا لوقت
 تاثداحملا ىلع قفاو دق تافرع نا .ةيبرعلا

 ةنجل نمض ةرشابملا ؛:ةيليئارسالا»  ةينيطسلفلا
 فارضا هيف كراشت يلود رمتؤم نع قئبنت ةيئانث
 .اهنقح ةيطسوا قرشلا عارصلا

 قارتعالل دعتسم تافرع نا ةلاسرلا فيضتو
 تاضوافم يف اهعهم لوخدلاو .«ليئارسا» عم نمازرنملا

 رمتؤملل ىلوالا ةسلجلا داقعنا بقع ةيئانثو ةرشابم
 نيب ىرخا ةيئانث ناجل كانه نوكت نا ةطيرش ,ينودلا
 ,ندرالاو «ليئارسا.و .ةيروسو «ليئارسا»
 .اذكهو نانبلو «ليئارسا»و

 7147 نيرارقلاب فرتعي تافرع نا ةلاسرلا فيضتو

 هناو ,ةدحتملا عمالا تارارق ةعومجم نمض ””و

 ماما هباطخ يف ةحارص فارتعالا اذه نالعال دعتسم

 .ندرألا رظن ةهجو حرش :يعافرلا ديز

 .يراره يف زايحنالا مدع ةمق رمنؤم
 ةلمج تلسرا دق اينامور نا اضيا ةلاسرلا يف ءاجو

 رصف نم لك ىلا ديدجلا تافرع فقومبي تاركذفم

 يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولاو :ليئارسا»و
 .ةيروسو

 ةلاسرلا نع ةروص اوعضو نويندرالا نولوؤسملا»
 قشمد يف يندرالا ريفسلا ماق يمسر فلغم يف :ةيئامورلا
 ىلا ءاسملا يف عراس يذلا .يروسلا سيئرلل هميلستب
 هضفر نع برعاو نييندرالا نيلوؤسملاب لاصتالا
 نيينامورلا نا لاق امك .ةلاسرلا يف ءاج امل هيارفتساو
 .قئاثولاو ليصافتلا هذه لثم ةيروسل اومدقي مل

 ةلاسرلا هذه فيظوتب ةيروس تماق ؛اهبناج نم
 ةدعاق ىلع ةرئادلا ةينيطسلفلا ةكرحلا ضاهجال
 ىئرج ثيح .ةينطولا ةدحؤولا داجتا يف «عارب نالعا»

 ,ناقنالا ةهبج فارطا ىلا ةلاسرلا نومضم بيرست
 اذه لك دعب نوقثت له ..يراكنتسا لاؤسب ةعوفشم
 ؟؟ةينيبطسلفلا ةينطولا ةدحولا ةيناكماب

 ندرالا نيب بيرقتلا يف ينامورلا ىعسملا لشف اذكه
 دهحجلا تابو .ةيرصملا ةطاسولا تلشف امك :ةمظنملاو

 ةنجللا» ةيلكيهو ليكشت ةقيرط ىلع هتلمج يف ايعتم
 مظعم تتاب يتلا ؛يلودلا رمتؤملل :ةيريضحتلا
 ال لخدمك اهلدكشت ةرورضد ةعنتقم ةينعملا فارطالا
 عانتقالا نكلو .يلودلا رمتؤملل دادعالل هنم دب

 روصتلا ةدحو ىلا دؤي مل ةيريضحتلا ةنحجللا ةرورضد

 «ليئاريساف» ءاهيف ةكراشملا فارطالاو اهلبكشت لوح

 عارصلا «لود» نم ةنجللا ليكشت ناذيحت اكريماو

 ةيروسو ندرالاو رصم يهو يطسوا قرشلا
 ةمئادلا لودلا وبودنم سلجي اميف ليئارساو
  اكريما تدصق دقو .نيدقارملا دعاقم يف ةيوضحلا

 فارضأ» سيلو «لود» ةملك مادختسا «ليئارساوو

 لودلا تدصق امك .ةمظنملا داعيتسا فدهب ؛عارصلا

 داحتالا ةكراشم داعبتسال ةيطسوا قرشلا ةينغملا

 لكشتت نا ناحرتقي ةيروسو يتايفوسلا داحتالا
 ةمئادلا سمخلا لودلا نم ةيريضحتلا ةنجللا
 ,فارطا. لظت اميف :نمالا سلجم يف ةيوضفلا
 تايفوسلا فدهيو .نيبقارملا دعاقم يف ةسلاج عارصلا
 فدهت اميف .رمتؤملاب مهتكراشم نامض حارتقالا اذه نم
 ةنجللا تلشف ام اذا ءيشب مازخلالا مدع ةنروس

 .يباجبالا زاحنالا ضرا ىلا لوصولا ف ةيريضحتلا

 نوكت نا حرتقيف ام دح ىلارصم هعمو- ندرالا اما
 يلودلا رمتؤملا نع ةرغصم ةروص ةيريضحتلا ةنجللا
 لودلا يبودنم عيمج ةنجللا ةيوضع يف كراشيف
 ؛«فارطاد يبودنم لكو ةبوضعلا ةمئادلا سفخلا

 .طسؤالا قرشلاب عارصلا
 مهفتب ىظحي يذلا يندرالا حارتقالا نا كش الو

 وهو ,نيقباسلا نيخارتقالا نيب اطسو ءاج .يرصم
 ةريسم عفد ةيغب طسولا لحلا طابنتسا فدهتسي

 ةرظتنملا ةلقانملا ةكرح ءارجا لبق .مامالا ىلا ةيوستلا
 قحساو زيربب نوعمش نيب مداقلا رهشلا فضتنم يف

 .ءارز ولا ةسائر دعقم ىلع ريماش

 حجو
 تالاصتاو ةمومحم ةكرح نا .ةيادبلا ذنم لقن حلأ

 دنلجلا لدج امك رودت ,ةداح تاسفانمو ةنخاس

 0؟؟اهحطس قوفو ثادحالا دلج تحت ,مئاعلا
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 لدابتلا قارتعإلا نع ةودحلل يرضع ةزوغو ةيندكسلل كولخم

 فدهت ةفثكم ةيسامولببد ةلمح ةرهاقلا تآدب ألي

 ةنجللا ليكشت تاءارحا ةسشقافم ىلا

 ضعب عانقاو .يل ودلا رمتؤملل ةيريضحتلا

 اذه دقعل لمعلا ةيمهأب ة ةيبرغلاو ةيبرعلا مصاوعغعلا

 اهتدبا يتلا ةيبلسلا لعفلا دودر ءاوتحاو رمتؤملا

 .كزابم ٌزيريب ءاقل هاجت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ,غ .ةياغلل ةدقعمو ةبعص ةرهاقلا ةمهم ودبتو
 نع ثيدحلا ةقيقح مسحل ةبولطمو ةيرورض اهنا
 فقوم اميرو ندرالا فقوم مسحلو لب ؛يلودلا رمتؤملا
 بعشلل ردضملا ريرقت قح ةيضق نم اهتاذ ةرهاقلا

 .ينيطسلفقلا

 لتو نطنشاو مهف عم ادين ةبعصضلا ةرهاقلا ةمهم

 ةيلود ةلظفك يلب ودلا رمتؤملا رودو ةعفيبطل بيبا

 ,عازنلا فارطال اهنع ىنغ ال ةرشابم تاضوافم ءارجأل

 ةنجللا مادختسا نيتمصافلا ةلواحم كلذكو

 داحتالا ىلع طغض ةقروك مالسلا رمتؤمل ةيريضحنلا

 يتايفوسلا
 فالخ ةيضرا ىلع ادبت ةرهاقلا تاكرحن ناف كلذك

 ,يفودلا رمتؤملا ةركف ىلع «لمعلا»و :دوكنللا»

 ضفرب مكحلا ىلا رهش نم لقا دعب مداقلا «دوكيللاف»

 ربع مكحلا ف ءاقبلل ىعسي زيريب امنيب :ةوقب ةركفلا
 ةنجللا ليكشتل ىعسلا نا ىريو .ةركبم تاباختنا
 نال :ةيردنكسالا ءاقل هققح زاجنا مها وه ةيريضحتلا

 نا نكميد يتلا ةفلتخملا لاكشالا ثحبتس ةنجللا هذه

 كلذ يف هديؤتو - زيريب دكؤيو .رمتؤملا اهيلع دقعني
 عم مهتاقالع تايفوسلا ةداعا ةرورض ىلع  نطسشاو

 ىلا ةرجهلاب تايفوسلا دوهيلل حامسلاو بيبا لت
 يف ينايفوسلا داحتالا ةمهاسمل طرشك ةلتحملا نيطسلق

 .هىلا ةيمارلا دوهجلا وا يل ودلا رمتؤملا

 اطورش ةيكريمالا ةرادالا ضرفتس .اهتهج نم
 ةكراشم ىلع اهتقفاوم لبق تايفوسلا ىلع ىرخا
 نيب ينوكلا نزاوتلاب ةقالع ىلع بلغالا يف نوكتس
 لوخد برقب ميلسنلا نكمي ال انه نم ,نيقالمعلا

 نيقالمعلا قافتا ىتح وا ةيوستلا ةبلح تايفوسلا
 ال ؛طسوالا قرشلا ةمزا ةلحلحل لمعلا يف ءدبلا ىلع

 - لخدي ال امبرو ,لخدَي دق هتمرب عوضوملا ناو اميس

 ١51283 لوليا 54 ١الال نذعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا_ |"

 يادي نع تحس ةرملاقلا
 0 ملا 2 دل

 احارتقا هضفرو .ريصملا ريرقت قحب كرابم سيئرلا
 .د ناكو .ةزغ عاطق يف يتاذ مكحب ءدبلاب ءايليئارسا»
 ىقتلا دق يرصملا ةيجراخلا ريزو ديجملا دبع تمصع
 يذلا  ىصم يف ةمظنملا لثمم ميحرلا دبع بيطلاب
 هل حرشو  ددشتلاب ةيمسرلا رئاودلا ضعب هفصت
 ةكراشم نامضو يلودلا رمتؤملا دقعل ةدرصملا ةطخلا

 :ةمظنملا مهيلع ققاوت نيلثمم وا ريرحتلا
 ةيريضحتلا ةنجللا ليوحت ةركف ديجملا دبع حرطو
 فارتعالا ىلع بدبا لتو ةمظنملا دعاس لمع راطال

 قافتالا ءادحأل ةرورض كانه كلذ لدق نكلو . لدايتملا

 ةلكشملا . تسيح سانساك يح مستلا يندرالا

 .ةرظتنملا ةيتايقوسلا ةيكريمالا 2 ةمقلا // لامعا لودج يف

 و سول 9 ةمزا قر ديعص ىلغ

 اديقعت رثكا ةكبش كانه نانبل ثادحاو جيخلا برح
 دقعل حشرت ال ةضقانتملا فقاوملاو تاتزاوتلا

 حشرت ال لب ؛ةلكشملا فارطا مضي بيرق يلود رمتؤم
 نع ثيدح ال نآلا ىتحف ..ةيريضحتلا ةنجللا ليكشتل

 تاضوافملا يف نالوجلا ةيعضوو يروسلا رودلا
 رمت ةينيطسلفلا ةيرصملا تاقالعلا ناف كلذك .ةمداقلا
 قافتالل ةمظنملا ديمحت دعب تمقافت ةنلعم ريغ ةمزاب
 يعسو ,كرابم زيريب ءاقل دعب و ؛ينيطسلفلا يندرالا
  ةيولطم يهو  ةدحولا ىلا ةينيطسلفلا تامظنملا
 7 .نامع قافتا ءاغلا ةدعاق ىلع

 ةرهاقلا تعلطا ةينيطسلف رداصم ىلا ادانتساو
 بلط ىلع تددشو ,ةيردنكسالا ءاقل جئاتن ىلع ةمظنملا
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 .ةينيبطسلفلا

 فارتعالا نع ةرهاقلا ثيدح نا نويقارملا ىريو
 زواجتل اهنم ةلواحم دعب ةلحرملا هذه يف لدابتملا

 بعشلل ريصملا ريرقت قح أآدبمل «يليئارسالا» ضفرلا
 دقع لامآ ىلع ظافحلا لجا نم كلذو ,ينيطسلفلا
 ءاج اذا ىتح ةرهاقلا هيلع رصت يذلا يلودلا رمتؤملا
 ريرحتلا ةمظنم نا ودبيو .ةرشابملا تاضوافملل راطاك
 ءاقل ناو ةصاخ .كشلا نيعب ةيرصملا ةلواحملل رظنن

 لب ,ديعب وا بيرق نم ةمظنملا ىلا رشي مل ةيردنكسالا
 ةقفاوملا ةمظنملا ضفر ةحارص دقتنا كرايم سيئرلا نا
 تامولعم تددرت كلذ نم رثكا .78 747 يرارق ىلع
 ءاطعأال ةظخ لوح ةبىكريمالا مالعالا لئاسؤو اهتدكا

 ىلا دعب اميف روطتي ايتاذ امكح ةفضلا يف نيينيطسلفلا
 كنب فانئتسا ءاج دقو .ندرالا عم يلاردفنوك داحتا

 ,ةمظنملا فواخم نم فعاضيل هطاشنل نامع ةرهاقلا
 ندرالا عورشم جارخا يف دغاسي كنبلا اذه نا ذا

 دعاسي دقو :ةيبرعو ةيكريما لاوماب ةفضلا ريوطنل
 جارخا ىف  رمالا ىعدتسا اذا  اضيا روكذملا كنبلا
 .يتاذلا مكحلا ع وريشم

 - ةردخالا هتملك لقي مل نيسح كلملا ناف كلذ عمو

 عوبسالا هئاقل دعب ىتح  قباس ريرقت يف انعقوت امك
 ةلاسر هملس يذلاو .زابلا ةمايساب ندنل يف يضاملا
 ءاقل جئاتن هعم ثحبو كرابم سيئرلا نم ةصاخ
 نامع نا ةرهاقلا يف نوبقارملا دقتعيو .ةيردنكسالا
 جئاتن رظتنت اهنكل :ةيريضحتلا ةنجللا ةركف ديؤت
 يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع  ةيرصملا تاكرحتلا
 ةنجللا وا رمتؤملا لكش نع اهروصت نلعت نا لبق
 نا حجري امم ؛هيف ينيطسلفلا ليثمتلاو ةيريضحتلا
 اروصت - ردقت ال امبر وا كلمت ال نآلا ىتح نامع
 .يلودلا رمتؤملا نع احضاو

 احضاو اروصت كلمت ال اهسفن ةرهاقلا لاح يا ىلع

 .ةيريضحتلا ةنجللا وا يلودلا رمتؤملا لمعو ليكشتل
 ةيرصملا ةفاحصلل ديجملا ديع تمصع .د فرتعغا دقو

 رثكا دجوي هناو :عوضوملا سردت ةيجراخلا ةرازو نا
 نم كانهف :ةيريضحتلا ةنجللا لمع نع روصت نم
 ةسمخلا ءاضعالا ىلع اهليكشت رصتقي نا ديؤي
 داحتالا ىرب امنيب .نمالا سلجم ىف نيمئادلا
 ةفاضالاب ةسمخلا ءاضعالا نم لكشتت نا يتايفوسلا
 .ةينعملا فارطالل

 دق رمتؤملا نع ةسشّرجلا فادهالاو روصتلا بايغ

 ءارا ىلع فرعتت ىتح ةرهاقلا نم ادوصقم نوكد

 روصتلاب ةياهنلا يف ذخأت مث ةلعافلا فارطالا فقاومو

 دق اهنكل .ريرحتلا ةمظنمو ندرالا ىدل الوبق رثكالا
 نم حيرص لوبق نامض ةلاح يف ربخالا فرطلاب يحضت

 دييأت ىلع لوصحلاو :تاضوافم يف لوخدلاب ندرالا
 وا نامضلا اذه نا كش الو .بسانم ىلودو يبرع

 ةمداقلا ةيرصملا تالاصتالا ءوض ىف حضتيس معدلا

 عم نطنشاو يف ةيجراخلا ريزو تاءاقل اهنيب نم ينلاو
 نم ديدعلاو يكريمالاو يتايفوسلا ةيجراخلا يريزو
 برست ةلاح يف نكلو .ةيبرعلاو ةيبوروالا فارطالا
 ةنجللا ليكشت لوح فالتخالا وا تانامضلا هذه
 لحا نم اهتاكرحت دحتس ةرهاقلا ناف ةيريحضتلا

 «يليئارسسا»  يكريما ويرانبس نم اءزج رمتؤملا

 وا ردت نا نود ارود هيف تبعل تايفوسلا ةمواسمل
 0ثادحالا راظتنابو ..لباقم ىلع لصحت نا نود ىتح
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 لاكشالل الح همالسأ ريشي نا يحبسمل لو ..ئا قنرق :دبقعلا فرغ يف

 :«ةيبرعلا ةعيلطلل» صاخ  موطرخلا

 ةيسانسلا هتاسراممو هروضح باقعا يف و |

 يف زايحنالا مدع ةمق داقعنا لالخ ةفسؤملا كب

 .زايحنالا ىلا ةنجهتسملا هتوعدو «يراره» . |
 ءادعلا ةراثذو ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل هميزآتو

 يفاذقلا رمعم ديقعلا لصو .مالسالاو ةيحيسملا نيب
 تالاصتا وا تامدقم نود موطرخلا ىلا ةأاجف
 حاجنو هلابقتسا تابيترت نمؤت ةيفاك ةيسامولبيد
 ..ةنمهم

 ةرايز هيلع يوطنت ام اومهف نيبقارملا نا مغرو
 ةيسايبس تالالدو ىزغم نم نادوسلل ةئجافملا يفاذقلا

 هتقالع روتف دعب يدهملا قداصلا فقوم معد فدهتست

 نوج ديقعلا عم ةيسايسلا تالاصتالا هعطقو رصمب
 ةدشندملا ةرئاطلا طاقسا نع هتيلوؤسم هنالعا رثا قنرق

 نا الا .انطاوم نوتس اهتيحض حار يتلاو لاكلم قوف
 أطخلا دودح زواجت وا دارا ثيح نم رداب يبيللا
 ىلع اسأر هرظتنت يتلا ةوافحلا ةدئام بلق ىلا رطخلاو

 ا او طوعا

 ةيبطا رقمي دلا ةدئاما بلقب يناذقلا
 !ينادرسل يّ

 يفيق تاق 3 ديلا هدقت ماب قم , بقع ظ

 عمه ةدحولاف .ةدبطارقميدلاو ةيسايسلا ينادوسلا

 نادوسلل ققحتي نا لبقو مويلا اهلوبق نم رفم ال ايبيل
 رئاث قنرق نوجو .ةبئافلا ةينطولا هتدحو تاموقم
 هتفذص امك سيلو .ةلداع ةيضق بحاصو لضانم

 ةهونشم ىوقل ةادأو ادباهرا ةييسايسلا ةكرحلا

 ةاهلم ةينادوسلا ةيطارقميدلاو .نادوسلل ةيداعمو
 ايبسأت تاسسؤملاو ةلودلا رود ءاغلا نم ضانف الو

 نكممو لهس اهلح بونجلا ةلكشمو .ةيبيللا ةبرجتلاب
 نا بونجلا ءانبا نم ةيحيسملا اوقنتعا نيذلا ىلعو
 اولدبتسي ناو اجاوفا مالسالا نيد يف اولخدي
 !!..و ..و ةيبرع ءامساب ةيقيرفالاو ةيبرغلا مهءامسا

 هترايز لالخ يفاذقلا تاحيرصت تناك راصتخاب

 ةوذج ءافطال ةتيبم ةلواحم اهنا ول امك :نادوسلل

 هثرو يذلا يرزملا عقاولا رييغت وحن ينطولا سامحلا

 بعشلا تاردق يف كيكشتلاو ,نهارلا يناملردلا ماظنلا

 هتاقالع ةرشايمو هتالكشم لح ىلع ينادوسلا

 اهتزرفا يتلا ةيطارقميدلا ةغيصلا راطا يف ةيجراخلا

 ! ١ مه ليدربا نم سداسلا ةضافتنا

 ةيسايسلا هتاباسحل اقفوو قاذقلا نظ ناك دقلو

 يرصملا ماظنلا ىلع هموجه درجم نا ,امود ةتطاخلا

 ضفريو يسايسلا ءوجللا قح يريمن حنم يذلا
 هيلا بذجي فوس .نادوسلا ِق هتمكاحمو هميلست
 ديضر ناو .هلوح ينادوسلا بعشلا فافتلاو ديبأت

 فرصنت فوس رصم عم ةيلزالا هتاقالعل ةيصوصخلا
 نفس يهتشت ال امب تءاج حايرلا نكل .ايئاقلت هيلا
 هقحصو نادوسسلا بازحاي اذاف .ةعرشملا يفاذقلا

 دقنلا تاملك هنلا لبكتو ةفايضلا ديلاقت ىلع جرخت
 !ةعذقملاو ةعياتتملا

 فورعملا يبيللا باهرالا لجر ينازقلا ةعمج ناكو
 ةئثعب يف لاصتالا بتكم نوؤش ىلوتي يذلاو
 عاقر عزو دق ةيتادوسلا ةمصاعلاب ةيريهامجلا
 ةعماج داتسا يف ةيسايس ةليل روضحل ةوعدلا

 هتاهيجوتو هباطخ يفاذقلا اهلالخ يقلي موطرخلا
 .نادوسلا بعش ىلع هاياصوو

 يلاوحل ةقيقد ينما رايتخا ةيلمع تمت لعفلابو
 نع نلعا يذلا لافتحالا روضحل وعدم فالا ةسمخ

 يسايسلا لعفلا در نا الا :ةرسشايم ءاوهلا ىلع هثب

 يفاذقلا تاسراممو تاحيرصت ءازا يبعشلاو

 -4 ناك .ناجهتسالاو ضفرلاب تمستا يتلا ةيسايسلا
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 لافتحالا ءاغلاب يفاذقلل يدهملا قداصلا ةحيصن ءارو
 مث نمو ..ناوالا تاوف دعب هابقع دمحب ال دق امل ايفالت

 لقتساو ..دأحف يبيللا ديقعلاب تملا ةكعو نع نلعا

 ف هنالعا دعب ابابا سيدا ىلا اهجوتم ةصاخلا هترئاط
 ةيسايسلا هدوهجب ةكراشملا همازتعا موطرخلا
 سيئرلا عم ةيلاحلا ةيفلاحتلا هتاقالع ريخسنتو

 ديقعلا عم ةقياسلا ةيفلاحتلا هتاقالعو ءوتسغنم

 هرسف يذلا رمالا بوذجلا ةلكشمل لح عضو يف قنرق
 حيحصتل اهئاوأ تاف ةلواحم هنا ىلع نويقارملا

 ايبيل تاناكما عضو امدنع ةئطاخلا ةيموقلا هتاسرامم
 زيهجت دح ىلاو قنرق فرصت تحت ةيركسعلاو ةيداملا
 بايسآأب هدمو لتاقم فلا نورشع هماوق شيج
 !ةلصتم تاونس ثالث ىدم ىلع ةريخذلاو ةشاعالا

 ةيسايسلا هتاناهرو يقاذقلا تالداعم ودبت انه نمو

 ةنايخلا ىلا أطخلا دودحو ةلحرم زواجتت يتلا

 بونجلا يف درمتلا معد يف هتاهجوت لئامتتو ؛ةيموقلا
 حيرصلا هئادع نع ةياهنلا يف رفسا يذلا ينادوسلا

 هتاهجوت سفن عم .ةيبرعلا ةيراضحلاو ةيموقلل
 ناودعلل نلعملا هديبأاتو همعد ءازا ةيموقاللا

 ةيداملا هيعش تاناكما رخسي يذلا ينيمخلا

 ملاعم ضيوقت ةلواحمو .قارعلا نم لينلل ةيرشبلاو
 .ةيبرعلا ةراضحلاو ةيموقلا

 يعولا نع ارجاع حبصا ودبي اميف .يفاذقلا نا ىلع

 هطورش ضرف ديعص ىلع رركتملا هلشف بابساب
 نادوسلاب دارفنالل ةيسايسلا هتاحومط قيقحتو
 ..رىصم نع هلزعو

 تالواحمو نادوسلا ٍِق ةيبيعشلا ةضافتنألا ذنمو

 رصانعب عفد دق وهف :ددصلا اذه يف فقوتت ال قاذقلا
 نابا ايبيل يف ميقت تناك يتلا ةينادوسلا ةضراعملا نم
 نادوسلا يف «ةيروثلا ناجللا» جهن ينبتل يريمن مكح
 ةفيصلا يف مدق عضوم اهل نوكي نا يف تلشفو
 ةيددعتلل حيرصلا ءادعلا اهنالعا دعب ةيطارقميدلا
 !ةيبزحلا

 ةيلورتيلاو ةيداصتقالا تادعاسملا ضعب مدق دقو

 حيبتست ةيركسعلا هتاوقب اذاف ء:نادوسلل ةيركسعلاو
 ةنيدم لتحتو ةينادوسلا دودحلا قارتخا اهباقعا يف

 معد نع هفقوت نلعا دق ناكو .روفراد ةيريدم يف رشافلا
 ةيلمع يف يبيللا وجلا حالس لخدتل جورو قئرق نوج
 بونج يف كيبمور ةنيدمل نيدرمتملا راصح كف
 ةيلمعب طيحت كوكشلاو تاهبشلاب اذاو .نادوسلا
 ,ملاعلا يف ةرافح مخضال يبيللا يوجلا حالسلا برض
 عورشم ذيقنت ىلع ةمئاقلا ةيسنرفلا ةكرشلا اهكلتمت
 نادوسلاو رصم ديصر ىلا فيضي يذلا يلغنوج ةانق
 ةعبرا دودح يف لينلا هايم نم ةمخض ةيفاضا تايمك
 !ايونس بعكم رتم تارايلم

 عامجال بسحف ركذتي مل اريخا يفاذقلا ديقعلاو
 ةنادا ىلع ةيسايسلا هلئاصف لكب نادوسلا بغش
 هيلع علخ امدنع قنرق باهراو تنعنو تاغوارم
 أطخلا اذه زواجت امناو ,راوثلاو نيلضانملا فاصوا

 دودح الب امعد هحنم امدنع ةروطخرثكا وه ام ىلا

 ةياعدلا ةزهجا اهل جورت يتلا ةيذاكلا هتاءاعدال
 نادوسلا لامش يف نيملسملا داهطضا لوح ةيلايربمالا
 لح نا موطرخلا يف نلعا امدنع ؛هبوذنج يف نييحيسملل
 مهءامسا نييحيسملا رييغتب ادبي بونجلا ةلكشم
 []1.اجاوفا ئمالسالا نيدلا يف مهلوحدو
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 ةيبرغملا ةموكحلا تبرس امدنع ,ةيادبلا يف
 مامضنالل بلط ميدقت اهتين نع فشكي اربخ
 ردنعا .ةيبورؤالا ةيداصتقالا ةعومجملا ىلا

 يبرغفملا عضولاب نيمتهملاو نيبقارملا نم , ضعبلا
 هذه ةسايس يف ةيجازم ةظحل ودعب ال رمالا نا ةماع
 ىلع ريثاتلل ةلواحم تالاحلا دشا يف و ؛ةموكحلا

 ةيبرغملا تاجوتنملا اولماعي يك نييبوروالا ءاكرشلا
 ةطبترملا ةديدجلا تانينقتلا دعب ةيزايتما ةلماعم
 .ةكرتشملا قوسلا ىلا لاغتربلاو اينابسا لوخدب

 ,ةيضاملا ةنسلا يف .يموكحلا ليدعتلا عم .نكل
 عم تاقالعلاب فلكم ةموكحلا يف لوؤسم نييعتو
 نوظحالملا عجار ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 فولام نع اجورخ ربتعاو ءانيمخت ناك امف ,مهريدقت
 ءرولبتي حار (كيتيلوبويجلا) ةيسايسلا  ةيفارغجلا
 نا مث .ةديئو ىطخيو .يبرغملا بئاجلا نم .لقالا ىلع

 يسايسلا كولسلا يف ةديدج رهاظم : يناثلا نسحلا

 ةيداصتقالا ةعومحملا ل
9 1 

 بابإ قرف كارغمإ
 ةياورؤلا

 يدع ركل ا“ عد# »+ 0# 8 10 , 0

 ,ءارولا ىلا عجارتتل اهقوعي ام دجت مل ىطخلا هذه
 ردبي مل ,يبرغلا يبوروالا فرطلا يا ,هيلا ةلسرملاف
 اذه ىنعمو :هظفحت فخي مل ناو ءراكنتسا يا هنم
 ةيغرلا ناف .ةنكمملا قئاوعلا لك روصت مغربو
 تفلاخ ول ىتح . ةأرجلا نم ريثكب ةحورطملا ةيبرفملا
 ةيديقعلاو ةينتالا دويقلاو يسايسلا فرعلا
 نا اهنكمي ؛ةيجيتارتسالا تاددحملا ادع .ةيخيراتلاو

 .ةعمتجم دويقلا هذه اهقتاع ىلع ذخات اهنأكو رهظت
 وأ لتادبلا مدقت نا .ةنيعم ةفسلف قفو .اهرودقمبو
 ةعومجملا نمض فالتئالا مث راوحلل ةمئالملا غيصلا
 ةيرشبلا لب .بسح ةيداصتقالا سيل ,ةيبوروالا
 .ةيفاقثلاو

 ام ىلع فافتلالل ةلواحم هنأكو بلطلا اذه رهظ اءدب
 وهو :«قييضت نم يبرغملا يعارزلا جوتنملا هيناعيس
 هجو ف مامالا ىلا .ابوره ءاضيا ءىمسُي نا نكمي ام
 ديسلا ةيبرغملا مصاوعلا عم هيف عرش يذلا راوحلا
 يف ؛ةكرتشملا قوسلل يبوروالا بودنملا نوسيش دولك
 ىلا هعامتساو .ةينعملا مصاوعلا عم هتاضوافم
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 ,اهاواكشو (ةصاخ سنوتو برغملا) .اهبلاطم
 :اهدراوم مث نمو ءاهضما وح ضرعننت ال نا يف اهتبغرو
 ةبراغملا نيلوؤسملا زوعت ةحجلا نكت ملو .فلتلل
 .ةيلضفاب لماعتلا تابلاطم عيوستل نييسنوتلاو

 ةريتو ىلع ؛ةيوتلمو ةيبسن ةيفيكب ولو .ءاقبالاو
 ديسلا مدق دقو .ةكرتشملا قوسلا ىلا همجحو ريدصتلا
 ف ادب ناو :تانيمطتلاو دوعولا نم اريثك نوسيش
 ربع الا رمت نا نكمي ال ةيلعفلا تايوستلا نا ,ةياهنلا
 ءادبا لياقم ءاضيا :كش ريغ نمو .ةيئانثلا تالاصتالا
 ةيجيتارتسالا يف طارخنالل ةيفاضا تادادعتسا
 نيحانجب قيلحتلا لب .يبرفغلا ركسعملل ةيلكلا
 .يسلطالا فلحلا كلف يف نيدرفم

 ناك قبسالا ةيسنرفلا ةيسامولبيدلا لوؤسم نا ىلع
 قمعي هنا ؛ةبراغملا نيلوؤسملا رواحي وهو .ملعي
 هيفعت ال ةديدجلا هتيلوؤسمف .ةخسارو ةميدق ةفرعم
 دهع ءاهتنا مغر ءاسسنرف ارواحم لثمي هنوك نم
 نا كاذو اذه دعب ملعيو ,ةيكارتشسالا ةموكحلا

 ىدم ىلع رومالا ىلا رظني نا ديري يبرغملا رواحملا
 :ردقد يذلا ليقتسملل عساولا بالا نم يا ؛عستم

 هنم روبعلل هماما احوتفم تاب هنا .هعم هتاريدقتو
 ناردصلاب رمالا قلعت ءاوس :قرشلا نآأك :لامشلا وحن

 اعيمج مهو .نيدعبالا وا يبرعلا برغملا يف نيبرقالا
 .لاصولاب ايرغم وا اباذج داع ام :براقا

 .ةطخ نم لمع لكلو لمع نم ةين لكل نا امبو
 دشتملا :يناثلا نسحلا كلملا نافق دئار امود ةطخللو

 قباسلا لوبورتملاب هطبرت يذلاو ةيسنرفلا ةفاقثلاب
 ىرحالاب وا ؛ىلوالا ةوطخلا ادب ءظباورلا قثوا
 ةينوفكنارفلا ةمقلا يف برغملا روضح نكي ملو ءاهكسر
 (1986 ريوتكا /لوالا نيرشت) سيرابب تدقعنا يتلا
 ىلا هفامضناو لب .خيسرتلا اذه نع هدحو ربعملا
 زربا ةبسانملا هذه فو ءاضيا .ينوفكنارقلا يدانلا
 سامح .اهتقو ةيسنرفلا ةفاحصلا تثدحت امك كلملا
 زربأ امك .ةيبوروالا ةعومجملا ىلا مامضنالل هدالب

 لكب عتمتت ةيلمعلا هذه لعجت يتلا ةديدعلا تالهؤملا
 .قفاوتلاو ةحصلا طورش

 .ةيبرغملا ةيجراخلا ةسايسلا نا لوقلا نكمي له
 ترهظ لهو ؟رخآ ىرجم يرجت تادب .تقولا اذه ذنم
 ديكأتل يسايسلا كولسلا عاونا وا تاسرامملا ضعب
 ؟هتدكزتو يبرغملا ىعسملا

 .نيلاؤسلا نيذه نع ةقدب ةباجالا عسولاب سيل
 لداعت دق رهاظم روصت .امئاد ,ناكمالاب نكلو
 :يلاتلاك يهو ..ةباجالا

  ةيبرفملا تاقالعلل يجيردتلا نسحتلا

 .ةيكريمألا
 لب .ةيسنرفلا  ةيبرغملا تاقالعلا شاعتنا ةدايز -

 نم مكحلل نيميلا ملست عم يميمحلا اهرادم ىلا اهتدوع
 .نوينينام يف ديدج

 قرشلا عازن هاجت ةيبرغملا ةيسامولبدلا طاشن
 لمعلا و ؛ءساف ططخم ءايحال ةفثكم تاكرحتو طسوالا

 .روكذملا عازنلا لحل ديحو راطاك هسيركنل
 ةعومجملا يف ءاضعا عم لاصتتالا قدمعت

 ,اينابساو ءايلاطيا لثم .يسلطالا فلحلاو ةيبوروالا
 .ةيداصتقاو ةيركسع نواعت رطا ربع

 سيئرو يناثلا نيسحلا كلملا نبي نارفنا ءاقل

 .زيريب نوعمش ينويهصلا نايكلا ءارزو
 نالعا اهاضتقمب مت يتلا ؛:ةدجو» ةيقافتا ءاغلا
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 برغملا نيب (يقيرقالا  يبرعلا داحتالا) داحتالا

 .ايبيلو
 ىلع يبرغملا بارتلا ىلا لوخدلا ةريشات ضرف -

 .ةيبرعلا نادلبلا اياعر عيمج
 يف رهظم رخآ هريتعنو :هتفاضا دون رصنع رخا

 اهقفا فو :ةيبرغملا ةيجراخلا ةسايسلا لسلسم

 هتعزو يذلا ربخلاب طبترم وهو .بيرقلا يلبقتسملا
 هب حرص ام ىلا ادانتسا ءاينالل يبرعلا برغملا ةلاكو

 نا ربخلا ديفيو .يبوروالا ناملربلاب ةفاحصلا مسق
 ناملربلل ةيمسر ةرايزب موقيس يناثلا نسحلا كلملا
 / يناثلا نوناك رهش يف غروبسارتس ةنئيدمب يبوروالا
 ةيعمجلا سيئر نم ةوعدب كلذو لبقملا رياني
 يقليس يبرغملا لهاعلا نا ربخلا فاضاو .ةيبوروألا
 نيذلا نييبوروالا نييناملردلا ماما اباطخ ةبسانملا هذهب
 .هسفن رهشلا نم ١7 ىلا ١ نم ةماع تاسلج نودقعيس

 ؟برغملا كلم باطخ قلعتيس عوضوم يأب
 نا ةيسنرفلا ةيجراخلا ف طاسواألا ضعب دقتعت

 ةيادب عم حرطيل ةبسانملا هذه منتغيس يناثلا نسحلا
 ايمسر ابلط نييبوروالا نيلوؤسملا ماما ديدجلا ماعلا
 نع عفاديو ةيبوروالا ةعومجملا ىلا برغملا مامضنال
 ديق يه ةددحم تاحورطا ىلع ءانب بلطلا اذه

 عم ةيئانث تالاصتا ريعو :طابرلا يف :نآلا :دادعالا
 .ةينعملا نادلبلا

 لكش يف ىلوالا اهرصانع ترولبت تاحورطالا هذه

 امو حيشرتلا بلط ميدقن ىلا تدح يثلا بابسالا
 نم .انه رمالاو :داحتالا اذه يف رارمتسالا ىلع عمجستب

 راسشتسملا نال نيمخت يا ىلا جاتخي ال ظحلا نسح
 هترشن هل لاقم يف اهلجسيةريدغ اضر دمحا يكلملا

 سيراب ف اهردصي يتلا :كيتلويويج» ةلجم ارخؤم
 ضرعنو ١11485(. عيبر) كيتلوبويجلل يلودلا دهعملا
 :ناجياب اهل

 ةيداصتقالا ةعومجملاب برغملا ةقالع دوعت

 .19514 ةنس ىلا ةسسوروالا

 عياطلاب بلغأالا يف ,تاقالعلا هذه تمستا
 .يدودرملاو يداصتقالا

 هعتمتو برغملا يف يطارقميدلا لسلسملا قالطنا -

 لعج ةيبرغلا ريتاسدلا هتروص يف هبشي روتسدب
 قيرط نع وا كراشم فرطك هسفن حيشرت ررقي برغملا
 .ةيبوروالا ةعومجملا عم نواعنلا لاكشا نم لكش يا

 اهتايقافتا روطت مل ةيبوروالا قوسلا نا امب -
 ةيمنت يف مهاسي امي برغملا عم بوغرملا لكشلاب
 برغملا ررق بولطملا هجولا ىلع ينطولا داصتقالا
 .قوسلا ىلا مامضنالا بلط ميدقت

 :ةيسيئر رواحم ةثالث ىلع زكتري مامضنالا بلط

 عقوملاب قلعتم يناثلا روصملا .يراجتو يداصتقا
 ةعيبطب لصتمف ثلاثلا روحملا اما .برغملل يفارغجلا
 ةريدغ ديسلا هفصبي يذلا ؛برغملا يف دئاسلا ماظنلا

 يف برغملا حبري ؛يلاربيلو يددعت يناملرب ماظن» هناب
 .ةرحلا ايوروا

 يبوروالا سلجملل نارتيم سيئرلا ةسائر ىدل
 هدالب ةبغر نع برعا دقو .برغملا كلمل اباوج لسرا
 ىلع هيف لوقي ؛:ةيبوروالا ةعومجملا ىلا مامضنالل
 اولجس دق يبوروالا سلجملا ءاضعا ناد :صوصخلا

 .«مكاياون
 0..مداقلا ماعلا علطم يف ةيقبلاو ...

