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 . ١ نآريط ماظن ديورت ياهعم نوقنلب
 ١" .جارحلا ةيراحمل ةحلسألاب

 ١ ,قئاقحلا هذه نوفرعب مهلك برعلا
 || اهنع نولكسي مهبلغلاو

 ٠١ .مسالاب ىوس برع وسبل مهنأل
 .| اهتاب لا اهفلا نم ةفورعم ةصقلا نأ مغرو

 ١١ نيعألا يةشقلا مضول ةلواحم يو

 ١ :نغاهتبوك لا اهيررحم دحأ ؛ةيبرعلا ةددلطلا» تدفإل
 |٠ عساولا خيقحتلا اذه شكبل

 | .ددصلا اذه خ ماثللا اهنع طيدأ ةحيضف رخآ نع
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 : رتزم ضاير نم نغاهنبوك ©

 ,وجلا نم كرامنادلا ةمصاع .نغاهنيوك ودبت
 ةنيدم .اهيف ةرئاطلا طوبه نم قئاقد لبقو
 يف لوقي نم مهنم .دانالواك عفترت يتلا نخادملا

 فلأ» نم رثكأ عضو يذلا .نسردنا ريبكلا اهبتاك طخ

 دايأ نخادملا نا .ةيفانيدنكساو ةيكرامناد «ةليلو ةليل
 طسو ةايح نييارش اهنا اصوصخ .قوف ىلا عفترت
 ةريغص رزج ةعومجم يه ايفارغجو .ةيبطق ةعيبط
 ال رخآلا ضعبلاو .يئام لابرغ لكش ىلع .ةريبكو
 ىريو .«ةحلاكلا هابجلا»ب نخادملا فصو يف ددرتي
 بعشلا اذهل يمودلا زيخلا امه موجولاو مويغلا نا

 يأ «ةيربرب ابوروأ لئابق رثكأ نم ردحتي يذلا رقشألا
 نم ينيتاللا قشلا تزغ دقو .«وغيزولا»و «غنيكيفلا»
 نرقلا يف (ايلاطيا ءاسنرف .اكيجلب) ءزوجعلا ةراقلا»
 نا ريغ .يبسلاو بلسلا ةينقت يف تنعماو :ثلاثلا

 ةيربرب رثكالا ناك يذلا بعشلا اذه نا يف ةقرافملا
 .ةراضح رثكألا يبوروألا بعشلا ىلا نمزلا عم لوحت
 دلبل ةيجذومن ةمصاع ةيوازلا هذه نم كرامنادلاو

 يموي تيقوت عاقيا ىلع طوبضم اهبعشو .يجذومن

 .نومستيب املق نيذلا اهيسانو .سياعلا

 عم ثهال قابس .ةدوربلاو ءودهلا ءارو نكلو
 ,ليخادملاب صيرتت يتلا بئارضلا عمو .تاعاسلا

 .ي وذي نصغ ىلا اهلوحتف .اخافتنا رثكألا
 ةنس ١١ ذنم يبرعغلا هدلب كرت يذلا يقفارمو

 لوقي ءاهئودهي ةفيخملا ةنيدملا هذه يف مقر ىلا لوحتيل
 كانه تمصلا راوسا ءاروو .ةريزح ...نغاهند وك نا

 رمألا قلعتي امدنعو .يرجت ةحيضف نم رثكأ

 ,يعيبط ريغ لكش يف ةحيضفلا ربكت :بناجألاب
 نوزغي اوأدب نيينارياو نييناتسكاب نا ةاصوصخ
 نيتيلاج ربكأ نولكشي مهو ١19/٠. ننم كرامنادلا
 برحلا رارمتسا دض نورهاظتي ام ابلاغو .نيتيبنجأ
 .مهخارصب نومتهي ال نييكرامنادلا نكا .ةيجيلخلا
 مههابتنا بطقتست الو .مهتاوذ ىلع نووطنم مهف
 ةحيضف نا يف كش الو .مهد ةقالع اهل ثادحا ىوس

 ردنبو ينويهصلا تاليا ءانيم نيب «حالسلا رسج»
 لقنلا ةكرش لالخ نم ماق يذلا يناريالا سابع
 ,«نياربرتنا غرب دنيوس» ةيكرامنادلا يرحبلا
 - ازلا» ةرخاب نثم ىلعو ,رامكلوف يبلا ماعلا اهريدمو
 ,يكرامنادلا ماعلا يأرلا تكّرح اهل ةعباتلا - «ءشا ت

 رئاود ىلع اهلقثب تخرا اهنا امك .هتبوبيغ نم هتدشو
 لقنلا يترازرو طاسوا ىلعو :ةيجراخلا ةرازو
 ءورقملا مالعالا طئاسو اهتلقانتو .ةعانصلاو

 وأ ةيكرامناد ةيمالعا تاهج تادبو .عومسملاو

 ةعاذالا ةئيه لثم :نغاهنيوك ْف ةميقم ةيبنجأ
 وعدملا هبعل يذلا رودلا ايافخ ىصقتت :ةينئاطيربلا
 ,«نياريرتنا غربدنيوس» ةكرش ريدم .رامكلوف
 حالسلا تابعوتسم لقن يف «شا ت ازلا» بحاصو
 نا امك .سابع ردنب ىلا تاليا نم ةهومملا ينودهصلا

 اناجل اتلكش نيتيكرامنادلا لقنلاو ةيجراخلا يترازو
 اوطرو نيذلا ءالمعلاو ءاطسولا تاسيالم فشكل

 ىلا يراجتلا عياطلا ىدعتت ةيلمع يف لقنلا ةكريش
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 داحتا نع الضف يكرامنادلا ماعلا يارلا ناك اذاو
 غربدنيوس» ىلع اراث دق نييكرامنادلا ةراحبلا
 مسوملا اذه يف قازرألا عطق ليبق نم سيل «زياربرتنا
 ءامهدذاد ىف يرحبلا لقنلا عاطق هزاتجب يذلا بعصلا

 برحلا يف دايحلا مازتلا ىلع صرحت كرامنادلا نآأل لب
 تاليا نيب يحيلستلا رسجلاو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 بحاص نا نع الضف ,موهفملا اذه ضقني سابع ردنبو
 سابع ردنبو تاليا نيب تلوجت يتلا نحشلا ةنيفس
 نع ةقيقحلا ىفخا ,تالومعلاو تاءارغالاب قرغأ دقو
 نابيرب يكرامنادلا داحتالا سيئر لوقبي امك :ةراحمنلا

 ىدعتت ال ةلومحلا نا معز امدنع نسناه رللوم
 يه ةنيفسلا ةهجو ناو .اطاطبلا نم تالاوش
 وحن هقيرط ناطبقلا قش .رحبلا ضرع يفو ...تيوكلا
 عم نويكرامنادلا لماعتي ءراطالا اذه يفو .سابع ردنب
 ثالث نم مق ماظن ىلا ينويهصلا حالسلا لقن ةحيضف

 :يلاتلاك يه .ةفلتخم اياوز
 لالخ نم (ظفاحم ينيمي) يكرامنادلا مكحلا (1)

 ًاقيقحت حتف لقنلاو ةعانصلاو ةيجراخلا تارازو

 نا نم اقوخ :ةحيضفلل ةيسايس ةيطغت نيمات فدهب
 .نازتهالاب ةبكرامنادلا  ةيبرعلا تاقالعلا باصت

 ديسلا :يكرامنادلا ةيجراخلا ريزو مساب قطانلاو
 ةحلسالا لقن» نا «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل لاق :«ناملبا»
 يرحبلا لقنلا تاكرشو .ايسايس ًارارق سيل ناريال
 نا بجي ال ةددحم نيناوقل اعبت لمعتو ءصاخ عاطق

 يف راحبالا مدع ظحلي نيناوقلا هذه ضعبو .اهقرخت
 ةلماش ةعطاقم ةمثو .تاعارصلاو تامزالا قطانم
 ةعطاقم لباقملا يف .كانه تسيلو ءايقيرفا بونجل
 نم حالسلا لقن يأ .عوضوملاو .ناريا وأ قارعلل
 يف نحنو .انيلع ديدج ناريا ىلا ؛ليئارسا» ةناسرت
 ىلع اجورخ ريتغي ناك اذا ام ةفرعمل قيقحتلا ددص

 دادغب نيب ةرئادلا برحلا يف همزتلن يذلا دانحلا

 .«:.نارهطو
 ةطيرخلا يف لقثلا تاذ يهو نيراحبلا ةباقن (1)

  نابلا) ةعارزلا دعب رحبلا عاطق نأل :ةيسايسلا
 عنصم اهل ةيدنلوهلا سبيليف) تاينورتكلالاو (نابجأ
 ةيكيمانيد رثكالا وه (ةيكرامنادلا رزجلا ىدحا يف ريبك
 :ةيكرامنادلا ةيداصتقالا نيزاوملا ف امجح ربكألاو
 غرب دنيوس» لقنلا ةكرش عم افوشكم ًاعارص ضوخت
 ,ةحيضفلا تاسبالم لك ءالج ىلع لمعتو ,:نياربرتنا
 لوقيو .ةيكرامتادلا تاكرشلا ةعمس نوص نم ًقالطنا

 ةحلسالا لقن» نا «ةيبرعلا ةعيلطلا»ل ماعلا اهنيمأ
 نفسلا ةراحب ضرعي هنا امك .انحلاصم ىلا ءيسي
 تاليا نيب حالسلا تانحش ميزلت راطا يف و .رطخلل

 ىلع ارداق ناك يقارعلا ناريطلا ناف ,سابع ردنبو
 اوغلبي مل ةراحبلاو .اهيف امو نمب ةرخابلا قارغا
 ةيحرسم ىلع ادوهش اوناكو .ةلومحلا ةيعونب
 اوقبو ءاوغلبي مل مهنأل مويلا مهاوكشو .ءاطاطب»
 .موتكملا رطخلا ىدم يف ةلماك ارهشا

 نم ةحيضفلا راثا يكرامنادلا مالعالا ضعب (*)
 يف فاحصلا .ءلادنام سرالو .ةصاخلا هتيواز
 ةرخابلا ةحيضف ىطغ يذلاو يكرامنادلا نويزفلتلا
 نم عونلا اذه يف صصختم وهو .«شإ ثازلا»