 برغلا نيإرساسلا راذيإ لعفتا
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 سا

 59 وا قسوم لوشغ تئدنقت 0

 صنن ينويهصلا تسينكلا ىلا رارق عورشمب
 ةمصاعو ةدحوم ةنيدم سدقلا» نا ىلع

 نونهاري نيذلا نم برعلا ضعب دقتعا «..ليئارسال
 ال رمالا نا .ةيسايسلا ةيوستلا ىلع ةمئاد ةروصب
 ىلع طغضلا اهفده ةيسايس ةروانم نوكي نا ودعي
 ضعب نع لزانتلل اهعفد لجا نم ةيريصملا ةموكحلا
 لالخ اهحرطت تناك يتلا تاظفحتلاو طورشلا
 بماك» تاقافتا تيقعاو تقبس يتلا تاضوافملا

 نا ءالؤهل نيبت ام ناعرس نكلو .تيصلا ةئيس «ديفاد
 نايكلا اهبعلي ةيسايس ةبعل نكي مل رارقلا عورشم
 ويلوي /زومت 1١7 يف ةدقعنملا هتسلج يفف .ينودهصلا
 عورشم ينويهصلا تسينكلا رقا ,؛هتاذ ماعلا نم
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 ةسدقملا ةنيدلا دبوهت 3 تاططخم ةعباتمو .

 ,ةيوستلا برغ 3 ,ملاعلا تمص ع ,رارقلا ٠

 تأ دب اذكهو .ةيرصملا ةموكحلا ضارتعا مادسغ و

 سدقلا ىلع ةينويهصلا ةرماؤملا داعبا حضتت
 لالخ نم موي دعب اموي زريت اهحمالم تذخاو ,ةيبرعلا
 ةيتلع ةروصب ؛ةطخ رثا ةطخ .ديوهتلا ططخ ذيفنت

 .نابحالا مظعم ف ةيرس ةروصبو انايحا

 هيلا ىعسي يذلا قدهلا نا حضاولا نم ناك دقل
 ةنيدملا نع يبرعلا عباطلا ةلازا وه ينودهصلا نابكلا

 الدب ينويهصلا يدوهيلا عباطلا سيركتو ةسدقملا

 ةموكحلا دوهح تزكرت بيسلا اذهلو .هنع

 برح يف «مالسلا ةنيدم» لالتحا ذنم .ةينويهصلا

 ططخلا ريرمت ىلع ١451: ناريزح نم سماخلا

 سيركت يف اهتياغ مدخت يتلا تاءارجالاو عيراشملاو

 ىلعو :ةيئاهن ةروصب ةنيدملا ىلع يدوهيلا عباطلا
 .قيرعلا اهخيراتو ليصألا يبرعلا اهعباط باسح

 لالتحالا تاطلس أجلت نا اييرغ نكي مل كلذلو
 .اهفده ذيفنت لجا نم بيلاسالا عيمج ىلا ينويهصلا
 دض اهتمدختسا يتلا ةحلسالا زربا دحا باهرالا ناكو
 الاقتعاو التق .لالتحالل ىل والا مايالا ذنم .سدقلا يئاها

 ودعلا هعبتا يذلا بولسألا ناك دقو .ادرطو

 نا .ايباهرا ايولسا ةنيدملا لوخد يف ينويهصلا

 ةكراشملل هتاوق نم يدنج فلا نيسمخ يلا وح صصخ

 ناجل» نم فوخلا راتس تحت اهلالتحا تايلمع يف

 .«ةمواقملا

 ىلا هيف اجلت ودعلا تاطلس تناك يذلا تقولا ىفو

 ةرجهلا ىلع مهضعب رابجا لجا نم سدقلا يلاها باهرا
 تاعورشم ةدع ذدفنت ىلا تدمع .ةنيدملا ةرداغم وا

 دوهبلا نم نكمم ددع ربدكا ناكسال ةيروف ةيناطيتسا

 حلاصل قارغميدلا نزاوتلا مسح ىلع لمعلاو اهيف
 تاطلسلا تطاحا اذكهو ا ديوهتلا ططخ

 نم روسب .ةميدقلا سدقلا ةنيدم روس ةينويهصلا
 ءانب عيراشم نمض نم ةقهاشلا تارامعلاو تايانيلا

 حبصت يكل .,عالقلا هيشت ةمخض ةينكس تادحو

 .ةسدقملا ةنيدملا حظعمب طبحب يذلا راوسلا ةباثمي

 ىلعو ةنيدملا لخاد ءانبلا عمراشم تعراست دقو

 يدبا ىلع 1989و ١987 نيماعلا لالخ .اهفارطا

 ةسوردم ططخ قفو لمعت تناك ةمخض ءاند تاكرش

 بيجفلا نم نكي مل كلذل .فادهالاو ملاعملا ةحضاوو

 ابلاح ةنيدملاب طيبحت يتلا تارمعتسملا ددع لصي نا

 نا قالطالا ىلع ابرغتسم نكي ملو .ةرمعتسم 15 ىلا
 ةرمعتسم ناكس مض ةلواحم ىلا ودعلا تاطلس ىعست

 كلذو .ةمددقلا سدقلا ةقطنم ىلا ؛ةيمودا هيلاعم»

 ددع ناو اصوصخ ةنيدملا ىف دوهبلا ددغ بيلغتل

 .ةمسن فلا 7٠١ يىلاوح غلبب ةرمعتسملا هذه ناكس

 ةرئادلا سيئر سلبورد دغا ١987 ماع يفو

 ةطخ .ةيملاعلا ةينودهصلا ةمظنملا يف ةيناطيتسالا

 لجحا نم ةينويهصلا ةموكحلا اهب موقت ةيناطيتسا

 ةنيدملب سدقلا يحاوض يف ةماقملا تارمعتسملا طبر

 حبصت نا لجا نم دحوم يدلب سلجم ةماقاو .اينوناق
 فلا 7٠٠١ يلا وح مضت ةريبك ةفيدم «ليئاريسا ةمصاع»

 . ةنباهصلا نم عبطلاب ةقحاسلا مهتيرثكا ةمسن

 ودفلا نكمت هذه ناطيتسالا ططخل ءانيو

 نم منود فلأ ١7١ ىلع ديزي ام ةرداصم نم ينودهصلا

 امك ءاهيحاوضو سدقلا ىف برعلا نينطاوملا يضارا

 مضت) ةميدقلا ةنيدملا لخاد ةيبرع ءادحا ةعبرا رداص

 انزخم 47و ةينكس ةقش ه965 ءانحالا هذه

 . (ةسردمو

 ةسائرب ةديدجلا ةيفالتئالا ةموكحلا تءاج امدنعو

 يفخت يتلا ءارفصلا ةماستيالا يذ زيريب نوعمش

 ديوهت ططخ ريغتت مل :هلخاد يف لمتعملا فرطتلا

 املك .دناّرتت اهذيفنت ةريتو تناك لب .سدقلا ةنيدم

 .«مالسلا» نعو «ةيوسكلا نغ ثددحلا دعاصت

 سدقلا ءابربك ةكرشو ديوهنلا
 زيريب ةموكح لظ يف ديوهتلا ططخ تذختا دقو

 عيراشم تزكرت نيح يفف .ءاهدو اثبخ رثكا اداعبا
 يضارالا ةرداصم ىلع ؛ةيضاملا ةلحرملا يف ؛دوكيللا»
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 ,لمعلا»و زيريب ططخ تهجتا :تارمعتسملا ءانبو

 هذه ريدقن نم اقالطناو .ةروطخلا ةغلاب ىرخا ةهجو
 متي مل ام حجني نا نكمي ال سدقلا ديوهت ناب ةموكحلا
 طاشنلا رهاظم ىلع ءاضقلاو ةسدقملا نكامالا ديوهت
 تزركرت .ةنيدملا يف ةينطولا تاسسؤملاو يداصتقالا

 .تاذلاب نيتيحانلا نيتاه ىلع اهططخ

 عيمج ىلع طغضي «لمعلا» بزح ادب نا دعيف
 ةيبرعلا ةيميلعنلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تاسسؤملا
 حتف .رخآلا اهضعب ميجحتو اهضعب قالغا لجا نم
 تاسسسؤملا ىدحا اهرابتعاب سدقلا ءايرهك ةكرش فلم
 .لكك ةيبرغلا ةفضلا ىف و ةنيدملا لخاد ةماهلا ةينطولا
 ةرتف ذنم تادب ةكرشلا ىلع طوغضلا تناك اذاو
 .ةريخالا ةنوآلا يف ةريبك ةروصب تديازت دقف :ةليوط

 ضرفو اهلامعا قاعاو اهطاشن ودعلا لقرع نا دعبو
 تادلوملا لدغشت مدعو ةرساخ ةفرعتب مازتلالا اهيلع

 ىلع ةكرشلا ةلاحاب ماق ءاهترتشا يتلا ةديدجلا

 ةدع لالخ مكارت زجع تحت اهعوقو ةجحب ةمكحملا
 .رانيد نويلم نيرشع يلاوح غلب نا ىلا تاونس

 ىلع ةرطيسلل ودعلا ةطخ حاجنا يف مهاس اممو
 تاطلسلا عانتماو .يبرعلا معدلا فقوت .ةكرشلا

 ةصاخلا اهتينازيم نم معدلا اذه نيمات نع ةيندرالا

 .تاونس ةدع لالخ كلذد موقت تناك نا دعب

 ءايرهك ةكرش ند ينوناقلا عازنلا أدب اذكهو

 مصخلا نالو .؛ةيليئارسالا» ءابرهكلا ةكرشو سدقلا
 نا يعيبطلا نم ناك ؛تالاحلا عدمج يف دحاو مكحلاو

 تعضوذا ,«ةيليئارسالا» ةكرشلا حلاصل مكحلا يتأي
 نويدلا عقد اما :نيرابح ماما سدقلا ءابرهك ةكرش

 اهعببتو اهتاكلتمم ةرداصم اماو .اهيلع ةقحتسملا

 .نويدلا هذه ءافنال
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 عم ضقانتي مل فانئتسالا ةمكحم مكح نكلو ,مكحلا

 نم ويلوي /زومت رهش يفو .ةيئادبلا ةمكحملا مكح
 مكحلا ىلع ةينويهصلا تاطلسلا تقداص يلاحلا ماعلا
 هذيفنت ىف اكلتت تلاز ام اهنكلو .ةكرشلا ىلع رداضلا
 .ةحناسلا ةيلحملاو ةيسادسلا فورظلا راظتناب

 ادضدا ةيدددلا نكامالا

 قفارملا ىلع ةرطيسلا ةلاسم نم رطخالا نكلو
 ىلع ةرطيسلا تاططخم .ةيوبيرتلاو ةيعانصلا

 وه اذهو .ةيسسدقملاو ةسسددلا نكامالاو تايسسسؤملا

 ةنيدملا ديوهتل ةيفالتئالا ةموكحلا ةطخل رخآلا هجولا
 ةنمالسالا ةسدقملا نكامالا دوحو نا كلذ .ةسدقملا

 ديوهت قيرط يف ةيساساو ةماه ةبقع ةيحيسملاو
 .سدقلا

 عيمج زيكرت عقاولا يف رسفي يذلا وه اذهو
 نكامالا باصتغا وا هده ىلع ةينودهصلا تامظنملا

 اهيلع ءالبشسالا مت نا ذنم ةنيدملا ف ةسدقملا ةينيدلا

 ىلع نيماع نم لقا دعب هنا فورعملا نمو ١15717. ماع

 قارحا ىلع ةنباهصلا دوهبلا دحا مدقا :ةنيدملا لالتخا

 ىلع كلذ دعب تاءادتعالا تلاوت مث .ىصقالا دجسملا

 هجو ىلع ىصقالا دجسملاو ,امومع ةينيدلا نكامالا
 «خاكدو «ةدنوميا شوغ» تامظنم تزربو .صوصحلا

 ةضيدملا يف ةينيدلا تامظنملا زرباك :ين.نإ.يت»و

 هذه يعاسم نا حضاولا نم ناك نكلو .ةسدقملا

 الصصاوتم امعد ىقلت .ةينويهصلا ىوقلاو تامظنملا

 ىقلتو .تايوتسملا ىلعا ىلع ةينودهصلا تاطلسلا نم

 فقاوملا نالعا ديرت ال يتلا ىربكلا بازحالا ةباعر

 .ةيلودو ةيميلقاو ةيلحم بابسال اهتاذ
 ذختت ةسدقملا نكامالا ىلع تاءادتعالا تناكو

 راتس تحت كلذو ء.اينوناقو ايمسر الكش انايحا

 دقو .اهلوحو اهلخاد ةيدوهنلا راثآلا نع بيقنتلا

 ةروصيو) فيرشلا مرحلا تايرفحلا هذه تلاط
 ةسسردملاو .رمع دحسمو ؛ىصقالا دجسملا ةصاخ

 ريدو ةمايقلا ةسينكب ةطيخملا نكامالاو ؛(ةيرهوجلا
 ملاعملاو نكامالا نم ديدعلا ىلا ةفاضالاب اذه .طابقالا
 .سئانكلاو عما وجلاب ةلفاحلا ةنيدملا هذه يف ىرخالا

 تاوطخ ةينويهصلا ودعلا تاطلس تطخ دقو
 ةليلقلا مايالا يف ءينوناقلا» ديوهتلا قيرط ىلع ىرخا
 ىلع اهدي عضو ىلع تمدقا امدنع كلذو ؛ةيضاملا

 هذه تعبتاو .سدقلا ىف دواد يبنلا يح يف نيدجسم

 ءاطعاب كلذو .ديوهتلا ةيلمع يف اديدج ابولسا ةرملا
 تلازا يتلا ةيدوهيلا ةيماخاحلل نيدجسملا دحا

 اهتلدبتساو ةينآرقلا تايآلاو ةيمالسالا تاراعشلا
 سينك ىلا هتلوحو ةيربع تاباتكو ةيدوهي تاراعشب
 نيتاللا ةفئاط ىلا رخآلا دجسملا ءاظعاو .يدوهب

 ءارجا دعب ةسينك ىلا هليوحت لجا نم ةيحيسملا
 .هلخاد يف تاميمرتلاو تاحالصالا

 تاطلسلا اهذفنت يتلا ديوهنلا ةطخ يف ديدجلاو

 ةوطخلا هذه ريرمت اهتلواحم يف ؛ةرملا هذه ةينويهصلا

 نيملسملا برعلا نيب قاقشلا رذب لالخ نم
 ىلا تاطلسلا هزه ءوجل رسفب ام اذهو .نييحيسملاو
 .نيتاللا ةفئاط ىلا نيدحسملا نيذه دحا ميلست

 نم ةديدحلا ةوطخلا هذشه ةروطخ نا كش الو

 رابتخاةباثمب نوكتس اهنا يف نمكت ديوهتلا تاططخم
 ىلع مادقالا لبق ةيمالسالاو ةيبرعلا لعفلا دودرل
 دجسملا ىلع ديلا عضو لثم ربكاو مها تاوطخ
 .ىصقالا

 لودلا تمصي تلبوق ةديدجلا ديوهتلا ةيلمع
 فلكت مل ذا ..نآلا ىتح قبطملا ةيمالسالاو ةيبرعلا
 ددني نايب رادصا ىتح ءانع اهسفن ةلوؤسم ةهج يا
 تاطلسلا اهيلع تمدقا يتلا ةيمارجالا ةيلمعلاب
 لخدي فوس تمصلا اذه نا كش الو .ةينودهصلا

 دعتسي امدنع .ينودهصلا نايكلا تاياسح نمض

 .ىصقالا دجسملا ديوهتب ربكألا ةوطخلا ذيفنتل
 .ايئاهن سدقلا ْق يبرغلا عياطلا ىلع ءاضقلاو

 ضغب هيف حتفي يذلا تقولا يف يرجي كلذ لك
 مهعرذا .سدقلا ةنجل سيئر مهنمو برعلا ماكحلا
 .زيريب نوعمش ودعلا ةموكح سيئر لابقتسال

 ,ابابلا رربي اذامب :وه ,حرطي يذلا لاؤسلا نكلو
 هتسينك لوبق ةينيتاللا ةسينكلل ىلعالا سيئرلا وهو
 نب رمع ةرثام ارقي ملَوا ؟ةسينك ىلا دجسملا ليوحت
 يناثلا نسحلا كلملا هل اهكحي مل اذاملو ؟؟باطخلا
 ةنجلل اسيئر هتفصب برغملا يف هلبقتسا يذلا

 نوعمش عم سدقلا ةنجل سيئر ثدحت له مث !؟سدقلا

 تاعامتجا لالخ ةنيدملا ديوهت تاططخم نع زيريب
 ؟نارفا

 لصاوبي زيريبو .مت دق كاذ الو اذه ال نا ودبي
 تاططخم ةنياهصلا ةداقلا رئاسو ريماش عم قيسنتلاب
 هيف عزوبي يذلا تقولا يف .:ةسدقملا ةنيدملا ديوهت
 ىلع ةيبوقرعلا دوعولاو ءارفصلا تاماستنبالا
 ىلع تمت ولو ةيوست ةيال نيفهلتملا برعلا نيلوؤسملا
 ينيدلا ثارتلاو ..خيراتلاو ايفارغجلا باسح
 0! .اضيا

 دعسا ىلع حجات

 "1 - 1١545 لوليا 35  ١/ال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا ل ا

 يف سوساج لظ وا سوساج امئاد كانه رقي
 لبقو .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا ( كلف

 ,يكسناراشتو فوراخاس كانه ناك فوليفاد | ٠ ٠

 الق ناذللا :لقيا هتجورو غربنزور سويلوج مث
 امهتارب مث .يتايفوسلا داحتالا ىلا ةيرذلا رارسألا
 ركذن الو .ةصاخلا اهبيلاساي ةينويهصلا ةفصاعلا

 وكسومل تامدخ خدق يذلا يناطيربلا كلذ :يبيليف ميك
 نطحشا و رطضا يذلا رمالا :اهناليششرام ضعب نم رثكا

 للست هنكل .هيلع ضبقلا ءاقلال ةلماك ةقرف لاسرا ىلا

 دوسالا رحبلا ءىطاش ىلع رقتساو بوقثلا لالخ نم
 .لافطالا صصق علاطي

 برح ْق ةريغص ندوانع ءامسالا هذه نوكت دقو

 اطلاي ذنم يلودلا قافولا مكحت ةريبك تامولعم
 ىلع ةينودهصلا تاماقلا بحسنت امئادو ... 6

 نيب مزالتلا نال سيل .ةراثا قافولا اذه لوصف رثكا

 ةنياهص نال لب لماكو كسامنم بيبا لتو نطئشاو
 زازتبالا عوضومو ةلمعلا قرف مه يتايفوسلا داحتالا
 تناك اذاو .فوشتابروغ ىتح نيلاتس ذنم يسيئرلا

 يف ةقرو يه ينلا ةرجهلا دييقن ىلع ةصيرح وكسوم
 فوخ نم قلطنت اهئاف ؛قاروألا عيمجت مسوم يف .اهدي
 فوس ةليقثلا اهتيجولونكت رارسا نا وهو يندبم
 لقتني نا درجمب .يكريمالا ينلعلا دازملا ف حبصت

 وا نطنشاو ىلا كسنيمو ابورواو دارغنينيل ةنياهص
 سجاهب :لخادلا ىلا مهيفن لضفت يهو .بيبا لق
 يف دوهبلا نا فورعملاو .ةنيمثلا اهرارسا ىلع ظافحلا
 ةداسو .ءادوسلا قوسلا ةداس يتايفوسلا داحتالا
 يف مهضعب ددرتي ملو .بهذلا راجتو ,ةفصرالا
 .ةردانلا ةيسورلا تانوقبالا ةحيضف يف عولضلا

 ينويببملا و يكريمالا نقوملا قيطت
  نيريب ءاقل يف ةرضاح تناك ةيفلخلا هذه
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 فلا 00 ةرجف
 وس جوس ووو

 :تيرخلاةبب نبي يدوهي

 ف زيربب داقل ٠
 !فقاوملا تاوحتو عيسطتلا قئاوع نيب

 ا لا ل ا

 ةيتايفوسلا تباوثلا شماه ىلع ةضقانتم فقاوم قلطأ زيريب .
 كرويوبن يف بقيد باك عموهو ةيردكسالا ف لولا مثلا عم وف ..

 سا 5--ججم

 ةزاالر
0 

 و دم

 ةيسامولبدلا ديمع ادب اميقو .كرويوين يف هز دانرافيش
 ادب :هفقاوم يف امك :هتسلج يف اكسامتم ةيتايفوسلا

 ينويهصلا صرحلا عنصتو .اروانمو اكيترم زيريب
 يف وكسوم ةكراشم ىلعو .ةثفاكتملا ةيوستلا ىلع
 فلا ه٠ ةرجهل ءوضلا يطعت نا طرش ؛يئودلا رمتؤملا
 ريربب دنتسا عبطلاب .ةيرصنعلا ةلودلا ىلا ؛يدوهي»

 (سطسغا) بآ يف يىلصنقلا يكنسله ءاقل ليعافم ىلا

 ريميدالف نيب ةيديوسلا ةليللا جئاتن ىلا امك ؛يضاملا

 ةلمج ريمثت لواحو .يفروم دراشتيرو فوكايلوب
 نيب ةيداصتقالا تاثحابملا لثم .ةيباحنا تاراشا

 مث ؛ةيراجت دوقع ىلا تضفأ دقو .بيبا لتو ايفوصرف
 ريماش قحسا ةحوزل ايفوص اهتمدق ينلا ةوعدلا

 ةثعبلا نا دعب“ميف ملُعو .ءاهسآر طقسم» ةرايزل
 يتلا يه ةدحتملا ممالا ىف ةيراغلبلا ةيسامولبدلا
 ايفوص نيب لمتحم «عيبطت» راطا يف ةوعدلا تهجو

 هذه عبطلاب .ةينويهصلا ةمصاعلاو ايفوصرفو
 نع .ينويدهصلا سؤماقلا ىف .ةلوزعهم تسيل تاراشالا

 وكسوم نيب اهل دادعالا يرحب يتلا ةريبكلا ةقفصلا

 ناغير نيب فيرخلا ةمق اهجوتت دقو «نطئشاوو
 .فوشتابروغو

 ةيكريما  ةينويهص ةضياقملا طورش ودبت انه نم
 (موجنلا برح) ءاضقلا نوؤش نع الضف «لوانتنو
 (يجيتارتسالاو يوونلا حالسلا) ضرالا نوؤشو

 . بينا لت ىلا تايفوسلا دوهدلا ةرجه وه ايساسا ادنب

 ةعلاطم ىلا اذدج ىغضا هْردانرافيش نا َق كش الو

 نا ظحالو .زتلوش ةعلاطم نيدو اهنيب نراق مث .زيريب
 يتايفوسلا فالتخالا اميف .لماك امهنيب قباطتلا
 ناك هزدانرافهش نا لوقن ال .اضيا لماك هنش امهعم

 فوشمايروغو ناغير نيد

 ةعاس نا اصوصخ .ينودهص ميعَر فصن ماما

 ريوتكا /لوالا نيرشت ١4 يف قدت فوس فارصنالا

 ةينويهصلا ةسسؤملا نا نوفرعي تايفوسلاو .يلاحلا
 .نوينقتلا نوذفنملا مهناق لاجرلا اما ؛ءلضالا يه

 نيطسلف يف ةرصانلا ةيدلب سيئر هلوقي ام انه ركذنو
 ناكرا لثم ؛دوكيللا» ناكرا نا دايز قيفوت ةلتحملا
 هلأ اناهاك ريئام ماخاحلا نع نوفلتخي ال «لمعلا» بزح

 عم رابتعالا يف ذخا زيريبو .مهاحل نوقلطي ال مهنال
 ةمق مث نارفا ةمق ءمجن» هنوك وكسوم ةيجراخ ريزو
 كرابم سيئرلا عم الهاستم ادب اميفو .ةيردنكسالا
 ىلع ةقفاوم ىدبا هنا ىتح .«ينودلا رمتؤملا» لوح
 ليزتو ةيئدبملا سسالا عضت ةيريضحت ةنجل
 ناغير سيئرلا هئاقل رثاو ,نطنشاو يف رهظ .تابقعلا
 ةيناكما ف ككش هنا ىتح .ةيلودلا ةلظملا هاجت ابلصتم

 نم اليدب تسيل ةلظملا هذه نأ لاقو .اهداقعنا
 ةلود لك عمو :ديفيد بماك طخ يقف .ةيئانثلا تاضوافملا

 يذلا بلصتلا اذه ريربت يف ليقو .ةدح ىلع ةيبرع
 «ناكملا» نا ةنورملا عانق ءارو هئافحا ىلع زيريب صرح

 يا ,ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر هنم ثدحت يذلا
 فورعملاو .ةريثلا هذه هيلع ىلما يذلا وه .كرودودت
 يتايفوسلا داحتالا نوداعي نييكريمالا ةنياهصلا نا
 داراف .«نيقرطتملا برعلا دعاسبو دوهبلا لقتعي» يذلا

 رتو ىلع رقنلا لالخ نم مهدو بطخ ينويهصلا ميعزلا
 .طسوالا قرشلا يف ةيوستلا نع وكسوم داعبتسا
 ..يئدبم يكريما رارق هنا ىلع كلذ راهظاو

 ريريب كالوحتو ..عيبطتلا قئاوع
 يتايفوس ديدح ىوس برضت مل زيريب ةقرطم نكل

 .اهباصن يف رومالا عضو ىلع صرح هزدانرافيشو .درام

 اما .ةنحب ةدنقن تناك يكنسله تاثداحم نا دكأف

 وكسومو .يسامولبد ءارجا وهف ةيلصنقلا تاقالعلا
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 ةيسافولبدلا تاقالعلا ةداعال ةفورعم طورش اهل
 نمالا سلجم رارق ذيفنت ظورشلا هذه لواو .ةلماك

 ربمفون /يناثلا نيرشت 1 خيرات :141 مقر يلودلا
 نم ينودهصلا ٍباحسنالا ىلع صني يذلاو 17
 نا ىلا هزدانرافيش حملاو .ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا
 يا يف وهو .قئاوع هنود بيبا لت عم عيبطتلا طوش

 نم قلطني لب .ةيبرعلا لودلا دض اهجوم سيل لاح
 قرشلا يف هقيبطت نيلمركلا ادب ديدج يسايس موهفم
 وكسوم تديا امدنع ؛تاذلاب نانبل لالخ نمو .طسوالا
 نع عنتمت تناك امدعب ةيلودلا تاوقلا لدومت ع وريشم

 .اهبادتنا ةرتف ديدجتب قلعتي رارق يا ىلع تيوصتلا
 تاقلطنملا لالخ نمو .نهارت اهنا يف كش الو
 ,طسوالا قرسشلا يف ةرادصلا ىلع ةيفويشتابروغلا

 نوكي دقو .ةينويهصلا فقاوملا يف ريثأتلا ىلعو
 رثعيتلا كلذكو .كلذ ءارو يبرعلا رثعبتلا
 علطتي ,ةيقارعلا تباوشلا جراخو .ينيطسلفلا

 ةرحانتم ةيبرع رواحم ىوس نوسملتي الف تايفوسلا
 ينويهصلا نايكلا نيب ؤطاوتلا ىلا اقالزناو ؛ةرفانتمو
 .يروسلا ماظنلا لثم مهل ءافلح مهنوربتغي نمو

 طسوالا قرشلا ف ةيتايفوسلا تباوثلا نا عقاولاو
 .ةينويهصلا  ةيكريمالا ةصقارتملا فقاوملا فشكت
 ناك يذلا زيريب وه صقارتلا اذه نم جذومن رخآو
 يف هرقص» ىلا لوحت مث .«نارسففا» ىف ؛:ةمامح»

 قفقاوملل ؛ةفارج» حمصي نا لبق ,ةيردمكشالا
 نع ةخسن يا .نطنشاو يف ةيلاكيدارلاو ةضفارلا

 لئاقلا نانيا ليافار :قباسلا ينودهصلا ناكرالا سيئر
 .«تسملا يبرعلا وه دبحلا يدرعلا» نا

 قزاملا ةدرجملا نيعلاب دصرت وكسوم نا تباثلاو
 صاخلا اهمالس نكل ؛مالسلا يف ةيغرلا نيب ينودهصلا

 ىلا ةدودخماللا ةيهشلاو .مالستسالا ينعي يذلا

 نيتاه يف ريثأتلا ىلا ىعست يهو .ةيبرعلا ضرالا
 ,1554/8 ننمو .طسوالا قرشلا اتلعج نيتللا نيتلداعملا
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 تاقالعلا أدبت مل كلذل .توملا يضراو رانلا ضرا

 يف ؛يقيسوملا قانعلا» عم ةينودهصلا - ةيتايفوسلا
 ريفسلاو فوستينروق يروي وكسوم ريفس َنيِب سيراب
 زومت /ويلوي علطم ف ,ريفوس ايديفوا ينويهصلا
 رهاظم تدترا دقو .ريثكب كلذ لبق ىلا ىقرت يهف .5
 ددشتلا نود لحت مل ةراظقلاب تالاصتالا نكل .ةفلتخم

 نا ودبي لب .ةينويهصلا ةيعسونلا ءازا ينايفوسلا
 رثكاو مويلا بلصتت .هزدانرافيش لالخ نمو .وكسوم
 رمدؤملا نع زيريب مالك نا ىرت يهو .ىضم تقو يا نم
 اهنم ىودج ال :ةيضارعتسا هيلاب» نع ةرايع ين ودلا
 ادلك اقياطتم ينودهصلا فقوملا مادام .عمسلا ةذلريغ

 يف و يل ودلا رمتؤملا ةركفل ضفارلا يكريمالا فقوملا عم

 .فوشتابروغو ناغير نيب فيرخلا ةمق راظتنا

 لاغيي عورشم ىلع ىتح جرخ زيريب نا دكؤملاو
 ةمق يف ناك ريماش هكيرش اميف :يتاذلا مكحلل نولا
 لامتحا نوطقسُ أل نيددوكدللا نا لاق امدنع ةيرخسلا
 ةينيطسلفلا ةلودلا هاجتا يف يتاذلا مكحلا روطت
 .ةلقتسملا

 ةلماكلا ةففصلا ةيكدنابم
 فراسشم ىلع قارؤا عيمجت ما ؛اذا راودا عيزوت

 نيرابجلا ةمقل يسكع دعو ةديدج ةينويهص ةلحرم
 برح يف ةمئاد تياوثو نانبل يف ةبقترم تارييغتو
 ؟جيلخلا

 لت مامضنا دعبو نورعشي تايفوسلا نا يف كش ال
 تان مهنمأ نا يجئتارتسالا عافدلا ةركفم ىلا بيبا

 طقف مهياوبا نوحتفي نييكريمالا نا نولوقيو .اددهم
 ناتانوج ةحيضف نم مغرلا ىلع .ةينايهصلا ماما
 .ةيدوقنعلا ليانقلا ةحيضف اهنيقعا ينلا درال ود

 هب موقت كرحت يال ادصر اضيا يطغت ةكارشلاو
 ىلعو .ةيطسوتملا بويجلا يف ةيتايفوسلا تاصاوغلا
 دهشت دق يتلا :فيرخلا ةمقل نودعتسي ساسالا اذه
 ىلع امك .تايفوسلا دوهيلا ىلع ي وطنت ةلماكتم ةقفص

 ف ةكرحلا اوقيلط مهنكل .تاراقلل ةرياعلا خيراوصلا
 امك ؛:ةبكردما ةكرت» دوعب نل يدلا طسوالا قرشلا

 نوبعال مه لب .موي تاذ :نامقوه يلئاتس راشا

 .لح اللا يفامك ةيوستلا يقف ءاكرشو :نويساسا

 ظهابلا ,حلستلا قايس حبكو ثيدحتلا مهناهرو
 تاذ يقافناو يداصتقا هجوت ةلكيشو ,ةفلكلا
 هذه نم .ةيديلقتلا تايولوالا نع ةفلتخم تايقبسا
 ضاقنا ىلع موقت ةيفوشتابروغلا نا ىرن ةيوازلا
 جارفنالا ةهبج ىلع لمعت مل يتلا ةمرهلا ةيفنجيربلا
 جارفنالا اذهل ةينادبملا ةمجرتلا نا تفاللاو .يلودلا
 .ينويهصلا نايكلا ىلا تايقوسلا نيرجاهملا ددع وه
 ىلا داعو .جارفنالا تاونس يف ددعلا اذه عفترا .دقف
 نكل .ةدرادلا برحلا ماوعا ِق يكيتاماردلا رايسحنتالا

 ةنجللا يف ةيلودلا ةرادالا سيئر .نيوالغاز ميداف
 نا لوقي يتايفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا
 وه سايقملا و .امثاد انسادقم تسسنل ةيدوهبلا ةلداعملا»

 بسكو موصخلا جارخا ىلع ةردقلاو ةيباجيالا
 برعلا ىلا انعمجت ةديدع مومه كانهو .نيددرتملا
 سيل وكسوم قلقي ام رثكاو ....نيييرغلا نييبوروالاو
 ةيئوكلا ةعزنلا» لي .تايفوسلا دوهيلا عبطلاب
 ضقانتت يهو ...ناغير اهيذغي يتلا :ةديدجلا

 نا يف كش الو .ةينايفوسلا حلاصملا عم ايرهوج
 نيب لخادتلا ةيرظن لياقملا يف عفري فوشتابروغ
 رمالا ؛امهحلاصمو امهتاكرحتو نييمظعلا نيتوقلا
 ةلأسمو .ىلودلا قافولل لضفا اطورش رفوي يذلا
 .ةلماشلا ةقفصلا ةيكدناكيم يف دني تايفوسلا دوهبلا
 - يبرعلا عارصلاب و طسوالا قرشلاب ةقالع ىلع يهو

 ةسايس يف ةديدج ةلحرم ىلا رشؤمو .ينويهصلا
 نوتسر سميج عم لوقن نل عبطلاب .ةيجراخلا وكسوم
 ةقطنملا يف أطخلا ةيجيتارتسا سرامت نطنشاو نا
 ١8 ب غيم» لا تارئاط هيف دجن موي ينتاب ثيحب

 ١5«  فا»لا تارئاط نع اضوع ةينايفوسلا

 ىلا رييشن لب .ةيبرعلا دعاوقلا لك يف .عنصلا ةيكريمأالا
 ءاوتحال وكسوم اهذفنت يتلا «ةداضملا ةمجهلا»
 ال اذهو .ينويهصضلاو يكريمالا نيعورشملا ليعافم
 ةشرو ىلع لب ؛ةافحلا» ىلع دامتعالا لالخ نم نمأتي

 :نادعب رفاضتي ثيحب ةيجولونكنو ةيركسع
 تفاللاو .ةدحاولا ةيلمعلا ْق يجولويدياو يدورتكلا

 املك ؛ايجولونكتلا يف ينويهصلا نايكلا لغوت املك هنا
 تارارقلا خياطمو تايوستلا لفاحم يف هتوص عفر

 طقف ققحتت ال ةيفوشتابروغلا ةرفقلا نا اضيا تبثو
 ةئاضم ةلمج ردع رورملا لالخ نم لب :لخادلا يف
 اذه يف دب الو .يبرعلا قرشلا قيضم اهنمو .روغثو
 .ةداىضم «ةقرطم» ب .ةقرطملا» ىلع درلا نم راطالا
 ...اهم بدينا لتو نطتشاو كاهنا امتاد وه فدهلاو

 نم هجورخ دعب هزدانرافيش حمالم يف اوأرق نيذلا
 ةيسايسلا ةريشنلا ملاعم اوسملت ؛زيريب ىلا عامتجالا
 ةبكريمالا نيتبلاهفلا نم دحلا :ةيتايفوسلا

 ةرادالا يف ةينويهص رثكالا اهجمرب امك ةينويهصلاو
 اهعم بواجتو ؛سبياب دراشتير راشتسملا ,ةيناغيرلا
 ةدايق ريذحت يتايفوسلا عفدلا ملاعم نمو .زتلوش
 ةرابغ هنال ؛ 147 رارقلا عم لماعتلا نم ريرحتلا ةمظنم

 نم «نائبل يف ناقتحالا ديربتو ,«ءاهل دراب لايتغا» نع
 عدرو .ةيفئاطلاو ةيبهذملا اياظشلا نم دحلا لالح

 انض .جيلخلا ىف نييناريالا ىدل يراختنالا ىحنملا

 .مهب وعش حلاصمب
 لي لغقلا ةدر لكش ذخأب ال عفدلا اذه نا تباثلا

 يف وكسوم ريفسو .لعاقلا روضحلا سايل يدنري
 ةيكريمالا ةطخلا نا» لوقي اشتولوك يليساف توريب
 ثحبدت اهنا نطنشاو لوقت امدنع نا .تقولا لابتغا يه
 -الل ةمئالملا فورظلا عنصت اهنا ينعي اذهف ؛لح نع

 ريزول لوالا بتئانلا .فوستنورف يلوي اما :؛...لح
 «نذا» ىلا برقالاو :يتايفوسلا ةيجراخلا
 يتلا جاجترالا قيوست ةسايس نا لوقيف فوشتابروغ
 اورظناف .اهيلع دترت تأدب ةيكريمالا ةرادالا اهدمتعت

 عاقدلاو .هيمحي نم ىلا ةجاح يف وهف ,ديفيد بماك ىلا
 هيشا هنا .ةوقلا عافد سيلو فعضلا عاقد+وش هنع

 ةديدع جذامن نويبوروالا فرع ينلا تايقافتالا كلتب
 حبصت ىتح .نايلغلا أدبي نا امو .يضاملا نرقلا يف اهنم

 لعجب ليفك قاوبالا يف يبرع خفن يا نا ف كش الو
 فقوملا ىلا ةلجاع ةدوع بولظملاو .زتهت احيرا راوسا
 0... راوسالا هذه العف ظقسنت يكل دخاولا يموقلا
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 د اال ال دا ا وبلا "وسال

 تضقنا يتلا لاوطلا تسلا تاونسلا لك دعب
 مود نارباو قارعلا نيب ةكرعملا عال دنا ىلع "5

 لتاقب قارعلا لاز ام 15/٠١.: لوليا نم عبارلا | ا
 ةيخيرات ةمحلم ضوخب هنا نم مغرلا ىلعو .ًادرفنم
 ناسنالا لئاضف لك .اهتادرفمو اهايانث يف تدسج
 هفرشو هضرعو هنطو ىلع هصرح يف ليصألا يبرعلا
 ةيحضتلل دودحماللا هدادعتساو هتدايسو هتماركو

 ةدايق قارعلا يعو كلذ قوف تدسج امك .ءادفلاو
 وه نا :قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا نا ىلع ريهامجو

 اهنطوو ةيبرعلا ةمألا فدهتسي ناودع الا هتقيقح يف
 فدهتسمد امك اهمالسا فدهتسم .هاصقأ ىلا هاصقأ نم

 ىلع ةرطيسلا ىندألا دحلا ىف بلطيو اهتاورثو اهضرأ

 اهريضمو اهسفن ىلع اهتدايس ىلع يأ ءاهرارقو اهتدارا
 .اهليقتسمو اههايمو اهضرا ىلع

 7١ موي ةيناريالا يضارألا قارعلا لوخد ناك اذا
 نع عافدلل .هنم رقم ال ةيكيتكت ةرورض ,148 لوليا
 اهب قلعت يتلا ةشقلا ةباثمب ناكف .هفرشو هضرأ
 مهفقاوم يف مهل ًاللخم ارذع اهيف اودحبل نوردثكلا

 كلذ .رخآ انيح ةينايخلا مهفقاوم يف وأ انيح ةددرتملا
 لاجملا كرتي :برحلا ادب نم ديدحت ىلع فالخلا نا
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 3 اوأنب . (قيدنهتجفا) مافأ اعساو
 اورربي يكل لوقأ الو اهتاعبتو ةيموقلا ةيلوؤسملا
 ىتح اولعف دقو .يدتعملا ودعلا عم مهفقلاحت مهسفنال

 يف قارعلا ضرأ ايزاغ هلفاحجب ينيمخلا اريخأ مهءاج
 باحسنا نم تاونس ثالث ىلع ديزي امدعب وافلا
 .ةيلودلا دودحلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا

 هتالالدؤ ٠ يناردالا نا ودعلا اداود

 ههجوتو وافلا ةريزج هبشل نييناريالا لالنحا نا
 ناك .ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ىلع رصق مآ ىلا
 نا يف احيرص ناك .هضارغأو هانعم يف احيرص

 مادقا ىلع ةيبرعلا ةريزجلا لود طقاست وه بولطملا
 ءاهتناو تيوكلاب اءدب ىرخا دعب ةدحاو ةازغفلا
 دعب ةيولطم اهلك اهناف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب
 قارعلا

 هرصاحو موجهلا بعوتساف ءدمص قارعلا نكلو
 كلذ نا نم مغرلا ىلع ةريغص ةيواز يف هرصحو
 يأ .ءاهنالاو قحسلا رظتنيب ,ًارمتسم لازي ام ناودعلا

 هدصاقم لكو هفادهاب ًالثام آمئاق لازد ام رطخلا نا

 .ايركسعو ًايسايس ةيجيتارتسلا

 اهنلعأ يتلا ةريخألا ةيقارعلا ةردابملا لعلو
 ناريا ماكح ىلع مالسلا اهيف اضراع يقارعلا سدئرلا

 ىلع هتاذب ينيمخ رداب يتلاو .سمخلا اهطاقن نمض
 أدكؤم .برحلا رارمتسا ىلع رارصالاو اهضفر نالعا
 اسا نيتقيقح كلذب

 ةطاسو لك ضفرت يتلا ناريا نا :ىلوألا ةقيقحلا
 ةنئاكو برحلا ءاهناو مالسلل ةردابم لكو ةلداعم لكو

 ةقيقحلا دكؤت امنا ءاهب مدقتت يتلا ةهجلا تناك نم
 ةلسلس فادهأل ةيادبلا ذنمو قارعلا اهكردأ ينلا

 158٠, لوليا نم عبارلا تقبس يتلا تاءادتعالا
 .ا٠8 لوليا "١ موياهل ىرصتف

 ىلع ءادتعالا ىلع ناريا رارصا نا :ةيناثلا ةقيقحلا
 هريصم رايتخا قح نم هبعش ديرجتو قارعلا ةدايس
 ماظن ءيتف ام يذلاو رارصالا اذه .برحلا ءاهنال نمثك
 امنا :ةحاقو لكب هنلعي ىلوألا همايا ذنمو ينيمخلا

 نم اهغم ةفلاحتملا ىوقلاو ناريدا ططخم نا ينعي

 :ةيبرع ىوق نم اهولتي نمو ةيلايربماو ةينويهص
 رخآ نوكي نل نيطسلف يف عقو ام نا دكؤت نا ديرت امنا
 ناو :يبنجألا ناودعلا ةياهن وا ةيبرعلا يساملا
 مهتلت نا اهل داري ةليوط تلاز ام ناودعلا ةلسلس
 ناودعلل ءافلح نم هيف امب .هلمكاب يبرعلا نطولا
 قارعلا ىلع ايلاح عقاولا

 قارغلا ىلع ناريا اهنشت يتلا برحلا تزيمت دقل
 قئاقحلاو رهاوظلا نم ةعومجمب هب تزيمن اميف
 :اهركذتن نا انب نسحي يتلا ةفورعملا

 يف ةيرشبلا رئاسخلاب نوهباي ال نييناريالا نا ١
 ىلع نودمتعي اولاز ام مهناو .تمظع امهم مهفوفص
 ناكس ددع نا عقاو نم مهل ققحتملا يرشبلا ديصرلا
 .قارعلا ناكس ددع فاعضا ةثالث ىلع ديزي ناربا

 ضرالا يف مهرئاسخل انزو نوميقي ال 'نييناريالا نا- ١
 تلاز ام ةعساشلا ناريا ةحاسم نا كلذ .ةيناردالا
 ,برحلاب اورمتسي نأل يفكي ايجيتارتس اقمع مهيطعت
 .ةيموحشه وأ ةنعافد آايرح تناكأ ءاوس

 يف مهرئاسخ لك مغربو اولاز ام نييناريالا نا "٠
 برحلا فيلاكت مغربو .ةيلام لا /ةيلورتبلا مهدراوم
 حالسلاب ديوزت رداصم داجيا ىلع نيرداق .ةظهابلا
 .برحلا رارمتسا تاياغل اهنومدختسيل
 رارمتسا ىلع مهتردق يف نولوعي نييناريالا نا - ؛
 دقف ؛قارعلا لوح نم يبرعلا قزمتلا ىلع .برحلا
 نيتلود ةحارصبو مهبناج ىلا اويسكي نا اوعاطتسا
 قارعلا دض ناريا ةكرعم ناربتعت .نيتيبرع
 ةيركسعلا ةدعصألا ىلع مئاق فلاحتب .امهتكرعم
 تامازتلالاو ميقلا لكب اذكه نايقلتف :ةيسايسلاو
 .خيراتلا تالمهم ةلس يف ةيبرعلاو ةيموقلا
 نيتلود دّيحت نا نم ناريا تنكمت دقف كلذك ©

 يبرع فقوم ىلا ةجاحلا ةجحب نييرخأ نيتيبرع
 ماظنلا ةيروث ةجح وأ ؛لبقتسملا يف ةطاسولل بسانم
 امهنع ردصت ملف ءسمي نا زوجي ال يتلا يناريالا
 برحلا ءاهنا ىلا وعدت وأ ناريا نيدت ةملك نآلا ىنحو

 تادب لاوط تاونس تس قارعلا نيبو اهننب ةمئاقلا

 رارمتسا ىلع نيرضم اولاز ام نييناربالا نا
 كلذ نوكي نا لماب .قارعلا كاهنا ةيغب ءبرخلا
 مهل ميلستلا يلاتلابو اهتعباتم نع هزاجعا يف مهتليسو
 ةدايسلا طاقسا اهتمدقم يف يتأي يتلا مهطورشب
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 ةيروث ةيروهمج ةماقاو :قارعلا ضرا ىلع ةيقارعلا
 نوقلطني .مهتيروهمج ةلكاش ىلع .قارعلا يف ةيمالسا
 جيلخلا تاليود ىلاو قارغلا ءازجا ةئقب ىلا اهدعب

 .اهءارو امو ةيدوعسلاو

 [احلإب بولطملا يبرعلا فقوملا
 ,عئاقولاو قئاقحلا هذه لك كردي قارعلا ناك اذاو

 ةقالعب ةطبترملا قئاقحلا اميس الو ءاهنم دعبا وه ام لب
 يتلا ةيلايربمالل ىربكلا تاططخملاب برحلا هذه
 .رىصاعملا خيراتلا نم ةيبرعلا ةلحرملا ءاهنا فدهتست

 اهميسقتب اهناطوا يف ةيبرعلا ةمألا فاعضا لالخ نم
 مدقتلاو ةراضحلا نع اهئاصقاو اهفاعضاو اهتئرجتو
 .ةضهنلاو

 زع ةلوطبو ةلوجرب لتاقي لازي ام قارعلا ناك اذاو
 ىلع ظافحلاو ناودعلاو ودعلا رحد لجحا نم ,اهريظن

 يف ةيموقلا ةدايسلا ةنايصو .يبرعلا نطولا ةبورع
 فقوملا ناف ءيبرعلا نطولا ءازجا نم هريغو قارعلا
 نكمتيل ؛ةيساسا رصانع ىلا ةجاحب لازي ام يقارعلا
 ناودعلا رحد يف .ىربكلا ةيموقلا هنمهم زاجنا نم
 .مهنطو ىلع برعلا ةدايس ةنامضو يناريالا

 ضعب زربا نأل ينوعدت قدصلا تايضنتقم لعلو
 :رصنلا تايضتقم نم حلملاو لجاعلا

 ناودعلا نا ىنعمب .ةيقارعلا ةكرعملا ةيموق ديكآت- ١
 ًاناودع  برعلا رظن يف نوكي نا نكمي ال قارعلا ىلع
 ةمالا راطقا نف هريغ نود قارعلاب صتخي .الوزعم
 افقوم يضتقي .اهعيمج اهيلع ناودع وه لب ءةيبرعلا
 ىلع ايسايس هقيوطتو هتنادا ثيح نم ادحاو
 .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا

 هعم ةفلاحتملا تاموكحلا فقوم ةنادا .كلذل اعبتو- ١
 مث نمو .ىرخا ةهج لك لبقو الوأ ةيبرعلا لودلا نم
 ةباثمب فلاحتلا اذه ىف رارمتسالا ىلع رارصالا رابتعا
 بجوتسي اهتيضقلو ةيبرعلا ةمألل ينايخ فقوم
 ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسادسلا ةعطاقملاو قيوطتلا
 نع اديكاو ايعقاو ايلخت ىلختت نا ىلا .ةيركسعلاو
 .فلاحتلا اذه

 هذش نم اهسفن تديح ينلا تاموكحلا لك ةوعد '' 

 عم اهنماضت نالعاو اهفقوم يف اهرظن ةداعا ىلا برحلا

 .قارعلا

 - ةيبرعلا لودلل يبرع ةمق رمتؤم دقع يف عارسألا - 4
 اهفقاوم ديحوتل  ودعلا عم فلاحتلاب ةطروتملا ريغ

 ةيركسعلا .ةيجيتارتسالا اهططخو ةيئدبملا
 هذه لوحتت ثيحب .ةيسايسلاو ةيلاملاو ةيداصتقالاو
 قارعلل يعقاو يجيتارتسا قمع ىلا ةيبرعلا لودلا
 هضرا ىلع يبنجألا ناودعلل ضرعتي يبرع دلب لكلو
 لجآ نم قارعلا عم قسنم ططخم عضوو هتدايسو
 قوقحلا رارقا نم سامسأ ىلع برحلا هذه ءاهنا

 .ةلماك قارعلل ةبعرشلا
 ةيركسعلا ىوقلا عضو ةصاخ ةروصبو- 5
 ءاهنأل قارعلا فرصت تحت .ةيبرعلا ةيحيلستلاو
 .برحلا هذه

 لودب ةيبرعلا لودلا طبرت يتلا تاقالغلا رايتعا " 
 يف ةنوهرم ءاهنم ةيباجيالاو ةيبلسلا ىرخألا ملاعلا
 فقوملا عم اهبواجت ىدمب اهروطتو اهرارمتسا
 ةياهن ؛اهئاهنا تايضتقم نمو برحلا هذه نم يبرعلا
 .ةفرشمو ةميرك
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 رقما حنا رالف
 هيلع ناودعلا حاد ام لتاقب لظيس يذلا قارعلاو

 تاونسلا ىدم ىلع انسملو انيأر امك لظيس .امئاق

 ىتح ,نيدتعملا سوؤر برضي .ةمرصنملا تسلا
 .ةقيقحللو قحلل اونعذي

 ,ناودعلا ىلع قارغلا ريصت نآب نمؤن اننألو اننكلو
 برعلل رصن ىلا لوحتي نا بجي :نيدتعملل هتميزهو
 .برعلا لك

 هتكرعم ءانثا قارعلا رعشب نا ىثخن اننألو اننكلو

 ,ناودعلاو ودعلا ىلع رصتنيو رصتنا هنا .اهدعبو
 هتفطاعب قارعلا رسخنف :برعلا نودبو أدرفنم
 .تايحضتو ءادفو ةلوجرو ةوخن ةججاتملا ةيموقلا

 يلاملاو يداصنخقالا قارعلا نزو فرعت اننالو

 نا كلمن الف .انتما ةايح يف يسايسلاو يركسعلاو

 زجعلاو لهرتلاو يخارتلا باسحل هرسخن ناب رماقن
 .ناولألا ىمعو قفآألا قيضو

 اهكراعم يهتنت نل ةيبرعلا ةمألا نا فرعن اننآألو
 ىلع مويلا ةرئادلا برحلا تهتنا ولو ىتح ءاهئادعا عم
 عم انتكرعم ناب .فرعن اننأل :ةيقرشلا انموخت
 تلاز ام :نيطسلف ضرا ىلع ,ةيلايربمالاو ةينودهصلا
 يموقلا قارعلا ديرن انناف تالامتحالا لكل ةحونتفم
 :امدقتو ةضهنو ةوق .ًالبقتسمو أرضاح هتمأي زتعملا
 .ةمداقلا انكراغم هاجت ةيلوؤسم لمح ىف كراشي نا

 ةّئزجت نع تاشن يتلا راطخالا مجح كردن اننألو
 اهرظتني امو .ةقياسلا نينسلا ىذم ىلع انتماو اننطو

 ةئزجتلاو ةقرفلا نم ديزملا عاقبا يف اهؤادعا حجن اذا

 .اهفوفص يف قزمتلاو
 راتخت ناو ءاهرمأ مزحت نا انتمأ ىلا علطتن انناف

 يف رثؤملاو لاعفلا يحلا ءاقبلل اهلهؤي أيخيرات ًافاطعنا
 ةيناسنالا لبقتسمو اهلبقتسم ,لبقتسملا عنص
 .ءاعمج

 ؟انل ىقبي اذام معن ؟انل ىقبي اذام كلذ ريغبو
 ىهتتمبو لعاستن انسفنا دجن انناف كلذ ريغبو

 ناك ام قارعلا نا ول برعلا ماكحلا ركفي فيك .ةيدجلا
 نينسلا هذه لاوط ناودعلاو ودعلل يدصتلا ىلع ًأرداق
 اذام .مويلا ىتح ةمحلملا اهتقرغتسا يتلا ةليوطلا

 لابقتسال ءارمحلا ةطسبألا نوشرفي له ؟نولعفي
 يف هنولمعتسي مهحالس ىلا نواجليس مهنأ ما ؟ةازغلا
 نا مهيلع يذلا نمثلا ناك امهم :هرحدو يدنعملا دص

 وعلا ةيطلخم نع ضرعب قارعلا لارياد
 اب مهيطاخب نإ ةقح نم لك يتلا ةفللا

 نم ولد ال أدحأ نك.

 اهبطاخب ةيبرعلا رهامجلا رغ دجيل وهاذا
 اهريمض ضاخبو ٠

 .؟حالسو ءادهشو ءامد نم هنوعفدب

 نا نوعيطتسي له ؟برعلا ماكحلا ركفي فيك
 راثنو ءامدلاب تلبج دق ةيقارعلا ضرالا نا املاط اوماني
 يطفتف ةكرغملا ةحلسا هحرطت تلاز ام يذلا ديدحلا

 ؟لابجلا ممقو كراعملا ضرا
 دذه ىف نوري مهنا حيحص لش ؟نوركفي اذامب

 نيقيرفلا فاعضال ةيسانم .اهرارمتساو ةكرفملا
 ال) يذلا فعضلا ءارج مهدولجب نوجنيف .نيلتاقتملا

 هفلخت نا نم ةرمتسملاو ةرقتسملا برحلا هذهل (دب
 يمع مهنأ اَمإ .نظلا اذه نونظي نيذلا كئلوا ؟اهءارو

 ام مهف ىلع ةردقلا نودقتفي مهنا وا .رصبلاو ةريصبلا
 .مهلوح نم يرجي

 قافدلا نهادوغد

 مل ولو .ةعاجشو ةميكح قارعلا ةدايق نكت مل ول
 هذهو ةميزعلا هذهب قارعلا شيجو قارعلا بعش نكي
 شيجو قارعلا ٍبعش نيب ماحتلالا نكي مل ولو .ةوقلا
 ةصق نع مويلا ثدحتن انكل ,ًالماك هتموكحو قارعلا
 نع مويلا ثدحتن انك لب .قارعلا اهمسأ يضاملا نم

 تبهذ .هلك يناسنالا خيراتلا بلق يف عقت ةريزج ةصق
 ةيبرعلا ةريزجلا ىمست تناك اهتاموكحو اهماكح دابو
 «قرنشلا نم يذاحتو رمحألا رحسنلا برغلا نم يدذاحت

 ءاول اهلامش عقنو :ةيبرعلا هتيوه دقف يذلا جيلخلا

 .ايكرت ةلودو «ياتاه» نوردنكسالا

 فيك انل اولوقي نا ماكحلا ءالؤه عسوب له
 قارعلا ةمالس ةلداغم جراخ مهتمالس نوروصتي
 ءاقد اونمضي نا ماكحلا ءالؤه عسوب له ؟هراصتناو

 هتدايس ىلع ظفاحب نا قارعلا عطتسي مل اذا مهتمظنا

 .هقوقحو هضرا ةيرحو هتيرحو
 مهتمالس ىلا اونثئمطي نا ماكحلا ءالؤه عسوب له

 قارعلا نوعيبي اوقب مه اذا مهتمظناو مهدالب ةمالسو
 داتعلاو حالسلا نع آهزنم انماضتو أولح مالك

 دوقو مهدحو قارعلا ءانبا لظيل ةيركسعلا ىوقلاو
 ؟برحلا ىذه

 .يسامولبيدلا قافنلا نم انوعد

 .ةنهارملا نمو ةغوارملا نمو ةرياسملا نم انوعد
 .تاصقانملاو تادوارملا نم انوعد

 .ةيلوؤسمبو ةلوجربو ةحارصب ملكتنلو
 ماكحلا ةبطاخم نع ضرعي لازي ام قارعلا نا

 .اهب مهبطاخي نا هقح نم ناك يتلا ةغللاب برعلا
 نم ةرعش عطقي الا ىلع صرحي لاز ام قارعلا نا

 ةعاس هذه ةدرلا مايا ىف رثاكتت يهو ةيواعم تارعش
 .ىرخا دعب

 ولو فرشملا هفقوم ىلع ًاممصم لازيد ام قارعلاو

 مهضعب لعف امك ودعلا فوفض ىلا برعلا لك لقتنا
 .نآلا ىتح

 دعب نم دجي مل وه اذا قارعلا نمولي ال ادحا نكلو
 يكل اهريمض بطاخيو اهبطاخي ةيبرعلا ريهامجلا ريغ
 وا عايض نم هيف نوقراغ مه ام نا اهماكحل لوقت
 ءاوس ةميرج وه .ةنايخ وأ لخت وا نبج وأ لذاخن
 ةنايخ وهو .اهمومهفي مل مأ ةيادبلا ذنم كلذك اهومهقأ
 حل مآ نآلا ىتحو ةكرعملا ةيادب ذنم اهودارا ءاوس

 .اهوديرب
 يدي ىلع نوكي ام لوآ باقع اهل ةنايخلا ةميرجو

 م.ريهامجلا باقعب كلاب امف .هتاذ ودعلا

 ؟ 6 _ ١445 لوليا <65  ١١/ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 .يناربا ماقنلا زب ردع ول نلف (هلانب تكذخ
 ع ورشم :يوجر دوغستم اهمعزتم يتلا ةضراغملا ءقلخ يدهاجم هانم تردصا

 ءارزولا سيئر بئاذ عم هيلأ تلصوت دق تناك يذلا ,جيلخلا برحل دح عضول مالسلا |(
 ٍ .باتك يف 11417 ماع يف زيزع قراط ديسلا يقازعلا ةيجراخلا ريزو >>

 ءارّزو نم عورشملل ةديؤملا تاركذملا باتكلا نمضتي مالسلا ع ورشم ىلإ ةفاضالابو

 : .ةيملاع ةيسادنس تايصخشو بازحأ ةداقو باونو

 رصي هدحو ينيمخ.نا :برحلا نم ةعباسلا ةنسلا ءدي ةيسانمل ةمظنملا تحضواو

 نع نجع نم تاطلسلا هيناعت ام ببسي .ةيثراكلا اهجئاتن لكن برحلا رارمتسا ىلع

 0 .ةدئازتملا ةيلخادلا بعاصملا ةهجاوم
 ضقر نع هيف تثدحت .رخآ انابيب ةمظنملا تردصأ .برحلل ةعباسلا ةنسلا ةيسانملو

 ةعبرألا.تاموجهلا يف ماظنلا رئاسخ تردقو .مالنسلا عيراشم لك ةيناربالا تاطلسلا
 ربعي ندملا فصق نا :قلخ يدهاجم». ةمظنم تربتعاو:.لدتق فالا ٠١ يىلاوحب ةريخألا
 ةحلسالا مادختساو ىرقلاو ندملا فصق اهتنادإ ةدكؤم .يناردالا ماظنلا قزام نع
 : : ةهبجلا ىلا لافطألا لاسرإ و ةدوامدكلا

 «لورتملا نم ةيداصتقالا تادئاعلا ضافخنا بتيسنت مالقنلا ةمزا ةمظنملا تظحالو

 فسعتملا ينيمخلا ماظنل ةنكمملا لئاسولاو قرطلا لكب ةحلسالا نحنشش فقوب ةبلاطم
 ْ .نارنا يف تايوتبسملا عيمج ىلع تابرحلاو ناسنالا قوقح كهتنن يذلا

 :ةيناربالا تاطلسلا اهقلطت يتلا تاراعشلا نإ» :نايبلا يف اهلوق ةمظنملا تمتخو
 ماظنلا ريصم نوكي فوس لالحنالا يالا نمو و يا تاج

 0 ا ديا ا ا يا

 ع

 يرو تالا د تانصخش نغ ا يمالعالا ديدسلا سو | 121
 نارهطو قشمد هاجتا يف :٠ :ةنلعم ريغ اهؤامسا ىقبت ىرخا لود نم انايحاو ٍْ

ٍ 
| 
 تايشيلبملا وا ,ةيروسلا تاوقلا نا يا .ةداتعملا قرطلابو .ةلبقملا ةثالثلا عيباسالا لالخ ,ركت فوس نئاهرلا قالطا ةحبس نا نع .ةعلطم ةيسامولبد طاسوا ثدحتت :نيفوطخملاب نيتينعم نيتريخألا نيتمصاعلا نوك .نييبرغلا نئاهرلا قالطأل و .
 مث . .ةينرغلا توريد يف ايكربما وا .عاقبلا ةقطنم يف ايسنرف دجت فوس . ,.اهعم ةفلاحتملا
 .عرشلا قوراف يروسلا ةيجراخلا ريزو هلبقتسي وأ ,نوتاريش قدنف يف هب ىفتحي ثيح قشمد ىلا لقني فوس هنا

 اهمدق .تامولوالا بسح ةيترم لا بلاطملا نم ةلسلس نا ةنلعملا ريغ تامولعملا يو
 قالطا ىف عارسالا بلاطملا هذه نيب نمو :دسا ظفاح ئروسلا سسيئرلا ىلا ءاطسولا
 .ةقطنم ىلا ناريا نم مهمدقتسا نيذلا 1 لاجر ةداعاو ,نيييرغلا نئاهرلا

 ضفرتو . ةيئانبللا ةلودلا ةدايسلاكاهتنا ريتعب اذه نأل ١941 ٠ ماع يف ةينانبللا عاقيلا
 دق يروسلا سسدئرلا نأ ردتعت اهنكل :ىرخالا بلاطملا نع حاصفالا ةعلطملا طاسوالا

 .هل ةاطعملا ةثالثلا غيباسالا ةلهم يف اعيمج اهنيبلت نع ارجاع نوكب
 نم هنا نودكؤب .هنيصخشو هيولساو يروسلا سيئرلا ةسايس ىلع نوعلطملاو

 فافتلالا فدهي عييمتلا ةلواحم ىلا اجلب مث .اهسردي و ,بلاطملا لدقتب يذلا عونلا

 .حايرلا هيتاوتو .فورظلا همئالت نيح .اهبرضو اهيلع
 نم يتيم سرخ» لاجر ةداغا وه .هبلا ةيسنلاب ةيوعص بعاصملا رثكا لعلو

 يذلا رمالا اريدك اهجارت ةيناريالا تاطلسلا هريتعت فوس كلذ نال :نارهط ىلا كبلعب

 ,ةقيقحلا يف يه .ةرسحلاو .ةريحو كابترا ةلاح يف يروسلا سيئرلا لعجي فوس

 نا ارس سيلو .ايتايقوس امعد ىقلت هنلا تمدق يتلا بلاطملا نا ذا .يلاحلا هعقوف :
 هترامز لالخ :مادخ مدلحلا ددع يروسلا سيئرلا بئان نِم تيلط لق تناك وكسوم
 ةنمدهلل اهمدختست نطنشاو دب يف ةقرو ىلا اولوحت مهنال نئاهرلا قالطا . .اهل ةريخالا
 .جبلخلا برح نم ةيروس فقوم يف رظنلا ةداعا تبلط دق تناك امك: :ةقطنملا ىلع

 ةنهارلا ةلحرملا نا نؤدقتعي .ةيراجلا تاضوافملا ىلع نوعلطملا نوذنساموليدلا
 يلودلا جارفنالا لظ يف ةلطامملا هيلع بعصم ادحا ناو ,تارييغتو. تاجافم ةلحرم
 تقوراع بهذلا نازيمب ابئاد نزوت ةسايسلاو ءانيمث جحبضا تقولاف ..لضاحلا
 . (0.امامج



 سيلو .اديبهسش, عيطم رايتعاب ارارق

 هركلا ةؤلبيق نم اًبيرلا رادفحفامب « ,ًاليمع»

 نمحم علاص ملابس وها هاجتالا اذهب عفدي
 , لتق هلاخ نا دقتعي يذلا ءعيطم تخا نبا

 ١ قافر اهيف كرتشا ةربييك ةرماؤم ةجيتنف |
 ,مكحلا يف لاز.اه مهنم ريبك مسقو .هلاخ

 | هلاخل رابتعالا ةداعال هيعس نإف اذهلو |[
 راث ةيئمعل اديهعت .نيبرقملا بسح .ريتعت

 هني حاب عا هه ةؤييسو ا ةنحكت

 !واذخ ىولسي نوت
 رداصم نم ءةيبرعلا ةعيلطلاب تملع

 0 ةمظنم نع نيقشنملا ةداقا رضعب نا ةقوتوم |[

 0| بئان اوبتاع دق. ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ل
 ِق مادتي عيلجلا دق يروسلا سيئرلا ٍ تاديدنهتلا. 0 نيرسيشك نييناربا 0

 عت هعامتجا بفستقا « قيسنم لب ريخألا ءاقللا |

 ريرحتلا هللا اسياد قولا نا !

 دع ةس داقعنا ءانثا يم رسودقلا قوق را

 ءالؤه لعابست دقو .يراره يف زايحنالا
 ىلا مادخ تدح يتلا تايسألا نع ةداقلا | .

 "يذلا تقولا يف ءيضودنقلا عم عامتجالا 1
 | ضضعب عفد ةيروسلا تاطلسلا هيف

 ١ ىلع ريسلا ا ةينيطسلفلا 0 7

 ةظاوقر ش

 ١ نكتب ىذا طيخلا فرط دلجيا ةدهاج |
 نع ةلؤؤاتما تاهجلا ةفرعم ىلا اهدوقد :

 نسم .ه عارضا قا علنا 1 لخاد (ةيرونلا  ناجنلا) تارياخملاو نمآلأ"ا

 نف'ددع لايتتا

 , تناك يتلاو تابلمعلا هذه ف فقت
 .يفرولا حابصم دمحا لابتغا اهادحا

  ةسل ردابصم تدافا :ىرخا ةهج نم
 ىلع هنا ةعفلطم 1 1

 ى رايشبلا نيب ةيبمالك ةدآا

 ”اياملا مرتك 7 همم مهمه 07

 ناريا ءارزو

 "ف ميعزع قافسأ 7
 ,ةعلظلا ردانصم بسح > .سفانملا قيرفلا

 ليمي ' آدب هفل ,يبويثالا سيئرلا هيلع ذنغايأ

 2 مضولا اذه ثحب شم

 0 ةثده سيئر» بنكمف 3 من فصاع ءاقل قَد

 ْ ,يراشيلا ميهارسا «يريفامجلا نما 1

 , | دحا ةمدازلا عالسلا دبع تيب مرتد 1

 / يديالاب كباشت ىلا تروطت .يقاذقلا ديقعلا تخابنبا وهو ؛(تارياخملا) ةئدهلا رصانع
 .هقحب ءارجلأ يا ذحتن ملو :ههجو ىمداق هسيئر برتض ىلع ةمدازلا اهلالخ مدقا

 نم ةمداؤلا. مالبسلا دبع مزالملا نا ريدحلاو

 | نع ةيبيللا تارباخملا ف ةلوؤسملا رصانعلا
 0:جراخلا يف نييبيللإ نيضراعملا تايفصت

 نيرا ةجهل ريغتبنوتقارملا ءىجوف
 يذلا ناكرزاب يدهم قياسلا ن

 ادصخش ينيمخ هيف .لّمحي آثايب رديصا

 .جدلخلا برح رارمتسا ةيلوؤسم

 يف عساو قانطن لع تلغزوو يني
 ىلع برحلا رارمتسا هلع

 رانا رارق ىلع نجوزيببحو تن

 || ٠ عممو نآرقلا عمو و,مالسالا عم ناضراعتي
 ا تسلا تنأ .كسفنب هتعض و يذلا روتسدلا

 0 - نويقازملا نينعا د دقو

 د - نيب: ِ

 لع نإف ةهةيلغو .يقيقحلا نا : 5

 ةوقب ولو .,لاجملا 1 تبو تيسقعت

 : ىلا .ناكرزاب اههجيو يتلا ةلاسزلا ,

 ًاظلذ ,ءوافسا قل عويي وشو نيت

1 

1 
0 

 دكا ندي اي ل يل ا اا ل

 نطوولا اذه
 رعاتلا دبع ىركذ يف

 ١51١ ماع لوليا نم نيرشعلاو نماثلا يف :

0 
 .ندرألا ىف دوسالا 72 1

 .رضانلا نبع بلق ,ريبكلا بلقلا تمص

 .؟احرتو مكل ادعبف :أظيغ يردص متنحشو ا

 ا عم اعتاب ينيدخ فصو وه ,ناكرزاب 0

 0 ىلع رمآتلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةقحالم ىلع نوموقي ماكحلا نم نورمآتملا ناكا .: 1 ا .؟اليتاشو
 / ناكا لب ؟ًالصأ نانبل ثادحا تثدح وأ :توريب نم تجرخ ةمظنملا تناكأ لب .اهدوجو (|

 | ١ .؟تاباصعو فئاوط هقيزمتو «نانبل لاصوا عيطقت ىلع ةنياهصلا عم قسني نا دسا ظفاحل 03 ٠
 ١1 لزعو :ىمظعلا ةنايخلا بكترا تاداسلا ناك ما .ديفيد بماك تناكأ رصانلا دبع ناكول | |١
 | ريس وأ انلع ضوافتلا ىلع .كانه نم سيئرو اذه نم كلم ؤرج ما :ةيبرعلا ةمالا نع رصم 1

 ىلع رداق هنا ,هلبكي ناك ام ىلع ضفتنا نيح تبثا .ةيبرع ريغو ةيبرع | |
 ١ ىلع هتردقو هدومصو هتالوطب نع ةبآ موي لك عدبب . ,ذفلا هدئاقو : ميلؤعلا ةيزح ةدابقب وه ( 0

 0.ةؤيزعلا ةرحلا ةدحوملا هتمأ ريصم قدقحت يف هتدارإو ,ةانحلا 04

 1! هركذتن  دئادشلاو نحملا يف اهلاجر ركذتت بوعشلاو  مايألا هذه رصانلا دبع ركذتن
 5 .ةريثك بابسأل (!|

 1| نبا رصانلا ديعف .روما ىلع دحأ عم فلتخت ال كنكلو .هيفو ىصانلا دبع عم فلتخت دق
 !١١ اطخأ نوكي دقو .هليبس يف ناك هلعف ام لكو .هعمو .هلجال شاعو .هروذج نم تبن .بعشلا ١(
 !(١ آظخلا يدافت ىلع لمعيو .هئطخب فرتعي ناك هثا مث .ءىطخي لمعي نم نكلو .انايحا |
 3 .ايلعلا بعشلا ةحلصم لجا نم داجلا دهجلاب '

 |١ ةقيقحب نمآ هنا بتر الو .لمعلاو هاجتالاو ع وزنلا يبرع ناك دقف .بعشلا نبا هنالو ١
 0 ق٠ :هكلاسمو هققاوم لكد مهسأف ؛ كلذ يف هنوق ناو ٠ ,ةدبرعلا هتمأ ىلا رصم بعش باسننا 0 !

 0 حلاصملا باحصاو نويزاهتنالاو نويرطقلا لواح ام ةهافت حضفو ,ةقيقحلا هذه تءاضإ 0 :

 || .هيلع ةبيرغ تامس نم ميظعلا رصم بعش ىلا هتبسن .ةصاخلا |
 | | هذه ناو ,اهتدحو ريغ يف ةمأل ةايح الأ ,ةيادبلا ذنم ىعو .ةيبرعلا ةمآلا هذه نبا هنألو |1١
 ( !! ايرحو ,هيلغ ابرح ناكف :هحلاصمو هناوعاو رامعتسالا برض ىلع ةرداقلا اهدحو ةدحولا | ١(
 5 .اهتدارإو اهدوجوو ءاهتيرحو .دجوملا ةمالا ريصم لجا نم (|

 0| 4| الو لالغتسا الف .اهئانبا كلم اهدوهجو اهتاردقو اهتاريخ نآب نما ,ةمألا هذه نبا هنالو ١١
 و .ةانح نيد ةيكارتشالاب هنامنإ ناك انه نمو .رامثتسا || هز

 | لواحت دق :خيراتلا ربع ةرمتسم تافصو ةيصخش تاذاهنا نقيا .ةمالا هذه نبا هنألو
 ١ اهيلع ىفع اهنا نظ املك :ديدج نم قلأتت نا ثبلت ام اهنكلو ,اهسمطت نا نحملاو ثادحالا
 ١ برح لثم .ةدوهشم فقاوم هدعاست :اهيدهب ءادتهالا ىلع هناقاط لكب لمعف :نمزلا

 ّ .ةمألا ددهتي رطخ لكل يقزقحلا يدصتلاو .رامعتسالا ةعراقمو .سيوسلا ||
 .ءريمعتسملا بهرد :نامأ مامص .هتلوجرو هنامياو هتارجب :رصانلا دبع ناك دقل لب

 "0 ,رماتلا ِق ةرماغملا ىلع ؤرحي الف ,رماتملا فيخيو ' ٍ

 1 معد ىلع ناؤرحب يفاذقلاو دسأ ظفاح ناكأ .ةادحلا ددق ىلع رضانلا دنع نأك ول ىرت 0

 ؟قارعلا ىلع هناودع ف ينويهصلا نايكلا فيلح :ينيمخ |||

 | لولنا ثادحأ رثإ .ةرهاقلا يف ءاسؤرلاو كولملا عامتجا ىلا دوفولا رخآ عدو نا دعب

 ١" لالخ اهتنكاسمو اهتهجاوم

 دع وجا دس حس يس جا جواب

 ا

 ١ قبدمعلا حرجلا كلذ لامتحا عطتسي مل هناكو :موؤشملا لاصفنالا ىركذ موي هبلق فقوت "

ْ 
 ىلا رطضا ينلا هوحولا ضعم لعلو . تاونس عستن نم رثكا
0 

 ( نكي ملا .ةمومسملا اهنيكاكسي هيف تلغوا لب ؛حرجلا تاكن دق .ةرهاقلا عامتجا مايا !|١

  01يف اديعس كلمي كلذ عمو ؟ةيبرعلا ةمآلا ايناضقو ينيطسلفلا دوجولا ىلع ًارماتم اهضعب )

 [| ملوا !اهنع عاقدلا ةيار عفري وهو ةمالل ديكيو .اقلطم امكاح ؛هتاردقمب فرصتيو ,درطق |
 ') ,ًاحيق يبلق متالم دقل :بلاط يبأ نبا يلع ةلوق ,كاذنآ هقامعأ يف ّيَسُي ىصانلا دبع نكي

 |١ اريص رزاجم هباكتراو توريب قيوطتو نانيل حايتجا ىلع ؤرجي ينويهصلا ودعلا ناكا

 .؟"ينودهصلا وذعلا عم

 '| ليباحالاو نحملا ماكر نم ضفتني نا دب ال ,رصانلا دبع عدبا يذلا بعشلاف .ةميرجلا || |
 .ىربكلا هانانضق لجأ نم لاضنلا ةحاس هدوجوب الميل ؛:تارماؤملاو

 ,رشلا ىوق لك هيلع رماثلا ىلع ترفاضت يذلا بعشلا اذهف .ةبآل قارعلا يف انل ناو

 " اهو. ةزجعملا عتنص

2 

 ا ٍِ

0 
 ا 4



 | قياسلا ددعلا قادحلاع

 '+ ,ةيليئارسالا»  ةنقيرفالا تاقالعلا هاظم
 "! ةفلتخلا اهرواحمو اهروطت .اهتنضمرات
 || ينوييبملا لابكلا سيسأت نم اقالطنا

 ١" .تاندناششلا نادادم ىلا ل هوو
 ةةنباهمصلا نلوؤمملا ن فيكانل ند دقو

 ةيدرغلا» 5 . ةيليئاربالا»+ - .ةيليرلالا تاركا مكاو

 | ةطخلا هذه ذبفنت يلع .ًالعف ءاورلثو
 | يجزم ايوا لونلا باسم نيردتسم

 (+ تارفثلا و تالالتخالا مضوو
 )| ةدد ددرعلا لودلا و ةريخألا هذه ند ةقالعلا يق

 2” هسلااذهؤ
 1 ١ هينقت عوضإلا ةجلإتلل يفستس

 + | .ةيدرعلا  ةدقيرفالا تاقالعلا ةمالار نم
 0 9 ا ١ مي 0 . مح دسم هع ف هربا 0 0 ١ نابطعملاو لماوعلا رمحي ديدصتلابو

 عدلا يقيرلل نويهصلا قارتخالا يتعي ١ ةكردشلا ناقالعلا اهساسأ يلغ و اهدهض جردت ينلا
 اهتسايس ةرئاد يف اهذيفنت ىلا ةينويهصلا |

 يسابسلا اهذوفن عقاوم زيكرتل اهططخو .ةيجراخلا 0
 نولوؤسملا هريتعي ام وهو .يركسعلاو يلام لاو 0 هي 71000

 رارمتساو نمأل ةيويح ةرورض «.نويليئارسالا» 2| ,,ام ١ ّ * لي
 برعلا غم اهعارص نا ريتعت ال بيبا لن نا .مهنايك (( و. د 1 6 تا

 هنا لب .ةرشابملا ةيدودحلا ةهجاوملا قاطن يف رصحني ماربصل هد رخل جئاتدل :
 هيف مهل نوكي نا برعلا مهله سب ناكم لك ىلا دا دعتي 0 , اهراطاو تافالدلا دل دف يش

 ل تت ا اقع و تسب يذق طا ان للا أ دحا ةيقيرفالا ةراقلا تلكش دقو .نوقنو روضح + و 77
 غوضوملا اذه قف ثحبلا نأد قتعن اننا مغرو

 ينويببملا لكلا روضح ليقم و ةهجاوم ١

 لازد الو ناك يبرعلا بئاجلا نا ريغ .ذوفنلا بسكل

 ريتعي ةقالعلا هذه قايس يق ايخيرات ًاديصر كلتمي

 ةرشتنملا ةديقعلا وهو .ةزرابلا هرهاظم دحأ مالسالا ةددعملا ةثالثلا فارطألا لغ هدف لصتقالا نكمدال
 .ءارحصلا يبونج ةعقاولا نادلبلا بلغا يف / انراق اننا الا