 رقم فو ,«ةيبرعلا ةعيلطلا»ل تبثا .حئاضفلا
 - تاليا زغل نا نغاهنبوك يف ؛ةيكرامنادلا ةزفلتلا
 4 وأ 7 امئاد ةمثو .ىرخأ زاغلا ىلا فاضد سابع ردنب

 ةصقلاو .ةحلسالا لقن يف سمغنت ةيكرامتاد تاكرش

 نم اندلب ةعمسب قحليس امم فوختنو .ةديدج تسيل
 ...توملاب رجاتت انرخاوب نا لاقيس هنأل .هيوشت
 لمع يأ عدرل ةيفاك «ةصقلا» تناك اذا هتلأس امدنعو
 ةفيحص نا ىلا ريشنو .«فرعا ال» :باجأف ,ليقتسملا يف
 ىلا تعراس «دنا كيو ب.ا» ةيعوبسالا ةراحبلا ةباقن
 نع الضف .ةيمويلا «ديلب» اهتعبتو .ةحيضفلا ةيطغت
 ..ةيلحملا تاعاذالاو ةزفلتلاك .ىرخا طئاسو

 يف ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» مهتقتلا نيذلا نا تباثلاو
 نودكؤي نوينقتو نويباقنو نويمسر مهو .نغاهنيوك
 ,ةيلمعلا هذه لثم يف طروتلا ىلا ةجاح يف دحأ ال نا ىلع
 نويقارعلاف .ريذاحمو تافعاضم اهيلع بترتت دق يتلا
 دقو .فلملا قئاثو لامكتسا دعب تاءارجا نوذختي دق
 - ثازلا» هتكلس يذلا راسملا نم ةظحللا ىتح اوققحت
 -رمحألا رحبلا  تاليا) :سابع ردنبو تاليا نيب «شإ
 رحبُت تناك ةنيفسلاو .(زمره قيضم  يبرعلا رحبلا
 يتوبيج يتطحم يف فقوتتو .يكرامناد ملع تحت
 هيومتلا قاطن يف يرجي يكل ادعم ءيش لك ناكو .ندعو

 نا لوقي نسنام ناملا يفوا ةيجراخلا ريزوو .ةيرسلاو
 . ءانسحاه دانحلا»

 تمربأ نغاهتي وك نا ىلا راطالا اذه يف ريشنو

 ةندج نم نط فلأ 7٠١ نمضتي ًادقع تئافلا عويسأآلا

 يف ةقفص ربكأ هذهو .نارهط عم ءاضيبلا ,اتيفلا»

 ماعلا دعتت ملو .ةدعصألا لك ىلع كرامنادلا خيرات
 هذه نا نولوقي ءاربخلاو .نط فلأ 4٠ مجح يضامل

 ا
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 ةرخابلا رهظ ىلع تهوم يتلا حالسلا تابعوتسم
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 رصم ف لوفلا رارغ ىلع ,«فيظنو فيفخ» توق ةنبجلا
 دسل ةيناريالا ةدايقلا هلسوتنتو :«نانبل ىف لفالفلاو

 .لاتقلا تاهبج ىلع اهدونج قمر
 نع ًاريبعت رثكألا يه «ةيسايسلا ةنيجلا» لعلو

 نم ةمث ,نغاهنب وك يف و .يكرامنادلا  يناريالا عقاولا
 لوقيو .يراجت راطا يف عقاولا اذه رصح ىلع صرحي
 راسحنتا باسح ىلع سيل نكل :تداز حلاصملا نا»

 ثنح .برحلا دعي ام ةلحرمب ركفن نحنو .اندادح

 : لمعلا انيشنقتو انتاريخو انتاكرشل حبتب رامعالا

 <ه كانه تناك ١4٠١ لبقو .نآ يف نارياو قارغلا
 ًايعوبسا تالحر ثالثو قارعلا يف ةيكرامناد ةكرش

 ,ةيسلطا ةلوؤد نحنو .نغاهنيوكو دادغبي نيب

 قوسلا نم ءزجو .رح داصتقا تاذو :ةيلامسأر

 تاقالع مودلا ميقن 9 قارعلا مستو .ةكرنشملا ةيسوروألا

 .«..ةروطتملا ابجولونكتلا

 اطخلا لفقي ..ةيدفسلا نحاضو ملكذت لطقلا

 ىلع راتسلا لدست ال ةعورشلملا ةراجتلا نكل
 يفتكت ال ناريا نا دكؤملاو .ةعورشملا ريغ «تاراجتلا»

 تاكرش كارشا ىلا اهزواجتت لب .ةنبجلاب طقف
 نايكلا نيبو اهنيب حالسلا تاقفص يف ةيكرامناد
 رديح ,نغاهنبوك يف يناريالا ريفسلاو .ينويهصلا
 ريفسلا عم ةهويشملا تاقالعلا ماقا يئايضلا يدرايلا

 ةمصاع ىلا الصو امهالكف .اناهاك ياماش ينويدهصلا
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 نيراحبلا داحتا 5 هقدحص

 هني ام ىلا امهيرقم الوحو ١9/5: ماعلا يف كرامنادلا

 .ةددعتم حيلست تايلمع يف اقسنو :«صوصللا فهك»

 نحشلا تاكرش نا لوقت نغاهنب وك يف ةقثوملا رئاودلاو
 دنم سابع ردنب ىلا حالسلا لقن يف تطروت ةيكرامنادلا
 ماع ينويهصلا يناريالا يركسعلا نواعتلا مايق

 «غربدنيوس» ةكرش رمأ حضتقفا اذاو . 7

 ةريدك تناك ةعدخلا نآلف «ءشإ  تد ازلا» اهتنيفسو

 ناطبقلل أدج ةعفترم تناك ةلومعلا اميف :ةراحبلل

 .ةكرشلا ريدمو

 رقم يف :ةيبرعلا ةعيلطلا» مهتقتلا نيذلا ةراحبلاو
 اولاق (ه مقر ىنبم زللورت - فولريه ةقطنم) داحتالا
 .اولبق دق اوناك امل ةنحشلا ىونحم اوفرع مهنا ول

 طسو قو .تيوكلا ىلا اطاطب ةلومحلا نا مهل ليقو
 ةلحرلا» نا نودكؤيو .ةرخابلا ةهجو تريغن رحبلا
 ةهوبيشملا ةنيفسلا اناطبقو .ةقفصلا تفشثك :؛ةريخألا
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 اوراويت ذأ هملمسر

 ساخرا بأم

 لإ اوب ارسووو ع فب ب

 ءابوسحي نأ حلالا دما

 يبس ىوارص كتاب

 موسم نأ لون
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 ميسو وسم ٠
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 لوا هيرب سلو
 اند
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 مهم سيئاطرلا معي حبب هور
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 دبا 0021 ميايانا ماو
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 دوج ميدو 1 جيدنوول اوس
 ارو بس دو هم نارا ممعا

 ءؤين هيينسأرو [ لن انا الس لس
 متع | اان

 ىلع برإ موزع سا ورع تح
 وع نسبا نونو سسأ و وأ نباع»

 وسدبإ» اه دس ما نيوسعي

 زج ١ ميو وسد حسو ا مذيع

 اننب

 ميييامو »رع صوم ع 08

 منعم كيب اج دا هلويعشح همانا
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 ضئازنلا فإ نبدي يان ومو مص

 روجمم مادو نشنولو#

 ذيع دابا هوو انه يغعإ
 انيبحب فيضءاروس تسحب

 اق كينتاب اذاِغ ملح امام

 ةيزيساط موت الاوؤيستسو دبوم

 ب تانك ياونو ع أنا بحب

 فينللأ بوه مف ورلاا ة ردح هع
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 8 ةذعد كليم ١ نبات دلت يوتتاس نا الا 0 ١ ميجيرس اكد موصل كلاعب 0 ناو و
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 امهنا ىلع ادكأ ,(«ةيئاقو بابسال» امهمسا ركذي مل)
 ىلا اراشاو تالياو سابع ردنب نيب تالوج عبراب اماق
 جعت تناك سابع ردنب يف ةلومحلا لازنا ةطقن نا
 امددعو .مهنيب نييندمل دوجو الو .نييناردالا ركسعلاب

 ,هيومتلا دنح لكشي ةبلطملا تايعوتسملا تلزنا

 نم تجرخو .اهتلمحو ؛:ةيركسع تانحاش تمدقت
 .ءاندملا

 يف نوريغتي اوناك ةراحبلا» ةراحبلا دحا انل لوقيو
 ناطيقلاو .نيكراضماب ًاعيمجح اونوكي ملو .ماظتنا

 يف ةنيفسلا راسم رييغت ىلع ضرتغي مل يكرامنادلا
 .ةيضقلا اوراث ا طقف ةراحب ةثالث ةمثو .رحبلا ضرع

 تالتاقم لا ضاضقنا نم ريبكلا فوخلا نم لصاف رثإو
 ةرطخلا ةقطنملا ف اصوصخ .ةنيفسلا ىلع ةيقارعلا
 يتلا ةريخألاو ةعبارلا ةلحرلا يفو .جيلخلا رحب نم
 نأل ةقفصلا تحضتفا :«شإ  تد ازلا» اهب تماق

 ليمحتل تلصو ةيناريالا ةيركسعلا تانحاشلا
 ,نيمود رظتنن نا انيلع ناك نكل .ةداعلاك .ةعاضبلا
 يفو .توزام ىلا ةجاح يف تناك تانحاشلا تانازخ نأل

 ةيركسعلا ةيناريالا تارئاطلا تناك :كلذ نوضغ
 تاراغ نم افوخ .طوحتتو فشكتستو .وجلا يف موحت
 .2.. ةئحافم ةيقارع

 تايئزجلاو عئاقولاو تاداهسشلا نم مغرلا ىلع نكل

 ةنيفسلا بحاص ناف :مهداحتا و ةراحبلا اهب ىلدأ ينلا

 ةنيدم يف هتكرش رقمو ,رامكلوف يبلا ««شإ  ت ازلا»
 ,نغاهنبوك نع ملك ٠٠١ وحن دعبت يتلا غربدنيوس
 قلغاو .«ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلئسا نع ةباجالا ضفر
 نحشلا قئاثول دوجو ال» لاق نا دعب ةيبصعب فتاهلا
 ملاعلا قطانم لك عم لماعتن نحنو .ينئازخ يف