 ,ةيقيرفالا  ةيبرعلا تاقالعلا نم انمهيام نا ريغ 20 'ء
 .ينويهصلا نايكلا عم عارصلا روحمب ددحتي ءنآلا

 وأ 17 ا ه يف ةيبرعلا ةسكنلا نم اقالطناو ١ ١ ةفددط نع فشكلل يوبصقلا ةدمهألا
 آاكرحت تانيتسلا تايادب تفرع دقف .ليلقب اهلبقاه 3” ا

 ايقيرفا يف ةيمالسالا نادلبلا هاجتاب افثكم يدوعس | | ةخفركلا - ؛ةيلبئارسالا»  ةدقدرفالا تاقالعلا
 مظنم يسامولبد فحز لواب كلذ طبتراو اصوصخ
 نادلب نآب املع :ةراقلاو قرشملا نيب تاقالعلا بيترتل
 ةدوهعم رصاوا ةراقلاب ايلمع اهطيرت ايقيرفا لامش
 ةرئاد تناك يتلا ةيبرغملا ةكلمملا ةصاخو .ةنيتمو
 رهن دودح لصت ةيدعسلا ةلودلا دهع ذنم اهذوفن
 تناك يتلا ةيراجتلا لفاوقلا نم كعدو ,لافنيسلا
 نيب ةيويحلاو ةكسامتملا تاقالعلا نم ةكبش عنصت
 ؛اهنود امف لاغنيسلا ىلا ءارحصلا يف برغملا يونج

 .يبيللا بونجلا مث ءيلامو .ةيرئازجلا ءارحصلا نيبو

 ١! عورنو بالجت زكرم ءادوسلا ةراقلا دجوت ثيح
 ةيدرعلا ةحلصملا مه نماضتلل

 .«ليئارسالا» ةيبذلجلا ءارو قابسنالا و
 هوبلا ةيلاغلا ةمسلا يه ةريخألا هذه نأ فسأ نهو

 7 اهرثكأ 1 دادسأل نكلو ,ةفدص كلذ سدلو
 / 1 . اذه ابضعن نع فشكن انلعلو

 ١447 لوليا 55 - ١ا/ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 ينوي مقر 0 عارصلا هاجت يقيرفال 3
 اريغتي أدب ادله: م ضشلا ينامغارب فقون

 ةقرافإلاو نينا -5 او زفاظلا هذه .خلا ٌ

 نادلب ةقطنم ةصاخو .ديعص نم رثكا ىلع نوقتلد

 مهلا يف ءادوسلا ةراقلا عم تقتلا ينلا يبرعلا برغملا

 لالقتسالا ةكرعم يف كلذ دعبو ,يرامعتسالا

 .ةيمنتلاو

 لورددلا ةمدص

 ةمئاق ةديدج ةلحرم تاقالعلا تلخد ١451 ننم
 .ينودهصلا نايكلا ديض يسايسلا نماضتلا ادبم ىلع

 ةلود 71 تناك 141/7 ىلا ةنسلا هذه نم اءديف اذكهو

 اميف بيبا لت عم ةيسامولبدلا اهناقالع عطقت ةيقيرفا
 نإف ؛عبطلابو .اهعم امهتاقالع اينيكو نوبافلا تدمج
 ةيبرعلا ةسايسلل اريبك احاجن ربتعا فقوملا اذه
 ةدحولا ةمظنم ربع  ثلاثلا ملاعلا نماضتل ارهظمو

 قحلا عم  زايحنالا مدع نادلب ةكرحو ةيقيرفالا
 :يدرعلا

 ىلا برعلا اجل ربوتكا برح عمو ,151717 ةنس يف
 برغلا فقاوم ىلع أدر لورتكبلا حالس مادختسا

 ةيبرعلا نادلبلا تماقو ءينويهصلا نايكلل ةمعادلا
 ةيبرغغلا ايوروأ ىلا عيبلا رظحب طفنلل ةجتنملا

 ريغ الاعتشا راعسالا تفرع نا كلذ نع مجنو .نابايلاو
 لب :نادلبلا هذه تايداصتقا ىلع ةدشب رثأ امم قويسم

 اهنمو طفذلل ةجتنملا ريغ ىرخألا نادلبلا عيمج ىلعو
 ىلع عقولا رطخا هل ناك امم ايقيرفا يف ىربك ةيبلاغ
 ىلا 15907 ةنس نمف .ةيومنتلا اهعيراشمو اهتيلام

 لودلا ىدل ةيلورتبلا ةروتافلا تلصو .ًالثم
 :١٠14/8و 191/4 نيبامو .اهفاعضا ةعبرا ىلا ةيقيرفالا

 ةيلورتبلا ةمدصلا) لورتبلا برح جئاتن تناك دقل

 نادلبلا مهتدعو نيذلا ةقرافالل ةبسنلاب ةلوهم (ىلوألا
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 .يئانثتسا رعس صيضفختب طفنلل ةجتنملا ةيبرعلا

 نع ةلثما ميدقتلو .هب ءافولا متي مل يذلا دعولا وهو
 لوح يملاعلا يونسلا ريرقتلا» ناف جئاتنلا هذه
 يذلا (1181) ,تايجيتارتسالاو يداصتقالا ماظنلا
 انل مدقي ةيلودلا تاقالعلل يسنرفلا دهعملا هردصي
 ١94٠ ةنسس :ناشلا اذه يف ةلالدلا تاذ ماقرألا ضعب
 امي طقنلا نم اأنط 0٠ لاقنيسلا تدروتسا
 اهسفن ةنسلل اهتارداص ليخادم نم ةيارق لثمي
 .1941// ةنس /77 لياقم اذهو

 ف ةيلورقيلا ةروتافلا ةفلكت تغلب ١9171 ةئنس
 يتلا .نبلا ةدام نم ةرفوتملا اهلنخادم نم ٠١”/ اينيك
 ليخادم دعت مل ةنس يف و .اهتارداص مها ريتعتن

 .ةيطفنلا ةفلكتلا ةيطغتل يفكت ةداملا هذش

 ليخادم نم 2٠١/ تفرص اينازئات نا ظحالي
 /١6و ةيلورتبلا تادراولا ىلع ١41/7 ةنس اهتارداص

 14/١٠. ةفس

 لياقللاب يبرعلا معدلا
 نكت مل طفنلل ةجتنملا ةيبرعلا لودلا نإف ؛عبطلابو

 يف ةرئاسلا نادلبلا قحليس يذلا ررضلا نع ةلفاغ

 لوهملا عافترالا ءارج ؛ةجتنملا ريغ .ومنلا قيرط
 صيلقتل ةبغرلا اهيدل تدلوت دقف كلذلو .راعسألل
 بلقتلل ةيداصتقاو ةيلام تايناكما ريفوتب ررضلا
 ةيقيرفالا لودلا عم تاقالعلا نيبصحتو هيلع
 ةيبرعلا ةمقلا لالخ ترولبت اذكهو .ةررضتملا
 تارارق )١1917/١١/519( رئازجلا يف ةسداسلا
 يبرعلا كنبلا ءاشنإ :اهنم جهنلا اذه يف عيراشم
 لامسارب (84721:4) ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل

 امك .موطرخلاب هرقم نوكي رالود نويلم 1١ غلبي
 بيبوألا قودنص :لثم ىرخأ لكايه دعب ام يف ترولين
  ةيمنتلل يبرعلا قودنصلا  ةيلودلا ةيمنتلل
 - يتيوكلا قودنصلا  ةيمنتلل يدوعسلا قودنصلا

  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا قودنصلا
 .ةيمنتلل يمالسالا كنيلا

 عرشي مل (14)841) عيراشملا هذه مهأ نا دئد

 مث ةئيطب تاوطخبو 1١41/6, ةنس الا العف لمعلاب

 ةيجراخلا ءارزو رمتؤم عامتجا بقع ةيويح تحبصا
 ةمقلا مث (/1/4/1754- 14) راكد يف ةقرافالاو برعلا
 راذآ رهش لالخ ةرهاقلا يف ةيقيرفالا  ةيبرعلا ىلوألا
 ةمئاد ةنجل اهنع قثينتس يتلاو ,141717 (سرام)

 متيس ثيحو .ةقرافاو برع نيب اريزو 54 نم ةنوكم
 يف لخدتلاب تفلك ةطلتخم لمع تاعومجم نيوكن
 .نواعتلا تاعاطق فلتخم

 ةيمنتلل يبرعلا كنبلا اهلودج يتلا ماقرالا نا
 ةراقلل يلاملا معدلاب ةصاخلاو .ايقيرفا ىف ةيداصتقالا
 ١51/4 نيد ام رالود رايلم 8 ىلا لصي يلام اقالغ ددحت
 اذه نا .رالود رايلم : , " ىوس اهنم عفدي مل 987١و

 ةدئاف تاذ ضورق لكش يف هعيزوت مت يلاملا فالفلا

 .ليوط ىدم ىلعو :/5و ٠./ , 5 نيب حوارتتو .ةدودحم
 .اهنيعب عيراشم ناشب ةيئانث تايقافتا اهيلا فاضي
 لودلا فرط نم ةمدقملا تامهاسملاو تادامتعالا اذكو
 اهنم صوصخلا ىلعو .ةيلودلا تامظنملا ىلا ةيبرعلا

 .ةيمنتلا جماربب ةينعملا كلت
 ,ةيبرعلا نادلبلا نم هبلغا يف ءاج يلاملا معدلا اذه

 ةيبرعلا تارامالا .,تيوكلا :ةيدوعسلا ةيبرعلا)
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 .(قارعلاو ايبيل .رئازجلا ,ةدحتملا
 |," ىلا يلاملا معدلا لصو 15٠١ ةنس ةياهن يف

 دنعو .جيلخلا نادلب هب يفت اهنم /40 رالود رايلم
 نا ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا كنبلا ءاربخ

 نادلبلا نيب اهعيزوت بسنب .ةيلاملا ةدعاسملا غلبم
 ةروتافلا فيلاكت نود يه وأ ةمجسنم ريغ ؛ةيقيرفالا

 يف ةقوفتم لظت .كلذ عم .اهنكل .نادلبلا هذهل ةيلورتبلا
 اذا ةدعاذنصلا نادلبلا تادعاسم ىلع يلامجالا اهمجح

 . (78/8) ماخلا ينطولا جوتنملا سايقم قفو تسيق ام
 ةيلاملا يل وؤسم دنع اهتفك حجرت ال ةنراقملا هذه نا ىلع

 طسوألا قرشلا نادلب ناب نوحجتحي نيذلا ةقرافالا

 ليخادم نم تارالودلا نم تارايلملا تاثم تدصح

 .رالود ورتبلا

 ةمئلاملا تامازنلالا تغلب ١487 ةنس ةياهن ِق

 ١١ , ه هريدقت ام ةيبرعلا قيدانصلا فلتخمل ةيلامجالا

 جيماربو عيراشم ليومتل ةصصخم رالود رايلم
 رابلم 7,1١4 :ب ردقنت اهنم انقيرفا ةصحو .ةيمذتلل

 2١/( ةيسنب) رالود

 هدلغ ةدشيرفالا ذخاملا و

 ةيمها ةفرعمل يصخش مييقتب موقن نا انتين يف سيل
 .يبرعلا يلاملا معدلا ةميقو ةيبرعلا ةيلاملا ةفلغالا
 ةهجاوم ىلع ةيقيرفالا لودلا ةدعاسم يف .امومع
 كلذ ءارو نمو :ةيلورتبلا ةروتافلا عافترا بعاصم
 دض يبرعلا قحلا ةدناسم نم يقيرفالا فقوملا تيبثت

 ةلمج دنع فقوتن نا دب ال اننكلو .ينويهصلا نايكلا
 ربتعت يتلاو .هتعيبطو معدلا اذه ىلع تاذخاؤملا
 يقيرفالا قالزئالا يف ساسالا بابسالا نيب نم مويلا
 هذه .ينودهصلا نايكلا وحن ديدج نم باذجتالاو

 «كيرفا نوج» ةلجم اهتلمجا يتلا يه تاذخاؤملا
 دض فينع ماهتا كص لكش ف (1587ريمتبس /لوليا)
 .يقيرفالا يبرعلا نواعتلا ةعيبط

 نوؤشلاب ةصتخملا :ةيسيرابلا ةيعوبسالا ىرن
 ءاكرشلا نوذخاؤؤي ةقرافالا نيلوؤسملا نا ةيقيرفالا
 : يلب ام ىلع برعلا

 .دوعولا ىوتسم يف نكي مل يبرعلا نوغلا نا ١
 انايحاو :ةينيد تارابتعال عضخ ام ابلاغ هناو
 ةروتافلا ءبع برعلا ففخي نا نم الدبو ؛ةينوبز»
 رامثتسا اولضف ةقرافالا مهئافلح ىلع ةيلورتبلا
 امنيب .ايقيرفا يف ادع ام ملاعلا ءاحنا لك يف مهتارالود
 رايلم ١,5 غلبم فرصل تاونس ثالث راظتنا لاط
 نا نيح يف . 141/7 ةنس ةرهاقلا ةمق يف هب دوعوم رالود
 ىدا ,1487 ةنس نم ءادتبا :لورتبلا رعس ضافخنا
 جيلخلا نادلب نم ةمداقلا ةيلاملا ةدعاسملا ةلاض ىلا

 مايقلل غلابملا ضعب تفرص امنيب .(/244 ةبسنب)
 ةمهتلاو ؛نادلبلا ضعب يف مكحلا ماظن بلقل تايلمعب
 .يبيللا ماظحلتل آديدحت انه ةهجوم

 ةموكحلا مزلت ةضرقملا ةيبرعلا نادلبلا نا - ١

 اهيف مزتلت ةقيثو ىلع عيقوتلاب ةنيدملا ةيقيرفالا
 نوؤسش نم اناش لثمي ام وهو .«ليئارسا» ةعطاقمب
 .ةدايسلاب سملا

 مهتافالخ يف ةقرافالا رشحل نوعسي برعلا نا
 نايكلا عم عارصلا سيلو .ةيصوصخلا مهتاعرانمو
 لوح عازنلا لب ءانه هدحو حورطملا وه ينويهصلا
 .اضيأ ؛ءارحصلا

 ,ةيئابرح ةسايس» ةيبرعلا ةمظنالا ضعبل نا 4
 تاقالع ميقت يهف .ليئارسا» عم تاقالعلا صخيام ف
 فيلحلا ,ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم ةزاتمم
 ضرفت هسفن تقولا فو .ينويدهصلا نايكلل يسيئرلا
 .نايكلا اذه عم ةلصلا ديدجت مدع ةقرافالا ىلع

 ةقالعلا لالدخا رشؤم

 درلل ىدصت يتلا تاذخاؤملا هذه ةيجح تناك يأ
 يتلا اهسفن ةيعوبسالا نم قحال ددع يف اهيلع
 كنبلل ماغلا ريدملا يرابعلا يىئذاشلا ديسلا ءاهتدروا

 يف .لثمت اهنإف  ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا
 تاقالعلا رهظم يف لالتخا دوجو :ةينعملا ةلحرملا
 «نيكيرشلا نيب اسوسحم ناك ةيبرغلا  ةيقيرفالا

 فالخلا ةرصاحم ةلواحمل يبرعلا فرطلا عقد ام وهو
 تدقع ةياغلا هذهلو .ةقرافألا عم نواعتلا شاعناو

 يرازولا سلجملل ةيئانثتسا ةرود ةيبرعلا ةعماجلا
 تاررقملا شاعنا اهنم فدهلا ناك )75/5/1١(

 عامتجا لالخ ماعلا سفن يف راكد يف اهيلع قداصملا
 .يقيرفالا  يبرعلا نولعتلل ةمئادلا ةنجللا

 عفد وحن آيجيردت دوقيس تاقالعلا يف لالتخألا نا
 عارصلا نم مهققوم يف رظنلا ةداعا ىلا ةقرافالا ماكحلا
 ةلجرع يف حوزشلا ىلا ياقلابو «:قليئارسالا» ب يببرعلا
 نم دب ال انهو .بيبا لت عم تاقالعلا طبرل هجوتلا
 لماع ىلا بيسلا ىزعي نا يغبني ال هنأب لوقلا
 ىلا الامجا وأ اهتارهاظت فلتخم يف ةيلاملا ةدعاسملا
 ًامامت حيحصلا نم .ركذلا ةفلاسلا تاذخاؤملا ةعيبط

 هبعليس مساحلا رودلا نكلو ءالعاف رود تبعل اهنا
 يف يرصملا بناجلا اديدحتو .هسفن يبرعلا بناجلا
 فقوت دقل .تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا صخش

 ىقلا يذلا )١١/1١94//0/( خيرات دنع اديج ةقرافألا
 يف وهو .«يلليئارسالا» تسدنكلا يف هباطخ تاداسلا هيف

 ,نغيب ميحانم ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر ةفايض
 نيح (4/7/177) خيرات دنع لوطا لكشب اوفقوت مث
 تاداسلاو نغيب نيب ديفيد بماك ةدهاعم عيقوت من

 .رتراك يميج يكريمألا سيئرلا ةياعرو ةكرابمب
 لالتخالا ةيادب ناتبسانملا ناتاه تلثم دقل

 ءادوسلا ةراقلا ىدل ةيبرعلا ةفكلا ناحجر يف يقيقحلا
 نا نيظحالملا ضعب دقتعيو ..ةيليئارسالا» ةفكلا ىلع
 ءاكرشلا عانقال آافثكم ادهِح تلذب ةيبرعلا ةعماجلا

 يفكم هل يرصملا 35 «يليئارسالا» عيبطتلا ناف ةقرافالا

 ام بينا لت عم مهتاقالعل ةلمتحم ةدوع ريربتل هدحو

 .ةلتحم دعب ةيبرعلا يضارالا تماد

 تلخلخ دق غيبطتلا ةيلمع تناك اذاو ءاذه
 ناف .ىلوا ةلحرم يف يقيرفالا  يبرعلا نماضتلا
 عورشم يف امدق ريسلل مهيدل ترفوت ىرخا تاغوسم
 - يبرعلا عارصلا نم مهعقوم يف رظنلا ةدلعا

 .مهسفنا اودحو ةقرافالا نولوؤسملاف .«يليئاربسالا»

 نيب ءارحصلا عازن يف نيروشحم ,ىرخاب وا ةقيرطب
 مسق نا دعب ,141/6 ةنس ذنم كلذو ,رئازجلاو برغملا
 نيقيرف ىلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم عازنلا اذه
 ىلع ضرفو :توعنلاو مهتلل نيلدابتمو نيعزانتم
 ,اصلاخ ايبرع ةياهنلا يف ربتعا آعازن ةراقلا عومجم
 سيسات يف  يريئازلا سيئرلا  ركفي ضعبلا لعجو
 يف يلاتلابو .برعلا نود ةقرافالاب ةلقتسم ةمظنم
 ةكارش اهب مهديقت يتلا تامازتلالا ىتش نم صلمتلا
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 :ةهلتحملا ضرالا ف تادانسلا

 تفي ملو يقيرفالا  يبرعلا نماضتلاو نواعتلا
 فالخلا ةقش قيمعت ىف مهسي نا يفاذقلا ديقعلا
 يتلا كلت .ايقيرفا يف ,كانهو انه ,هتايلمعو هتاكرحتب
 مث .ةينيد تاراعش تحت وا نواعتلا عيراشمب تادتبا
 ةقرفتلل رهاظم ىلا ؛جيردتلاب ,تلوحت نا تثبل ام
 تالداعملا بلقل تاططخم يف تابارطضالا عرزو
 بونج ةعقاولا نادلبلا يف ةمئاقلا ةيسايسلا
 لب :(ريدقت لقأ ىلع .يداشنلا لاثملا) ءارحضلا

 لود ءاسؤر ىلا لايتغالاب ةرشابم تاديدهت هيجونو
 وكيسيسيس وتوبوم لاشراملا ديدهتلا اذه دعاس دقل)
 يف .ايصخش هتيامحل ؛نييليئارسالاب» داجنتسالا ىلع
 .(تاقالعلا ةداعال كلذ بقع .هعفدلو .ىلوا ةلحرم

 نا انه مهملا نمو :ةدشن ذفان يبرعلا رودلا نا لجأ

 ةعيبطلا تاذ .ةيقدرفالا تاذخاؤملا ناددت يف لسرتسن

 دق ام مغر ,يبرعلا فقوملا ىلع :ةرملا هذه :ةيسايسلا
 يف ,يقيرفالا فقوملا نع رظن ةهجو نم انيدل رفوتي
 ًانيح :يتامغاربلاو ؛انيح ؛سبتلملا هعزنمو .همومع
 دحا ناسل ىلع ةكوبحم تاذخاؤملا هذه دجن اننا .رخآ
 مهتاقالع ةداعإ يعوب اوراتخا نيذلا ةقرافألا ءاسؤرلا
 يجاعلا سيئرلا لعاستي ءبيبا لت عم ةيسامولبدلا
 يف اهدقع يتلا ةيفاحصلا ةودنلا يف يبناوب تيوفوه

 ىدل سيرابب ١186 (ريوتكا) لوألا نيرشت رهش
 ال همالك نا دقتعن نحنو ,ةينوفكنارفلا ةرودلا داقعنا
 :لعاستن :هدرفمب هصخي

 اهتاقالع ىلع يقبت نا جاعلا لحاس نم بلطي فيك»
 ةلودلا يهو ؛رنهم نا لاحلاو ليئارسا عم ةعوطقم
 مويلا اهل ؛برح يف اهعم تلخد يتلا ةديحولا ةيقيرفالا
 نأب ةقراقألا مازلإ برعلا ديري لهف ؟بيبا لن يف ةرافس
 ىلع ابيقعت فيضيو «هسفن كلملا نم رثكأ نييكلم اونوكي

 لح ىلع افقو ةلأسملا ربتعي يذلا يبرعلا يارلا

 له: :ءانيسل رصم عاجرنسا دعب .يديطسنتفلا لكشملا

 ؟ةينيطسلفلا ةيضقلا نأشب ةسايس برعلا متنآ مكيدل
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 له ىرت -كرتشم فقوم ىلع ىتح نورفوتت ال ممكنا
 مهقت نا ءاضيأ نحن ءانيلع اقاش نكي مل هنا نودقتعت

 متهنأ ؟نانتيل.ق يللبارقع نم هيورهو تانفرع ةضيدوأ
 مث !«ليئارسا تسيلو نانبل نم هودرط نم هؤاقشا
 وه طقف دحاو ءيش ىلع نوقفتم مكنا» :ًالصاوم

 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ناشبو .ءمكفالتخا
 انناوخا نم مسق» :ةيرغتسم يجاعلا سيئرلا لعاستب
 اذامف .قارقلا عف نخآلا مسقلاو .ناريا عف برغلا
 .ء!الك ؟اذكه مكعيتن نا اذه دعب اتنوديرت مث ؟مكباصا
 ءداسشت لوح يبناوب تيوفهل ىرخألا ةظحالملاو

 نأ يغبني يقيرفالا  يبرعلا نواعتلا نإ» :اهيف لوقيو
 داشت نم مسق ىلع يفاذقلا رطيس نيح نكلو .ايباجيإ نوكي
 اذه نادا برعلا انناوخا نيب نم مك :هناكس فصن عم

 ديحو نوكي نا نكمي ال يقيرقالا يبرعلا رزاتلا نا ؟لعقلا
 يبرعلا ديدهتلا ىلع درلا ضرعم يفو اريخاو .«هاجتالا

 طبر ديعت يتلا ةيقيرفالا لودلا عم تاقالعلا عطقم

 لاؤسلا ييناوب هجوي بيبا لتي ةيسامولبدلا ةلصلا
 ةدحتملا تايالولا عم مكتاقالع نوعطقتس له» :ًاركنتسم
 تارايلملا نومدقت مكنإ ؟ليئارسال يسيئرلا فيلحلا
 ؛نذا اذاملف .ليئارسا معدت يتلا نادلبلا ىلا تارايلملاو
 .«؟اهعم ثدحتلا نم نحن انعنم نوديرت

 ؟ روهدتلا فاقبإ ليبسلا فيك
 سيل عوضوملا اذه يف انضرغ ناب لوقن ىرخا ةرم

 بابسأ ضعب نايبت نكلو ؛جاجتحالا اذه ةهباجم
 يتلاو ءييناوب ناسل ىلع تدرو امك .ةيقيرفالا ةرارملا
 ةمظنألا نم ريثكل حيرضلا توصلا اهنا ربتعت

 .«يليئارسالا» 5 يبرعلا عارصلا هاجت ةيقيرفالا

 .اهمظعمب ةيبرعلا ةسايسلا تاسابتلاو تاضقانتو

 برعلا عم تنماضتو تطبترا يتلا ةمظنألا هذهو

 اهسفن مويلا دجت كش الو .يئدبمو ؛يلام معد دقعب
 نادلبلا ضعب نم «لاثملا» نخال رثكاف رثكأ ةقاسنم

 وأ نلعلاب ينويهصلا نايكلا عم رواحتت يتلا ةيبرعلا
 فلكتت ةيرسلا تالاصتالا عيمجف لك ىلعو  رسلاب
 تارايختسالا حملا صمو ةيكريمألا تارافسلا

 مصاوعلا ىلع اهرضاحم عيزوتب «ةيليئارسالا»
 .ةيقيرفالا

 ةنس .عيبطتلا لسلسم رصم تنشد 1914 ةنس
 ةئس .ايريبيلو بيبا لت نيد تاقالعلا طير ديعأ 87

 جاعلا لخحاس عم ١585 ةنس .ريئاز عم 4

 ,ايلاح يرجت ذا ,يتاتس ةيقبلاو ؛نوريماكلاو
 نم ددعو ينوبهصلا نابكلا نيب ةفثكم تالاصتا

 تاربخ اهيف دجوت يتلا ةيقيرفالا مصاوعلا
 يتلا ةيرورضلا تابيترتلا ءاهنال ةميقم :ةيليئارسا»
 نابكلا عم تاقالعلا عيبطت ةلحرم ىلا لاقتنالل دهمتس

 يتلا ةيسايسلا ؛تاحوتفلا» لودج نمض ينودهصلا

 كيشولا همالتسا ةلحرم ريماش قاحسإ اهب دجميس
 رهشلا زيريب نوعمش ةلحرم ةياهن دعب ىلوألا ةرازولل
 .حداقلا

 لعاستي نا هقح نمو :ءىراقلا ظحاليس 9
 اذه نم يناثلاو لوألا نيمسقلا ةءارق دعب ؛:اضيبا

 هاجت ةيقيرفالا  ةيبرعلا تاقالعلا له :عوضوملا
 ىدمب ةنيهر «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا روحم
 رالود  ورتبلل ةكلتمملا ةيبرعلا لودلا لفكت مجحو
 ةقالع يه له :رخآ ىنعمب ؟ةيقيرفالا لودلا ةدعاسمب

 زفاحلا نا ضارتفا ىلعو .يلاتلابو ؟فرص ةينامغارب
 بارغتسالل عاد يأ :هدحو بناجلا اذه يف روصحم

 نم اهدب ضفن ؛مودلا ؛ديرت ءادوسلا ةراقلا تناك اذا
 لعفب لعاضتت ةيلاملا هزفاوح تادب يئدبم مازتلا
 يلاتلاب و طفنلا راعسا رايهنا اهرخآ سيل ىتش لماوع
 ؟رالود  ورتبلا ليخا دم صلقت

 نم ىرخا ةلئساو لاؤسلا اذه ماما :دقتعن ال نحن
 ةموكحم ةيقيرفالا  ةيبرعلا تاقالعلا نا .هريظن
 ةصاخو .هتعاجنو هترورض مغر .هدحو يلاملا زفاحلاب
 ضورقلاو تادعاسملل ةراقلل ةساملا ةجاحلا ماما
 ىلعو لب :ةلحفتسملا ةيداصتقالا اهتامزا ىلع بلغتلل
 اهكلتمي ال يتلا ايجولونكتلا ىلا اهتجاحو ءاهتعاجم
 ةدحولا ةمظنم ةبغرب مستملا يلاحلا اهجهن مث ؛برعلا
 يف :ةيحلصم يا ,«ةيعقاو» ةسايس مازتلا يف ةيقيرفالا
 يذلا جهنلا وهو .ةراقلا ينعت يتلا اياضقلا لمجم
 ةمظنملل يناحلا سيئرلا .انهار ,حاحلاب هيلا وعدي
 ال هلك اذه مغر  ليفازارب وغنوكلا سيئر .وسيغن
 ةلماشلا زجعلا عاضواو .روكذملا زفاحلا نأب دقتعن
 مهلعجل اهدحو ةعئقم ةقرافالا اهنم يناعي يتلا
 ودعلا ناضحا يف .رخآلا رثا أدحاو :نومتري
 انه نرت يجاعلا سيئرلا تاذخاؤم نا .ينويهصلا

 .ضقانتملا يبرعلا عضولا نينر اهنا يا .اداح انينر
 برغلا نيب ىربكلا نماضتلا حلاصم ضيا كانه نكلو

 .نايحنالا مدع ةكرحو ابابا سمدأ ةمظنم يف ةقرافالاو

 ةهجاوم يفو ومنلا قيرط يف ةرئاسلا نادلبلا ةهبجو
 ىلع ةرداق حلاصم يهو .ةددجتملا ةيلايربمالا ةمجهلا

 راوحلا نولضاوب فيك برعلا فرع اذا عدصلا بار

 - تافرع رساي أداج هيلا ىعسي ام وهو  ةقرافالا عم
 نايكلل ةيلعف ةهجاومل مهسفناب آءدب لاثملا اومدقي ناو
 [1.ينودهصلا

 يواوزلا ناميلس

 0(3) - [ ' متمرد نمد 0 مهشتتا؟ -
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 قشمد وبودنمو ..نارباو ينويهصلا نايكلا نيدي رمتؤملا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم علاصل رارق ذاختا عنم نولواحي ينانبللا يعويشلا بزحلا دفوو

 : صاخ / نيلرب

 كنب
 م

 /لولبا ”؟ مرصتنملا نينثالا موي ىهتنا

 رشع يداحلا يملاعلا رمتؤملا 8” ريمتيس

 ىدم ىلع دقعنا يذلا يملاعلا تاياقنلا داحتال

 .ةيطارقميدلا ايناملا ةمصاع نبلرب يف لماك عوببسا

 لالخ ترهظ يتلا ةديدجلا تاهاجتالا ماما فقوتلا
 ةغيص ف هل اجيوتت ترولبت يتلاو رمتؤملا مايا
 نم لاع ىوتسم ىلع ربتعي .عامجالاب ةذختم تارارق
 ٠١١4 نيلرب رمتؤم لامعا يف كراش دقل .ةيمهالا

 ررحت ةكرحو ادلب ١54 نم !دفو 477 نمض ايودنم

 فقاوم سكعت هتارارق نا كش نود ينعب اذهو .ةينطو

 وا سبل نود ةسوململاو ةددحملا ىلودلا ملاعلا يارلا

 ةديدحلا ناهاحتإلا دج
 ةديدجلا تاهاجتالا ةيساسا ةجردب انه انمهي امو

 نيدنثا ءازا ءرمتؤملا لخاد اهسفن تخسرو تزرد ينلا

 نم فقوملا امهالوا :ةيرهوجلا ةيبرعلا اياضقلا نم
 برعلا ةيضق نم فقوملا امهتيناثو :جيلخلا برح

 .ةلتحملا نيطسلف يف ةيزكرملا
 لالتجالا تالواحم رارمتسا عوضومل ةبسنلاب

 رارق صن قارعلا يف ةيبرعلا يضارالل ةيناريالا
 :رمتؤملا

 دقعنملا رشع يداحلا يملاعلا يباقنلا رمتؤملا نا- ١

 77 ىلا 15 نم ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمج نيلرب يف
 ةيقارعلا برحلا قلقب عباتي 87 ربمتبس /لوليا
 رئاسخ تببسو عباسلا اهماع تلخد يتلا ةيناريالا

 .نيبناجلل ةلئاه ةيدامو ةيرشب
 ةيداصتقالا عاضوالا ىلع برحلا هذه راثآو " 

 لكشي اهرارمتسا نا امك ؛ةرمدم راثا لامعلا ةايدح ىلعو
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 وا ؛افاطعتا لكشب رشع يداحلا نيلرب رمتؤم نا

 ماعلا يأرلا فقوم يف ماهلا فاطعنالا ةيادب لقنل

  ةيقارعلا برحلا رارمتسا ةيضق نم ينودلا
 هذه فاطعنالا ةبادب نا نم مغرلا ىلعو .ةيناريالا

 عم قحتست اهنا الا بلطتملا وا بولطملا رمالا تسيل
 انريدقت يف هل ماه رشؤم يهو .ريوطتلاو ةيانعلا كلذ
 ,.روظنملا لبقتسملا يف ةيباجيا تاساكعنا

 ددهيو ةقطنملا بوعهش حلاصم ىلع ايقيقخ ارطخ
 ةيلايربمالا ىوس كلذب مدخي الو .ةينطولا مهتدايس
 .ةيعجرلا ىوقلاو ةينويهصلاو

 رحبلا ضوح يف يكريمالا لوطسالا دوجوو '"' 
 يلايريمالا لخدتلا نم ديزي جيلخلاو طسوتملا ضيبالا
 .يملاعلا مالسلا ددهيو ةقطنملا يف

 هفسا نع رمتؤملا هيف برعي يذلا تقولا يفو
 ةدحتملا ممالا ةمظنم اهتلذب يتلا دوهجلا نال

 دق برحلا هذهل دح عضول ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
 يمرت ةءانب ةردايم لك ئبحي هناف :لشفلاب تعاب

 ,يناريالا يقارعلا عازشلل لداع لح ىلا لضوتلل

 .مالسلل ةبحملا ةيطارقميدلا ىوقلا لك وعديو
 ىدل دوهجلا ةفعاضم ىلا .ةنملاعلا ةيباقنلا ةكرخلاو
 لدن نود لداغ مالس رارقا لجا نم ةيراحتملا ىوقلا

 عم هظحالن امو .ةينعملا نادلبلل ةيلخادلا نوؤشلا يف
 : يلب ام رارقلا اذه

 تيظح ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةيضق نا -
 تناك نا دعب صاخو لقتسم رارق عورشمب ةرم لوال
 برحلا روب نع يمومع وأ ماع رارق نمض جردت
 .ةيميلقالا رتوتلاو

 دهشي قباسلا يف ناك هسفن يمومعلا رارقلا نا - ب
 ىلع ذخأنلو :دوفولا ضعب تاليدعتو تاضارتعا
 تاباقنلا داحتا فقوم نا رصحلا ال لاثملا ليببس
 رارق ىلع ىتح ضارتعالا نم لقتنا دق 067 يسنرفلا
 مدع ىلا ,رشاعلا انافاه رمتؤم ف ىرجح امك يمومع

 ىلع رشع يداحلا نيلرب رمنؤم يف ظفحتلا واضارتعالا
 .اذهك لقتسم رارق

 نا نيلرب رمتؤم ءاضعا عيمج ىدل موهفملا نمو - ج
 لك يّيحت) يتلا رارقلا ةرقف يف دوصقملا وه قارعلا
 عازنلل لداع لح ىلا لصوتلا ىلا يمرت ةءانب ةردابم
 رمتؤملا ةسائر ةئيه رداصم نا لب (يناريالا  يقارعلا
 ةرقفلا هذه نا نيلرب يف :ةيبرعلا ةعيلطلا» تغلبا
 يتلا سمخلا مالسلا طاقن جمانرب ىلا ةحارص ريشن

 ةموكح ىلا هتلاسر يف نيسح مادص سيئرلا اهنلعا
 .ناريا

 ىوتسملا اريثك زواجتي لقتسملا رارقلا اذه نا د
 ,يضاملا ٍْق يملاعلا داحتالا تارمتؤم هتلصو يذلا

 عم نماضتلا رارق) نمض ةئناث ةرم حعدت هناو ةصاخ

 ىلا وعدي يذلا (ةيبرعلا بوعشلا و برعلا لامعلا
 عيمج ةيوستو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ءاهنا)
 .(ةيملسلا تاضوافملا قدرط نع تاعازنلا

 دوفولا تامجه رمتؤملا لامعا لودج رهظا دقل ه
 .ايركز ميهاربا ماعلا ريتركسلا ةملك ةصاخو ,ةكراشملا

 يذلا يراجلا ريمتبس /لوليا ١5 يف حاتتفالا موي
 برحلل يروفلا فقولاب نيرمتؤملا مساب اهيف بلاط
 ناريا ةيلوؤسم ةرم لوال ددحو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 .مالسلا تاحرتقمل ةضفارلا ةهجلا اهنوكل

 دحجتسملل مامتهالا ءالبا نم دن ال راطالا اذه ف - و

 ةيكارتشالا نادلبلا يف ةيباقنلا تامظنملا فقاوم يف

 ظحول يذلا روطتلا نا احضاو ودبي ذا ءايوروا قرش
 برحلا رارمتسا نم تامظنملا هذه فقاوم ىلع

 نارهط ماظن مييقتو قارعلا ىلع ةيناريالا ةيناودعلا
 زرعتو :ينامورلا فقوملا يف هتورذ غلب يذلاو ءهسفن
 سكعي امنا :يطارقميدلا يناملالاو يتايفوسلا فقوملاب
 -<4 نغ فلتخي .ديدجلا لماعتلا نم اعون ةمات ةحارصب
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 تافاحلا نم دتمنو .قباسلا نلعملا دابحلا فقوم

 اهمظن ىلا تاباقنلا اهلكشت يتلا ةيعامتجالا دعاوقلاو
 .ةمكاحلا ةيسايسلا اهبازحآو

 يذلا عامجالاو تيوصتلا يف عامجالا أادبم نا
 جيلخلا برح رارق ىلع ةيلعف ةروصب اضيا ىرج
 ةريغصلا ةيبيرختلا تالواحم لا طوقس كش نود ينعي
 يف ةطلسلا داحتا ولثمم .فسالل :اهيلا ىعس يتلا
 ريغ ما ةيبرع ملاعلا دوفو نم مهريغ نود قشمد
 ةءانبلا تاحرتقملا تيقل رارقلا اذه ىلا ةفاضاو ةدبرع
 ىلا قارعلا دفو سيئر اهب. مدقت ينلا ةيباجيالاو
 ماعلا داحتالا سيئر يميلدلا نيسحم دمحا رمتؤملا

 :.مهمارتحاو نيرمتؤملا ريدقت فارعلا يف لامعلا تاباقنل
 ةئيه يف اوضع يقارعلا دفولا سيئر بختنا دقو
 ةرشع سمخلا هتاسلج ىدحا سارتو رمتؤملا ةسائر
 سلجملا ةيوضع يف قارعلا باختنا ديدجت مت امك
 ةمظنم ١" هئاضعا ددع) .يذيفنتلا بتكملاو ماعلا
 ةيليصفتلاو ةيمويلا ةسايسلا نع لوؤسملا وهو (طقف
 .ةماعلا هتيراتركس ربع يملاعلا تاباقنلا داحتال

 نطل ةف د
 نيطسلف يف ةيزكرملا برعلا ةيضق ديعص ىلع اما

 يملاعلا يباقنلا رمتؤملا هذختا يذلا رارقلا ناف ةلتحملا
 لامغ عم هنماضت دكؤي» :يلي ام ىلغ صني رشع يداحلا
 ريرحتلا ةمظنم ةدايقب مهلاضن ىف نيطسلف بعشو

 لالتحالا دض ديحولاو يعرشلا مهلثمم ةينيطسلفلا

 قيقحت لجا نمو .«ليئارسالا» يشحولا داهطضالاو
 ةدوعلا يف مهقح كلذ ىف امب ةعورشملا ةينطولا مهقوقح
 ةيئطولا مهتلود ةماقاو مهريصم ريرقت يف و مهنطو ىلا
 رارق نم 8 ةرقفلا يف كلذك .ءمهضرا ىلع ةلقتسملا
 بلاطي» :يلانلا صنلا درو برعلا لامعلا عم نماضتلا

 يضارالا عيمج نم ؛ليئارسا» باحسئاب رمتؤملا
 ممالا فارشا تحت يلو درمتؤم دقعيو ةلتخملا ةيبرعلا
 طسوالا قرشلا ةمزال ةلداع ةيوست لحا نم ةدحتملا
 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا اهيف كراشي
 ريرحتلا ةمظنم كلذ ىف امب ىرخالا ةينعملا فارطالاو

 بعشلل ديحولا يعرشلا لثمملا اهفصوب ةينيظسلفلا
 .«ينيطسلفلا

 داحتا تالواحم ةميزهلا قحلت ىرخا ةرمو

 يعويشلا بزحلا نم مهرصانعو قشمد يف ةطلسلا
 صاخ رارق يا دض فوقولا الوا تلواح يتلا ينانبللا

 اياضق نم ءزح اهنا ىوعد تحت نيطسلف ةيضقب

 يف تلشف امدنعو !«ةددرعلا بوعشلاو برعلا لامعلا»

 دوهجلا لذب ةيناث تأدب يبيرختلا ىعسملا اذه

 ةينبطسلفل ا! ريرحتلا ةمظنم مسا ركذ نود ةلولدحلل

 .نيطسلف يف يبرعلا بعشلل ديحوو يعرش لثممك
 نم نيلرب يف ,ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارمل دب الو

 نم ردق يا ىلع ثعبي اموي نكي مل هنا ىلع ديكاتلا
 ةداحلا ةشقانملا هيف عمس يذلا كلذ يموقلا زازتعالا

 دض هنانساب لتاقي وهو ينانبل يعويش لثمم نيب
 يذلا لاغتربلا لثممو درشملا اهيعمشو ريرحتلا ةمظنم

 ةيعرش نع عفادي وهو ةدحاو ةصوب عجارتي مل
 هذه يف تركذت .ديبكملا اهيعش قوقح ةيعرشو ةمظنملا

 هنا) نسبا يرنه ريبكلا رعاشلا هلاق ام تاظحللا
 هذه تررك اذامل يردا الو :(ةرادالا ءيس برخ ملاعل

 [].ردرقتلا اذه ةباتك ةظحل ىتح تاملكلا

 19857 لوليا 55  ١الال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا “  ؟

 ا اا و ا اا اخ ا اال لاا

 نييبرغلا نيكارتشالل اراصتنا تربتعا ةوطخ ف

 ةيقرملا اهنا
 ةمرغلا يل نيرجاشما رورم عنمت ٠

 9 كفكاسس - ل / نيلرد

 حشرم دار زناهوي نلعا تامدقم نودبو ةاجف
 ةيناملالا تاباختنالل ةيكارتشالا ةضراعملا كأني

 ناب ١14817 رياني /يناث نوناك يف ةماعلا |
 ايئاملا ةمضاع نيلريم ىلا يصخشلا هثوعسيم

 يف حالسلا عزن ةسايس ريبخ راب نوكيا ةيطارقميدلا
 دق 511)  يناملالا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا

 سيئرلل ةلودلاو بزحلا ةدايق نم دهعت ىلع لصح
 قفدت رارمتسا نود ةلوليحلاب ركينوه شريه
 ءادتبا اهريغو نانبلو ناريا نم بناجالا نيرجاهملا
 .لبقملا ربوتكوا /لوالا نيرشت لوا نم

 نيارلا دالب لخاد ةيسايس ةعبوز راثا وار نالعا
 .يباختنالا عارصلا باتعا ىلع مايالا هذه فقت يتلا

 ةلكشم لوحت اهنيب نم ةديدع ةعيوزلا هزه بايسا

 ءوجللا قح نوبلطي نيذلا بناجالا نيرجاهملا
 ةلمحلل يسيئر ناونع ىلا ,ةيداحتالا ايناملا يف يسايسلا
 تومليه يلاحلا راشتسملا ةدايقب ةيحيسملا ةيباختنالا

 ناملالا نيبخانلا ريهامج فيوخت نا مولعملا نمو :لوك

 عنمو هترصاحمب اهدعوو يبنجالا ناضيفلا عبعب نم
 بزحلا باختنا ةداعا ةلاح يف نيارلا فاقض هزايتحا

 ايرافاب بزحب موعدملا ©0917  يطارقميدلا يحبسملا
 نآلا ىتح تلكش دق ,©51]  يعامتجالا يحيسملا
 يدحتلا مرهشو تاوصالا بسك ةيجيتارتس

 .يكارتشال

 ةيروسس نم نويراهلا
 رايت ذوفن دايدزا نا انه بقارملا هظحالد اممو

 ةينام لربلا ةلتكلا ميعز رفهرد هدوقي يذلا روقصلا

 عافتراو ءلوك يداحتالا راشتسملا نيمي ىلع ةيحيسملا
 مومع يف اددجم سوارتش زوجعلا ايرافاب ميعز توص
 لالغتسالا عم نرتقا دق ,ةيناملالا ةيسايسلا ةادحلا
 ةيلهالا بورحلا ميحج نم نيبراهلا ةاسامل عشبلا
 نارياك ةيراتيلانوتلا مظنلا عمقو .اكناليريسو نانبلك

 ةيئاصحالا تامولعملا ىلا !ادانتساو ؛ةيروسو

 نوناك نم ةرتفلل نيبراهلا ءالؤه ددع غلب ةيمسرلا
 براقي ام ربمتبس /لوليا ١7 ةياغلو 41 رياني /يناثلا
 باشو زوجع خيش نيب نطاومو ةنطاوم فلا 55 لا
 شدالغنبو اناغ ىلع ةيروس مدقتت ةرم لوالو ؛لفطو
 نيذلا نييروسلا نينطاوملا ددع غلب دقف :نانبل ىتحو
 نيلربب دليفنوش راطم ربع ةيبرغلا نيلرب اولصو
 نم ةرخأتم ةعاس ىتح قشمد نم نيمداق ةيقرشلا
 نم رثكا 8” ريمتيس /لولبا 7١ فداصملا دحالا ءاسم

 ردع اما .ارجاهم 5٠/ ىلع ديزي ام عومجم.نم

 5٠٠ غلي دقف نارهط يف تابآلا ماظن ميحج نم نييراهلا

 حشرم نالعا نا ودبي اميفو .ءالؤه نم اصخش
 ايناملا ايمسر هتدكا يذلا يكارتشالا ةضراعملا
 ةرازو نع رداص نايب ف ةليلق تاعاس دعب ةيطارقميدلا
 ءاسم (410101) ةيناملالا ءابنالا ةلاكو هتتد ةيجراخلا

 .يراجلا ربمتبس /لولبا ١18 فداصملا سيمخلا موي

 ,ميشهلا يف رانلا راشتنا نيرجاهملا نادلب يف رشتنا دق
 دحالا وه دحاو مودل مق د دك غولي رسفي يذلا رمالا

 ٠/5٠ ىلع ديزي ام 85 ريمتبس /لوليا 5١ مرصنملا

 اناغو شدالغنبو نانيلو ةيروسو ناريا نم ادرشم
 ةياعر رئاودو تاطلسل يمسرلا لسلستلا بسح

 ءدبلا ةياغلو ,ةيبرغلا نيلرب يف نييسايسلا نيئجاللا
 نيرشت علطم يطارقميدلا يناملالا رارقلا قيبطت يف
 نييراهلا قفدت ةكرح دادتشا عقوتملا نم «لبقملا لوالا

 ايناملاو ةيبرغلا نيلرب ىلا يسايسلا ءوجللا يبلاط
 .ةيداختالا

 اهداختنا ءوجللا ةدضق لالفتسا
 يسايسلا ءوجللا ةلكشم نع اديعب لوقلا نكميو

 ليصافت تعبات ةيبرعلا ةعيلطلا) اهتاذدحب
 ءارجا نا (ةقباسلا اهدادعا يف ةلكشملا هذه تاروطتو

 كاردا هبناوج نم بناج يف سكعي ةيطارقميدلا ايناملا
 ةلود يف ةيحيسملا ةبعلل ركينوه سيئرلا ةموكح
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 نيرجحاهملا قفدت ىلع ركعتت يتلا ءادعالا ةوخالا

 .ايجراخو ايلخاد ينيميلا ددشتلا نم ديزملا ريربتب
 ةحيارلا ةقرولا اذكه وددت تلظو تناك اهسفن اهنا امك

 نيحي امدنع ةناخ قيضا يف يكارتشالا مصخلا رشحل
 .ةلدقملا تاياختنالا دعوم

 تحت ةبرض نذا موهفملا اذهب ةيقرشلا نيلرب ءارجا
 ليطعغتو .ةيحيسنملا ةيباختنالا ةيعلل ةرصاخلا

 ناو ةصاخ .ةيكارتشالا ةضراعملا دض اهتقرو ةيلعافل

 اهفقاومو اهتاقالع يف اريثك تبرتقا ةريخالا
 قباسلا اهراشتسم مكح طوقس ذنم ةيسايسلا
 تاروصت نم :,87”" داع رخاوا تيمش تومليه

 ايناملا يف دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلا تاسايسو
 .ةيطارقميدلا

 نويسايسلا نويقارملا لجس ىرخا ةيحان نم
 ةيكارتشالا ةضراعملا حشرم وار نوكي اذامل مامتهاب
 نع نالعالا لجر يحيسملا مكحلا راشتسم لوك سيلو
 يقلت ةظحالملا هذه نا !ركينوه سيئرلا ةموكح ءارجا
 ةنكارتشالا ةلودلا فقاوم ىلع كش نود ءوضلا ضعب

 ةيلامسارلا ةلودلا يف يباختنالا عارضلا نم ةيناملالا
 .ةيناملالا

 تعفر يحبسملا راشتسملا ةموكح نا فورعملا نمف

 تاوصا يراجلا ماعلا علطم ذنم لاع توصي

 ةيطارقمبدلا ايناملا تاطلس حامس ىلع جاجتحالا

 نيلرب ىلا اهيضارا ربع نيثجاللاو نيدرشملاو نيبراهلل
 تاوصا تحوارت دقل .ةيداحنتالا ايناملاو ةديرغلا

 تاقالعلا ليج ىلع ةصيرح ةغل نيب هذه جاجتخحالا

 اذه فسنب ديدهتلا ةغلو ءادعالا ةوخالا يتلود نيب

 يداحتالا راشتسملا ودفوم ناك كاذو اذه نيد .لدحلا

 ةجردل ؛ةيقرشلا نيلرب ىلع عاطقنا نود نودفاوتي لوك
 قلطت تراص ةببرغلا ةيناملالا فحصلا تايربك نا

 بلطملا ناك دقل .45 ماعلا ىلع جحلا مسوم ريبعت
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 موقت نا اهم ءاضوضلاو ةكرحلا هذه لكل يرهوجلا

 عنمب يقرشلا يناملالا دليفوتش راطم تاطلس
 ايناملاو ةيبرغلا نيلرب ىلا لاقتنالا نم نيرجاهملا
 تازاوج يف لوخد ةريشات رقوت مدع ةلاح يف ةيداحتالا
 ةلكشملا هزهل ىلوالا ةلحرملا ىف .ةيصخشلا رفسلا
 ايناملا تلمشف ةيطارقميدلا انناملا ةموكح تناجتسا
 دنوسلا هيلع تلضح يذلا هتاذ ءارحالاب ةيداحتالا

 ةبسنلاب رمالا اما .85 ماع علطمو 86 ماع رخاوا

 ارظن .ةيناثلا ةلحرملا ىلا لجأت دقف ةيبرغلا نيلربل
 :اهتدب نم تارايدعالاو تاديقعتلا نم ديدعلل

 ايناملال ةيوجحلا طوطخلا تارئاط نا :الوا

 هل ريظن ال اراهدزا تدهش (كولف رتنا) ةيطارقميدلا
 ايقيرفا يف ةرجهلا نادلب نيب اهتالحر ىلع لابقالا ءارج
 .ابوروا برغو لامشو طسوالا قرشلاو ايساو

 ىلا علطتت ركينوه سيئرلا ةموكح نا :ايناث -
 نيلرب يعطاق نيب ايلاح ةلصافلا طوطخلاب لاقتنالا
 نيب ةلصافلا دودحلا ىوتسم ىلا يبرغلاو يقرشلا
 تاوق ىلع نا ةلئاقلا ةلوقملا ىلع تدمتعا كلذلو ؛لودلا
 ةيبرغلا نيلريل ةبلحملا تاطلسلاو نيديرغلا ءافلحلا

 رمالا .اهيلا نيرفاسملا تازاوجب قيقدتلا ةيلوؤسم
 فرطلا نم ايعقاو افارتعا هققحت دنع ينعي يذلا
 .اهريفك ةيلود ادودح طوطخلا هذه نوكب يبرغلا

 .دقتعت امك .ةيطارقميدلا ايناملا تاطلس نا :اثلاث

 عم يبرغلا يمادصلا حمرلا سار نوكت نا يف بغرت مل
 ةينما ةحلصم ةئا ىرق ال يشو .ندرحاهملا فالا

 ايلود ةحوتفم ةنيدم ىلا ققدتلا نم مهعنم يف ةينطو
 .ةيبرغلا نيلربك

 يقرتشلا رارقلا يلبسسا
 هذه تلاز له :وه حرطي يذلا لاؤسلا نكلو

 ايناملا ةموكح ريست يكل تارابتعالاو تاديقعتلا

 قفدت فقوي صاخلا ريخالا اهرارق وحن ةيطارقميدلا

 ءانثتساو لوالا نيرشت علطم عم نيرجاهملا
 نومري يتلا نادلبلل لوخد تاريشأات ىلع نيلصاحلا
 ؟اهلوحد

 يف ىرخا تادجتسم روهظ مدع ةلاح يف و .كش نود

 ةروصي رارقلا اذه سكفغني نا دب ال :قيبطتلا ناديم
 كولقرتنالا بتاكم ماما نيفطصملا ريشامج ىلع راسحنا

 ,.اهريغو ويمولوكو قشمدو توريبو لوبناتسا يف
 ايناملا تاطلس نوكت نا دي ال اضيا كش نودو
 عارصلا مجح اهباسح يف تعضو دق ةيطارقميدلا

 كش نودو لبقملا لوالا نيرشت هلمحيس يذلا ينمأالا
 ىلع ءانب عضت مل ركينوه سيئرلا ةموكح نا ةثلاث
 نيلرب يعطاق نيب ةيلودلا دودحلا فده اذه اهئارجا

 .نايسنلا فر ىلع
 اذهل رخآ ريسفت يا داجيا نذا بعصب اذكشهو

 ديعص ىلع ةرولبتملا تاروطتلا راطا جراخ رارقلا
 انناملا عاضواو ,ةيناملالا  ةيناملالا تاقالعلا

 ةيبوروالا ةسايسلاب اهلاصتا ردقب ةيداحتالا
 لوالا رابتعالا ف عضن امدنع ةصاخ .ةيلودلاو
 ةطراخ يف راطالا اذهل ةرشابملاو ةنهارلا ةيمهالا
 ,ةيطارقميدلا ايناملال يحراخلا يسايسلا فرصتلا

 قرش يكارتشالا ركسعملا مومع ةلئامم ةجردب امبرو
 رارق اهلمحي يتلا (رئاسخلا) نم مغرلا ىلعو ؛ايوروا
 ىقبن .اهتموكحل ةيطارقميدلا ايئاملا ةمصاع نيلرب
 نا انركذت اذا ةصاخ ضيوعتلل ةلباق ةتقؤم رئاسخ

 يف ةماهلا تايقافتالا نم ديدعلا ىلع عيقوتلل قيرطلا
 يجوتلونكتلا يملعلا نواعتلاو ةئيبلا ةيلمح ناديم
 ةصاخ .ةكلاس نآلا تحبصا دق ةيداحتالا ايناملا عم
 ضتعب قاحلا هئاش نم ةلكشملا هذه رارمتسا ناو

 تايولوا يا ةنهارلا ةيسايسلا اهتايولوا يف للشلا
 .ةيلودلاو ةيبوروالا ةيطارقميدلا ةيناملا ةسايس

 : دعم 37
 يبرحلا يكارتشالا حشرملا معدن نيلود

 يذلا معدلا مجح ريبك ءانع نود مهفن هلك اذه نم

 حشرمل هحنم ةيطارقميدلا ايناملا ةموكح تدارا
 نال هرايتخا ىلا تدمع امدنع وار ةيكارنشالا ةضراعملا

 اهنم لعج ةلكشمب قلعتي رارق نع نالعالا لجر نوكي
 نالو ؛يناملالا بخانلل يمويلا زبخلا نيارلا ويحيسم
 بوكر اوررق ةبرضلا ةحادفب نآلا نورعشي ءالؤه
 عيطتسي بقارملا داكي ا كلذل اهنهباجم نم الدب ةجوملا
 ال مكاحلا بزحلا ءامعز نم يال حيرصت ىلع روثعلا
 ةرمث وه ركينوه ةموكح رارق نا ىلا ةراشالا نمضتي
 !ةمرصنملا روهشلا ىدم ىلع مهيعاسمو مهتسايسل
 يف لخدتلا ةمهنت تالامتحا نيلرب ةموكح بنجتت يكلو
 مارتحا ىلع اهصرح ارارم تدكا ةيلخادلا نوب نوؤش
 تلعف دق اهنا ودنم الو .يبرغلا يناملالا بخانلا رارق
 يف يحيسملا مكحلا بعلم ىلا ةركلا ةداغا نم رثكا
 ةيباختنالا هتساسس تنهرب يدذلا .ةيداحتالا ةمضاعلا

 راطمو نيرجاهملا ةقرو لالغتسا ىلع امزاع ناك هنا ىلع
 ةيراثلا ةارابملا يف يكارتشالا مصخلا مزهل دليفوتش
 عم لاز ام يبسنلا نسحتلا مغر مصخلا اذه .ةلبقملا
 .ةديدجلا ةيباجيالا ةبعللا طاقن فيظوت يف حواري كلذ

 ةيناملالا بازحالا تاعارص هلمحتس يذلا ام ىرت
 0 ؟!رخاآ ريثم ديدج نم ةمداقلا روهشلاو عيباسالا يف
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 1 وبيه ا هووووجب بس
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 يقارعلا وجلا حالس

 نويبيرت دلاريه

 ؟عيلخلا بره يغنسم ل ٠
 رهوم زلراشت :ملقي

 هبا اهماع ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا تلخد

 ددع دارس ام اذه .نلعملا ريغ مالسلا

 تايلمع ىلا آجل ام اردانو ,.14/7 ماع ذنم الماك ايعافد

 سيئرلا نا ودبي نييبرغلا ءاربخلا دحا لوقب
 قافتا يف يقارعلا بعشلا عم دقاعت» دق نيسح مادص
 ,تاباصالا نم ليلقتلا لواحيس هنا ىلع بوتكم ريغ
 .«برحلا نولصاويس مهبناج نممُهو ٠

 ةروعسم ةبغر نويناريالا يدبُي .ىرخا ةيحان نم
 نا يف كشي  ابيرقت  دحا الو .مهموجه قالطا يف
 يف رطملا مسوم لبق امبر ؛همجح هل موجهل دعت ناريا
 .ربمفون / يناثلا نيرششت

 | تاوقلا تاردق نم ربكا حجرالا ىلع وه عساو يناريا 1
 نم اهيدل ام اهلوخي ال يتلا ةينارمالا |

 .ريبك موجه ةيناكما :ةدودحم رايغ

 دقت لامتحا نا ىلع عمجت نييركسعلا ءارآ نكل

 نكل .ايسايس يهتنت نا طقف نكمي برحلا هذهف نذا

 نا امبو .برحلا ةلصاوم ىلع هرارصا نع غجارتي مل '
 يف اطابضنا رثكالا تاعمتجملا نم دحاو وه قارعلا
 ١ رمالا اذه نا نوري نييسامولبدلا ناف .طسوالا قرمشلا
 .لانملا ديفي

 لقا ينيمخ ةفيلخ نوكي نا قارعلا لمآي اميفو
 نم ناريا ةداق لوقي .برحلا ةعباتم ىلع اميمصت .

 ةبودح ةلآسم برحلا رارمتسا نا نيظفاحملا نينيدنملا

 تاباصأال رايتعا نود (!!!) ةيمالسالا ةروثلل ةبسنلاب
 اهيف تومي يتلاو نويلملا ىلا تلصو ينلا برحلا
 ةجلاعملاو مهئالخا رخأت ةجيتن نييناريالا نم نوريثك
 .ةيئادبلا ةيبطلا

 يف ةقوثوم رداصم ىلع دمتعي يذلا قارعلا سكعبو

 ىلع ناف .يتايفوسلا داحتالاو اسنرف يا ,حيلستلا
 ايروك نم ليزهلا داتعلاب اهرما ريدتت نا ناريا

 ىتحو ةيقرشلا ايوروا لود ضعبو ايدبلو ةيلامشلا 1

3 1 
 يف اوفشك نييكريما نيلوؤسم نا لب .«ليئارتسا» نم
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 نكل .قفالا ىف ةبيرق ةياهن ودبت نا نود عياسلا

 ١ اذه ءاهتنا لامتحا نع ةليلق تاراشا كانه اا

 . نم عون يف جيلخلا برح لخدت نا لقالا ىلع وا دومجلا
 ' نيللحملا نم

 ” نا نوظحالي نيذلا بناجالا نيبقارملاو نييركسعلا
 ١ ةيرح يفو وجلا يف قوفتملا ِ

 2" ةعانص دض ةوارض دشا اكيتكت مدختسي  ةكرحلا
 - داصتقالا ىلع قانخلا قيضيو .ةيناريالا طفنلا
 .يناردالا

 ٍْ ناديم ف برحلا بسك يف ةليئثض ةصرف كانه نا ريغ

 ١ اجهن خسر هنكل .كلذ لواحي مل قارعلاف .ةكرعملا

 براقي ام رورم نم مغرلا ىلع هلوح لدجلا ادهيملو 1
 .| ينيمخلاف .حوضولا وا ةطاسبلا نم ردق ىلع سيل كلذ

 0 م يب ا و طوس 1 بح مروا عت ستخس نا ا

 يتلا نيصلا عم ةيناريا ةيقافتا نع ماغلا اذه ةيادب
 ةلدعملا ةينيصلا ةخسنلاك :ةحلسالا ضعبد اهدوزتس
 تادب يتلا اهريغو ةيعفدملا عطق_ :؟١ غيم ةرئاط نع
 .رداصملا ضعب لوقت امك نارهط ىلا لعفلاب لصت

 نييواستفم نارياو قارعلا ناك برحلا ةيادب يف
 | نيللحملا نم نيريثك نكل .وجلا حالسل ةبسنلاب
 5٠ نع ديزي ال ام نآلا كلتمت ناريا نا نودقتعي

 نم ةيكريما تارئاط ةنفح ىلا ةفاضا .ةلتاقم ةرئاط

 45١ نيب ام كلتميف قارعلا اما . ١4 فاو 1 فا زارط

 ١ اهؤادا ناك ةيسنرف جاريم 6٠ اهنيب نم ةرئاط ١٠٠5و
 .ةكرعملا ِق اديح

 , لماكلاب مدختسي قارعلا نكي مل ءبيرق تقو ىتح
 هنكل .يسايس رارقب مازتلا هنا ودبي ام يف يوجلا هقوفت
 . ةيرح وجلا حالس ىطعا :ماعلا اذه ةيادب ذنمو نآلا
 دقف .دادغب يف نويساموليدلا دقتعي امك .لمعلا يف ربكا
 ' ىلع موجهب ةريخالا مايالا يف يقارعلا ناريطلا ماق
 ,يناريالا طفنلا مظعم اهنم نحشُي يتلا جرخ ةريزج
 ةطحمو طفنلا قاصم برضب اضبا ناردطلا ماق امك

 دق تاراغلا كلت نا ودبي» .زيربت ىف ءابرهكلا ديلوت
 [1.يبرغ لوؤسم هلاق ام اذه ناك :«رببك رامد ىلا تدا

 انفلات

 ساريغ ناج : ملقب

 تَلُخ دق ينيمخلا ةفالخ ةلكشم نا ضرتفُي
 ْق يضاملا ربدسيد / لوألا نوناك ِق ًايرظن
 ِس

 زكرملا اذهل يرظتنم ةيمستيب «ةروثلا دئاق» ةفيلخ

 :ةينيدلا طاسوألا ضعب يف ءايتسا رارقلا اذه راثأ

 ىلع عارصلا اّمأ .يرظتنم ةيمست ىلع ةعستلا رهشألا
 تارايتلا نيب تاونس ثالث ذنم دعاصتي يذلا ةطلسلا

 يذلا ينيمخ توم دعب دنتشي نا عقوتيف .ةفلتخملا
 ًانلع لخدتلا ىلا يضاملا ويلوي /زومت ةياهن يف رطضا

 .«مالسالا ريصم نع رظنلا فرصب هميرغ ريمدتب الإ
 دض تاءارجا ذاختاب اددهم ينيمخلا هلاق ام اذه ناك

 دارفأ نم وأ هيلإ نيبرقملا نم اوناك اذإ ىتح نيدرمتملا
 .هتلئاع

 هبعلب يذلا صاخلا رودلل ةحضاو ةراشإ كلذ ناك

 .رئادلا لدحلا ىف دمحأ هنبا
 هنأ اذه ينيمخلا مالك دكؤي .ىرخا ةيحان نم

 ىلع ديري ام ضرفو هتطلس طسب عطتسي مل ايصخش
 لكشبو .نارهط يف مكحلا هنوكراشي نيذلا كئلوأ
 اومهف نيذلا لئاوألا نيب نم ناك يذلا يرظتنم صاخ

 يف اهتيبعش زيزعتو جراخلا يف اهئافلح ةدعاق عيسوتو
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 ارخؤم بلط دق هنا لب .لخادلا

 نا يناريالا عراشلا يف داقتعالا دوسي :لاح يأ يف و

 يطعي أحاتفنا رثكأ ايمالسإ اعمتجم ىنمتي يرظتنم
 ةضراعملا راطإ فو ماظنلا لخاد اناكم نيلدتعملا
 ةماعزب ناريإ ريرحت ةكرح اهلثمت يتلا ةعورشملا
 .ناكرزاب يدهم

 ءاقدصأ نم ةريغص ةعومجم نا هركذ ريدجلا

 يف ةماعلا اهتاطاشن نم اءزج تداعتسا دق ناكرزاب

 .يرظتنم ةيامح لضفب 1185 ليربا /ناسين ةياهن
 نم ةطلسلا عنمل ةيفاك نكت مل ةيامحلا كلت نا ريغ
 يف ناكرزاب همظن يذلا لافتحالل نيرضاحلا قيرفت
 ىلع ًاماع ؟5 رورم ةيسانمل «ةرهز تشهوب» ةرفقم 1

 ةداق نم ةعست فاطتخا عن ثدح :؛هتكرح سيسأت

 عمس تحت يناقلاط ريق لوح نوعمجتي اوناك ةكرحلا

 هينوافم دحأ و ناكرزاي ناك .ةطلسلا تاوق رصدو

 ِ ةيرثا ةعلق يف تاعاس ةدعل اوزجتحا نيذلا نيفطتخملا

 | اوضرعتو ,مق  نارهط قيرط نع ملك ١ دعبت
 .مهحارس قلطف نا لبق ةغلام تاناهال

 :ددهعم يف لتقُي حاتفنا

 ١ يوسوم نيسح ريم اعد ,مامالا ةفيلخ» نم .ناعيإب
 " نييفنملا ضعب يضاملا ليربا /ناسين يف ءارزولا سيئر
 ' نل مهنا ادكؤم ناريسيا ىلا 2و ىلا ةساسوملا ا

 اهيثنوخ مالسالا ةحح ةروثلل ماعلا يعدملا 06 ١ امدنع اهدهم يف تقنُخ هذه حاتفنالا ةلوضصما

 2 نم ةرمز» مهنأ ىلع نيدعبملا ًاقصاو ةوعدلا هذهل ا

 لقألا ىلع ايرطن لجرلا اذه لعد ٠ «نيمرجملاو ةنوخلا ا
 يداصتقالا حالصالا ىلا يعادلا ينيمخلا ركسعم نم ١

 ماعلا يعدملا هسسفن وشو «نيمورخملا» ةحلصمل ةحلصمل

 مهنأاب مءاقدصأو ناكرزاي مهتا يذلا  ةروفثلل ْ

 | نم هنأب ًالئاق .برحلا ةعباتمل نوداعمو «نودساف» رايتخاب ةفلكملا ةنحللا تضوأ نأ دعب :نا اوه | دلل

 ةكرحل يرظتنم معد ىلا احملُم .«مهقحس» لضفألا
 .ناكرزاب ٠

 - دقف يناجنسفار يمشاه باونلا سلجم سيئراما
 نيتيجولويدياو نيحانج» دوجو يضاملا ناريزح يف دكأ
 أداصتقا لضفت اممادحا :ماظنلا لخاد نيتضراعتم

 عاطقلا ةدوع عم ىرخأو .ةلودلا هيلع رطيستت
 .«ةلودلل ةدودحم ةرطيسو صاخلا

 ركفد ال ضعملا» مئاقلا عارصلل ذح عضو ىلا اعد نيح

 ءاج تالاسر ةفيحص ىلا ةحوتقفم ةلاسر بتك ددشتملا ١
 لك لاطت داكت نيركسعملا نيب تافالخلا ةمئاق نا اهيف

 يديلقتلا رايتلل ديدجلا ميعزلا يمق يرزأ نا ريغ

 نأ يدم

 فقوملا ىلا :نآرقلا ريسفت ةقيرط ىلا داصتقالا نم :ءيش ا
 ةعاذالا جمارب ىلا ,ميلغتلا جهانم ىلا .ةموكحلا نم
 ناكسالاو ةيجراخلا ةراجتلا ىلا .نويزفلتلاو |

 ّ فنعلا نم ُلخي مل ناريا يف ةطلسلا ىلع عارصلا نا

 نم ريجفتلا تالواحمو لاقتعالا هراطإ يف جردني يذلا
 يف ءارزولا سلجم رقم يف ثدح يذلا راجفنالا زارط .

 ةيروهمجلا سيئر لتقم هنع ضخمتو «:؛

 دقل .رادوهاب داوج هئاررو سيئرو يئاجر يلع دمحم

 34 - 1 ما خ01 ماها ىطشاتات -

 + نا نيلوؤسملا نم
 | اولمحتي ناو .بعشلا عم «نيكأ ةنورمب اوفرصتي»
 نيرماتملا ىرن نأ زوجي ال نإ .فالتخالا يف قحلا» |

 .«ناكم لك يف ةروثلل نيضراعملاو

1 



 ا
 لا

 | نع ضار ريسغ ةطلسلا يف ينيميلا حانجلا نا

 ةقرافملاو .ةينيدلا هتاءافكب اككشُم ,يرظتنم سيركت
 حيصي نأ لجأ نم ءيش لك لعف يذلا ينيمح نا يه

 ْ عارصلا نم اضالش ٍموننلا ودبي .هل ةفيلخ يرظتنم
 ' مامآ كلذ نع رّبع دقو .ةطلسلا لخاد مئاقلا
 ' لاق نيح يضاملا ويلوي /زومت ةياهن يف نييفاحصلا
 ' ءيش لك ةباتك زوجي ال هنا اوبتكاو مكمالقا اوكسمأ»
 - ةسايس دض اهجوم لوقلا اذه ادب ..«ءيش لك رشن قز

 ١ يرظتنم اهمعزتي يتلا فالتخالا يف قحلاو حاتفنالا
 مويلا دادزت يذلا يديمخ ةفيلخو .ليقملا ةروثلا دئاق

 1. هتلزع
 اورترذ ل١85

6016 
 ت دحمأ هةطوصلطمر مدمر اهم طص»-

 5 مم ج1 افوصخ :مممامارس. .. ٠ ((طنعمع. ا8/ ب

 ةدمررعلا ءءامأ ةقفعطوساع

 1 ماعيبجوتا ةعصف عمم عمم معتم
 (ذع ز هديعأش

 آنا 15 متممعءطمتم ةممعامماع
 ع مهممستع اه اطهدطع كل هز داع

 ةحسسع 14 طعوق
 ! هرم علل ةامن ظععطممعع ذ

 1[ !) 7 عءموغ مغ,

 اك ز ع 8"1ل وزعسقع صدع لع ظعردرعم خل
 111 ممم ممتع ٍ

 [ذ عمم اعف طتتسإ مج عماجب لعف عام غسعم
 1[؟ةرمعلا ءعدمأ ظععامعام

 "101 نأ ءزعمم 0”ة هس لع "53 ع
 لن لع !ذظرع ممابع اه اننعسع

 مرر ءالعتمأ يدع ["هم عحنرجعسا
 الد زعم

 ذم اطهرصصتع اغ أ"ى لثأ ذاذسه امل
 آ1 13 ءرءكفغ زمنو مما

 اذه عطمعتم
 ا ذأ ءو هندنعتس ؟توع امأ ةمدف تنعسعت

 عا أل هنأ لعق ممممعأ عم عرس عدام مممعأم
 11١ كذأ نيل رب مماخسال ادن
 اةسرحومع د مأ عاف يا مخ

 اكا مع م'عم ؟ةدتع موق نأ ]ع اع ةتامأع
 لع لاو لس فذ اممم عنج نانغ ز'"هتسع
 «(همسصع ءةجوعا | تمت !'عيمكما اعط

 5 قلتو "1 دع امادبب فيسح ننأ ةغمممأ
 آس دنع بيدصتع عمو اخءوطما]مطغ

 نا 8دعطبعأو
 آم وجعمعم»« وببعللع عممصع»عأءم
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 تسيمونوكيإلا

 ةيردتكسلا ةهن دعب ام

 لدجلا يهنت نا زيريب نوعمشو 0 ينسح
 ءاح يماتخلا ن

 ١ نوكيس 4 ماع نا 522 هيض ةئافتم -

 1 مار مجول ومد مدمن 5

 ةلئسالا ىلع ةباجالا نم ًأبارتقا كانه ا

 ريماش قحسا مزلت تانامض ة عارتنا يف ةمقلا تلشف

 ةيوست لجأ نم ديدج دهجب لبقملا ءارزولا سيئر
 .ةيبرغلا ةفضلا ليقتسم

 يف مسدلا ضعب عضو زيريبو كرابم ةلواحم يف
 امم ربك ةكرتشم ءايشا نم امهنيب ام نا الاق :نايبلا
 ىلا ةجاحلا ىلع اقفتا دقق .قرولا ىلع هتباتك ناعيطتسي
 اذهل دادعالل ةنجل ليكشتو مالسلا لوح يود رمنؤم
 ةعرسب كلذ نع عجارن زيريب نوعمش نا ريغ .رمتؤملا
 ةرادالا يف نولوؤسمو ريماش قحسا برعا نا دعب
 دعقم ءاطعإ صوصخب ىضرلا مدع نع ةيكريمألا
 .تاضوافم ةيا يف يتايفوسلا داحتالل

 هجر لواحت ةدحتملا تائالولا تناك يذلا ندرألا اما

 ىلع اتباث لظ دقف .«ليئارسا» عم ةرشابم تاضوافم يف
 «ليئارسا» عم سولجلل هدادعتسا دكؤي يذلا هفقوم

 داحتالا روضحب ةيلود ةلظم وأ رمتؤم راطإ يف طقف
 نمآلا سلجم يف ءاضعألا ىرخألا لودلاو يتايفوسلا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةيروسو رصمو

 خيراتب ناغير سيئرلا عف هتانداحم لعب

 ءارزولا سيئر عجارت :نطنشاو يف 65
 نع ثندحلا ىلا داسعو صتؤملا ةركف نع «يليئارسالا»

 ىدم دكؤي لوحتلا اذه .ةيئانث تاضوافم ىلا ةجاحلا
 رمتؤملا موهفم لوح برعلا نع :ليئارسا» فالتخا

 ةلييسو هنا برعلا ىري امنيب ؛ةيئانثلا تاثداحملاب

 .«ليئارسا» ىلع طغضلل

 نا ودبي ال .رمتؤم عورشم وأ رمتؤم .لاح ةيأ ىلع
 نم :ةيزكرملا

 / قحب نوملسيس لفو ؟نيينيطسلفلا لثميس

 ىلع لسع نيرداق نونوكيس له ؟دوجولا يف «ليئارسا»
 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف لبقتسملا لوح ضوافتلا

 فالخلا ةقش قييضت نم ةيردنكسالا ةمق نكمتت مل

 نيينيطسلفلل لالقتسالا وا ريصملا ريرقن قح نمضي
 نآل :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم ضوافتي نا وا
 .رومألا هذه لوح دوكيللا عم قافتاب طيترم هيزح

 ,تاضوافملا ةلواط ىلا نيينيطسلفلا بلجل ةبسنلاب
 كلملا لشف دقو .اهسفن ةقباسلا ةيوعصلا لاز ام
 ةفضلا يف تافرع نع ةينيطسلف لئادب داجيا يف نيسح
 ةيرصملا ةمقلا نا زيريب نوعمش دقتعي امنيب .ةيبرغلا

 ىري .أدج ةرخانم تءاج اباط لوح «ةيليئارسالا»
 نا ىلع نهربي اباط قافتا نا نويرصملا نولوؤسملا
 لبق ام دودح ىلا «ليئارسا» عفد عيطتست تاضوافملا
11 , 

 نمؤبي .ارهش ١8 قرغتسيس اباط لوح ميكحتلا نا
 ليدي الف .اكردما عم هتقالع كرابم ينسح سيئرلا اهيف

 نيسمخ ماعطال ةيكريمألا ةدعاسملا نع ريصم ىدل
 قلعتي اميف ةرهاقلا تابلطل ةباجتسالاو !مف نويلم
 .ةيجراخلا اهنويدب

 رارمتسا يف رصم ةبغر .يلاملا بناجلا ىلا فاضي
 ققحت مل ناو ىتح «مالسلا ةريسمي» نطنشاو مازنلا
 اهمالس ريربت رصم عيطتست نا لجا نم كلذو .آمدقت

 0. تاونس ا/ ذنم «ليئاريسا» عم درفتملا

 اةمنرق

 تتجسس تواتللم

 ْ يف يسايسلا مييقتلا ةداعإ ةعاس نا ودبي هب

 | لاحتالل ةيسنلاب تقد دق طسوألا قرشلا ُ)
 ا -زنيئريب ءاقل يف رهظي امك يتايفوسلا 1

 | اناك نيمهو طوقسب اهسفن وكسوم تّرعو ٠ واب وشاع ا

 ! :فينجيربي ةافو نيح ىلا نيّدح

 ١ تافلاحت ةماقإ ف وكسوم لامان قلعتب لوألا مهولا

 ١ اهدودح هربتعت يذلا يبرعلا ملاعلا يف ةتباث
 | رصم يف اهبراجت نم كلذ ىلع لدا الو .ةيبونجلا
 .يبونجلا نميلاو ةيروسو

 ١ ةيمالسالا ةكرحلا ةعيبطب قلعتيف يناثلا مهولا اَمأ
 : ا طبخي ًالكش هيف نوري «نويليئارسالاف» .ىلودلا ١ يتايفوسلا داحتالل يداغملا اههجو نع ترفسأ ينلا

 - وا ةيروس وأ نانبل يف كلذ ناك ءاوس ةيعويشلاو
 : .ناريا

 ,طسوألا قرشلا ىف هتاحومطل ةعجارم دعبو ,اذكه

 ١ فرطتملا روضحلا نع يىلختلا يتايفوسلا داحتالا رّرق 1

 ا .تاهاجتالا لك يف راوحلا حلاصل
 ا فوب وردنأ دذمأ يذلا ديدجلا هجوتلا وه اذه ناك

  ةفيلحلاو ,ةقطنملا يف ةلدتعملا لودلا وحن ةيوق ةعفدب
 أ اهنكل .ةدحتملا تايالولل ليلق وأ ريبثك حوضوب

 ١ ةيزاوم ةديج تاقالع ريوطت نم ديفتست نا عيطتست
 ١ :ةقالعلا نم طمنلا اذه ىلع ةلثمألا نمو .وكسوم عم '

 .فصنو ماع ذنم جيلخلا لود عم ةقالعلاو ١ نا دارأ ول ىنح عيطتسد ال زيرييف .طاقنلا هذه لوح ' .(ركسعلا) ايكرتو (كرابم) رصمو (نيسح) ندرالا .