 ا/ _اةذمك لواآ نيرشت 118-5 ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا
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 رافتاد نوناق دجوب الو :ةقورقأا ب بودنج ءانثتساب

 تسبل ةيلمعلاو .ناريا ىلا ةحلسالا لقن عنمبد

 يف ين ةحلصم الو .يداملا حيرلا ىخوتت امنا ةيسايس

 6 نيبو ا دمرن يذلا فلملا حتف

 امير .طخلا لفقأ «شإ تا ازلا» ةنيفسلا كلام

 ةعطاقملا ةحئأل ىلع هتكرشش حبصت نا نم افوخ

 لافقا عمو .ءادوسلا ةمئاقلا ف جردت نا وأ ء:ةيبرعلا

 :ةقلاعلا ةلئسالا تدقب .طخلا

 ردنبو تاليا نيب لمعلل هب تلصتا يتلا ةهجلا يه نم

 ؟سابع
 ةيهرسم اانا ؟ةحيصقلا لبق كالحولا ددع وهادك

 ؟اطاطبلا
 لالخ نم ةيناريالا  ةينويهصلا ةكبشلا ودبت فيك

 ؟اهيف ةيكريمألا عباصالل رود يأ ؟ةقفصلا هذه

 .نيسنتسيالك تريج ملكتي ةراحبلا داحتا رقم يف

 بتاور» :لوقيو .ةينوناقلا يحاونلا لوؤسم وهو
 ىلع تانيمأتلاو .ريغتت مل عبرالا تالحرلا يف ةراحبلا
 جيلخلا ةقطنم يف اصوصخ .اهدحو ريغتت ةايحلا
 يف ضرعتت نا نكمملاو ,ةمرحملاو ةروطخلا ةديدشلا
 متتل تناك ام تالحرلا هذه نكل .تاراغلل ةظحل يأ
 تاءارغالاو ممذلا ءارشو .ةيسايسلا ةيطغتلا الول
 ةبعل ىلا امئاد اجلت حالسلا تايفامو .ةلئاهلا ةيلاملا
 ةكرش تلبق امدنعو .اهحلاصم ريمثتل ركوبلا
 ةزمهب مايقلاب ءشإ - ت ازلا» ةكلام غربدنيوس
 ىلع تنهار اهناف .«سابع ردنب»و «تاليا» نيب لصولا
 الو .ةيلمعلل يسادسلا دودرملا ىلع سيدلو يلاملا دودرملا

 ًاقشع الو قارعلا هاجت ةددحم ةيهارك كانه نا دقتعا

 نانواعتت نيتللا ناريا وأ «ليئارسا» عم امارغو
 نحش تاكرش كانه نا فرعأ انأو . 14/17 ذنم ايركسع
 تاليا نيب ةحلسالا قيدانص لقن ىف تطروت ةيكرامناد
 ملو .تيباوتلاب هبشا قيدانصلا هذهو .سابع ردنبو
 ةليلق غرب دنيوس ةكرش نا ودبيو .اهرما حضتفي
 ةريغص ةكرش لاح يأ ىلع يهو .لاجملا اذه يف ظحلا
 نا ينيقيو .اهرمأ فشكناف .عيرسلا حيرلا ىلع تلوع
 نحشت ال اطاطبلاف .ةئيس تناك هيومتلا ةيلمع
 .ةداملا هذه ريغ علس ىلا ةجاح يف ةلود ةبآو . قيدانصب

 نم اددع نا نع الضف ءرمعلا ةردصق تناك ةعدخلاو

 يكل تالوكام اوطعاو ,تاليا نع ًاديعب اولزن ةراحبلا
 تناك يتلا ةيركسعلا تانحاشلا ةروعان اوظحالم ال
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 تابعا عت فارسا َق 1 تدعو تملا يو

 .«ةيليئارسالا

 ةردعلا لهنا يجر
 ليبفانغلا ىو رب يف لهاا

 ةراحبلا داحتا سيئر .نسناه رللوم نبورب لاسن
 ةكرشب لصتا يذلا فرطلا ةيوه نع يكرامنادلا
 ت ازلا» ةنيفسلا» :لوقيف ءيرحبلا لقنلل غربدنيوس
 تاميلعت رظتنت سيوسلا ةانق ف ةيسار تناك «شإ -
 .اهتلومح تغرفا نا دعب .اهكلمت يتلا ةكرشلا ريدم نم

 سابع ردنب نيب تارم عبرا ترحبا يتامولعم بسحو
 ىلا راحبالل غربدنيوس نمرماوا تقلت نا دعب .تالياو
 يبدا اهريدم وه كلذ نع ةرشايم لوؤسملاو .تالبا

 (ليربا) ناسين يف تادب عبرألا تالحرلاو .رامكلوف
 ةدوجوم قئاثولاو .يضاملا (سطسغا) بآ يف تهتناو
 نوكي نا نكمي يذلا ليكولا دنع وا ةكرشلا يف طقف

 ناريال اليمع وأ ايكريم] وأ ايرصم وأ ايلاطيا
 نم نط يفلأ غلبت عيرألا تانحشلاو ..«ليئارسا»و

 نيودت لجس ىلا كلذ يف دنتسنو .رئاخذلاو ةحلسالا
 يفخا الو .ةراحبلا تاداهش ىلا امك :ةنيفسلا تالحر
 انرثاو . .نمز ذنم تانحشلا رمأب ملع ىلع انك اننا

 لوطسا عنمن يكل ةظحللا هذه يف كلذ نع فشكلا
 .ايلعلا جيلخلا هايم يف ةرماغملا نم يرحبلا كرامنادلا

 فشكلل كرامنادلا ىلا «ءشإ تا ازلا» ةدوع انرظتناو

 ةايح نع رطخلا لاوز دغبو .ةيرسلا اهتالحر نع
 ةيبرحلا تارئاطلا رطخ ينعأو .ةينامثلا ةراحبلا
 حتف ةراحبلل قحي ال هنا ىلع دكؤأو .ةيقارعلا
 مهتمهم نا مهل ليقو .يوتحت اذام ةفرعمل قيدانصلا
 نم ةمداق تابعوتسم نحش ةداعا ىف صخلتت
 ىلا اهنحش ةداعا بولطمو .تاليا ءانيم ىلا ايفالسغوب
 <14 لقن مت :عبرألا تالحرلا لالخ فو .«سابع ردنب»
 .ناربا ىلا ةيكريمألا ةدتعالاو رئاخذلا نم اقودنص
 «ةيليئارسالا» تارماخملا ةياعر ِق اهريسآب ةنلمعلاو

 ,ةحيضفلا هذه لبقو .يناريالا شيجلا نم تادحوو

 حالسلا لقن يف ىرخا ةيكرامناد تاكرش عولض تبث
 .«..ناريا ىلا يليئارسالا

 رللوم نيورب :ةراحبلل يكرامنادلا داحتالا سيئر
 ىلع وهو .برعلاو فطاعتي هنا يفخي ال نسناه

 هث انايحا لداعتف لقنلا ةرجا ام اما

 اتبرغرام ةكلملا مكح رصانب ال ٠ ,يلخادلا ' قوكيسللا 1
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 ا اا هةموو ا جاتو وسو جموس ونجل وس ووسا7# اواو و موا امر

 لوألا اهريزوو كيرنه .لصألا يمنرفلا اهجوزو
 هرود مادام ...ةيمدقت رثكأ ةسمل ىلا حمطب لب .ظفاحملا

 ةمث ٠ .هطاسوا يفو .راحبلا يرماغم قوقح ىلع ظافحلا

 نيترافسلا نبب لصاحلا قيسنتلا نم فوختد نم

 دحا عم ملكتا تنك» :لوقيو .ةيناريالاو ةينونهصلا

 ينربخأف ياك لياكيم وعدملا :«شإ  ت ازلا» ةراحب
 اطاطب ةنحش لقنب هيلا تدهع غريدنيوس ةكرش ناب
 ملو .لامشلا هاجتا يف طسوتملا رحبلا ضوح ةقطنم نم
 راحبا ىلع تجرد ةداعلا نا ىف كش الو .طاقنلا ددحت

 ةيإ يف و .رحبلا ضرع يف اهراسم رييغت ىلع مث ,ةنيفسلا
 نتم ىلع نا «ياك» فرعي مل .ةلحرلا تاظحل نم ةظحل

 بارتقالا دعب الا ؛ناريا هتهجو ناو .ةحلسا ةنيفسلا

 ماما ةراحبلا مساب قطانلا وليب كيردنه
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 ةددحملا ةظقنلا ىلا هلوصو دعبو ...زمره قدضم نم

 . ةشهد ةلاحب لب .ةمدصب راحبلا بصي مل .قيضملا يف
 ىلا باهذلا هتداع نم نا اضدا ياك لياكنم ينربخاو

 ,ةسيئادلا ىلا لزني .,اهدصقب ةرم لك ناكو .«ليئارسا»

 نم نكل .ةعتملا قاوساو علسلا قاوسا يف لوجتيو
 .لوزنلا نم عنُم ؛تالدا نم ةحلسالا ةقفص ميزلت لالخ
 يتلا ماعطلا قيدانص نا ىتح .؛هتاكرحت تدصرو

 اهردصم ىلا ةراشا ةيا لمحت مل هبلا مدقت تناك

 ...مئاضفلا نم طوحتلاو هيومتلا فدهب .اهأشنمو

 .سابع ردنبو تاليا نيب تاذلاب نويكرامنادلا اذامل ©

 ةحيضف لبق ىتح لصولا ةزمه عقوم يف مهارن نحنو
 ؟«شإ  تازلا»

 اهتفرعم ىلا لصوتن مل ءايشا هذه :نسناه نبورب

 يهو .طيطخت الب ثدحت اهنا دقتعاو .ةظحللا ىنح

 ًايرحب الوطسا كلمت كرامنادلاو ....ةفداصملا جاتن نم
 ةحلسالا لقندو .ملاعلا راحب لك يف لوجتي امخض

 ىلع ضبقلا مت ءرهشا ةثالث لبقو .نؤملاو روطعلاو
 ىلا ةيقرشلا ايناملا نم ةحلسا لمحت ةيكرامناد ةنيفس
 ...امانب ةانق ردع .وردبلا