 ْ تاقالع مقت مل ةيدوعسلا ةيبرعلا نا حيحص
 - يسامولبدلا موجهلا ةءارق نكمي قايسلا اذه يف ْ .يدج رابتخا نولاب | وه (ديفيد بماك ديؤت يتلا) نامُع يف مث تيوكلا يف '* ةرافس حاتتفا نكل «نآلا ىتح نيلمركلا عم ةيسامولبد !ظ

 |١ لوح يلود رمتؤم دقع ةرورض ىري يذلا يتايفوسلا
 7 ناريغ .ةقطنملا يف لكاشملا لح لجا نمطسوألا قرشلا '

 7 ؛وكسومل ةيسنلاب لحلا ةبعص ةجودزم ةلكشم كانه
 - عم تاقالعلاو ةيروس عم تاقالغلا يه كلت '
 ! ىلع هناك ودبي اهنم ةدحاولا نسحت نال ..ليئارسا» '

 عم ةقالعلا يف ةرارحلا ثعب فداصتي ؛لاح ةيآ ىلع
 رتوتلا يف ليثم اهل قيسي مل ةلحرم عم ؛ليئارسا» .

 أ ليوط تقو ذنم ةرم لوألف :ينايفوسلا يروسلا

 ١ نييركسعلا عم نييروس نييعويش ىلع ضبقلا ىقلُي
 >2 اوناك امير نيذلاو ؛,دسا ظفاح دض رماتلاب نيمهتملا '

 ١ دعب تررق دق وكسوم نا ودبي ءىرخا ةيحان نم
 0 اهتاقالع ةداعإ جئاتن هجاوت نا ليوط ددرق م

 [-ةيدوهبلا ةلودلا عم ةيساموليدلا
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 ثلا ٠ 1 ١ ١427 لوليا 58  1١ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيبإ قا علا نانالعل
 نواعتلا ىلا ةعحارتملا تاداعأ

 ةدبرعلا تاقالعلا 9 ةعيضاولا ىوعالا نه كاب

 لالتخ عجارتلا ضعب تلجس ةيبوروألا

 ىوتسملا ىلعالةيضاملا ةليلقلا تاونسلا | :
 اياضقلاب قلعتي ام ف اضمأ لب ٠ ,بسحف يداصتقالا

 ًابلاح هتظحالم نكمي ام كلذ ىلع ليلدلاو .ةيسايسلا

 بيرقلا يضاملا يف هتيمست ىلع حلطصا ام يف رثعت نم
 يبرعلا عارصلا ةلأسم لوح ةيبوروألا تاردابملاو
 .ينؤيهسلا

 اذهل ايَنْرَِح تضرعت دق تناك «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ةيبرعلا ةيراجتلا تالدابملا تلوانت امدنع عوضوملا
 تالدابملا كلت عجارت لامتحا ىلا ةريشم ةيسنرفلا
 /ناريزخ ١ .1514 ددعلا) ةمداقلا تاوئسلا لالخ
 هذه ماما ديدج نم فقوتت ذإ يهو (1185 وينوب
 ةيبلسلا تاروطتلا قمغو ةحص ظحالت يكلف .ةلاسملا
 .هاجتالا اذه يف

 مدقت ضرتعت ةدع بعاصم دوجو دكؤي امو
 ةريدخألا تالاصتالا :نيديوروألاو برعلا نيب تاقالعلا

 تاطاشنلا وأ نيروكذملا نيفرطلا نع نيلثمم نيب
 ةيبرعلا ةيراجتلا فرغلا اهتمظن يتلا تاءاقللاو

 لدابت دح دنع حوارت اهعيمج تلظ ينلاو ,ةيبوروألا
 عفد يف نيلوؤسملا اياون نع ريبعتلاو ,رظنلا تاهجو
 كانه نا كلذ عم ودبي نا نود اليقتسم نواعتلا ةلجع
 ىلا تاينمتلاو اياونلا ةمجرت اهناش نم ةيلمع تاوطخ
 .ةسوملم ةيداصتقا عيراشم

 ناءاقلو كاعامتجا
 /لولبا نم ١4 فداصملا تئافلا ةعمجلا موي

 يف ةيسنرفلا ةيبرعلا ةيراجتلا ةفرغلا تمظن ريمتبس

 ,ع ووضوملا اذهل اهتسّرك ةيفاحص ةودن يسيرابلا اهرقم

 تاقالعلا لاح عقاوب ركذي فاحص نايب اهلالخ عزوو

 اهمّدق ةردصق ةلخادم كلذ تلت .ةيبوروألا  ةيبرعلا

 راوح مث لكنولود بيبح ليشيم ديسلا ةفرغلا سيئر
 .ينازوت ركب ديسلا ةفرغلل ماعلا نيمألا عمو هعم

 ىرج يذلا عامتجالا ىلا قفاحصلا نايبلا راشأ دقو

 ءاسّؤر نيب (لوليا) رهشلا اذه نم ١١7 يف لسكورب يف
 ةكرتشملا ةيبرعلا ةيبوروألا ةيراجتلا فرغلا ءانماو

 ةهج نم ةيبوروألا قوسلا ةنجل نع دفوو :ةهج نم
 كئلوا اهارجأ يتلا ,ةقيمعلا تاثحادملا» ىلاو .ىرخا

 .ةيبوروألا ةنجللا وضع نوسيش دولك ديسلا عم

 ١5285 لوليا 55 - ١ا/ا/ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا

 نايبلا ركذيف .اهيلا راشملا تاثحابملا ىوحف نع اَمأ
 تالدابملا عيسونب ةليفكلا لئاسولا» ىلع تزكرت اهنأ
 تارامثتسالا قافآ ىلعو .«ةيبوروألا ةيبرغلا
 عيضاوم ىلا ةفاضإ .ةيبرعلا لودلا لخاد ةيبوروألا
 قوسلا عيسوت راثآو تاساكعنا اهنيم ىرخا
 ةعومجملا نيب تاقالعلا قافاو ,ارخوم ةيسوروألا

 .يبرعلا جيلخلا يف نواعتلا سلجم نادلبو ةيبوروألا
 لبس اشقان نيفرطلا نا .اضيأ نايبلا يف ءاجو

 ىلع ًايئدبم اقفتا امهناو :نواعتلا زيزعت لئاسوو
 ءرارمتساب تامولعملا لدابتو ةبرود تاءاقل قيقحت

 هناو :مئادو يقيقح نواعت قيقحت اديم ّرقا املثم

 غيصلا و باوك ا ا

 اردشم لكشيو ةمزاللا
 ىلع عزو يذلا نايبلا يف ا ام نا رمآلا عقاوو

 ,ةلئسالاو ؛راوحلا ةدام لكش دق نيوعدملا نييفاحصلا

 ةيسنرفلا ةيبرعلا ةيراجتلا ةفرغلا سيئر ناك دقو
 ىلا رشابم ريغو ينمض لكشب ولو ةراشالا ىلا قابس
 يبرعلا نطولا نيب تاقالعلا مست يتلا دوكرلا ةلاح

 .ةيبوروألا تابقعلا :تايواميكورتبلا عيراشم

 . 2 .ةيبرغلا ابوروأ لودو
 نا لكنولود ديسلا اهب رّكذ يتلا تامولعملا نيبو

 قوسلل ةبسنلاب يساسا يراجت كيرش ةيبرعلا لودلا
 برغلا ىلا ةريخألا هذه تارداص تغلب دقف :ةكرتشملا
 لكشو رالود رايلم 42 يىلاوح ١96 يضاملا ماعلا يف
 قحتسي اممو .ايوروأ حلاصل اأضئاف يراجتلا نازيملا

 يف ريبك لدبت نع ربعي روكذملا ضئافلا نا انه ةظحالملا
 تاونس دعب يتأي هنأل ,نيبناجلا نيب تالدابملا هاجتا
 (رداصملا ضعب بسح) 19/7 ماع ىتح تدتما ةليوط
 .برعلا حلاصل يراجتلا نازيملا ناحجر نم

 تاللادملا محا رش

 ىلا اساسا تالدابملا ف لصاحلا عجارتلا دوعبيو

 نع حمجانلا ,:ةيبرعلا ةيلاملا تاردقلا يف طوبهلا

 امدس ال تارداصلا تادئاع ةمدق ىف ظوحلملا شامكنالا

 راعسا هتلجس امدعب اصوصخ .ةيطفتلا تارداصلا

 . 182 جوج وات وح وجا وادع ووو

 روضت ٌؤطابنت ىلا ةراشالا ةفرغلا سيئر تفي ملو
 يبرعلا نيفرطلا نيب اهدومخ ىتحو تاقالعلا

 ىلا ةصوصخو .امهندي راوحلا رثعت ىلاو ءيبوروألاو

 ةلجعل يسايسلا دعبلا ةاراجم مدعي هنع ريعام

 نابب حور لوفآ كلذ ىلع لاثملاو ,؛ةيراجتلا تالدابملا

 زيمتو ,يسنرف عفدب ردص يذلا يبوروألا ةيقدنبلا
 .نييبرعلا قحلاو اياضقلل ربكأ مهفتب

 ىدل ةكرتشملا ةيغرلا ىلع دكأ كلذ مغر هنا الا

 زيزعت ىلع لمعلاو .يلاحلا عقاولا زواجت يف نيفرطلا
 ىلا ددصلا اذه يف اريشم .امهنيب لماشلا نواعنلا

 ةكراشمب ١9/7 ماع لسكورب يف تمظن يتلا ةودنلا

 تاعامتجا نا ىلع ًادكؤمو ؛نييناجلا نع نيلوؤسم
 يف يرجيس ءاقل اهتمدقم يف .ليقتسملا يف عيتتس ىرخا

 .مداقلا ماعلا لبتقم يف ةيسنوتلا ةمصاعلا

 ماهلا رودلاو .ةقياسلا طاقنلا زواجت مت ام اذاو

 يف ةكرتشملا ةيراجتلا فرغلا ديكأتلاب هبعلت يذلا

 امف .نييبوروألاو برعلا نيب لصاوتلا رصاوأ ةمادإ

 36 - [ ماب رمزا نفهم مشل -



 نكمي فيكو .رومألا عقاو نم هصالختسا نكمي يذلا
 امهنيب ام ىف طيرت يتلا ةيداصتقالا تاقالعلا فصو
 ؟ةمداقلا تاونسلل نواعتلا قافآ يه امو

 ,ةقدب ةلئسالا هذه ىلع ةباجالا بعصلا نمل هنا
 ودبد امك ةيبورؤألا ةيبرعلا تاقالعلا ناو آاصوصخ

 امبرو ؛ةرعو دج آقرط كلستو :ةريبك تابقعب مدطصت
 يف ؤبنتلا هيف لهسلا ريغ نم .ابعص اناحتما زاتجت
 عقاو ىلا ارضاح دومخلا ةلاح نم لاقتنالا ةيناكما
 ىلا اقياس ةراحتلا ةلحرم نمو .أدغ روطتلاو طاشنلا

 .اليقتسم نواعتلا ةبقح
 راعش نا يف مويلا ةحضاولا ةلاسملا ناريغ

 نكي مل ةيضاملا تاونسلا لالخ حرط يذلا نواعتلا
 نا امإ :لوقلا ىلع ثعبي امم :نيتم ساسا ىلا دنتسيل
 ةيبوروألا لودلا نا اماو :ةلفاغ تناك ةيبرعلا لودلا

 .بولطملا نواعتلا :لكنولود بيبح ليشيم

 ةياهن يف ساقت رومألاف ءاهتاهجوت يف ةقداص نكت مل
 .اهجئاتنب فاطملا

 ةكرتشملا قوبسلا عيسوت
 تاساكعنالا نم ءادتبا قاطنلا اذه يف ةريثك ةلثمالا

 نادلب ىلع ةكرتشملا قوسلا عيسوتل ةريبكلا ةنبلسلا

 مايق مدعو ؛سنوتو برغملا اصوصخ يبرعلا برغملا
 ىلع ةينعملا نادلبلا ةدعاسمب ةيبوروألا ةمظنملا
 ريتعت قوسلا نادلب نا املع .تاساكعنالا كلت زواجت

 برغملا تايداصتقا ةروحم نع ريبك طسقب ةلوؤسم
 ىلا ريدصتلا ىلا دنتسملا يعارزلا جاتنالا لوح يبرعلا

 .ابوروأ
 تفقوت ىذلاو .نهذلا ىلا ردابتي يذلا رخآلا لاثملاو

 يف ةيبوروألا تارامثتسالا عوضوم وه .ةودنلا هدنع
 ,تارامثتسالا كلت بايغ ىرخألاب وأ .ةيبرعلا لودلا

 ضعب تاهجوتو نيناوقو تاناكماو قاوسا نا املع
 .كلذل ابحر الاجم ربتعت ةيبرعلا لودلا

 نع ةيراجتلا ةفرغلا يف نولوؤسملا برعا دقل
 نيايسنرفلا نيرمثتسملا زارحا مدع ماما مهتشهد
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 ,لاجملا اذه ىف سوململا مدقتلا || معا لكشب نييبوروألاو

 قطانم يف ًاطاشن رثكأ اوناك كئلوا نا ظحالملا امنيدب

 ةيكريمألاو ةيويسآلا نادلبلاك .ملاعلا نم ىرخا
 رامثتسالا صرف تناك امندبي :ناريا ىتحو ةينيتاللا

 اميس ال ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا يف مهماما ةحوتفم
 .يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلب

 نادلب نم نيرمثتسم نا ءانه ربكالا ةقرافملاو
 ةدعقاوو اطاشن رثكأ اوناك ةدحتملا تايالولاك ,ىرخا
 ةماقا لاثملا ليبس ىلع اوعاطتساو .نيدبوروألا نم

 ركذي :ةيبرعلا لودلا ف ةكرتشملا عيراشملا نم ديدعلا

 نادلب يف تايوايميكورتبلا تاعمجم اصوصخ اهنم
 .يبرعلا جيلخلا

 ىلع نيبقارملا نيب ماع عامجا كانه .ديدش راصتخاب

 نواعتلا عيراشمو تاقالعلا يرتعي رثعتلا ضعب نا

 ةعومجملاو :ةيبرعلا اهتريظنو ةيبوروألا لودلا نيب
 لمحتت (يبوروألا فرطلا يأ) نادلبلا هذه نم ىلوألا

 اهئاليا مدع ليلدب .,ةيلوؤسملا نم ربكألا ءزجلا

 ,:ةيبرعلا لودلا تاحومطو تايبغرل بسانملا مامتهالا

 .ةقباسلا ةليلقلا تاونسلا هتحضو يذلا رمألا وهو

 دحأو بناج عقاذم قنقحت
 يف ةيطفنلا اصوصخو ةيبرعلا لودلا تناك امنيدح

 اهعسوت ةمق يفو يلاملاو يطفنلا اهدوعص هورذ

 نم يناثلا فصضنلا يف يداصتقالا اهطاشنو

 ةبسانم لك يف نودكؤي نويبوروألا ناك .تانيعبسلا
 امدنعو .نييناجلا نيب لماشلا نواعتلا ةرورض ىلع
 تاحاحجن ققحت نا ةيبرعلا لودلا ضعي تعاطتسا

 ةثيدحلا تاعانصلا ضعب يف ةحضاو

 نم نويبوروألا رثكأ ,طفنلا ريركتو تايوايميكورتبلاك
 ؛كلت ةييرعلا تارداصلا هجو يف ليقارعلاو تايقعلا

 ,اهيلع ةظهاب موسر ضرف ىلا ؛اهتايمك ديدحت نم
 عفانملا قيقحت ينعت نواعتلا ةنلمع امئاكو

 تارداص لاثم نإف عبطلاب و .دحاو هاجتاب تايستكملاو

 عقاولا نع ًاريثك دعبي ال ةيعارزلا يبرعلا برغملا لود

 .روكذملا

 ىزفغم نع قبس ام ءوض يف لؤاستلا نم دب الو
 ؟نيفرطلا نيب نواعتلا زيزعتل ,ةددجتملا تاوعدلا

 ضعغبو ةيببوروألا تاهجلا ضعب نا كش ال امم

 نم نوقلطنيو :مهتاوعد يف نوقداص ٠ ,كانه نيلوؤسملا

 نيتعومجملا نيب تاقالعلا ةلأسمل ىدملا ديعب خهف

 ُِق ةزذفانلا زكارملا نا ريغ :.ةيبوروألاو ةينبرعلا

 رظنت كلذ عم وديت :ةكرتشملا قوسلا يفو تاموكحلا
 .ةينآلاو ةيراجتلا عفانملا راظنم نم نواعتلا ةلأسم يلا

 ًايلاح ةيبوروألا تاوعدلا ريسفت ال نكمي انه نم
 عيراشملا ىلع دوهجلا زيكرتو ,نواعتلا زيزعتل
 عقاولا عم ملقاتلا يف ةبغرلاب .ةريغصلاو ةطسوتملا
 ةكرتشملا قوسلا لود نا .ديدجلا يبرعلا يداصتقالا

 تاقفصلاو دوقعلا ىلع بيرقلا يضاملا يف ترطيس ينلا

 اهميق تغلب يتلاو ةنبرغلا لودلا عم ةمخضلا

 بنجتل ابلاح ىعست :تارال ودلا نم تارابلملا تارشع

 ةردقلا تطبه نأ دعب ةقلكملا دوقعلاو عيراشملا راطخا

 [1.ةيبرعلا ةيلاملا

 يداصتقالا مسقلا
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 دقي ايو تمادى اب تاداشم دعب 1 َط

 نبين ام تدتما ةليوط تاثحابمو ةداح تاشاقن

 يراجلا ربمتبس /لوليا رهش نم ١٠و 6 كلل
 «,ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم» ىف 97 لا ءاضعالا لصون

 فارطالا مهح «يضرت» طسو لولح ىلا 0411

 ةرئادلا تالاصتالا ف ةعيطق عوقو عنمتو .ةكراشملا

 حمستو .ةيملاعلا ةيراجتلا اياضقلا لوح ,ةرتف ذنم
 تاثحابم نم ةديدج ةلوج ماما بابلا حتف يف اصوصخ
 ةيراختلا لئثاسملاو لكاشملا لوح فارطالا ةددعتم

 .ةحورطملا

 هيلع فراعتي امل وا ةمظنملل يرازولا عامتجالا
 ِق دقع يذلا ,«كرامجلاو ةراجتلل ماعلا قافتالا» ةندهب

 ةباشمي ناك ءياوغروالا يف هيتسبا ليد اتوب ةنيدم

 بلغتلل :كانهو انه ةلوذبملا تالواحملا يف ةماه ةقلح

 تاونس ذنم ضرتعت يتلا لكاشملاو تارثعلا ىلع

 دعاصت لكاشملا كلت نيب ركذي .ةيلودلا ةراجتلا روطت
 مادتحاو .ءنادلبلا ضعب يف ةيئامحلا تاهاختالا

 داوملا ةراجت لوح ةيكريمالا ةيبوروالا تافالخلا

 يذلا تامدخلا ةراجت عوضوم كلذكو .ةدعارزلا

 .ةيلامسأرلا نادلبلاو ةيمانلا نادليلا هلوح ضراغتت

 .ةيكريمالا ةدحتملا تامالولا اميس الو

 تضفا يتلا جئاتنلاو ياوغروالا تاثخايم ةيمهاو

 داقعنا ماما قيرطلا ةيوست يف ءيش لك لبق نمكت اهيلا
 ةليلقلا رهشالا ناو اصوصخ ..ةيراجتلا ةمظنملا ةرود

 نبب ةلصاحلا تافالخلا قمع ىلغ تللد دق ةيضاملا

 .ةيراجتلا ةحاسلا ىلع ةيساسالا فارطالا

 نا رمتؤملا لامعا لالخ نم حضاولا نم ناك دقلف
 نم دحاو لك ناو .ددشا ىلع ناك حلاصملا عارص

 ليجستو .هضرا ىلا طاسبلا بذج لواحي ناك ءاقرفلا
 ميدقت ىلا هعفدو ,هقيوطن راظتنا يف رخآلا ىلع طاقنلا

 .تالزانتلا نم ردق رثكا

 قوسلا نادلبو ةدحتملا تابالولا نيب فالخلا

 يف تسيلو .كش نود زربالا ناك ةكرتشملا ةيدوروالا

 ةلاح رايتعالا نيعب انذخا ام اذا .,ةيارغ ةبا رمالا
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 متاحا نيب د ةنراسقلا تاقالعلا تمسو يتلا مزاتلا
 عامتجالا لشف نا كلذ ىلا فضا .يضاملا ماعلا لالخ

 يف يضاملا ويلوي /زومت رهش يف دقع يذلا يريضحتلا
 نيب لضفت يتلا ةريبكلا ةوهلا ىلا اساسا دوعي قينج

 .لسكوريو نطنشاو رظن تاهجو

 عامتجالا لامعا ةيادب يف امك .فينج عامتجا لالخف
 رومالا هيجوت ةيكريمالا ةرادالا تلواح .ريخالا
 ليمحتو .اهحلاصل يماتخ نايب ينبت ىلا دوقي لكشبو
 ؛ةحورطملا ةيراجتلا لكاشملا ةيلوؤسم نييبوروالا
 نويسنرفلا نولوؤسملاو نويبوروالا هضفر ام اذهو
 نا لئاقلا صنلا نا نيربتعم عطاق لكشب صخالا ىلع
 وه تارداصلا معد يف اهتسايسو ةيسوروالا ةعومجملا

 داوملل ةيملاعلا ةراجتلا يف للخلا ىف يساسالا ببسلا
 ةيعارزلا

 ”ةعازتلا كاوزاسلا معو ةلظشم ادن لربقوم

 مساب قطانلاو يبوروالا ضوفملا حصن دقل
 نيضوافملا ةقفرب .كريلك ود يلليو ةعومجملا
 تاشاقن دعب ةبقعلا هذه ىلع بلغتلا ىف نييسنرفلا

 ءارجا لالخ نم كلذو :عامتجالا رجفت تداك ةليوط

 معد ةسايس ةسارد ةرورض ىلع دكؤي صنلا يف ليدعت

 سمت يتلا ىرخالا تاءارجألا اضياو تارداصلا

 .ةيعارزلا علسلا ةراجت رشابم ريغ لكشب وا ةرشابم
 ةوطخ هيلا راشملا ليدعتلا ريتعا نيبقارملا ضعب

 تاضارتعالا ىلع كاستل ةبيكريما ةيكدتكت

 عوضومل ةحضاو ةراشا كانه نا عقاولاف ءةيب وروألا

 اهنم لعجتس ةمداق تاثحابم ةبا نا ينعي امم ,معدلا

 يعارزلا قشلا ةجلاغم يف ةيساسالا طاقنلا دحا

 مت يتلا طسولا لولحلا لثم اهلكم فالخلا طاقنو

 تارداصلا عوضوم ىلع رصتقت مل .اهيلا لصوتلا

 كلذكو تامدخلا ةراحت ةلأسم نا ذا اهدحو ةيعارزلا

 ةيمانلا نادلبلا هجول اهحو تعضو دق تارامثتسالا

 نادلبلا ضعبو بئاج نم دنهلاو ليزاربلا ةدايقب
 ةدبتملا تايالولا اهتمدقم فو , ةمدقتملا ةيعانصلا

 لمعت لب بغرت ةريخالا هذهف ,رخآ بناج نم ةيكريمالا
 تامدخلا نم تالدانملا «ردرحت» ىلع ةرتف ذنم ةدفاج

 (ةملكلل يلاربدللا يداصتقالا ىنعملاب) تارامثتسالاو

 تاثحابملا لعج ىلا كلذ نم اقالطنا عفدت يهو

 .عوضوملا اذه لمشت ةيلودلا ةيراجتلا
 فرط ىلع ةيمانلا نادلبلا فقت كلذ نم سكعغلا ىلع

 اهينبت متام اذا تاهجوتلا هذه لكم نا ةدقتعم .ءضدقن

 نم دحت نا اهنأش نم نا .اهبوعش ىلع ررضلاب دوعتس

 ماما اهقاوسا حتف ىلع اهريجتو .اهتكرح شماه
 ةيكريما نم ةيسنجلا ةددعتم ةبملاعلا تاكرشلا

 .ةينابايو ةيبورواو
 لودلا ضعب نا ددصلا اذه يف ةظحالملاب ريدجلاو

 ءاهمهفت نع تربع ءاسنرف اصوصخ .ةيبوروأالا
 اميرو ,ةيمانلا لودلا بناج ىلا ام لكشب تفقوو
 يف اهفص ىلا ةريخالا هذه بسك كلذ نم فدهلا

 ىوتسملا ىلع زيمتلا نم عوم راهظاو .لبقتسملا
 .ةيكريمالا ةسايسلاب ةنراقم يل ودلا يداصتقالا

 نا ظحالملا نم .تايفلخلا كلت نع رظنلا ضغيو

 فالخلا ليتف عزن يف تحجن دق .ياوغروالا تاثحايم

 لدايت ةشقانم لصف لالخ نم :ةروكذملا ةلآاسملا لوح

 عوضوملا ثحبو ةيعلسلا ةراجتلا نع تامدخلا
 ةيملاعلا ةمظنملا راطا جراخ نكلو .يعامج لكشب
 .ةراجتلل

 ىلا ةراشالا ردجت ةنخاسلا طاقنلا دادعت قايس يف و

 ,اددجم هسقن ضرف يذلا ينابايلا يبوروالا لدجلا
 تابلطلا نم اورثكا نا دعبو نويبوروالاف
 اهقاوسا حتفت نا لجا نم ويكوط هاجتاب تاريذحتلاو
 اذه لظيب الا ىلع اوحلا :مهتاجوتنم ماما ربكا لكشب
 ةسوملم جئاتنب نرتقي نا بجي لب ةيرظن ةيضق ادبملا
 .نيينابايلا نيوؤسملا ةظيفح ريثيام اذهو

 تاثحابملا نا لوقلا نكمي ديدش راصتخابو
 :ةريثكلا تافالخلا تدمج دق ةنلعملا اهجئاتنب ةريخالا
 ,راوحلا عاطقنا عنمل اهقوف نم تزفق حصالا ىلع وا

 ةمظنملا ةرود ماما .وحنلا اذه ىلع لاجملا ةحتاف

 ماعلا ةياهن يف اهلامعا أديت نا ررقملا ةيراجتلا
 [1.يراجلا
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 دم يلع دشرلاو لقعلا

 | ءرخأو ٠ 87 ماع ناكبل ورغب :

 ظ ريصلا نبيبرتؤيييملإ قاتكلا ةداق تو ا

 ْ برشا كايح#لا فصشمو ةيزن عبتتم يا ْنإ أى

 تاءادن ظحالت ناو دب ال نارياو قارعلا نيد

  ىدم ىلعو قارعلا اهقلطي كفنا ام يتلا ةةييشاإا"' 0
 ةجردل ,ءادنلا ولت ءادنلا !ةمرصنملا تسلا .تاونسلا
 ىلا وعدي ناك عفذم ةقلط:لك عم هنا لوقلا اهعم نكمي
 لك ءاهكناو موجه لك دص دعبو ؛ ,يملسلا لحلا

 قطيم اتيلفتو برحلا,ءاهنأ ىلا وعدي ناك ةكرعم
 ...ناصدلاو رانلا قطني

 ناكرا ناك ةيرشنملا نيس تاونملا ىدم, ىلع
 ١ تامجهلا طابحخال ططخلا نودعي:قارعلا شيج

 لياقملا ِق هتيساقؤلبد تناكو .ةيضاردالا ةيناودعلا ؤ
 ؛ ىفودلا عطتجملا,ثحل يسايسلا ىوتسملا ىلع طشنت
 ٍ مالس ةردابم دادتعاو ؛برصلل جرخم نع ثحنلل

 ,كقس رفوتيف ينارسالا بئابجلا يضرت اهلعل ةديدح

 نود فسألل نكلوؤ:: .مالسلا ىلا حنجفو ءامذدنلا
 02 حبصأ :[ددغ مالسلا تاردابم تغلي.دقل !!!ىودحا

 اهلبق نج قو اهيسهوجتلاو اهروزتي نأ ءرئاازلع سفلا

 دقف ؛ءانئتسا نودبو اهلك قارعلا

 ظ ' نب ةفاتكتسا نودبو اهلك يناريالا

 يفإكنشلل لاجفأ يأ اهبل يصل

 هسفتا لع ضّرقو . .ةعيوذلا دودحتلا ىلا هتاوقأ بحس

 | ا اهئاش نما يتلا ةيركسعلا طّتاوضلا

 دنا ةعاتيياع السلا ىلا قيرطلا دهمت و ءادعلا ةدح

 ١ ابن جونو .ةيندملا فادهالا برض يف لثملاب درلا نع :
 .اههجو يذلا ةسهوقملا مالسلا ةيلايسرب هذه. .غالنسلا !

 بحر نيح يفو :نارهط ةاداق ىلا نيسك مادص سيئرلا '
 0 هيف دسجوو ةييسألا ةديوب يلودلا علا 0(

 نوط يناريالا نلالحلا ايضفر اتت ةيضفافل

 ىلع مرار نيعاوأ :«فلألا اي يملاعلا ماعلا يارلا

 7” يلا يلا '!!برحلا 5

 نع ريعف ٠ :مالثسيلا ىلآ ةحاونج يف يقارعلا رظقلاب نأ

 ش ب ةهلخمو لوؤسم فقوم
 دن نأ يف اضيا هصرحو ؛هتمأو هبعش

 املاعةناوبالا قالغأو ,ةنييمنتلاو ءاختنلا 'ةيلمغ

 ا.عادعألا مه هلك كلذ نم ديحولا

 5 71 نايكلا ٌضخالاِبو :ةقطنملا
 ١ؤدعلا ماق جيلخلا برح يف قارعلا لاغشنإ

 ريرحت» ف ناريأ ماكحي تافاغ دا فيز 53 ا

 3 د دولا يف مومارتتسا نإ. انماط ا

 ا نايكلا ةهجاؤت

 'بوعشلا ىشاحب ظ
 , هالسلا ىلا ةتوعد يف . .اهتاليوو ترحلا يدا ةيناريالا 5

 دك عضوو .ءامدلا فيزن فاقيا يقارعلا رطقلا ديول
 . ىلا فا ذاريبصتالا و ؛ةييداصتقالا تا ظ

 !ااهدذحو ىنش ش

 هيفتسملا نأ كلذ. .ةقطنملا ىف كنت

 لل, هيببذلا ين ريكا ف |دحاوراقرط نإروه 0
 هاوج مص يما ”نفرطلا ينودهم

 ع : .ةيبيضطسلفلا ةمواقملا:

 !ةييسوقلا ةتاططخمو ينويهصلا نايكلا دش "7 4

 : ينويهصلا 0 نا 3 انمدنع ةلماك ةحييفلا حو

 يقازعلا لكلا يح اهلل
 3 لع يوان خلاد ريشا 8/ناربا نيب يللا

 ' ' ةقظنملا ىلع ةزضأ لال و عشاوتلا ءاملظا تناك اذإنو

 ] ةديدع لفااؤع كانه نإف::ناردا ماكح مالجإا غدغدت ظ

 مالخالا هذش .ةيغادم قا !دبغب باهذلا ىلع مهعمجست 7

  ,لماوعلا هذه مهأو .برحلا يف رارمتسالا فو ةضيرملا
 1 لثمتملا للخلا اذه ؛«يبرعلا ثحبلا# يف للخلا» وه
 - ةيبرغلا ةمظنألا ضعي لبق نم ةنايخلاو ردغلا فقاوم
 يحمقلا يومدلا ذتسسأ ظفاح ماظن اهسار:ىلع فقي يتلا
 - ماظنلا ف اودجو دق ناريا. ماكح نا .ةيروس اندلب:يف

 :٠ .2يبرعلا تيبلا لخئاد مهناودع نع عفاديب نم يرويسلا

 انيهنةيتاني قا ٍِق .ةيياذغلا ىيحو ةئفلاو

 او اذآملف !!!عوجلا نم يروسلا

 ريرعيل للملا لم ارقتلا ين :
 ع اناط رّثعتت رثعبت  ىقبتس مالسلا ىلا ةوعتدلا َّنأ

 ' ةيركسعلا تادعاسملاب مهدمي وهف كلذ نمارشكا لبءالا

 ربكت ال هذه ةلاحل

 0 يف يرونسلا ماظنلا' تا !١ ؟ةيعسوتلا ناريا مالجا

 يقتلي انللا ىلع تيزلا هّبصو .نازهظ ماكح عم هفلاجت:
 دكلا ناك _

 ' ينقزلتلا نكاشؤمن ةيهفا يتآت انهم هاذه لافتا ةلاج
 0 . ةطايقنيلا رسبأ ماظن ةؤصاصتلا يبرعلا قظولا لش
 م دب آل يحلا' ةمدقملا ويه للخلا اذه 3

 ْ يالا اكاءادنإ#اقنحا رثكأا ارم

 8 خيا .مهناودع ةميزه.؛ ومهمالحا
 ءانبا رقكا نوكي اكبر ةيروشا3 يبرعلا ا

 برحا :فاقيا ةيمهأل ًاكاروا ىرخألا, ةيدرغلا ناطقا

 !1 4 مهول 1 كا ب فضتكناالا 7 :قيقشلا 0-2 ظ

 ٠ ايلك يقارعلا,سظقلا يضل نا ىنعملو ١

 ةيروس قف يبرعلا انبعشف ينو
 نه يبس اوذقنا انيذلا 4 قارعلا لاظنا نأ سني حل

 1 نطل ماع طوقشلا

 ناريإا ماظنأ ليقإ نيرشاسلا تاغادنل ةياجتسالا نإ

 وه

 | مهنوبعد قدنصلا يقيقحلا.رام معلب
 "ةليضقلا عم نياهضلا مهتاءاسعٌال و..ةيمالسالا»

 ظ «يرتم اهتعالقو .«ىارخأ ةنساهوئالا رمتيت نأ لآ ْش

 ظ ناك ياللا ه ذهن نارهل

 مضا نيستا .ىريا :؛نا ذيري ال نمالرلعا نما
 ,٠ "0 ...عضسي نادموب ال نم

 ب ١5/45 لولبا <95  ١١/ال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 7. ةلعف بيقل فش

 ةياو رلا انلم
 هنع تنلعا يذلا كلذ ًاقح حرفم ربخ
 دابا وج ةيسنرفلا يول درع

 دافن ىلا تراشا نيخ .ةياورلا كلم بقل
 ةغل ىلا ةمحرتملا هتياور نم ةيسنرفلا ةعبطلا
 .نييسنرفلا

 7 كو ها ار مولا

 اذه لكو .ةريهشلا ظوفحم بيحعن 7

 دمعي نا نود رشنلا دمام وضد
 هناو ةصاخ « مهنم دحأ ةاراحم ىلا ظوفحم
 .ءاهرداغي ال رضم يف اعباق نوكي داكي

 8 هعادباو هبدأو هتف ىلع اكتم
 م ووو ا

 7 تادشإلا ادا ملاؤف
 ةفيطل ةصاقلا هآرت ام ءاسنلا ماع

 ةيصصقلا اهتعومجم عوضوم وه يميلدلا
 أرخؤم دادغب يق اهعردصأ يتلا ةديدحلا

 ُِق عقتو «تاديحولا ءاسنلا ملاوع» ناونعب

 . ةريصق صصق تس مضتو ةحفص ٠

 ةديدجلا اهتعومجم يف عبتت ةصاقلا
 يف هب تأدتبا يذلا فورعملا اهبولسا
 9 زحا ىلا رممد لثم ةقباسلا اهامعا
 اذادو «ةراشبلا»و «لاشثمتلا»و «لاجرلا

 .«بحن تنك

 ةياور رادصال ًاضيأ يميلدلا دعتست
 ثري نم» ناونع لمحت ةديدج
 اذه يف ىلوألا اهتبرجت يهو .«سودرفلا
 [0 . ةيصصق تاعومجم سمح دعب ب نادبلا

 1801007 سا 0 عم

 حناض علف 07
 زلط ناسرإلا

 ريخألا يئامنيسلا ةيقدنبلا ناجرهم يف

 نم ًارخؤم هيلع روثعلا مت : مليف ضرع

 لحارلا يكربمألا ج -رخملاو لثمملا جارخا
 دعت تأدف .زليو نوسروا

 . ١1947 ماع ليزاربلا

 ارخؤم هيلع رثعو .ادوقفم ناك مليفلا

 .ةيئامنيسلا تاكرسشلا ىدحا ةيبقأ يف
 ين ةايحلا نع ايليجست ًايقئاثو مليفلا دعيو
 مليفلا وه زليو مليف سيلو .ليزاربلا
 كائه نا نيبت دقف , هيلع رثع يذلا ديحولا
 مالفالا نم مدق فلا ةئامب ردقيام

 ١4 نم رثكأ اهضرع لكشي امو .ةروصملا

 ! يئامنيس ضرع ةعاس

 7؟ ناجرمهملا يف هنم ضرع مليغلا

 اذه ةايح يف ةدوقفم ةقلح لكشيو « ةقيقد

 ال. ديبعلا جرخملا

 مدا تحت

 نه لصف .٠ 14
 ةريمعتلا كاي ورل

 رادصال ةيقارعلا «مالقألا» ةلجم دعتست

 رهش لالخ «.ةيبرعلا ةياورلل سركم ددع
 ةدع مضي .مداقلا ريمفون / يناثلا نيرشت

 نفلا لوح ةمجرتمو ةعوضوم تاسارد
 يئاورلا

 دبرملا ناجرهم لالخ ردصي ددعلا

 ةريصق تاياور نم لوصف هيفو ,يرعشلا
 ىلا ةفاضألاب «برعو نييقارع باتك ةدعل

 زربأ نمو ىرخا تاساردو تالالاقم

 اعلا عاحبش :ددعلا اذه يف نيمهاسملا

 ديعس .مساقلا نانفا .رماث لضاف
 ريصنلا نيساي يركب وبأ ديلو « شولع

 ١ 2 مفربلاو
 ا

 ماع ىلوألا ةرملل نيصلا راز نا دعب
 ع يلاطيالا يئاورلا موقي 5-6
 هذه نيصلل ةديدج ةرايزب افاروم وتربأ

 . .ايفاروم . نيككب يف ةريدتسم ةدئام



 ماع ةيناثلا هترايز اهتقبس نا دعب مايألا
/151. 

 ناونع وه يبرغلا عسمتجملاو بدألا

 يف ايفاروم اهرضح ىتلا ةريدتسملا ةدئاملا

 ىنيصلا ةفاقثلا ريزو اهيف مهسأو نيكب
 . جنم جئاو

 ىلع عالطالا ةرايزلا جمانرب لمشي
 ةدع ةرايزو ةديدجلا ةينيصلا ةفاقثلا

 نايشو ايلوغنمو نوتناك لثم تاعطاقم
 . نايلوجو

 :ًاماع /4 رمعلا نم نآلا ايفاروم غلبي

 نيرصاعملا ايلاطيا ءابدأ رهشأ رهسا نم دعب و

 تافغللا ٍ قبل همحرت مهرثكأو

 [0 .ةيبرعلا ةغللا اهنمو ىرخأل

 يرعشلا ديرملا ناجرهمل ايلعلا ةنجللا
 يىرصم بيدأ ةثام ىلا ةوعدلا تهجو

 يذلا ناجرهملا تايلاعف يف ةكراشملل

 ربمفون / يناثلا نيرشت رهش رخاوا دقعيس
 . لبقملا

 تاوعدلا تهجو نيذلا نيب نم

 .يزاجح يطمملا دبع دمحا : مهيلا
 فسوي 2 ظوفحم بيحن .ةشوش قوراف

 .ديعقلا فسوي  يناطيغلا لامح ٠ سي ردا

 دبع ؛ « لضف حالص ( ميهاربا هللا عنص

 . ةميلت معنملا ديع ءردب هط نسحملا

 نييئاورو ءارعش نييوعدملا ةمثئاق لمشتو
 - نييفاحصو ًاداقثو

 وو

 ريفصلا يبخل ريب
 ناك ربهللا) كاييفؤسلا نيب

 متي هنا وتاسوسس يأ دابا لبق نبت

 م لا 1

 . فيس ونأ حالص

 تيا يربو زكيا ناس يد ناوطنا

1011 

 مت مليفلا اذه جاتنا قافتا نا مليطيفوس

 ايكربألا ج اتنالا ةكرش نيب هعيقوت

 .ةينايقوسلا ةيئامنيسلا ةثيطاو «يريمجد
 جاتنا يئامئيسلا لمعلا اذه بقعيس

 ناكريمألاو تايفوسلا نيب د رخآ كل وتبشن

 عم قافتالا دعب وغوه روتكيفل ةياور نع

 رادغج لافتهألا
 يف ةيلهقدلا 0 ةدييدتفا يوما

 َس اددع عدبأ يذلا ا لل
 اذه نم لوألا ثلثلا يف ةماطا ليثامتلا

 .رصم ةضهن لاثمت اهرهشا نرقلا

 هتايح نع اضرعم لمش لافتحالا

 ى.هثف نع تارضاحم تيقلأو هلامعاو

 خيشو ءارزولا نم ددع لافتحالا رضحو

 ةيمويلا فحصلا ريرحت ءاسؤرو رهزألا
 ضرعم حتتفا ةبسانملا هذببو :ةيعوبسألاو
 نييليكشتلا نيناتفلا نم نيسمح لامعا مض

 ال نيرصاعملا

 يفق عاطرن جره
 دقعي يذلا يئامنيسلا جاطرق ناجرهم

 نيرشت 14 ىتحو ١4 نم ةرتفلل سنوت يف

 وبأ حالصل «ةيادبلا» اهنم ةيرصم مالفا

 للا فطاعل :ءيربلا»و فيس

 .ةراشب يريخل ,ةروسألاو قوطلاوو

 (عوجلا»و .رصنلا وب أ ماشه «ةباصعلا»و

 ا «سداسلا مويلادو .ناخردب ىلعل
 . نيهاش

 رظتني نيذلا نييرصملا نينانفلا نم

 .:ةيادبلا» يف نيلثمملا تاهيجوت .

 داعس :نم لك ناجرهملا مهروضح
 .ديمحلا دبع سودرفو يكز دمحأو ىنسح

 ,«برغملا : يهف هيف ةكراشملا لودلا اما

 .جاعلا لحاس « سنوت .رئازخلا .ةيروس

 .لافثسلا ,.واسيب ايئيغ .نينب ءرضم
 . قارعلا

 يف كارتش الل ةحشرملا ةيقارعلا مالفالا

 .ةيهتلملا دودحلا : يه جاطرق تاج رهم

 [0 . قشاعلا هتلادبعو .نوذفنملا

 1 يببرف يسييلوب ملبن
 يسيلوب مليفل ناونع «نخاسلا طخلاو

 نمو هل جارخا لوا يف ديع لامك هجرخي
 .راقفلا ود متاحو فوع وبا اهم ةلوطب

 ةرامع نيسح مدقي هتاذ تقولا ٍق

 «زومرك حافس» ناونعب رخا ايسيلوب ايليف
 ليمجو يولع ليلو يبلش سنوي ةلوطب نم
 ياهثادحا تعفو ةصق 2و .بتار

 لالخ ةيردنكسالاب زومرك يح
 . تانيسمخلا

 ىلع ديدج ؛حاتفنا» ىلا اذه رشؤي له
 يرسلا نقلا يف ةديداج تاموضوت
 ؟عباسلا

 زاخنا دعب مايالا هنع فشكتس ام اذه

 . !نيمليفلا نيذه

 'وينلتلا هجنوتما
 قارعلا يملعلا عمجبملا تاروشتم نم

 ىبلاعتلا تافلؤم نم ديدج باتك ردص

 لاله قيقحتب «قيفلتلل قيفوتلا» هناونع
 ١ .دهاز يزاغ ريهزو يجان

 رخا اصن ردصا نا يجانل قبس

 ررغ ف سينالا» :هناونع يبلاعنلل



 ا

 ١  5لوليا 558  ١ا/ال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- ١943

 برملا للم يف تملا وه .لوفأ

 ٠ نيرثكلا ءادبلاو
 .ةلئانلا ةطلسلا ] 5 ياللا 5

 سرع 0 نرخ رانا يه
 .قئاوطلا ل لم

 .فصا وعلا لهع جلل ١ لدم ق عتفتو

 .ةلداع ةمكحم رانلا ش

 .ةلياشلا ةروثلا يه ١ لوفأ

 تارتقالا مز ينقوت نأ كتوعد
 :١ ٠ اح يذلا

 ةمومألا يقرب ينوتحل نأ
 ةليلعلا ورمل فز
 لالا قدحو اب -

 كيل ريخألا للاهتنإ اذه
 . ةريخألا قالص

 كسامللا 'ضخألا فيلل ١ بلا ره

 .ايئاصغأ ضرألا نط
 رذاصعلا ءاشن ام اعل ١

 ملتي 'طواه

 ع تاروت

 حلاص رصانلا دبع : رعش
 - ةلتحملا نيطسلف :مركلوط

 8 نت م دا

 + ل د 0

 53 5 د

70 5 0 

 0 86 تاع اد

 نحسلا ةيذأ | ليلا رع
 ظ ل | نكارلا فش

 "قف يف قوحلا يم
 .ةلإحلا قلاب ةطفألا تاومسلا فت دو
 يللا لل ضرأو
 اير
 تسال
 فرع
 لوعدأ
 . لوفحلا يف لمس ىراقتلا اذه

 لوبسلا فتق ةلفط لع يبحن
 ل قا اذهو

  نآلا كدحو اب.

 . ايانحلا ىف ىنعبلاذ

- 
 ؟ محارتلا لامز اذذدأ

 نيلاتلا رصعو يئارملا لامز اذه -
 جونا اةزعإ يعبلا

 .ةنبكتسلا نعل ةفرح ىف
 ةيبرغلا سوتطلا اهي لج :
 . ايإوإلا ىف اطاكشأ أ فأ

4 
 . ةلكاثلا ةرهصلاو ذعولاو قفل لدا

 1 الاو 5 0 0

 . ةلئاقلا ةدخولا يلد
 ”يناجفلا ب اهدا اذه | كناهذ

 ١ ١ رملا ع لاو

 ' نراوكلل ادبعم يلخاد يف فرب
 ْ . ٍقامل 98

 . ليحتل غض لعأمت
 9 درإلا نصّصفلا لا قم

 ةحبألا تانغألا ناتو

 ظ .ةهراشلا ةيظلا نلت

 !  مصارعلا | نوجا | روصقلا كافرش لعاب
 . ةذلهجملا حار لع يلذ لأ
 ىئانيلا | ؛ايخجا | ارقفلل بكأو
 ضرألل كأو

 ١ كا 0 يح

 : بكا

 احلا ضني ال

 -ةريثكلا .سلتلا طيوطخ قوفانآلا اندحو اب.
 | روكي
 ا ةدرمأ هر ١ يئلطناف

 42 - [: ماب مدتك نحط مهمات -



 .«ةشارفلا» صصق ٍٍق يداه

 لك اذامل ؟ةمارصلا هذه لك اذاملف , .٠
 عيرتلا اذاملو ؟روميت دومحمب ثيشتلا اذه

 ناسابوم يد يج اهمسر يتلا ةفاسملا فق

 لازتخا ىنعت ةصقلاو ؟هصصق نيبو هئيب
 ثدحلا مسر .ليختلا «لامتكا» يف نمزلا
 رمات ةلاح ةماقاو .عقوتلا ةأجافم يف
 تححن دق نولسيم نا انيأربو ؟لكشتلا

 ةينب قيرط نع ةصقلا «لخاود» ةباتك يف
 يف ءيطعتسو ءابيدل ةماحلا مابيالا»
 دمتعت اهتصقل «جراوخ» « ليقتسملا

 ةبراشا ةروصلا طاقتلاو ةيرعشلاو ةيكرحلا
 ةيلامجلا ةباتكلا نم عونلا اذه لثم ةغل يف

 . ةرصتخملا

 مابمألا هب
 ةينب موقت هروضحو لطبلا بايغ نيب

 .ىداع يذلاد» ىلوألا ةصقلا ٍِق ماييالا

 روضحك ةصاقلا هض رعت يمهو روضح

 عئاقو لالخ نم ءىراقلل يقيقح
 لعف دودرو حئاورو تاوصأو ثادحاو

 .برخلا وه بايغلا اذه ببس . تاوئس

 يذلا روضحلا مهوو ؟نذإ تام لهف
 وه له ةصقلا ةيابغ يف ةصاقلا هنع فشكت
 هديعت نل زيزع نادقف نع ضيوعتلا
 ؟دعب فقت مل برحلا ناو ةصاخ ؟ةقيقحلا
 هنا ىنعي بئاغلا لطبلا دجاوتب ماهيالا نكل

 يذلا ملاعلا ناو .ةلداع ةيضق لجأل تام

 نع فكي نسل .هراظتنا نع فكي ١

 يف عجافلا مغر .هاركذ ىلع رارمتسالا
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 هنول» نم عجافلا غرفت درسلا يف ةقيرط

 امو ءلطبلا روضح ناك دقف .؛دوسألا

 .لايبقتسالا ةداعس نم كلذ بحاص

 ديقفلا ضيبألا نوللاب عجافلا ءلمل ةليسو
 ىنعي نا نود نم ؛ةيديلقتلا ةعجافلا ىف

 ناك اذا ةصاخو .توملاب ةناهتسالا كلذ
 حفصتي اسلاج اهوبأ ناكد : اديهش تيملا
 منرتن ةذفانلا برق ةفقاو اهتخأو ( هندي رجح

 : ةنيزح ءاوجألاف ؛ . .ةنيزحلا ةينغألاب

 . نئمطم ربخ نع
 لطبلا ؛ءاتشلا ةحئار» ةيناثلا ةصقلا يف

 يف لمعي ءرضاح /بئاغ .هسفن وه
 نم ةيوارلا هبقارتو .ناريطلل ةكرش
 يف «يناوجو» ماييا وه مابيالا انه .ةذفانلا

 ةقيرطو :ءىراقلل فوشكم .صقلا ةيئب

 ءاهيتأي هلاخت .ةيوارلل ةلزعلا عطقل

 دجت الو .راهن ليل هب سجبت ءاهثدحيو

 ةددشملا قيرطلا هذه نع الإ اهتلزعل الح
 ,ءاتشلا ةحيئار وحلا ّق دتشتوو : ةلؤعلل

 نم ةعقب ةيأ يفو ؟بهذ نيأ ىضنل لوقأو
 ينو ؛سفنلا يف ةلزعلا «؟نآلا وه ملاعلا
 نادقفب لثمتملا عايضلا ماما نم .لوصفلا
 راظتنا ةظحلا يف امود دئاعلا ءامود لطبلا
 صنلا نا فرعث امدتع .ةددخم تسيل

 . ةصقلا تاملك رخا وه قباسلا

 لمعت ؛ةشارفلا» ةيسيئرلا ةصقلا يف

 سأر نم مايل ةركف وحم ىلع ةبتاكلا
 ةرظستنملا ةأرملا نأب مهوت امدنع ءىراقلا
 نا دعي :ىفشتسملا يف صاخشألا دحأل

 .همأ يه .بلق عرز ةيلمع هل تيرجأ
 راظتنالا كاذ  اهراظتنا ءاهقلق ىلع زكرتف

 ا

 يداه نولسيم تايصخشل دراطملا مئادلا
 رخا عفو ءاهتاث لاهعمد ءاهربص -
 صخشلا مأ انا فرعن ةصقلا تاملك
 ثداح يف لتق نا دعي دبلق اوذخأ يذلا
 1 ةةكنم

 مألل داشنإ نع ةرابع ةصقلا هذه
 ردقب عنقت ؛بلاطت الو ءابس# . .ةيقارعلا
 .لمأتف ءاهتموما رداغت الو .ءايشالا

 . رظتنتو

 لمنكت | برخل ةروص
 موك راظتنالا «ةيرحسلا نيعلا» ٍٍق

 مهونت ذا ءعادو ةروص ىلع انه وهو

 نا كلذ صنلا حضفي نا نود  ةلطبلا
 لبق هعادول يتأي اهيخأ ءاقدصأ دحأ
 نم بيسب كلذو .:ةهبحجلا ىلا باهذلا

 نيحاهيلع ةمئاد ةروص تاصاهرا

 جاجز ربع علطتا تحرو» :لوقث
 تالدبلا نودتري لاجر ىلا (ةذفانلا)
 ةطخملا هاجتاب نوعرسيو .ةيركسعلا

 .؛ةبيرقلا

 .يدرسس رصنع انه ؛مهوتلا) لعل

 ةأرملا ةيساسح ىلا برقا هنكلو

 سيساحأو ةيساسح يه ىتلا اهسيساحأو

 .راظتنالا .مهوتلا .قارعلا يف يرجي ام
 نيقيلا مدع كانه ةرم الو  نيقيلا . عقوتلا

 ةيناسنا تاظحل نع ةرابع اذه لك

 يخيراتلا / يصصقلا درسلا اهبنم لكشتي
 م برحل ةروصب ؛برحلا ةظحلب طبترملا

 ةروصلا هذه يف يناسنالا ىلع زيكرتلاو

 نع اهدوجو مدعب مابالا ىلا ةصاقلا عفدي
 املثم ةيسفن ليصافت ىلع زيكرتلا قيرط
 وأ .ةأرفا كانه تناك» ةصق ىف ءاج

 ءاج املثم ةيموي ةيتايح ليصافت ىلع زيكرتلا
 رودت لوألا يف ١1«. ةلفاحلا» ةصق يف
 مهولا  ةدوجوم ريغ ةأرما لوح ليصافتلا

 مودق لوح ليصافتلا رودت ةيناثلا فو -

 نم ببسيو .- راظتنالا ١1 مقر ةلفاحلا

 تاراوحل ةبتاكلا لقنت يايحلا يمويلا
 مغرو .ةيقارعلا ةيلحملا ةجرادلا ةجهللاب
 دقف ءاه انتءارق تقفار ىتلا ةبوعصلا
 ىلع فوقولاو ةغللا فاشتكا ةذل انترمغ

 نا ءرخا ىنعمبو ءاهيف بيرغلا /بئاغلا
 دنع ةداع راظتنالل قحاللا روضحلا

 ةيابغن يف :ثيلن الو ءانه يوغل وه نوسيم
 نيح ناكملا مهو ىلع فقن نا .ةصقلا
 ناكم يف أطخأ دق ةصقلا لطب نا فرعن
 . ةلفاحلا راظتنا

 ؟ ىملعلا لابخا اذلذ

 ءنامزلا مهو لبق نمو ؛ناكملا مهو
 باهذلا ليجعتو .؛بئاغلا نع ثحبلل
 ربعت ام رثكأ .ةعقوتملا اهتيابن ىلا برحلاب
 .«نارت روفلا ةغلو ةريخألا ةصقلا هنع
 يملعلا لايخلا ةينب ةصاقلا تراتخا امنيح
 مدعنت ءوجلا يف عاعشا نم ببسبف ءاه
 نم ةكرح يف ملاعلا وريو «تاوصألا

 . هاصقأ ىلا ماهيالا ءيأ ؛ةبيرغ نوكسلا
 ةيمك ىف أطخ كانه ناك ول اذامو»

 ماعلا فلغي تمصلا لظيو . .عاعشالا
 ؟_ ةصاقلا لءاستت  ؛دبألا ىلا

 رسكت ال نا أطخلاو .راذنإ لاؤسلا يف
 .راظتنالا رسكن ال نا . مهولا .تمصلا

 .ةباتكلا «ليختلا مابيالا ناك نإو

 هتلعف ام اذهو ء.كلذ قيقحتل ةقي

 8 . ةبتاكلا
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 تاقيقحتلا ةباتك ىلا اددحم ١ انلفا
 ايئاور اقسن ذختت ىتلا ةيفاحصلا ٠

 نود ةيفاحض ةدام مدقي ال وهف عهب فرغ

 يصصقلاو يئاورلا اهبناجب اهنرقي نا
 صن ىلا هدنع يقاحصلا قيقحتلا لوحتيف

 ين اريخأ زيكرام هلعف ام اذهو ءيبدأ
 «ليشتلا ىلا ارس لخد يذلا نحيل لغيم»

 ةفيحض هترشن يذلا لمعلا وهو

 دفنو راشتنالا ةعساو ةينابسالا «سييابلا»
 زيكرام نأل ,ةعقوتم ةعرسب قاوسألا نم
 لبق ةينابسالا ةغللاب هؤارق رثكي يذلا
 يفوه :ليون ةزئاج ىلع هلوصح دعبو
 اكريمأ لك يف فورعم بتاك رمألا ةيابن
 . ملاعلاو ةينيتاللا

 ! ينبطسلف لطبلا
 هذه ةديدحلا هتياور ا يدرب

 مدق .ينيطسلف لصأ يذ لجر ةصق
 ضرأ ىلا نيطسلف ضرأ نم هدانجأ

 ةريغصلا ايملاب ةيرق ىلا اديدحتو «ليشتلا
 .اهيف اهباكر نيتيل لغيم ةلئاع تطح ىلا

 ىلع اهيف عرعرتو أشن يتلا ةيرقلا يهو
 ةينيطسلفلا «روحاس تيب» ةيرق تايركذ
 ةهكتنو اهتقزأب ملحت هتدج لازت ام يتلا
 ةلئاعلا راطق فقوت ايملاب ةيرق ينو .اهئاوه
 ةلئاع ةئامعبرالا ىلا فاضنتل ةرجاهملا
 , اهئاكس ماوق لكشت ةيليشت

 لصألا وذ يليشتلا 0 لفغيع
 اعمال ايئامئيس ًاجرخت حبصي ينيطسلفلا
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 يفنلاب هيشونيب ةموكح هيلع تمكح دقلو
 رودافلس ةايحب ىدوا يذلا بالقنالا دعب

 موقيل ينطو مكح ةيابغ دهشو يدنيللا
 هدومي يروتاتكد يداهطضا مكح هدعب

 يذلا) نيتيل لغيم عاطتسا دقلو ءهيشونيب
 ةيرق يف ةفورعملا نيتلا ةلئاعب همسا ركذي
 ايفختم دوعي نا (ةينيطسلفلا روحاس تيب
 ينثأ دعب 6 ماع علاطم عم ٍليشتلا ىلا

 فدهو اة و تيس

 يئامنيسلا طيرشلا يف رضاح . . يدنيللا رودافلس

 لا جو يف ا ديلا هذه

 يف ليشتلا يف ةايحلا عقاو سكعي ديدج
 هذه نا ريغ .هيشوئيب روتاتكدلا مكح لظ

 ماسجلا رطاخملاب ةفوفحم تناك ةدوعلا
 ةيلمع ءارجا ىلا نسب لغيم رطضيف

 الضف ءهحمالم رييغت ةيغب ههجول ةيحارج
 يحوي اال ديدج كولسل هدامتعا نع

 يتلا ةيامحلا و عةمعدقلا هتيصخعشب

 يف ةيطارقميدلا تامظنملا هل اهريفوتي تماق
 ْق عيباسأ ة ةّتسس نيتيل لغيم يضم ليشتلا

 نواغتلابو اذه ديدحلا همليف ريوصتل هدلب

 تعاطتسا ةيبوروأ ةيئامنيس قرف ةدع عم
 .ةددعتم راذعأب ىليشتلا ىلا لخدت نا

 لخاد همليف ريوصت نم نيتيل نكمت دقلو
 هيف طقس يذلا ادبنوملا رصق ةقورأ

 دهشو ١91/17 ماع اليتق يدنيللا رودافلس

  ينطولا مكحلا ىلع تضق ةيراض كراعم
 لوألا ةدم نيمليف لمعلا ةجيتن تناكو
 ةدمو ةيئامنيسلا ةشاشلل دعم وهو ناتعاس
 ةشاشلل دعم وهو تاعاس عبرا يناثلا

 ديرلم ىلإ نبل ادوع
 دوعيف .ةتسلا عيباسألا ةرتف يهتنت

 ءارجاب موقي يكل ديردم ىلا نيئيل
 .نيذه هيمليف ىلع ةينفلا تابيترتلا

 ددقلا هقيدصب ىقتليف .ةيملاع ةحضبو
 لصاخلا يئاورلا ارا

 هل يوريو .بادآلل ليون ةزئ اج ىلع

 هريوصتو ارس ليشتلا ىلا را ةيفبك
 .هجورخو هلوخد تاقرافمو  هيمليفل

 زيكرام اهربتعيف «ىنطولاو يتايحلا هفقومو

 قيقحم لكش يف .يئاور قسنب اهتادرفم
 يليشتلا ثادحا اهين ادراس « يفناحص

 ىلع ىرخا ةرس ًاللدم ةنهارلاو ةيضاملا

 ؛ ملاعلا ٍُق مدقتلا ىوق بناج ىلا هفوقو

 اكريمأ يف نايغطلا ىوق نم دضلا ىلعو

 ةربخ ىلع زيكرام حبصأ دقلو «ةينيتاللا

 .اهعم لماعتي ىتلا تايصخشلاب ةياردو
 ةيب رعلا باسنالاو لوصألا يوذ ةصاخ

 يتلا هتياور لظب لعج نا هل قبس دقلف

 ناونع تلمحو 4١ ماع اهردصأ

 « ينانبل لصأ نم :نلعم توم تايمويد

 .انضيأ لادتسلا دوتست ةقيرطب اهبتك دقلو
 ةياكح» ةياور اضيأ اهب بتك ةقيرط يهو

 . «قيرغ راحب

 زكرم روضح اه ناك نيتيل لغيم ةدج
 ةدج ادليتامف «ةديدجلا زيكرام ةياور يف
 ةلجم لوا لالخ نم هتليخم تنغأ دق نيتيل
 تلزن نيح اهعم اهلمحت تناك ةروصم

 ملاع فشتكا اهيفو .ايملاب ةيرق يف ةلئاعلا

 نا نيتيل لغيم لوقيو :لوجنملا حرسملا
 ىلع سلج نيح تاوئس سمخ ناك هرمع
 مليف لوااهعم دهاشيل هتدج ىتبكر
 . هتايح يف ءامميس

  نيتيل ةايح يف يناثلا ديرشتلا «نذا هنا

 وهاهو نيطسلف نم هدادجأ درش دقلف

 ةيبسصلا يل رخا ةرد دليلا هاو

 ىلع عبرتي نيطسلفف ,ةدارالاو ضرألا

 ا ٍليشتلاو .لزتره ءانبا ابمارت

 [0 . ةظيلغلا هاصعب هيشونيب
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 ةيفاقث اياضق

 غادنأل 1 ,لفاد

 لا ادخل ما هلل

 2-2 77 1 1 رو سم
 ىلع فوقولا دنع انتكل ءةعساش طش

 دبل فتحي خنق لك حيالم
 كاذو عوتلا اذه نيب ينهذلا دعبلاو ينمزلا

 .نونفلا نم

 عدلا .قورقلا هله يإ سانسأ وه امو
 نونفلا عمج عيطتسي دق يذلا .هسفن

 الإ .لشفي ن وأ ٠ .دحاو (جاتن) يف اهلك
 يذلا (فنصلا) نم فرعي ام قيقحم يف

 . هيلع لغتشاو داتعا

 .ماسرلل ةح ةحوللاو .يئاورلل ةياورلا

 ىلا .ثاحنلل لاثمتلاو .ءرعاشلل رعشلاو
 .نونفلا رخآ

 تسيل ؛ةريصقلا ةصقلا لعجي امو
 ةياورلا وأ .بتاكلا اذه دنع ءةصق

 00 .كاذ دنع (ةياور تسيل)

 معو ةبدحاو لمع  ثونفلا عم نع

 ا رس ا يا دحأ ال

 نف ىلا حرسملا نف ىلا منيسلا نف ىلا
 .نقيسوملا

 اذه .تايوتسم ىلع (ةبهوملا) نا

 لوطو ةءارقلاو ةبرحتلا عم ومنت ,ديكأ

 دح تاذ ةبهوملا نا دقتعي نمو .ةسرامملا

 دعي فشتكيس ءابنيعب دودح وأ دحاو
 نظلا اذه ةيحض راص هنأب نيح

 .نفلا يف قلطم ءىبش نم سيل .ًانسح
 لخدي نا دب ال نفلا يف صاخ وه ام لك

 حيحص سكعلاو :م ماعلا نوناق يف

 ضعب هشيعي يذلا رم .اضيأ
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 ءوس) ملالس اهنإ ..
 نا امك .فرعن الامو فرعن ام يف (ريدقتلا

 مهولا نم ربكأ رعاشلا هشيعي يذلا مه ولا

 مولا م لو ةصقلا بنك هدعي يذلا

 يئاورلا باتني يذلا

 نم عون وه امنإ يقيقحلا نفلا نا
 امنإ لمأتلا اذه قمع داذزا اًذاَو ؛ .لمأتلا
 لماعتتن ال اننإ .ةيرقبعلا ةازاوم نفلا ريصي

 ءاضيأو .لايخلا لالخ نم الإ عقاولا عم
 لإ لايخلا عم لماعتن نا انرودقم يف سيل
 عقاولا لالخ نم

 داع راو يش قا عاجا لف
 نيح انئإ , ةطيسبلا ةيرظنلا هذه ريسفت ىلا
 نم طسف ىلا جاتحن ةريصق ةصق بتكن

 ل تايب امرا زيف كيو «لايخلا

 يتلا د ةليسولاو ..ربكأ طسق
 جوزمملا (لايخلا) يه عدبملا اهكلتمي

 . .هسفن فلؤملا اهشاع ةيصخش تالاحب
 نيبو لايخلا نيب ةحجانلا ةجوازملا نإ
 لوأ يف فقت امنإ ةيصخشلا ةبرجتلا

 ريسفت نه سيلو .ةيرقبعلا لحارم
 ام يف ةياورلا باتك لشف يف لوقعم
 (مهو) نيب طبختلا اذه ىوس ءنوبتكي
 كسم ىلع ةردقلا (مهوزو ةبيرحتلا

 . لايخلا بيبالت

 ةقلامع نم نيفو رعملا ضعب ناك اذاو

 ىلا ةملقر هسأر دنسأ دق ماعلا ي ةياورلا

 دقنلا سايقم يف ينعي ال اذهف (ةيعقاولا)

 ؟!دقان سيل رودنم دمحم ناو

 نم غلب ايهم رصعلا باتك لضفأ هنا

 طيسب ببس وهو - داو ةيبسيللا + . حاجن

 ايزاوم سيل نفلا نا وه  لوقعمو
 نا نكمي ال « ا 6 . عقاولل

 يق رودي ام. مهفي ال يذلا لفطلانا

 نوكي ام هبشأ وه ؛ثراوك نم ملاعلا
 ال تالاح نع بتكي يذلا صضاقلاب

 اذه نا لوقن نا فسؤملا نمو ءاهفرعي

 يفاقثلا انطسو يف دادزي باتكلا نم عوتلا

 دقتعي نا ف قحلا مهو .موي دعب اموي

 أذه ةيحض مهف ؛هيف سيل ام مهبنم دحاولا

 تماذ ام ءاباتك اوراص مهعا يف (مهولا)

 .دذرت الب مهامعا رشنت ةلحملاو ةديرحلا

 (اييقر) نوكي نا قحتسي دحأ نم سبب

 اهدحو (ةقيقحلا) قح نم نكل دحأ ىلع

 هيتلا اذه نع لوؤسملاو بيقرلا نوكت نا

 تارشع هشيعي يذلا مهولا عايضلاو

 الو هل ةفاقث ال يذلا وبلا نم تاتكلا

 قمعو (مهولا) ةفاقث ىوس هيف قمع

 بتاك كنإ) رباع نئاكل لوقت نا بعصلا

 انه ةلاقم ىوس بتكي مل يذلا وه «عدبم
 يف ةمرجم ةلماجملا حور نإ ؛ كاته ةصقو

 قح يف يه ةمرحم كلذكو ءاهبحاص قح
 اهتعاشإ وأ اهقيوست يف قحلا مدختسي نم
 . .كاذو اذه نيب

 باب نم ىتح  لوقن نا نكمي له

 سيل بايسلا ركاش ردب نا - حازملا

 ابتاك سيل سيردا فسوي نأو ؟ارعاش

 ؟ادقات سيل رودنم دمحم نأو ؟ايصصق
 نم ريكأ اهئاد وه يقيقحلا بتاكلا . , ادبأ
 نم - اهلك تاقوألا يف ربكأ وهو حازملا

 , كابشلا كاذ وأ بابلا اذه ىلع هفينضت
 وأ مدختسي يذلا (بتاكلا) اما

 رابخألا ءارشو مهولا ةطلس ىلع (زكعتي)
 فاصنأ قيفضصتو دقنلا ءادجتساو
 وأ ةئس شيعي نا ىلع رداق وهف . نيفقثملا

 رذاف ريغ 121م هتكل .ًاعبرأ وأ نيتتس

 ؟اصاق سبيل سي ردأ فسوي نأو

 لك لوقع يف هتبوذكأ سري نا ىلع

 ىلع ةردقلاو (نكمو) ةقيقحلا ءافخإ نا
 ءًاضيأ تقولا ضعبل (نكمم) ءارقلا عادخ

 وهف ءاذه ىلا اتي ال ٍريبكلا ع. دبملا نكل

 مدون ءًايئاذ ا جراخ

 ةسفانملا رويباط يف ريسلا ىلع هنارقأ

 رثدنإ (نالف) مك فرعن نحن  ةرياعلا

 (نالع) مكو ةقيقحلا تالحس ثحت ةمسإ

 ركفلاب اهل ةقالع ال ىرخا ةفيظو ىلا حار
 . عادبالا وأ ةفاقثلا 7

 ةصاخ ةعاذا ىلا جاتحن انارت لهو

 ميغ يلا ريشتو نر ءامسا زرفت
 يقارعلا رعشلا ةلفاق نا تلق اذإ
 0 رعشلا لفاوق لضفأو لوطأ

 ةصقلا نأب فرتعأ نأ نم سيلو

 نيب دسألا بيضن تذخ 9 ةيقارملا

 ام ضعبلا ءاطخا نكل 59 ةصقلا

 توكسلا ىلع دقنلا ةردق نم ربكأ تلاز
 شبني راص يذلا ريبكلا متعولاو .اهيلع
 ىتحو . مهيف شبني لاَز ام 0

 1 محل لقعلا ظقيتسي
 ةلماش ةسارد ىلا اهتح جا 5

 ا ا هيا
 نيب لمحي راص ديدج موي لك نا - العف -
 .ةديدج ةرهاظ هتاماسم

 + يعم ميلا د نا 8
 عضاوتلا نم ليلقلا ليلقلا : ةطيسب
 1 3 ناوأ نا هناو .ءاقدصألا ةداسلا
 باسحلا ةداعإ ىلا جاتحن انلك ؛تاذلا ىلا

 نيبو لايفنا نيب ءاض دقق ءاتسفنا

 قح ىلع نحن لهو ةيناث لأسن نا ةقيقحلا
 .«؟انشعو انرشنو انبتك اه لك يف

 اذه باوج ىلا جاتحي انم دحاو لك

 يأ نم ربكأ يقي ةيقحلا عدبملا نأل .لاؤسلا
 نامزلا قوف نحن . . نامزلا يف راصتخا

 ايلعلا ةميقلا هذه نا قدصن ال اننكلو

 80 لم انو ردصأ نمام موف
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 : داوحلادبع لامك  ةرهاقلا

 ًاطاشن ةيرصملا راثآلا لقح دهشي
 دعبف .مايألا هذه لالخ اريبك
 ىتلا ةعساولا تاميمرتلا ةكرح |

 ةئيح ريدم يردق دمحا روتكدلا اهداق

 ةريخألا عيباسألا يف تعباتت ءراثآلا
 لاجم ىف ةماه تاروطتب ءىبنت تاوطخ
 ةقطنمب ةقلعتملا ةصاخ .ةيرثألا تافوشكلا
 تافاشتكالا ضعب تمت امك ءريكألا مرا
 :ةيبرعلاو ةيمالسالا راثآلاب ةقلعتملا ةماشا

 . ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةينوعرفلا راثآلاو

 ةقطنم ىف تافاشتكالا تأدب دقو

 يلاهألا نم فالآ عمجت امدنع 57
 ترس دقف .سيفنلا نبا دحسم لوح

 ماعلا ةربقم ىلع روشعلا مت هنا رابخألا
 ةرودلا فشتكم سيفنلا نبا ريبكلا يبرعلا

 يناطيربلا ملاعلا اهفشتكي نا لبق ةيومدلا
 نبا شاع .ةئس ةئامسمح وحنب .ٍقراه

 ينوتو ,يرجه لا عباسلا نرقلا يف سيفنلا
 يف بتكو ءةنس نينامث نع ه8 ةنس

 قطنملاو .بطلا ابنم .عورف ةدع
 ثيدحلاو نايبلاو ةغللاو ةقسلفلاو

 دقو .ةيوبنلا ةرييسلاو هقفلا لوضأو

 ةينيتاللا ىلا ةيملعلا هلامعا مظعم تمجرت

 رجح تثاكو :؛ةيبوروألا تاغللا ىلاو
 ةثيدحلا مولعلا نم ريثكلل ةبسنلاب ساسألا
 .«يبوروألا ةضبنلا رصخع ْق تأدب يتلا

 ءاج مث .قشمد يف سيفنلا نبا دلو دقو

 يف تامو ءابب شاعو سردو .رصم ىلا
 ةينامحرلاب ةفورعملا ةريغصلا ةيرقلا كلت
 .هربق رايخا تفتخا نمزلا رورم عمو

 هيف هربق ىلع رثع يذلا دجسملا نا عمو

 متت م دوهجلا نا الا همسا لمح ناك

 ءريبكلا يبرعلا ملاعلا ربق فاشتكا ةلواحمل
 ةباقتو .ءوكسنويلا ةمظنم تمتها دقو
 تاودس تس ذنم ةيبرغلا ايناملأ ءابطا

 مت دقو .سيفنلا نبا ةربقم نع ثحبلاب
 ءارجا ءانثاف .ةفدص اهيلع روثعلا

 ةديدج تاساسا عضول رفحلا تايلمع

 مت «سيفنلا نبا دجسم عيسوت عورشم
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 هددم ا

 نم ربق ده
 يلع بيبطلا ملاعلا ربق اذهد هيلع بوتكم

 عباسلا نرسقلا يف ينونملا سيفتلا نب
 .«يرجشهلا

 دقو ءاذجح ماه ديدذحلا فشكلا

 ةقطنملا ةطاحاب راثآلا ةحالصم تعراس

 اهدادعال اديهمت كلذو اهريوستو

 ملاعلا ةميقو لالج عم بسانتي امب . ةرايزلل
 .ريبكلا يبرعلا

 ةيعانصو ليتل

 ةيبرغلا ءارحصلاب رحخا عقوم يفو
 ةرجبمتمت رببقأ نع فشلا مت .رصمل

 ةرمعتسملا . خيراتلا يف ذيبنلا ةعابصل
 لغشتو .ةنس ةثامئثالثو نافلأ اهرمع
 عناصم ةئالث مضت .ةلماكتم ةقطنم

 ءاج .لامعلا ىكسل لزاتمو ةيبتلل
 نع ثحببلل ةطخ راطا يف ديدحلا فشكلا

 ةماقا عمزملا ةيوارحصلا قطانملا يف راثآلا

 متي ىتح كلذو .اهيلع ةيعارز تاعورشم
 ءدب لبق راثآلا نم قطانملا ولخ نم دكأتلا
 .ءاهيلع ةديدحلا تاعورشملا يف لمعلا

 ائيموبا ةقطنم َِق عسصقت ذيبنلا ةرسمعتسسم

 مهأ نم ربتعتو .ةيبرغلا ءارحصلاب

 ةئيه ريرقتل اقبط ةيرثألا رصم قطانم
 ضاوصحا نع فشكلا مث .وكسنويلا

 عييمجتل ضاوحاو .لجرألاب رصعلل
 ىلع رثع كلذك .هنزاخمتو :.ذيبتلا زيهجتنو

 ةمدختسملا ةيراخفلا ةيعوألا نم ريبك ددع
 ودبيف لزانملا امأ ءهظفحو ذيبنلا ةئبعت يف

 رصعلا ىلا عجرت اهنا اهتاميمصت نم
 تامامحلا نم اددع لزانملا مضت .يطبقلا
 .هايملا نيخستل نارفأو . سطاغملاو
 ةروص انرصع ىلا مدقي ذا .ريثم فشكلا
 .ةديعبلا روصعلا كلت يف ةايحلل ةلماكتم
 نوكت نا داكت لامعلا لزائم ناو ةصاخ
 فشكلا ةيمها مغربو ءامامت ةميلس

 .سيفنلا نبا يبرعلا ملاعلاب صاخلا
 نا الا .ميدقلا ذيبنلا عنصم فاشتكاو
 متي ام ةيرصملا راثآلا لاجم يف متيام رطخا
 ةزيجلا مارها .مارهألا لخاد يف ايلاح
 . . ةريهشلا

 راثآلا ةئيه ابترجأ ىتلا ثاحبالل ةجيتن
 «نييسنرفلا ءاملعلا عم نواعتلاب ةيرصملا
 ءربكألا مرها لخاد تاغارف دوجو تبث

 نم نمألا بناجلا ىلع عقت تاغارفلا هذه

 يناب وفوخ كلملا ةفرغل لصوملا زيلهدلا
 روخص يلاحلا رمملا نع اهلصفت .مارهألا
 هذهو ىراتما ةثالث اهكمس ةمخم