 اقل ةدوتشقح اطاطنلا :ةدحيبسم نأ نودقتكتاةلا ©
 ةيأ نود ةيلطملا ةمخضلا قيدانصلا روضح يف اصوصخ

 ؟ةيبرغلا وأ ةيريعلا وأ ةيسرافلاب نا :تناك تامالع

 نيذلا داقتعا يف ,.ةيحرسملا» :نسناه نبورب

 .تفشكنا اهنكل .ةيلمعلا هيومتل ةيرورض .اهودعا

 ةكرش نا ظحالا لب ةيريربتلا بابسالا ءانه ,غبسا ال
 ول .يداملا بسكلا اهمهو .ةريغص يهو ,,غربدني وس»

 تماقل قارعلا ىلا سيوسلا نم ةحلسا لقن اهبلا بلط

 اذهو «يكرامنادلا ملعلا تحت ترحبا يهو .كلذب
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 تسينكلا وضع .اناهاك ريئام ماخاحلا اعد
 اهمعد ةدايز ىلا بيبا لت ةموكح ينويهصلا
 تادعملاو حالسلا ميدقت لاجم يف اميس الو ؛ناريال
 .ءاريخلاو نييردملاو :ةيركسعلا

 نايكلا ةعاذا ربع ثيدح يف اناهاك لاقو
 ريمتبس /لوليا 14 نينثالا ةليل .ينويهصلا '
 يتلا ناريا دانسا ليئارسا بجاو ناد :يضاملا ٠

 نم ديزملا لتق نال ءقارعلا دض ابرح ضوخت
 .«ليئارسا ةحلصم نم وه مهتوق ريمدتو .برعلا

 قارعلا دض ناريا هب موقت ام نا» :فاضاو ١

 يذلا ءاهدييأتو ..ليئارسا ريدقتب ىظحي نا بجي
 رعشت ىتح .؛ةيلودلا لفاحملا ىلا لقني نا بجي
 ايركسع اهتدعاسمل نيدعتسم ءاقدصا اهل نا ناريا

 .«قارعلا دض اهبرح يفايسايسو
 لوح ةلتحملا ضرالا نم ةدراولا ريراقتلا

 تالاصتا يرجي اناهاك نا ديفت .هسفن عوضوملا

 ةنياهص طايض عم ةدم ذنم ةعساوو ةفثكم

 ىلع مهعيجشتل .طايتحالل نيلاحملا نمو نيدعاقتم

 تحت مهتاناكماو مهتاربخ عضوو ناريا ىلارفسلا
 مهل ءالمز بناج ىلا ؛ةيناريالا تاوقلا ةمدخ
 0 20001 تثدحت

 ا و ا لال 1 ف

 قلم ةيشقاو يكرامنادلا نسما تا اهنا ينعي

 نا يف كش الو .ءاقبلا برح هبشي ام ضوخت لودب
 ملعلا عفر يأ :بناجلا اذه يف لثمتت ةلكشملا
 دض ةيكرامناد ةطخ رمآألا ىف ناك ولو :يكرامنادلا
 تاطحمل ةبصخ ةدام ةحيضفلا نا دقتعاو .قارعلا
 فوس ام راظتنا يف نحنو اهريمثتل نويزفلتلا

 ... ثدحب

 نم لهو ؟سابع ردنبو تاليا نيب ةلحرلا نمث وه ام ©
 ؟تايعوتسملا ىوتحم لوح ةقثوم تامولعم

 نيب ةقباس نحش براجت نم اقالطنا :نسناه نبورب
 ةمث ؛ةقطنملا ةروطخ ىلا ًارظنو .سابع ردنبو تاليا
 ةقفصلا نمث لداعي نايحألا ضعب يف هنا لوقي نم
 راطخالاب ايلدج ةطبترم ةرجألاو .ابيرقت اهلقن ةرجا
 قرغا نا نودو .ةلوقنملا ةحلسالا ةيعونبو .ةقدحملا

 تلمتشا عبرألا تانحشلا نا ةراحب لاق ؛.ليصافتلا يف

 موتناف تارئاطل رايغ عطقو ةفيفخ ةحلسا ىلع
 تارئاطلا هذه ليهات فدهلا ناكو .«4 فاد ةيكريمألا
 ءاريخ نيماتو ناريطلا يا ىربكلا ناريا ةلكشم لحل

 نيذلا مه «نويليئارسالا» ءاربخلا نوكي دقو .ةنايص
 ...نونوصيو نولهؤي
 متت ةيلمعلا نا ناينعت ليهأتلا ةيعونو حالسلا ةيعون ©

 م 0
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 ؟يىكريمأ رضخأ ءوض لقألا ىلع وأ ةيكريمأ ةكرابم عم

 ال ,ةدحتملا تايالولا نا يل ودبي :نسناه نبورب
 ناربا «ليئارسا» دمت نا .ادبملا ةيحان نم ضراعت
 تاراوسسكا وا ةيعفدم عطق لثم ؛ةيديلقن ةحلسأي

 ردنيبو تاليا نيب ةريخألا تانحشلا نكل .تارئاطلل

 ىلع توطنا اهنأل .ةيكريمألا ةرادالا تقلقا سابع

 رادم ىلع جرخت نا بجي ال تالاصتا ةموظنمو ةحلسا

 ,نغاهني وك يف انبتاكم يف انلبقتسا كلذل .اكريمأ ءافلح

 ةيفيك نع ىرحتيل ىتا «يإ .يآ يسلا» نم ادفوم
 يتلا تاهجلاو :حالسلا نم عومنلا اذه بيرسن

 ...تاطاوتو تلهس

 ةراحبلا داحتا سيئر نسناه رللوم نبورب كرتن
 .تامولعم نم هيدل ام لكب يلدا نا دعب .نييكرامنادلا

 ةدادب ذنم هنا احضاو رهظ هعم ثيدحلا شماه ىلعو
 ماعلا ذنم ينويهصلا  يناريالا يركسعلا نواعتلا
 رود بعلت ةيكرامتادلا يرحبلا لقنلا تاكريشو , 7

 ,تلاز امو .سابع ردنبو تاليا نيب «ةيكوكملا ةلماحلا»
 موقت تاكرش ” نايع دوهش لوقي امكو .ةظحللا ىتح
 .هيومتلاو ةيرسلا نم فيثك ءاطغ تحت .ةيلمعلاب
 تس ازلا» اهتنيفسو «غربدني وس» ةكرش رما حاضتفاو

 ةعبوز يف هلخدأو رامكلوف يبيا اهبحاص كبرا ءشإ -
 .هتاردتركس ىدحا تلاق امك .هظح ةلقل بضغلا نم

 تمصلا اهيلع ضرف نا دعب مالكلا ؛تبّره» يتلا
 - ازلا» ةرخابلل عبرألا تالحرلا نا يف كش الو .ريبكلا
 لسلسم يف ةقلح سابع ردنبو تاليا نيب ءشإ - ت
 وهو .ينيمخلا  ينويهصلا يركسعلا نواعتلا

 ,ةديدج تابابثاو دهاوش ىلا ةجاح يف دعي مل نواعت
 لصولا ةزمه نا امك .هنم ةمهم بناوج تفشك نا دعب

 تافارتعالا ذنم .ةيكريمأ يه ةيرسلا تانحشلا يف

 للحم .درالوب ناثانوج اهب ىلدا يتلا ةلهذملا

 ارخؤم فشك دقو .ةيكريمألا ةيرحبلا يف تارابختسالا

 ...ينويهصلا نايكلا باسحل هسسجت نع

 ربخأ نكمالطم
 ةراملا مسي وطاذلا لادم يلف

 :كرامنادلا يف ,ةراحبل'ا داحتا سيئر نا يف كش ال
 - ازلا» ةنيفسلا طخ ىلع انعضو .نسناه رللوم ندورب

 يركسعلا لفاكتلا بناوج ضعب ءاضاو ,ءشإ - ت
 يقب نكل .ينيمخلا ماظنو ةنياهصلا نيب مئاقلا بيرملا
 وأ ةهجلا نع ىصقتن ناو ,نحشلا قئاثو يف ارقن نا
 ةيكرامنادلا ةكرشلاب تلصتا يتلا تاهجلا
 ةوشحملا تابعوتسملا لقن اهتمزلو غربدنيوس
 تويكنعلا طويخ ةكيح متن فيكو ..روطتملا حالسلاب

 كلن نم ًاقالطنا ,يكريمألا يدودهصلا  يناريالا

 ماع نوراش لييرآ اهقلطا يتلا ةحوضفملا ةلداعملا
 دض اهيرح ناريا ريسخت نا ديرن ال» :لاق امدنع 7

 اضيأ ديرن الو .انديدهتل ريبك ردصم وه يذلا قارعلا
 .«. برحلا هذه فقوتت نا

 نم امهم اردق كلمي يذلا لجرلا نا تباثلا

 - ازلا» ةيكوكم لوح ابافخلاو تايشنزجلاو تامولعملا

 رارسا نع امك .سابع ردنبو تاليا نيب ءشإ - ت
 بتكمو يكرامنادلا يرحبلا نحشلا نيب ةقالعلا
 «نوتفنيبا» يتكرشو يكريمألا يلارديفلا تاقيقحتلا

 حالسلا عينصتل ةينويهصلا «ماتلوس»و ةيكريمألا
 ..نارما ىلا هريدصتو

 4 _ ١445 لوا نيرشت 1- ١/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 <48 ةراخبلا داحتا مساب قطانلا وه



 لقعلاو .(اماع )1١ وليب كيردنه ديسلا نييكرامنادلا
 نحش ةنيفس ةيا كرحت تافصاوم نزتخي يذلا
 بلقملا يف تناك ولو .اهتمهم تاسبالمو ةيكرامناد
 سابع ردنب وأ ياواه رزج وأ ءادومرب» نم رخآلا
 سللورت فولريه» عراش يف هبتكم يفو .تاليا ءانيمو
 هعم تفشكتساو :؛ةيبرعلا ةعيلطلا» هترواح ..ديغ

 «بيبا لتو ناريا نيب ةيرسلا تاقفصلا يسدنهم طويخ
 ...«شإ - ت ازلا» يرحبلا كوكملا ةحيضف لالخ نم
 تامهزنلا ضماوغ ضعب ءالجتسا ىلا انلصوت دقل ©