 .رارتمالاب ةئيلم تلاز اه. . ..تامارهالا

 مرهلا ءانب ذنم قولخم اهلخدي مل تاغارفلا

 ام يذلا ميدقلا ءاوهلا اهلخادبو .ربكألا

 هذه لخاد دحجاوي اذام :ريكألا مرا

 ثاحبألا هيلع بجت مل ام اذه ؟تاغارفلا
 رادحلا بقث تالواحمو ايلاح مدت يتلا

 ثاثألا ىلع يونحت له .كيمسلا
 ؛لامتحا كانه .؟وفوخ كلملل يزئانجلا

 ترفسا ولو .نآلا ىتح دكؤم ريغ هتكلو

 فاشتكا نع نآلا يرجت ىتلا تالواحملا
 فشك مظعا نوكي فوسف .ثاثالا اذه
 ىتح متي ملف «ثيدحلا رصعلا يف ىرث
 دحاو يزئانج ثاثا ىلع روثعلا الا  نآلا
 نع توت وهو .ةنعارفلا كولملا دحأل
 .تانئيرشعلا قف فشتكا يذلا .نومأ

 يرصملا فحتملاب ايلاح ةضورعملاو
 ردقي ال ازنك دعي ثاثالا اذهو .ةرهاقلاب

 ةينفلا ةيحانلا نم .يدام لباقم يأب
 ىذلا نمزلا رغص ظحاليو :غةيداملاو

 هتوم ىلا ةفاضا .نومآ خنع توت همكح
 عهل ةعرسب زاهجلا اذه دادعاو .ءىجافملا

 ريكفتلا دنع عضوت نا بجي تارايتعا هذه
 كلملاو .يزئانجلا وفوخ كلملا ثاثا يف

 مت ذا ءايوقالا ةنعارفلا كولم دحأ وفوخ
 تغليو .هرصع يف ربكألا مرهملا دييشت

 مدقتلا نم ةيلاع ةجرد هنمز يف رصم

 انرصع ىلا لصي مل كلذ مغربو .ةوقلاو

 هلوط .هل جاعلا نم ريغص لائمت ىوس
 مرضا ناف عيطلابو . تارتميتتس ةعضب
 دقل .عبسلا ايندلا بئاجع دحا ربكألا
 ةفيلخلا ثدحا ىتح .اقلغم مرفا لظ
 متي ىتلا ةحتفلا كلت نومأملا ىسابعلا

 .نآلا ىتح مرهلا لخاد ىلا اهنم لوخدلا
 دق نومأملا نا ةيخيراتلا عجارملا ركذت الو
 لهف .ةيمها تاذ ةيبهذ زونك ىلع رثع

 رثعي مل يتلا كلملا ةفرغ ىلا صوصللا هقبس
 نودب «تينارخلا نم توبات ىلع الا اهيف

 لاازت ام مارهألا تاغارف نا مأ .ءايموم
 رارسا نم ريثكلا نا .ريثكلا مضتو يوحت
 نم ريثكو ءاهسفن نع دعب حبي مل مرهلا
 حضتت دقو دعب فشكتت مل هئائب رارسا

 ريغ عنآلا متي ام ءانثا ةماه ةيملع قئاقح

 نييسنرفلا مامتها نا حضاولا نم هنا
 نم ةئيع ىلع لوصحلا هاجت هجوم ساسألا
 ةمدخ فدبب كلذو .ميدقلا ءاوهلا

 فالغلاب ةصاخلا ١ ثحببلا فادها

 فدهتست ىتلاو .ضرألل يوجلا
 جماربيل مدكتسو تمن يتلا تاوطخلا

 ةأيحن ةقلعتملا بتاوح لا ضعبو . ءاضفلا

 لاؤسلا نا الا .اتيكوك قوف ناسنآلا
 . سانلا ةنسلأ ىلع ددرتي يذلا .مهألا

 . ؟ةقيتعلا تاغارفلا كلت لخاد ادام

 ؟هرارسأب مرهلا حوبيس لهو
 مايألاه نع فشكتس ام اذه

 (0 . !ةمداقلا
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 ةبخن عمتجي نا .ةركاذلا حطس | هللا

 لمع يف :برعلا نييحرتسملا نم[ |
 ضرعلا يف ةيلومشب مستي داو يحرسم
 ةبشخلا قيض راطا ىدعتت يحرسملا
 . عسوأ تاءاضف ىلا دحاو نا يف ةعاقلاو

 نينانفلا ةقرف تراصو ملحلا ققحم اذكهو

 رقشألا لاضن ةئانفلا تعفد ةاون برعلا
 نأل كلذ .اهتيامح لجأ نم ابباصعا ةمزح
 هل تباحتسا دق ةقرفلا هذه لوألا لمعلا
 .ةيب رع راطقا ةدع يف حراسملا تابشخ

 . ظاكع قوص نم ةناكحو ةياكح فلأ

 - [ ماب مره] نر لناع معها م7

 ظاكع تاباكح دعب . .هاتبورعاو

 قوس نم ةياكحو ةياكح فلأو

 .ةقرفلل لوألا لمعلا وه اذه . .:ظاكع

 يقيدصلا بيطلا هجرخأو فيس ديلو هبتك
 نانبل نم نيلثمملا نم ددع هراودأ ىدأو

 ةيروسو نيطسلفو ندرألاو قارعلاو
 ىلا ةيسنوت ةبشخ نمو . برغملاو رئازجلاو
 يف افاحر ةقرفلا تطح ةيقارعع ىرخا

 تاياكح مدقتل ةيندرألا شرج ةئيدم

 اذه يف ةيخيراتلا ةدمعألا لالظ نيب ظاكع
 . يونسلا ناجرهملا

 ةكرحلا نع فقوتت ال رقشألا لاضن

 رفشالا لان
 | ةدايز يس ىلا لبابا

 وه لرألا :ابنع ناديدججح ناريخ ةمثف

 رينم يقارعلا يقيسوملا نانفلا عم اهتكرح
 يف يتفلا لباب ناجرهم ةماقال ريشب
 نونفلا ةرئاد هميقت ناجرهم وهو :قارعلا
 .ريشب ناثفلا اهريدي ىتلا دادغبب ةيقيسوملا

 رينم ةبحصب رقشألا لاضن تراز دقلو
 ىلع فرعتلل لباب ةنيدم لالطا ريشب
 .ءاهيف ىلود ىنف ناجرهم ةماقإ ةيناكما
 .هحاخناب ةليفكلا تادادعتسالا ةساردو

 ليدب ةماقا ىلا رقشألا ىعست له

 ؟نيدفارلا ضرا ىلع كيلعب ناجرهمل
 ِق ةمثو ءال و .ساسنلا لءاستب اذكه

 رتيب يملاعلا يحرسملا ىلا ةوعد قيرطلا
 نع لباب يف يحرسم ضرع ميدقتل كورب

 هذه قلعتيف يناثلا ربخلا امأ ؛! لباب خيرات
 برعلا نيلثمملا ةقرسفل ديدج جاتتب ةرملا
 تاياكح ةيحرسم لبق نم تدأ يتلا
 قلطنيس ةرملا هذه ديدحلا لمعلاو . ظاكع

 ناك رخا ملح قيقحن وهو ةرهاقلا نم

 ةيحرسم ميدقت يف عواطم مرك دواري
 . هأتيو رعاود» ناونعب ىرخا ةيلومش

 جرف ديرفلأل يخحرسملا صنلا
 ةئائفلا كراشيسو شدرأ دعسل جارخألاو
 ىلا ثيغ هللادبع نانفلا رقشألا لاضن
 راطقالا نم ةقرفلا يف نيلثمملا ةبخن بتاج
 ةلصحملا نوكتسو .ةفلتخملا ةيبرعلا
 نم ةرادصلا يف فقي ايبرغ ايحرسم اضرع
 . رصاعملا يبرعلا حرسملا تازاجنا

 نيربخلا فيعاضت يف هقوسن رخا ريخ
 يئامنيسلا جرحملا نا وه نيقباسلا

 ىلع ضرع دق حلاص قيفوت فورعملا
 ابهترايز لالخ رقشالا لاضن ةنانفلا
 يف ةدايز يم رود يدؤت نا ةرهاقلل ةريخألا
 .َنآلا ذنم هل دادعتسالا يرجي ديدج مليف
 لامكتسا لاح ف اهدر مدقتسو

 .اهيف لثمو اهجرخأ . . يقيدصلا

 .ويراتيسلا
 نم ةياكحو ةياكح فلأ» تناك اذاو

 اهساو امامتها تيطقتسا دق « ظاكع قوس

 يحرسملا دادغب ناجرهم يف اهضرع ىدل
 دوهج نأف . شرج ناجرهم يفور لوألا

 كلذ ءارو تناك ةيعامجلا ةيبرعلا ةقرفلا

 لجأ نم لذدبتس يلا اهتاذ دوهحل.ا يهو
 :ديدسجلا يحرنسملا لمعلا حاجنا
 .موي رثإ اموي فشتكتسو .(هاتبو رعاو»

 لمع يأ قفاريس ارهاب احاجن ةمث نا
 حرسملا ديعض ىلع سيل ؛يعامج

 ةيفاقثلا ةدعصألا لكو لب :ببحف
 0 . . ىرخألا

 هللا دبعلا لاس

 51/- ١55 لوليا "5 11/ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 الكح لزم لق

 عدجأ ناك نإو كقلأ كنب
 ناو ؛هرشو هريخ كمزلي نمل برضي

 نم لوأو .برقلا مكحتسمب سيل ناك

 نب عيبرلل ينزاملا ةنوعج نب ذفنق كلذ لاق

 اسرف عفد عيبرلا نا كلذو .. ينزاملا بعك
 ىلا ةدوجو امرك ليخلا ىلع َربأ دق ناك

 شيمك ناكو .هلهأ هب يتأيل شيمك هيخأ
 نم لجر ناك دقو . قمحلاب اروهشم كونا
 ىلع مدق مرج نب دارق هل لاقي كلام ينب
 ةرغ مهتم بيصيل سرفلا باحصا
 اهيقم مهيف ثكمف ةيهاد ناكو ءاهذخأيف

 رظن املف وه هرهظي الو هبسن نوفرعي ال
 مث .هتقان بكر سرفلا ابكار شيمك ىلا

 نم اهعم ريعو ءامظع الو ائمس اهلثم رأ مل
 كلها ىلا اب حورتف نتالا امأف ؟بهذ
 امأ ءمهرودص حرفتو ,مهرودق ًالمتف

 :سشيمك هل لاق .هدعب راقتفا الف ريعلا
 كردي سيلو ءهب كل انا :لاق ؟هب فيكو

 .ليلب الا ىري الو ءاذه كسرف ىلع الإ

 .يريغ هاري الو

 ,معن :لاق .هكنودف :شيمك لاق

 دارق بكرف .ىتلحار تنأ كسمأو
 ىلا ناكملا اذه يف ينرظتنا :لاقو سرفلا
 ىضمو ( معن : لاق ءدغ نم ةعاسلا هله

 :لوقي أشنا ىراوت الف دارق
 : اكرهم الالض ربعلا ىف تعيض

 اكريغ اعيمج يحلا معطتل
 اكلها ناوهلاب تأت فوسف

 اكوثالا تعدخ ام اذه لبقو
 نم ىبسمأ ىتح هرظنني شيمك لزي ملف

 ىلا فرصنا ارثأ هل ري مل املف .عاجو هدغ
 نع يخأ ىنلأس نا : هسفن يف لاقو .هلهأ
 . ةفان لوحت :تلق سرفلا

 عدخ هنا فرع عيبرلا هوخأ هار اهلف
 ؟سرفلا نيا : هل لاقف 2. سرفلا نع

 لعفاهف :لاق .ةقان لوحت :لاق

 ذفتق هل لاقف ,هلتقيل عيب رلا هعرصف ةلع
 ريع

 كنم كفنأ نإف .كتاف ايع هلإ : ةنوعج نب
 0 . عدجأ ناك نإو
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 هاغلإ
 هع

 يلع نب نيسحلا مساقلا وبا شاع

 تناك اهنا ريغ ةريصق ةايح يب رغملا

 ءيدالاو يركفلا ءاطعلاب ةلفاخح

 4/ ىوس شيعي نأ لجرلا اذه ردقي ملف

 ركذو .(ه 5١ ىلا ”ا/: نم) اماع

 نم مهلصا يبرفغملا ىنب نا يزيرقللا
 وبا نيعف ,دادغب ىلا اوراص مث ةرصبلا

 دج دلاو وهو .دمحم نب ىلع نسحلا

 دحا ,.«برغملا ناويد» ىلع «ريزولا»

 يف دادغيب تناك ىتلا ةثالثلا نيواودلا

 «قرشملا ناويد يهو ىسايعلا رصعلا
 يا) داوسلا ناويدو .برغملا ناويدو

 بحاص نسحلا يال دلو دقو ,(قارعلا

 الف ,نيسحللا ةأعد دلو . برغملا تاويد

 .يلع هدلاوك ةلودلا بصانم يف بلقت ربك

 نب دمحم ريبدت ابنم ةريثك الامعا دلقتو

 ةلودلا رما ىلع هئاليتسا دنع توقاي

 توراه ىلع يباد تخا جوزت مث .دادغيب

 هحلذم يذلا . يجراوألا زيزعلا دبع نب

 :اهعلطمو .ةروهشملا هتديصقب ىبنتملا

9 

000 

 ءابقرلا ىجدلا يف كرايدزا نما
 ءابض مالظلا نم تنك ثيح ذا

 هدلاو ناك ثيح ماشلا يف نيسحلا دلو

 ناكلخ نبا ركذ دقو ةلودلا فيس مدخي

 رهظتسا» نييسحلا هئبا نا يبرغملا ىلع طخب

 ةدرجملا بتكلا نم ةدعو ءزيزعلا نارقلا
 فلا رشع ةسمخ وحنو ةغللاو .وحتلا يف

 مظنو .ميدقلا رعشلا راتحم نم تيب

 ظحلا نم غلبو ءرثنلا يف فرصتو .رعشلا

 تاسح نمو .هئارظن هنع رصقي ام ىلا

 هنودب لقتسي ام ىلا ةلباقملاو ربحلاو دلوملا



 عبرا هلامكتسا لبق هلك كلذو .بتاكلا

 ىهانتف باتكلا اذه رصتخاو ع ةنس ةرشع

 ىتح ةدئاوف عيمج ىلع ىفواو ءهراصتخا يف
 ام هباوبا ريغو هظافلا نم ءىش هتني م

 ىلا ةسجاحلل هرييغت ريبدتلا بجوا

 . هب قيلي ام ىلا عون لك عمجو .راصتخالا
 أدتباف .هراصتخا دعب همظن هل تركذ مث
 ناكو .ةليل يف قاروا ةدع هنم لمعو هب

 . هئاقب يف ىلاعت هللا ىلا بغراو

 يف نيسحلا اهاضف يتلا ةايحلا يه هذه

 لخد دقف  اهيلا هدلاو لاقتنا دعب . ربضم

 عباتو - ةنس ةرشع ىدحا هرمعو اهيلا

 لبق مولعلا هذه نقتا ىتح ءاهيف هليصحت
 يف انككش امهمو هرمع نم ةرشع ةعبارلا
 ام غلب نبالا نا ىرن انناف هل بالا ةداهش

 .هرصع ءاملع نيب ةنئاكم نم هوبا هل ادرا

 مساقلا يبا ريزولل نا توقاي انثدحي

 ناب فورعملا لضفلا يبا ريزولا نع ةياور

 ركذو :رخا عضوم يف لوقيو :ةبازنح
 بدا باتك يف يبرغملا مساقلا وبا ريزولا

 لضفلا ايا ريزولا ثداحا تنك .صاوخلا

 . (يبنتملا رعش هيراجاو روكذملا ارفعج

 يف ةركبم نسب لغتشا هنا ف كش الو

 قارعلاو ماشلا يق ءايدالاو ءاملعلا ةبتاكم

 يبرغملا ريزولا نا انيلا لقنو يرعملا مهنمو
 ىلع ضرعلل هرسعش نم ةلمج هيلا لسرا

 ابا دئاصقلا تبجعاف .ءارعشلا ةداع

 عفادو .ةغالبلاب اهفصوو يرعملا ءالعلا
 ُِق هحدمو .نارفغلا ةلاسر 6 هنع

 لدي كلذ لكو .هتوم دعب هاثرو . هلئاسر

 هل اريدقت يب رغملا ريزولل يرعملا ريدقت ىلع
 ءالعلا وبا بجعي نا بعصلا نمف ؛هنزو
 . لوحفلا ربغب

 بتكلا نم ةعومجم يبرغملا فلخ دقو

 ليلقلا انيلا لصوو اهبلغا عاض ةميقلا

 : اهنم

 :باسنالا ملعب سانيالا- ١

 قيقحتب ماشا باتكلا اذه رشن دفو

 باستا ضخي وهو رساجلا دمح ذاتسالا

 . برعلا

 : صاوخل| بدا ؟

 اضيا رساجلا دمح ذاتسالا قيقحتب رشنو

 برعلا لئابق ةغالب نم تاراتخم مضيو

 .اهماياو اهباسناو اهرابخاو
 : قطنملا حالصأ رصتخحم -

 نبا تافلؤم رهشا نم قطنملا حالصاو

 رسجح» ىلع ربع ام : ليق دقو .تيكسلا

 باتكلا اذه لازي الو . هلثم باتك دادغب

 .اطوطخم

 :ةسامسلا قاد

 .ناهدلا يماس روتكدلا قيقحتب رشن دقو
 لصو باتك مها باتكلا اذه ربتعيو

 .يرجشلا عسارلا نرقلا راثا نم انيلا

 بحاص ناورم نب دمحال هفلأ هنا ودببو

 ركب رايدو نيقزاف ايم
 يلاع» هناب لجرلا اذه فصي وهف

 غلب ؛ مزحلا ريثك .ةسايسلا نسح :ةمها

 نع فصولا رصقيام ةداعسلا نم

 .؛هححرش

 اذه هباتك يف يبرغملا ريزولا عضو دقو

 لمجمو .هئارا ةصالخو هيراجت ةدبز
 هياتكو .ةعساولا هتاءارق صخلمو , هتفاقث

 نم غلب دفو .هملعو هلقع جضن ىلع لدي

 3 او لقعلا لثمب هل حمسي ام نسلا

 أرق هنا يف كش الو . باتكلا يف نيعئاشلا

 . اريثك صخلو
 قالعألا» :هباتك يف دادش نبا لوقي

 نيقراف ايمب فقو هنا :«ريزولا يف ةريطخلا

 ةنازخب نآلا ةفورعملا بتكلا ةنازخ
 ناعتسا يب رسغملا نا لوققلا نكمو يب رغما

 وطسراك نانويلا ةفسالف ضعب ءاراب
 مساقلا وبا لوقي ءامهريغو .نوطالفاو

 : يب رغما

 : ثالث تاسايسلا

 . هسفتل ناطلسلا ةسايس

 . هتصاخ هتسايسو

 . هتيعرل ةثلاثلاو -

 ةرورملا !ىكدا0

 ةييرفلا هللا راوعأ
*ّ 

 امأ

 اونما نيذلا اَمأ) :وحن ءافلا اهمزلت ةلمج اهباوجو طرش فرح (اَمأ) نوكت
 .ورمعو ٌديز نءاج) :وحن ليصفت فرح أت ابلاغو (مهبر نم قحلا هنأ نوملعيف

 ديز اَمأ) :وحن ديكوت فرح اضيأ يأتو (هنم ةمحر يف مهلخديسف هب اومصتعاو
 اك أدتبملاب ءافلاو (امأ) نيب لّصفيو . . . كش ريغ نم قلطنم هنا تدرأ اذإ (قلطنمف
 نا اًمأف) :وحن طرشلا ةلمجبو (ٌديزف رادلا يف اَمأ) :وحن ربخلابو .قباسلا لاثملا يف
 امأف) وحن باوجلاب بوصنم مسابو (ميعن ةنجو ناحيرو حورف نيبرقملا نم ناك
 :وحن ءافلا دعب ام هرسفي فوذحمل لوعفمبو (ربعت الف لئاسلا اَمأ)و (رهقت الف ميتيلا
 راجيو (بهاذ يناف ٌمويِلا اَمأ) :وحن (اَمأ)ل لومعم فرظبو (هبرضاف اديز امأ)
 . (سلاج اديز نأف رادلا يف اَمأ) :وحن رورجمو

 نم نكي امهم ريدقتلا نوكيف .هلعفو طرش ةادا ليوأت يف لاح لك ىلع اهنا ليقو
 ىمسيو اهدعب ام يف ءافلا مزلت ريدقتلا اذهبو . .اذك وهف نالف نع تلأس نا وأ ءىش
 . .اه اباوج
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 امإ

 امِإ ينءاج) :وحن (كشلا) اهدحأ :ناعم ةسمخ الو .(ام)و (نإ) نم ةبكرم (امإ)
 نورخآو) :وحن (ماهبالا) يناثلاو ءامبنم ءاج نم ملعت مل اذإ (ورمع امإو ديز
 اذإ (ورمع اًمِإو ديز اّمإ ينءاج)و .(مهيلع بوتي اّمإو مهيذعي ام هللا رمأل نوؤَجَرَم
 اذاي) :وحن (رييختلا) ثلاثلاو .بطاخملا ىلع ماهالا تدرأو اههنم ءاج نم تفرع
 ملعت) :وحن (ةحابالا) عبارلاو ء(ىنْسُح مهيف ذختت نا اًمإو بذعت نا اَمإ نينرقلا
 اًمإو اركاش اَمإ ليبسلا ءانيده انإ) :وحن (ليصفتلا) سماخلاو (اوحن اًمإو اهقف امإ
 . ةرّدقملا لاحلا ىلع (اروفك وأ اركاش) باصتناو (اروفك

 َناَحِش

 هنو رسك مهضعب زاجأو . حتفلا ىلع ينبم وهو (َدُعَي) ىنعمب لعف مسا (ناتش)
 (ورمعو ٍديز نيب ام ناتش) لاقي ال : يعمصألا لاق ءاهحتف حصفألا نكلو
 ؛ : ىشعألا لوقب دهشتساو

 ص تا 5 ا 00 7 2 000 0ع 2000 2 ا

  هتيعرل ةحلاصلا بادالا نم اهيلع اهلمحي

 دوستو .جيردت ىلع حالصلا أشنيف
 . جيردت ىلع ةماقتسالا

 لوا نا ركذيف .ءارآلا هذه لصفي مث
 هللا ىوقت لامعتسا :هسفنل كلملا ةسايس
 ةريخذ نم هتقو للحي ال ناو .ىلاعت

 حرشي نأ دعبو .هبر نيبو هنيب اهرخدي
 لمجي نا دهتجيل مث :لوقي يأرلا اذه
 ال :ةبحم ةعاط هل ةماعلاو ةصاخلا ةعاط
 .هوسرح ةبحم هوعاطا اذاف .ةبهر ةعاط

 لعجن امههادحا : نيلاح نيب ناتشو . مهنم

 ىلا هجوحمن ىرخالاو .ءاسارح سانلا

 . مبنم سارتحالا

 :لوقي ةماعلا ةسايس باب فو

 ةسايس نسحب كلملا مزح ىلع لدتسيو
 ,هتعاط ىلع مهتملك عمجو .ةيعرلا

 ةدشلا ناو . مهئاوها ٍق دوجوملا نيابتلل

 ال ةلهاسملاو نيللاو ؛ : آل فتعلاو

 [0 .ةناهألا هدسفت نم مبنمو .ةماركلا

 ل دا يا

 زارتحالا ىلا جاتحا ةيهر هوعاطا اذاو



 يناريا موجه:لك لبقو نآلا ىتحو برحنل قاؤالا تايادبلا ذنم
 ةيلودلا ةيمالغالا ةحاسلا يف ةاحف موقت :نوهنشتت ىتح وا ةيياساب

 ضعي !ماتلجخاو- اءذب اهيف كرتشن ةمخض ةيمالعا ارتسكروا :

 ةيبوروالا ةفاحصلا ضعبب ًارورم .ةيبرعلا ءاريفصلا فحصلا .
 ارتسكروا .ةنكردمالا ةدحتملا تانآلولا ةفاحصن ءاهتناو ةهوبشملا

 ناؤيا يف «ةيتويلملا ةيركسعلا,نبوشحلا)» نع ثدحتت ةحمربيم ةيمالعا

 ارتسكروالا هذه لظت ... !نارهط ماكح:يدبا ىلع اديرق ءملاعلا هَحَو .

 «رازلا» ةلفخا زددن فقأأو عنقملا .ورتسياملاو: ...ةليوط امابا حدرت
 موجهلا عاشقنا دعبو .تمص دوسي مث .موجهلا ةئاهن ىتح هذه

 ةلآلا اهقوشت تناك يتلا نمئكرلا بذكلاو شن وهتلاو لدوهتلاو

 .هذه ةمكضلا ةيمالعالا

 ىلع عرقلا ...اهتاذ ماغنالا :ةركلا ارتسكروألا دواعت ..ةرم لك ىقاو ١

 ...نورشع ...اهقاذ ةليزهلا جئابنلا امئادو ...ةتاز ةغرافلا لويطلا

 نإ ةجردلا.ءايحا امنودو كيلاود اذكه ::.ةرما نوعبرا ...نوثالث
 يفماجلا ناتساألا كلذيب امامت انركذب تاد ارتسكروالا هذه لاح ا

 ةيرجتلا ناد :هل, نيئئاق موب تاذ هبالط ههابتنا.تفل يذلا رورفغملا

 ؟!!«باوص ىلع يذلا اناو ؛اطخ ىلع ةيرجتلا» :لاقونورغب

 |تاموكحلا»و «لفاحملا»و.مالعالاو ٍبهذلات كسمي نم ةفرعم لعلو
 فقتئتلا'ةوقلا ةريصب نيعب ىرنل يعولا انكتمت برغلا يف .ةيفخلا!
 قوه وه -يخيراتلا انودع هنا :ةمخضلا ةيمالغالا ةنكاملا هذه ءارو. .

 تفختي ناو اهباقكو اهنودعو اهلئاسوو اهناودإيةينويهضلا - هكاذب

 .«ءافحا ةيقاطد فلاي

 يف ناك امبير ةنا هسا ك6 م ةقيقحلاو

 عيقوملا اذه؛يف ,كلت وأ ةطقنلا هذه يف البلق مدقتلا ناريا ةعاطتسا ! ..
 نيزاومل رظنلاب و نايعلل احضاو راص نكلو ::كانت وا يدودحلا '

 هافرط نيبناجلا نيب نزاوت'هبش كلانه نا  ةيملاعلاو:ةيلحملا'ىوقلا
 عونلا» تاونس ىدنم ىلع ةَدَِضو هلباق يذلا .ينازيالا مكلا»

 ماغثالا ةددعتملا ارتسكروالا فيا معرو- يه هزه .ميظعلا «يقارغلا :

 ركذت ةمخض ةيركسع تاهجاوم اهتززفا يتلا ةدينعلا عئاقولا ل |
 هذهك ةبيقر برح تاونس تس.ناإ:ىلوالا ةيملاعلا برحلا كراعمب
 اشيجو انعش ناو ذخؤي ال قارعلا نا ,رياكمانبكادأ عنقت ناب ةنيمق
 .ةياهنلا ئتح - هللا نذاد هيلع اورصتناو ءيدحتلا اوعفر» كانه

 اَمْهَم ةنركسعلا ناريا ماكح .تاناهرواتاءاعدا طوقس ناكاذاوب ٠
 تاونس تس تناك دقلف ,ريثكب كلذ .نم مها ؤه ام يرظن ىف كلانه.ناف

 عقاربلاو, ةعئقالا لك انماما اهيف طقاستت نالااضدا ةيفاك
 انل ٍفشكت ناو ماكحلا ءالؤه اهتحت يفخت يتلا هَةَتَخولويدِبالا

 ةالغلا قرس نا دعب هنا عيمجلل فورعملا نمف .ةيقدقشلا مهتقيقح» >
 ةهيبجلاو .مالبسا نايئادنف» :نييقيقحلا  اهياحصا. نم ةروثلا

 رثكا عفرب اوماق ..خلا «ناربا قلخ يدهاجمو .هدوتو .ةينطولا
 ,.ةةنملاعلا ةيمالسالا ةروثلا» :اقيرتتؤ افرطت ةدسادسلا .تاراعشلا

 ءاهئادعا دض ةيبرعلا ةمالا عم: فوقولا» .ء,سدقلا ريرحت» !
 عيش, ةسسرامم نكلو .تاذلاب ؛ةينيطسلفلا ةمؤاقملا عم فلاحتلا»و ! .

 مظعم ٍبذك - سوسحملاب و سوململاب الملل تفشك :فاجع تاونس
 ةسئابلا,ضرالا تاراعش لك ادئا كلذ يف يدجي الو :تاءاعدألا هذه

 ىلعو ضرالا ىلعف ...عنطصملا «يواروثلا لبهلاو نايذهلا لك الو
 ..لاملا ءوسو «تاءوسلا»و ١تاروعلا» فشكنت .طقف ضارآلا !

 مهتيضقو نيطسلف بعش نم يقيقحلا مهفقوم ناك !ذام لعاستنلو
 يديا ميلا يف هطغت مذلاب للملا ينيطسلفلا مف) يف باوجلاو ,ةشدقملا
 نانبل يف ءلما» هي ماوقتو تماق ام نا .(نانبل يف «ناذفالا:مهئافلخ»
 يف لزعلا لافطالا لتق عدن ااذام تايب لك نع ددصلا اذه: قنغي

 عطقو ةليوط روهشل تاميخملا ةرصاحم ىعدت اذام ؟اليتاشو اربص
 نييئادفلا ىلع بونحلا قالغإ ىعدف اذام ؟!ءاودلاو اهنع ءاملا

 ةدافأ" بس سا .يسيطسلفلا

 , ريدهيغت»# نع ىتحو ...بيرقلا مسجلا مويو ...ريخألا موجهلا نعو '

  ةغلابملا ةيمك .ءانع ريبك امثود «:عيتتم يا ظحالب .مساحلا موعزملا

 " مهيلا تفتلا نا الإ هنم:ناك اقف ؛,تحرشو انل تلق ام, نسكع تظعأ

 ةجفصلا هذه

 يررحل رح رشم
 نيزمؤملا اهئاقدصاو ةلخمل
 ...يف مهئارأب هنم نولطي .اهطخت
 .ةيبرعلا ةايحلا شاوج فلتخم

 سكفن نا ةرورتشلاب شنلو
 .ةلجلا ةشايس مقؤارأ

 ,نويمالسالا» نارهط ماكح عرؤتب مل فدهلا اذه لديبس يف و .جنلخلا

 يحيباذو: .هساّتك يقزمم هنا دحاسم يمداه عمم «ةتنأ تانا فلاحتي !

 ٍإ اكيطيشست انوع ,سمشلا ءويض تحتو .نارهط ماكح اهمجحرتا دقف

 ةيداغللا ةخئارلا ةيليئارسالا ةدتعالاب ةلمحتلا نفسلا نع ...حالسلا,

 .ادهحاو ارتم اهدودج ىدعتت نا نودو

 با!ريغ الاءطقفا تقوو ,تقو

 ثيحب ةقيقر تناك دقفأمالثسالا مساب تيدترا يتلا ةءابعتا نع امإ
 , علطتلا يف لثمتت عماطمو ةيقيقح فادها نم اهتحت امع امامت ٌتفشك
 ١ ةقطنم يف ةيقيقح ؛ةيسراف ةيلايربما» وا .ةيروطاربماةماقا ىلا

 7 اهكولشو اهحور يف نوكت ام دغنيا ةمظنأ عم فالحاو تالص.دقع نع

 أ بهي مكحت اقنا لوقلا نع ينغو),.«نيبدسيلءو مالسالا نع .اهجهنوو
 | ! ,لقالا قاع ىرثل نحن انريياعمي ال مه مهريئاعتي اذه نارهط ماكح
 فيدكف . ممنشنا فاول م عم 3سم وع عم مهقدص ىردم

 ادحاو املسم عنقي كلذ ناك نا يردا تسل ؟ناكم نم رثكا يف هللا دابع

 ناريا ماسكحا تاحوربطان ودكم دحا كلذ لعب يقب نا الو ؟القاع

 ؟!!ةيذاكلا :ةدمالتسالا»

 ريشا سأل قلطملا ءادعلاو ؛ىسدقلا ريرحت ةناوطيسا» نع اماو

 أ .تدبا لت ةنياهص نيب و مهندب

 ؛ ١ نواعفلا اذه نع انلمع فشك نم لوا يتايفوتسلا داحتالا ناك دقلإ

 00 ,يتلاو «بضارا قوف ةيسيئتنجرالا ةرئاطلا ظوقس رثا كلذو بيرملا

 ! ناربا ىلا «:ةبدلشارسا» ةحلسا لمحت تناك اهنا فشتكا

 امانا ددرب نورايش ليدرأالظ ءاسنرف ىلا هل ةرايز ءايثاو:كلذ دعب

 : ةحلسا تعاب «ليشارشا» نا .ألملا ماماو ٠ ,يسنرفلا نويزفلتلا ىلع

 4 ةدحتملا تايالولايهجلعيو نالوتانوتيلمآ ه٠٠ هتمدق امن ناريال
 22 .ةيكريمالا

 تاقفض نع ةعونتم رداصم نمو اهدعبزابخالا ترتاوتو تلاوتو

 : | ةكبشلا ةحيضف تتا اريخاو ,سابع ردنب ءانيفو تآلبا ءانيم نيب
  ةحلسا,ةقفضإ مازبا ىلا اًهقيرط يف تناك يتلا تايشتحلا ةددغتملا
 هتميق امي تارئاط ىتحو عفادمو تابايد :ناريا باسحل ةمكخض

 ىعدب «يليئارسا» َلارْنكَ ةكنشلا هذه سار ىلع و نالودازايلما67 6

 دحلا اذه ىلا «نويليئازبسالا»١ راغب ىرت اي اذاملف ؟!!مارفا ماهاربا
 ١ ١ ةلعل ... حالسلا اذه.لكو:معانلا اذه لك اهل نومدقب اذاملو.؟نارينا ىلع
 !ا تانكنم تاكحضم ! مهيديا نم .نسدقلا ؟ هللا تاسآ» امهد رحت نحس

 . لاطقا» ىدل مماصتلاو يماعتلا ىس :نع :ةبسانملاب ءانه لسن الو

 2 عودا ونال .نارهط ءافلح برعلا نم «دومصلاو يدصتلا

 5 ؟مهفدو ىري نا ءاش نمل فصولا قوفو
 , .يئدبملاو يسايسلاو يقالخالا ةينيمخلا لتقم ناك ظيضلان انه

 اهتياهن وجناهعفدي... عاقلا ىتح ..يوهتو ةيذيمخلا ونكت انه
 ءاهبعش» , ىلع هتضرف يذلا ابيهرلا عمقلا ةعرسبو اضيا ةيمتخلا
 .ةعوجفلملا ةيتاردآلا ريهامجلا ىلع ....تاذلاب

 2 قا انلوخت مودلاو ةيادبلا نيياةطيسب ةنئراقمو لمات ةرظن نا

 ١ ةريهاظلا جهو نا .ةغلابملا ف .عوقولا نم فوخلا نودو .لوقن
 | . اذه نالا:ةيئسايق ةينمز ةرتف فو امامتاامخ دق ملاعلا يف ةينيمخلا
 . | خيراتلا لهشيسأو ءابهذ عملب ام لك امف -اعادخ اقنرب ناك جهولا
 ْ] ناربا يف اههييزحتطو تدلو دق تاضقانتلاب ةلقثهو ةذاش ةرهاظ نا

 ىلا ءوجللا نونو فاح ةوقد  هسفن ضرفب ديحلا لثكا نا

 دقلو .يتاذلا عاعيشالاو ءادتقالاو ةودقلاب هسفن ضرفي ؛ةوقلا

 2 «لاثملا ةوق» ينعا ,كلذ ىلا امامت ذقتفت اهنآل ايئاهن ةينيمخلا تطقس
 0 نيدب ةبيضرلا تاضقانتلا باتعا ىلع احدر تغرمت نا دعي كلذو

 , ةعاضب»ةيآل ةوقلاب ريدصتلا تالواحم لك ناو .عقاولاو راعشلا

 تاسرامملا'نالا لاحم آل لشفلا اهلآم دودحلاجراخ اهل «ةيجولويديا
 فلا» موي لك.:انفلسا امكو .ةعابضبلا هذهل لمحت ماكحلل ةرقيقحلا
 ! .«بدئذكت

 زرحا اذا اميف يجبتايتسللاو يثدتملا روظنملا يف اريثك مهيال
 ١١ ققلف .كانه واانه دودحملا مدقتلا نضعب نويلاحلا نارهط,ماكح
 ١ مغر يوهت نآلا يهو.. .ايناسنا و ايسافسو ايئدبم ةينيمخلا تطقس

 ويه انهو": غافلاب مطترست ىديح وهن لتقختشاو .ةعداخلا رهاظلو
 , ٠ .مهالاو يقدقحلا طوقسلا

 لايبسوورفنو كافل .ريبعتلا حص اذا يتايلمعلا_رخآلا طوقسلا اما



 ءد اب ماعلا ف ثلا
 ل
0 0 

 انسلاو فأل
 8و

 مهرمتؤم يف مهتاعامتجا نوبغي نويملاعلا راثآلا ءالع

 فارتعالا نأشي تايصوت ةيا اوذختي نا نود ندنلب ريخألا
 ةبسنلاب .ملاعلا فحاتم لبق نم اهيلع ىلوتسملا راثآلا ةيقحأب
 نم ةلفغ يف .مهنم تقرس يتلا نييعرشلا اهباحصأل

 .اهيف اهنو رمعتسي اوناك ىتلا بقحلا نابإ ,نمزلا
 .!ةيفاقثو ةيسايس ةفلكت تاذ ةيضوتلا هذه تناك اذاو

 يكل ملاعلا فحاتمل حئاصنلا ءادسا نع نوعروتي ال مهناف

 عيماجمل ةيفاكلا ةيانعلا يلوت ناو .هب ظفتحت امب رثكأ ىينتعت
 وأ اهبيدارس يف ةنوزخملا راثآلا لكو ٍلحلاو مقرلاو :ىقللا

 ىتلا ةيانعلا هذه .,ةيجاجزلا تاهجاولا ىف ةضورعملا
 ىلع ةرداق لظت يك راثآلا هذه ةمادإو ةئايبص بحوتت
 . ةايحلا

 اذه يف صصختم ىعماج ذاتسا فالا ةثالث نم رثكأ
 بابضلا ةمصاع يف اوعمتجا ةلود ةئام نم رثكأ نم ناديملا
 راثآلا ملعب قلعتت تاعوضوم اوشقاني يكل رهشلا اذه لوا
 ال ىتلا راثآلا ىلع سقطلا لماوع ريثأتو ةيفارغجلاو ةئيبلاو
 ةفلتخملا ةيئيبلا لماوعلل ةضرعملاو ,فحاتملا يف اهنزخ نكمي
 اذاو . . .اهيلع ظافحلا ىف ةيموكحلا تاهجلا تايلوؤسمو
 ةرابج اَدوَهَج نآف ءاعمج ةيرشبلل ارخذ لكشت راثآلا تناك
 اهتمادا ةيغب ةينعملا فارطألا لك نم لذبت نا يغبني
 [0 . ةمداقلا لايجألل اهظفحو اهتنايصو
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