 ءانيم نيب «شإ  ت ازلا» ةنيفس اهب تماق يتلا عبرألا
 يتلا ةهجلا ةيوه ةفرعم ديرن اننكل ...سابع ردنيو تاليا
 لقن اهتمزلو «غربدنيوس» ةيكرامنادلا ةكرشلاب تلصتا
 ؟زمره قنعو يبرعلا جيلخلا ربع ةقفصلا

 وأ طيسولا مسا طبضلاب فرعن ال :وليب كيردنه
 ةيبرغلا ةيناملالا ةطرشلا نا ريغ .كرامنادلا ىف ليمعلا
 نا دعب .«يليئارسا» لصأ نم ايناملا انطاوم تلقتعا
 تعقو يتلا ةلماعملل ىلصألا دقعلا ىلع هدنع ترثع
 ْيف ةيناريالا ةرافسلاو «ةيليئارسالا» ةموكحلا نيب

 يف .ىرحألاب وأ .ءارشلا دقع يف درو امل اقبطو .نوب
 عضو ةيفالسغويلا ةموكحلا ىلوتت ءءارشلا ضرع
 ةموكحلا مسا جارداو .ةقفصلا ىلع ةريخألا تاسمللا

 قفتا هيومت ةيلمع وأ يحرسم كيتكت وه ةيفالسغوبيلا
 هفدهو .نوب يف ناريا ةرافسو «نويليئارسالا» اهناشب
 قيرط نع متن فوس ةيلمعلا نآب ماعلا يذرلا ماهيا
 نم ةرم لوأل ةرخابلا ترفاس امدنعو .ايفالسغوي
 ١ ؟ تفقوت .اهتدوع قيرط يف و .سابع ردنب ىلا تاليا
 ,سيوسلا ةانق نع اديعب سيلو ؛رحبلا ضرع يف آموي
 نا يف كش الو .ايفالسغوي ىلا تهجون اهنا لاقي يكل
 هيومت تلواح «ةيليئارسالا» ةطرشلاو تارباخملا
 يكل تابعوتسملا تلط كلذل . عاطتسملا ردق ةيلمعلا
 نكت ملو .ماقرألاو قئاثولاو تامالعلل رثا يا يىفحت

 ءانثتساب الا ةنيفسلا رهظ ىلع تادنتسم ةيا كانه

 نم رخآلا ءرجلا يف «نآلا نودجاوتي نيذلا .ةراحبلا
 بحاص دقتعي امك ةرباع تسيل ةيضقلاو .كرامنادلا
 ةكرش ثبت (يضاملا) تبسلا اذهو .رامكلوف ةكرشلا
 كرامنادلا نم اقيقحت "لا 5 ةيكريمألا نويزفلتلا

 «سابع ردنبو تاليا نيب «ءشإ - ت- ازلا» تالحر لوح
 يتلا زفاوحلاو ةقفصلا تايفلخ ىلع ءوضلا طلستو

 يققحم ضعبو ةمهملاب لبقي ةنيفسلا بحاص تلعج
 «ىلارديفلا تاقيقحتلا يتكم»ل نيعباتلا لدعلا ةرازو
 دعيو ,ةنيفسلا ىحاص نا اهدافم ةعانق ىلا اولصوت
 الضف .ةيلمعلاب ماق يذلا وه هنا لاق :ةيودم تافارتعا
 .اهيف تعلض تاهجو تاكرش نا نع

 نا اضوصخ :ةيلمعلا يف ايفالسغوي مسا ماحقا اذال ©
 ؟برعلا عم ةديج تاقالع اهل دارغلب

 ةحلسا رّدصت ايفالسغوب نا فورعملا :وليب كيردنه
 يف ةحلسا نحشبي يرحب لوطسا اهلو ,ملاعلا ىلا
 .ةرتوتملاو ةساسحلا قطانملا هاجتا

 طقف تالحر عبرأب تماق «شإ تس ازلا» ةنيفسلا له ©

 ؟سابع ردنيو تاليا نيب
 (ليربا) ناسين نيب طقف تالحر عبرا :وليب كيردنه

 ةيكرامناد ةكرش كانهو .1987 (سطسغا) بآو

 راذاو 1185 (ربمتبس) لوليا نيبو تماق .,ةيناث
 .تالحر ثالثب ١185 (سرام)

 نغاهنبوك يف ةينويهصلاو ةيناريالا نيترافسلا نا لاقي ©
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 تامولعم ا لك هنهن«ةيدزعلا :ةعيلطلا»«:عفصتي نييكرامنادلا ةراجتلا كاجتا سيئر: نسئاه نللوم ندورب

 ةيرحبلا تاكرشلاب نالصتتو ناقسنت ناتللا امه

 ؟ةيكرامناذلا

 نيترافسلا نيب قيسنت كانه نوكي دق :وليب كيردنه
 نا دكؤت ةقثوملا تامولعملا نكل نغاهنيوك يف
 ءارو امه نوب يف ةيناريالاو «ةيليئارسالا» نيترافسلا
 ببسلاو .«شإ- ت ازلا» ٠ هتلقن يذلا حالسلا ةقفص
 ايناملا يف ةيناريالاو «ةيليئارسالا» نيتثعبلا ةيمها
 ىلع .يوطنبي يناملآلا نوناقلا نا امك .ةيلاردفلا

 ترج ةداعلاو . ةحلسالا ريدصت ىلا ةيسنلاب تالدهست
 اهريدصتب موقت مث اكريما نم ةحلسا دروتست نوب نا
 .ةيعارزلا تارارجلل رايغ عطقو تاجالث اهنا ىلع
 اولقتعا ةيكريمألا لدعلا ةرازو يققحم نا تباثلاو
 ماعارب ماهاربا وه أدعاقتم «ًايليئارسا» أطباض ًارخؤم

 اكريما نيب ةحلسالا ةطاسو ىف ايساسأ رود بعل
 ناثانوحي ةقالع هل طباضلا اذهو .نارياو «ليئارساد»و

 ةموظنمب نارهط ديوزت ءارو ناك يذلا درالوب
 وهو .ةيسنرفلا (رابصلا) ءسوتكاك» خيراوص
 بونج يف وجلا حالس همدختسي يذلا خوراصلا
 ,ىرخا اياضق عم ةلخادتم ةيضقلا هذهو .ادقيرفا

 يهو :نارهط ىلا ةريخألا حالسلا ةقفص اهنيب نمو
 وهو ,ريفوص ماهاربا يضاقلا نا نم مغرلا ىلع ةحوتفم

 ىعس ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو يف ينوناق راشتسم
 نيب تاقالعلا ةيواز نم .لقألا ىلع .فلملا قالغا ىلا
 ةغماد قئاثو نا وه دكؤملا نكل .بيبا لتو نطنشاو
 يف ؛ةيليئارسالا» حالسلا ةكبش ةيمها ىلع لدت
 لالخ نم ناريا عم قيثولا اهنواعتو ةدحتملا تايالولا
 .نوب ةرافس اهنمو ابوروأ يف اهتارافس ضعب

 يذلا لصألا ىنويهصلا .يناملألا طيسولا ريصم وه ام ©
 نتم ىلع تاقفصلا بيرهت يف هعولضل نوب تاطلس هتلقتعا
 ؟«شإ  ت ازلا»

 دكؤملاو .خينويم يف نآلا لقتعم هنا :ىليب كيردنه
 ءارشلا ضورع عم .ةقفصلا زهج يذلا ليمعلا هنا
 عم «نييليئارسالا» نع ةباينلاب فرصت دقو .لقنلاو
 يف هعم ةرمتسم تاقيقحتلاو .ةيناريالا ةموكحلا

 .ةيريس
 ةيرحبلا ةيكرامنادلا تاكرشلا نا لوقلا انغسو ف له ©
 ؟اهدعتو ةففنعلا هذه لبق بيوهتلا تانلمع ىف ةعلاتم

  ةيقارعلا برحلا ةيادب ذنم :وليب كيردنه
 تطروت ةيكرامنادلا تاكرشلا نم ددع ةمث ,ةيناردالا
 يكل دوهج تلذبو .ناريا ىلا اب وروأ نم ةحلسا لقن يف
 ناربا ىلا ءليئارسا» نم ةحلسالا تانحش نوكت

 ةراحبلا ةايح ىلع صرحلا يساسألا فدهلاو .ةيرس
 ةحئاللا ىلع ةيكرامنادلا تاكرشلا جاردا مدعو

 :لقنلا تايلمع ةروص يف نويقارعلا ناك ولو .ءادوسلا
 نع ىرحتن مويلا نحنو .اهوقرغاو نفسلا اوبرضل
 هذه يف ةيكرامنادلا لقنلا تاكرش نم ديدعلا سامغنا
 يتأي فوسو .ةيلمعلا ةيادب يف مويلا نحنو .تاقفصلا
 يف تطروت يتلا تاكرشلا ءامبسا هيف فرعن موي

 .بددا لثو نارهط نيب ةحلسا لقن تادلمع

 لقن ليقتسم يف ةيلمعلا هذه حاضتفا رثؤي دح يأ ىلا ©

 ؟سابع ردنبو تاليا نيب ةحلسالا
 مهناف :نويبكرامنادلا فاخ اذا :وليب كيردنه

 «ليئارسا»و .يكوكملا نحشلا تايلمع نع نوعنتميس
 قيرطلا نا اصوصخ .رخآ ليدم نع شتفتو ,فاختس
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 نم سيل نكل .ةيقارع .افوشكم حبصا يرحبلا
 ,قدرطلا اذه فشتكا اذاو .ةحلسالا بنرهت بعصلا

 .بيرهتلا تايلمعب مايقلل ىرخا ةديدع قرط كانهف
 تافعاضم هبا الثم فرع «غ ريدنيوس» ةكرش ريدم له ©

 ردنبو تاليا نيب هحلسالا لقن ىلع بترتت دق ريذاحمو
 ؟ سابع

 اياحضلا اما .نيمآتلل عضخت ةكرشلا :وليب كيردنه
 ةرذ ةكرشلا بحاص ىدل تناك ولو .ةراحبلا مهف
 داوم لقن يف طروت .قباسلا يفو .كلذب ماق امل قالخا

 ةروص يف اوسيل ةراحبلا .نارياو اينابسا نيب ةرجفتم
 ضرع يفو .ايلع تادارا نوذفني مهنا .تانحشلا

 رييغت عم .ةنيفسلا راسم رييغتب رماوألا ردصت .رحبلا
 ضعب يف يروتاكيراك عضو هنا .ةلومحلا ءامسا
 نم .انايحا .ءاكذ رثكا يه حالسلا تايفامو .هيناوج

 .ةنيفس ةدأ ةراحب

 ؟ينويهصلا تاليا ءانيم يف ليمحتلا يرجي فيك ©
 لكو .ريغص ءانيم تاليا نا فورعملا :وليب كيردنه

 ,تارياخملا فارشا ىف ةزهاج نوكت تابعوتسملا
 .ةنيفسلا رهظ ىلع اهليمحتل تاعاس وا ” يضتقتو

 اوموقيو :اهنم عدافضلا لاجر برتقي ام ابلاغو
 ةمث .ءانيملا ةرداغم دعبو .ةقيقد شيتفن ةيلمعب
 ةظحللا هذه يف ؛نييليئارسالا» سجاهو .رخآ شيتفت

 ردنب يف و .ةنحشلا هيومن تايطعم لك لامكتسا وه
 اما .لازنالاب نويناريالا تارباخملا لاجر متهي سابع
 وه ةنحشلا ردصم نا نودقتعيف ؛نورخآلا لامعلا
 .ةلئسالا نم ديزملا حرط مهيلع سيلو .ايفالسغوي
 لمحت نفس ثالث ةمث تناك .تنافلا ماعلا يف هنا ركذاو
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 رارسالا تفشكتا انه نم :نغاهنيوك يف نييكرامتا دلا ةزاحبلل ماعلا داحتالا ئنبم

 اهحورخ دعبو .تالدا ىلا اهلوخد ةظحل ةددحم ءامسا

 ردنب ىلا اهلوصو ةظحلو .ًامامت ةفلتخم ءامسا لمحت

 ...اهل ىطعُت ةديدج ءامسا تناك سابع
 ؟تابعوتسملا لخاد هحلسالا ةيعون ىه ام ©

 نا ةدعاقلاو .ةلفقم تناك تابع وتسملا :وليب كيردنه

 يناطبق نا ريغ .اهتيعون يصقت يف مهل قح ال ةراحبلا
 يف ةحلسالا ةيهام اوفرع اهكلام نا امك «شإ  ت ازلاد
 تاراطا تمض تانحشلا نا دقتعاو .تادعوتسملا

 كانهو .اهل رايغ عطقو .«5  فا» موتناف تارئاطل
 نا ىلع دكؤن ماعارب ماهاربا «يليئارسالا» اهلسرا ةيقرب
 تالئاقمل تاراطا وه تابع ونسملا ىوتحم نم ًاءزح

 ...ةيكريما

 يكريمأ رود وأ ةيلمعلا يف ةيكريما عباصا كانه له ©
 ؟اهلحارم ضعب يف .ددحم

 قاطنت ىلع جرخت ةلأسم هذه :وليب كيردنه

 ,نييكريمألا نا وه هفرعا ام لك .يصاصتخا
 «يا .يب .فاد يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم اصوصخو

 .يسلا» ةلاكو ىلا نومتني نيققحم اتلسرا لدعلا ةرازوو
 دقو .شيتفتلاو يرحتلل كرامنادلا ىلا «ينا.يا

 ةمث نا مهتياور نم تمهفو .يبتكم ىلا اورضح

 لسرت مث ةحلسا غيبت ةرح ةيكريما تاسسؤم

 ةقفص اهيلا تلسرا يتلا ةهجلا نم ققحتلل نيثوعبم
 لسرت ال ,نايخاألا بلغا ىفو .رئاخذلاو ةدتعالا
 .ةيمهو نوقعلاف .نيدقيقحلا اهباحصا ىلا تاقفصلا
 ىلع روثعلا الهس سيل نكل .نحشلا قئاثو كلذك
 .ءادوسلا ناطيخلا ةياغ طسو ضيبالا طيخلا

 نولوهجم ًانايحا مه تاقفصلل نويقيقحلا باحصألاو

 .ةيمهو ءامسا ءارو نوعنقم وا نوبئاغ وا
 ؟تاليا يف نويكريما كانه له ©

 نا طقف فرعا .كلذ نع أائيش فرعا ال :وليب كيردنه

 لاجر نم مه سابع ردنبو تاليا يف نيدجاوتملا
 راطا يف رودت اهلك تايلمعلاو .نييركسعلاو تارداخملا

 ةراحبلاو .ةيرسلا نم راتس اهلوح برضيو ؛يركسع
 .تايوهلا زييمت ىلع نيرداق اوسيل
 زواجتن نا انعسو يف له ؛ةبرجتلاو رابتخالا ةطحم يف ©
 ةمث لف :هنم يسايسلا بناجلا ىلا هعئاقو طيرشب ثدحلا
 يركسعلا قثاوتلا وا مزالتلا ءارو يكريمأ رضخا ءوض
 ؟ينويهصلا نايكلاو ينيمخلا ماظن نيب ينقتلاو

 ءاطعا يف ةحلصم اهل «ليئارسا» :وليب كيردنه
 تايالولاو .برحلا دما ليطت يكل ناريا ىلا ةحلسا
 .ةهجاوملا ةعقر ريبكت يف اضيا ةحلصم اهل ةدحتملا
 ةرازو نا يف كش الو .كلذ لوح نايقتلب نافرطلاو
 تلخدتل نواعتلا اذه فقو تدارا ول ةيكريمألا عافدلا

 «نيدليئاريسالا» عدرتف يمسر لكش يف ةيكريمألا ةرادالا

 ريفوت نم دب ال نكلو .ةيناريالا مهعيراشم دمجتو
 ,نارهط يف برحلا ةلا هيلا جاتحت ام بيرستل تاونق
 :نواجتت ...ةقطنملا يف ةيكريمأ ةيسايبس ةلداعم نمض

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عبطلاب
 - ازلا» بحاصل نحشلا ةفلكت عفدت يتلا ةهجلا يه نم ©
 ؟«نشأ - ت

 روجا ىضاقتي يذلا وه ةنيفسلا كلام :وليب كيردنه
 يف و .فرعي دحا ال ؛هبلا لصت لاوما ةبآأ نكل .نحشلا

 يطغي يذلا وه عئابلا نا :ةراجتلا نم عونلا اذه
 يه «ليئارسا» نا ينعي اذه .نحشلا ليكو ةصح
 ...عفدت يتلا

 تالنما نيد ةفاسللا قاتَجَك .ىتلا ةئيقسلا :فققوتت نيا ©
 ؟ةداع اَهناطَحَم ىه ام ؟سابع ردنبو

 .ةدحاو ةعفد ,انايحا .متت ةلحرلا :وليب كيردنه
 .ندع وأ يتوبيج ف ةنيفسلا فقوتت ىرخا انايحاو
 ةنياهصلا نيب ددحم ىناملا رود نع تامولعم كانه له ©

 ةطقنو لصولا ةطقن يه نوب تماد ام .نييناريالاو
 ؟هيزلتلا

 كلمت اهنا تلاق ةنناملالا ةطرشلا :وليب كيردنه
 ةحلسالا رجات قحالت يهو .ةقفصلا دقع نع ةروص
 رتيب وهو .«يليئارسا» لصا نم ردحتي يذلا ريبكلا
 عم اهدقع يذلا توملا ةراجتب روهشملا ؛كالوم راكسوا
 قرخ دقو . اديرولف يف ةداع شيعي وهو .ايقيرفا بودج
 .يناملألا نوناقلا

 -بتالاو ةكلام :ةيكرامنا دلا ةكرمقلا ةحيدَكُف ركؤت له ©
 ؟ةيكرامنادلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف «شإ
 نم اوبضفي نا نكمي نويقارعلا :وليب كيردنه
 لقنلا ريزو ىلع ةلكشملا حرطن امدنعو .ةيلمعلا

 وهو .ع ورشم حالسلا لقن نا بيجيف يكرامتادلا

 ١ تكردتسال ًايقارع تنك ول اناو .ةيلمعلا كرادي يلاتلاب
 يف هدالب دايح ىلع جرخي يكرامتنادلا ريزولا نا

 يف قحلا قارعللو .ناريا ٍبناج ىلا فقيو .برحلا
 ىلع تافعاضم اهيلع بترتت ريبادت ةيا زاختا
 مجح يف رثؤتس ةيلمعلا نا يف كش الو .كرامنادلا
 نا لوقعملا نم سيل ذا ,قارعلا عم تالدابملا نيزاومو
 [(1.دحاو تقو يف نيدعقم يف سلجن

 نغاهنيوك - لييوه سرال :ريوصت
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 دي نب م قارولا لك تالف دعب

 ا 1111

 ماظنلا رود ىلع ءاوضألا طيلست ىرج ..ًاريخأ 5

 تضرعت يتلا «باهرالا» تايلمع يف يروسلا
 تأدبو ..يضاملا رهشلا لالخ سيراب اهل

 ماهتالا عباصأب ريشت ةيسنرفلا مالعالا لئاسو
 نع «وراغيفول» ةفدحص ثدحتتف .هناكرا ىلا ةحارص

 تاوقلا تاريباخم سيئر ناعنك يزاغ ديمعلا رود

 تاميظنتلا و تائفلا نيب اميف قسنمك نانبل يف ةيروسلا
 نيح يف :تايلمعلا نم عونلا اذه ذفنت يتلا ةفلتخملا
 هبعلي يذلا رطخألا رودلا نع «ناوبول» ةلجم ثدحتت
 دمحم ءاوللا يروسلا ماظنلا نمأ يف لوألا لوؤسملا
 .«قشمد ىلا يدؤت ؤت بوردلا لك» :لوقتو يبوخلا

 ةروصب اهفالغ رّدصُتَق «روتافرزبا ليفونول» ةلجم
 ادئاق» :امهنع لوقتو ينيمخو دسا ظفاحل
 باهرا تافلم نم آميدق افلم حتفت مث ..ءارتسكروألا
 ةداقلا دحا عم راوح لالخ نم يروسلا ماظنلا

 فلملا وهو ..ةيسنرفلا نمألا ةزرهجا يف نيقباسلا
 رامالود يول قيسألا يسنرفلا ريفسلا لايتغا نمضتملا
 ةرايسلا ريجفتو ١981١ لوليا نم عيارلا يف توريب يف

 ..1441 ناسين يف سيرابب فوبرام عراش يف ةخخفملا
 نويرام رييب قباسلا يسنرفلا ينمآلا لوؤسملا ىسني الو
 نا هل قبس يتلا ةقفصلا ىلا هسفن فلملا يف ريشي نا
 ماظنلا سيئر قيقش دهعتو دسأ تعفر عم اهمربا
 يف «ةيباهرالا» تايلمعلا فقوتن نأب اهبجومب يروسلا
 اذه هدكؤي امو ..تاونس ةدعل امامت تفقوتف ..اسنرف
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 ؟ ةيمالعالا تابوقعلا ىلا سيراب أجلت له
 ا اا ا مما مت 7 ل

 قدم د ءاكح نع ملاعلا تبيض
 تف رثأ ىلع هشفلا

 والا حط وا ا ف ا كسا مطاط ا اا نا ترب ف

 'ءدوجوم - جسم ملاعلا انطاذمو لسأ ظفاح اديني

 اا حرص فارتعا نم هل دهعتلا

 .لقحلا اذه ف هتطلسو يروسلا ماظنلا

 هلثمي ام ماما ةفقو نم دب ال .ةقيقحلا يف انهو

 دحأ هرابتعاب روكذملا ماظنلا ةسايس يف باهرالا
 هدوجو يف اهيلع زكتري ينلا ةيساسألا ناكرألا
 ..ةرارمتساو

 باهرالا نع الوأ ثيدحلا نم دب ال ةفقولا هذه يفو

 عمقلا دمتعا ثيح ,ةيلخادلا ماظنلا ةسايس يف جهنك
 ةيدرفلا تايفصتلاو نوحسلاو تاقحالملاو شطبلاو

 ةضراعملا ةكوش رسكل ةيجهنم لئاسوك ةيعامجلاو
 يف ةيقيقح ةيسايس ةايح يأ ليطعتو بعشلا عيورتو
 .دالبلا

 يف هقافر ىلع بلقنا نأب همكح دسأ ظفاح أدب دقل

 ةنس بزحلا ىلع الصأ مهاباو بلقنا نيذلا ةطلسلا

 وأ ةمهت يا نودب نجسلا ف ًاعيمج مهب جزو ه5
 هذه ىتح كانه نولازي ام :ةيسانملاب .مهو ..ةمكاحم

 !نجسلا مهلاخدا ىلع ًاماع "١ رورم مغر ةظحللا

 نم رخآ فقوم عم «قافرلا» نم فقوملا اذه قفارتو
 امدنع بالقنالا لبق مهعم ةلص ىلع ناك نيرخآ «قافر»
 اذاف .. !اونحسو اوفشتكاف لئامم لمعل نودعب اوناك

 مهنع جارقالا مدعب يفتك ال :هبداقنا .ذقن نا دعي هن
 ءاضقنا نم مغرلاب نجسلا يف مهئاقباب رمآي لب .اروف

 ام اضيا ءالؤهو ..ةنس ١١ يهو مهتايموكحم ةدم

 .ةظحللا هذه ىتح لقتعملا يف نولازي
 تناك يذلا نارمع دمحم ديقعلا وه .هلرخا «قيفر»

 مايا ىلا دوعت ةلامزو ةقفر ةلص نم رثكأ هب هطبرت
 ..ةدحولا ةرتف يف ةرهاقلا يف ,ةيركسعلا ةنجللا»
 .سلبارط ةنيدم يف ًالايتغا هلتقو نانبل ىلا هقحال

 نيدلا حالص ناتسالا لايتغا ةيلمع تناك مث
 هلايتغاو سيراب ىلا هتقحالمب رمآ امدنع ,راطيبلا
 .19/80 زومت 7١ خيراتب

 ءانبا نم نيرخآلا نع اما ..«قافرلا» نع اذه

 يف ةيروس اهتفرع يتلا رزاجملا لجس يفكيف بعشلا
 دالبلا مكحي يذلا يباهرالا جهنلا ىلع اليلد هدهع
 :امه طقف ناترزحم لحجسلا اذه نم يفكيو .هبجومب

 تماق ثيح ١98٠١ ناريزح 7ا/ يف رمدت ةرزجم ©

 كلذ يف يسايس لقتعم فلأ نع لقيال ام ةيفصتب هايارس
 يوارحصلا نحسلا

 ةنيدملا قوط امدنع ١187 ظايش يف هامح رزاجمو ©
 مث تابابدلاو ةيعفدملاب اهكدو ملاعلا نع اهلزعو
 7٠ نم رثكأ اباحضلا ددع ناكف ..اهحابتساو ءاهحكتف»

 .اعضاوت تاريدقتلا رثكأ قفو افلأ
 يروسلا ماظنلا باهرا نع ةريغص ةذبن درحم هذه

 ةقحالم هراعش ناك باهرإ وهو ..يلخادلا ديعصلا ىلع
 ولو ىتح ملاعلا ءاجرا فلتخم يف اهتيفصتو ةضراعملا
 يف ءاج امك ..صخش ينويلم وأ نودلم لتق رمألا ىضتقا

 ! ددسأ تعفر تالاقم دحا

 ريغ عم لماعتلا يأ ..يجراخلا ديعصلا ىلع اما
 .ةحادف لقأ نكد مل رمألاف نييروسلا

 نانبل يف يومدلا هدهع يروسلا ماظنلا نشد دقل

 اهميعزو ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا دئاق لايتغاب

 اع ورع فشل مل ايدك جيرو اهتفشتكاا عت
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 هتزهجأل كلذ دعب نانعلا قلطآ و .طالبنج لامك ديسلا

 ديدهت يأ مهيف ىري نم لكل ةيومد ةقحالم ةيلمع يف
 نم ديعص ينأ ىلع هتاسايس وأ هطخ وأ همكحل

 نيلضانملاب نانبل يف هتالايتغا لجس ًالتماو ..دعصلا
 نيينانبللا نم نيركفملاو باّتكلاو نييفاحصلاو
 ...نيرخآلا برعلاو نيينيطسلفلاو

 ىلا ةيدرغلا ةغيصلا نم باهرالا ةرينو تدعاصتو

 نم ديدج ظمن مامأ انب اذاف ..ةيعامجلا غيصلا

 .ةعانق ةعراقم وأ فقوم زازتيال

 تادلمع ةجوم تناك ةيجهنملا ةسرامملا هذه قو

 نييسنرفلاو اسنرف دض اههجو يتلا ىلوآلا باهرالا
 طقسو ..اهسفن ةيسنرفلا ضرآلا ىلع مأ نانبل يف ءاوس
 .ىلتقلا نم ديدعلا اهيف

 يداعنلا يلع مدجشتلا

 ةريخألا باهرالا ةجوم ىلا عبتتلا يف لصن نا لبقو
 .ةروطخلا ةغلاب ةقيقحب ةحراصملا نم دب ال ,سيراب يف
 برغلاو يملاعلا ماعلا يأرلاو ملاعلا تمص نا يهو

 يذلا وه ,ةيومدلا ةريسملا هذه نع صاخ لكشب

 وه لتقلا رايتعاو اهبف يدامتلا ىلع اهدئاق عجش

 .مكحلا يف ءاقبلل لهسألاو رصقالا قيرطلا
 اهبكترا مئارج نم مدقت اميف هيلا انرشا ام لك نا

 ةيبرعلا ةمألاو ةيروس بعش دض ماظنلا اذه
 ملاعلل افوشكمو ًافورعم ناك ..ريثك اهريغو .ملاعلاو
 كلذ عمو .هنم عمسمو ىأرم ىلع ىرج دقو ..هلك

 ملاعلا يف تبكترا ةميرج نم ام هنأب مزجن نا عيطتسن
 رثكأ يملاعلا ماعلا يأرلا ىمسي امم اهابتنا تلانوالا
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 .ةلك دسأ ظفاح مئارج لسلسم لان امم ريثكد
 نع هينذا حصو هينيع ضمغا يذلا ملاعلا اذه نا

 ىوتسمب تالايتغاو هامحو رمدت رزاجم مجحب مئارج
 رامالود يولو طالبنج لامكو نارمع دمحم لاينغا
 اذهب عجش يذلا وه .مهريغو راطيبلا نيدلا حالصو
 يروسلا ماظنلا ىدامتب نا ىلع تمصلا كلذو يماعنلا

 اهنع اوتمص نم ىنح لاطتف هذه هتاسرامم يف

 .اوماعتو

 قباسلا يسنرفلا ينمالا لوؤسملا فرتعي امدنعو

 دعب سيراب يف دسا تعفر عم ةقفص هماربإب نويرام
 يقلي نا نم الدب ..فوبرام» ريجفتو رامالو د لايتغا
 لكي التاق هفصوب ةمكاحملل همدقيو هيلع ضيقلا
 ةمصاع ءاوضا هتمكاحم ىلع طلستو .ةملكلا ىنعم

 نم حبصي ..ةيراضحلاو ةيفاقثلاو ةيمالعالا ملاعلا

 نا يروسلا ماظنلا باهرا جهن نم نيررضتملا لك قح
 حبصيو .بامهرالل اهعيجشت «سيراب» ىلع اوذخأب
 ىلا تارمو ىرخا ةرم ماظنلا اذه أجلي نا أدج ًايعيبط
 فوخ نود اهسفن ةمصاعلا هذه دض باهرالا ةسرامم
 ةمواسملا لاحم نأ املاط .ةحض وأ ةحيضف وأ ةيقاع نم

 !هومكاحي نأ لدب هوضواف ؛دسأ تعقفر

 .حوتفم تاقفصلاو

 عمقل هنمأ رصانع يروسلا ماظنلا لسرمب امدنع

 سيراب بلق يف نييروسلا ةبلطلل ةيملس ةرهاظم
 ةطظرشلا نم عمسسمو ىأرم ىلع ١987( طايش)

 ةيسنرفلا ةلودلا تمصن مث نويزفلتلا تاريدماكو

 حضافلا كاهتنالا اذه نع اهلك مالعالا ةزهجاو

 ؟باهرالل اعيجشت كلذ نوكي الا .ةدايسلل

 ةريخألا ةجودلل ينادسلا دعدلا
 لخادلا يف باهرالا يروسلا ماظنلا سرام نا دعب

 ع وزنلاو تمصلا ريغ هتهجاوم يف دجي ملو ؛جراخلاو
 اذه يف ىدامتي نا ايعيبط ناك تاقفصلاو تامواسملل

 .هجاتحا املك هدلا اجلدو ..جهنلا
 يتلا ةقناخلا ةمزألا ةلحرم .ةيلاحلا ةلحرملا يفو

 نم ديزملا عقوت نم دب ال ماظنلا اذه اهيف طبختي
 .رامضملا اذه يف ؛هناءاطع»

 ىوتسم ىلا ةيروس مكاحب ةمزالا تلصو دقل
 تايطعملاف .«براد ينادعا ىلعو لع» :ةريهشلا ةلوقملا

 ماظنلا نا دكؤت ةمئاقلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 فلح» يف فرط درجمك ايلاح فرصتي ال يروسلا
 ةددجتملا ييودلا قافولا ةلحرم نم ؛نيررضتملا
 كلذ] ةقطنملا ىلع ؛:تايوسنلاو مالسلا» حاير بوبهو
 ينويهصلا نايكلا عم ايعوضوم هعمجي يذلا فلحلا

 ماظنك كلذ نم رثكأ لب ..[ناريا يف ةيرصنعلا ةمغطلاو

 دق هيدي نيب تناك يتلا ةوقلا قاروا عيمج نأب رعشي
 هتامدخ نعو هنع ءانغتسالاب أددهم تايو تطقس

 .«ةقطنملا ةبعل» يف هراوداو

 دح ىصقا ىلا ةمقافتملا ةيداصتقالا ةمزألا لظ يفف

 ..هروصن نكمي
 ةقرولا نم هيدي نيب ناك ام تفاهت لظ يفو

 تالفاو ..ةينانبللا ةقرولا يواهنو ..ةينيطسلفلا

 لؤاضتو ..ناريا ِق هئافلح حلاصل نيفوطخملا ةقرو

 .قارعلا دض برحلا فلح ةلداعم ىف همجح

 ىلا اجلب نا يعيبطلا نم اهلك تايطعملا هذه لظ يف

 انأ» :لوقيو ملاعلا هب بطاخي هيدي نيب حالس رخا
 ىلا اددجم ملاعلا اذه رجتسي نا لمأ ىلع ...دوجوم
 ...هرورشل ًاداقتا ..هئاضرتساو هتمواسمو هترياسم

 تايلمع ةجوم تناك امير .لاحلا هذه عقاو نم
 فقوم نم ودبي يتلاو ..سيراب يف ةريخألا باهرالا
 ماظنلل رشابملا اهلوانتو ةيسنرفلا مالعالا ةزهجا
 دؤت مل اهنا  ةقباسلا تارملل افالخ كلذ ىف يروسلا

 ةمظنألا هذه لثمف ..هسكع يدون امير لب .اهضرغ

 ام ردق ائيش ىشخت ال داديتسالاو عمقلا ىلع ةمئاقلا

 لاثملا لعلو ...اهيلع ءاوضألا طيلستو مالعالا ىشخت

 دسأ تعفر عم ةقفصلا نيد ام ةنراقمك هانمدق يذلا

 اهي كسمت يتلا ةقرولا ةوق حضوت .هتمكاحم نيبو

 باهرال يدصتلا ةقرو يشو ...ةهجاوملا هذه يف سيراب

 .ةيمالعالا تابوقعلاب يروسلا ماظنلا
 يمالعالا لوانتلا اذه رابتعا نكمد ناك اذاو

 قافخاو لشف ةيادب ءروكذملا ماظنلا رودل يسنرفلا
 يف اهداق يتلا ىرخألا هترماغم نإف .ةيباهرالا هنرماغمل

 نع ًاريبعت ىرخألا يه تناك مايا لبق ةيقرشلا توريب
 ةيريصملا هتجاحو اهنم يناعي يتلا قيضلا ةلاح
 يف ةرماغملا ةجرد تناك امهم ءراصتنا» يأ زاجنال
 ...ةريبك هيلا يعسلا

 ةديدج ةرماغم عقوت ىقبي نيلشفلا نيذه دعبو
 يقتلت نا يه اهيتقباس نم ريثكب رطخا نوكت امبر
 ةلحرم عم قانتخالا لاح نم جورخلل ةيريصملا هتجاح
 .يدويهصلا عيسوتلاو ناودعلا تاططخم يف ةديدج
 ةرماغم يف ىلاحلا يدرتملا يبرعلا عضولا لظ ف زفقيف

 ةماآلاب صبرتملا ينويهصلا خفلا ثيح ىلا ةديدج
 تايطعم قابتسا يف ةحلملا ةحلصملا بحاصو ةيبرعلا
 ىلع ديدج عقاو قلخب ةيلودلا تايوستلا حاير طغض
 ١9178 ماع تاداسلا قيرط نع لعف امك ًامامت ضرألا

 يتايفوسلا  يكريمألا نايبلا طقسأ امدنع
 0.؟!كرتشملا

 ردد نافدع
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 :ةديدجلا  ةميدقلا ةيروسلا ةطخلا .

 ينانسللا لشي

 ا سير ةافمإإ
 دو طوع موس درب جو

 ااا فو تو و دنقلا ب ل ف د ب ضو نجت ا د و ف ةقفلا من اخ ا نت ف

 35 را لا عقد نا أ ص ليف ,ءافكنلا لا 2 1 نبل يروسلا وقلا
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 ,ةينانبللا تاوقلا» سيئر هعزو يذلا نايبلا
 اربص يميخم رزاجم لطب ةقيبح يليا قباسلا
 ريغ وه ؛ةفاحصلا ىلع ,19/7 ماع ىف اليتاشو

 نانبل ةعاذإ نم نا يف عاذيس ناك يذلا )١( مقر غالبلا
 توص ةعاذاو .:لمأ»١ ايشدلبمل ةعضاخلا ةدمسرلا
 ةقطنملا ماحتقا ةطخ حاجن لاح يف :ةيفرشألا يف نانيل
 ,يقشمدلا خبطملا ىف .تدعأ يتلا :توردب نم ةيقرشلا
 .رابك طابضو نييسايس روضحبو .ةقئاف ةيانعب

 نييروسلا طابضلا رابك نم ةعومجم نا نويكأ ىقو
 طوقس ىلا تهتنا يتلا ةطخلا ذيفنت تلون ينلا يه

 نيساس ةحاس بلق يف ءىحرجلاو ىلتقلا نم ريبك ددع
 ةطخلا تناك كلذبو ءبارخو رامد ىلاو :ةيفرشألاب

 ةحئار حوفت .ةفاحصلا ىلع عزو يذلا نايبلا نمق
 . اراسيو انيمي ةقيبح اهقوسي ينلا تاماهتالاو ةرارملا
 عيزوت لبقو .ةيركسعلا هتدايقو ينانبللا شيجلا دض
 يف «:ترشتنا دق تاعئاشلا تناك ةفاحصلا ىلع نايبلا
 «رجفلا موجه» نع تاليوأتلا ترثكو ,ةيبرغلا توريب
 :اليئاشو اربص رزاجم يف ةقيبح يلبا قيفر هداق يذلا
 تايشيليمو تاميظنت هيف تكراشو :ءنيوز لاشيم
 تناكو .ةيروسلا تاطلسلا عم ةفلاحتم ةحلسم
 يه .ةيبرغلا توريب يف تددرت يتلا مهألا تاعئاشلا

 تارباخملا سيئر بناج ىلا ةقيبح يليإ دوجو
 يف ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا ةيركسعلا
 نم ءاضيبلا ةلمرلا ةقطنم يف نئاكلا جافيروبلا قدنف
 رابك نييروس طابض روضح بناج ىلا .ةيبرغلا توريب
 نا ضعبلا لاقو .ةيفرشألا ماحتقا ةطخ ريس نوعبتني
 ناو ؛ادوجوم ناك يرب هيبن «لمأ» ايشيليم ميعز

 غلبأ طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر
 ةكراشمب ةقيبح ىفتكاف :ةكراشملا ضفر هنكل .ةطخلاب
 يعويشلا بزحلا نمو «لمأ» نم ةحلسم رصانع
 .يروسلا شيجلاو ءقشمد يف ةطلسلا بزحو ينانبللا
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 ؛ينانبللا شيجلا تفدهتسا .ةسئاب ةيومد ةرماغم

 .عجمج ريمسو «ةينانبللا تاوقلا» فدهتسن نا لبق

 ةسنئر ةفع ..قنمللا لشنحلا
 تاعامتجالا ىلع نوعلطملاو ,نوعبتتملا نوبقارملا

 نا نودكؤي .ةيبرغلا توريبو قشمد يف تدقع ينلا
 برض :تناك :ةريخألا ةيركسعلا ةيلمعلا يف رسلا ةملكآ

 ةدايقلا ىوتسم ىلع هتينب ريمدتو ينانبللا شيجلا
 نا يف ىلوألا ةمدصلا تناكو .مهراغصو طايضلا رابكو
 ةمجهلا هجاوو .اكسامتم لظ ينانبللا شيجحلا

 ف هتحلصمل ةكرعملا ىهناو ٠ داضم موحهد ةيركسسفلا

 .يقيقحلا لاتقلا نم تاعاس عبس يلاوح
 نم دادعا لاقتعا يف تلثمتف ةيناثلا ةمدصلا اما

 يروسلا شيجلا طابض نم ةتس مهنيب نيحلسملا
 صرح دقو .كراعملا يف نوكراشي اوناك .بيقن ةينرب
 ,نييروسلا طابضلا لاقتعا ءاقبا ىلع ينانبللا شيجلا
 يتلا طوغضلا نم مغرلاب ,ةقلطملا ةيرسلا ا ٍق

 ىلع مهميدقت فدهب :نيفرطتملا ليق نم اهل ض
 .يركسعلا يروسلا لخدتلا ديكأتل نويزفلتلا ةشاش تف تس ادع لجل ذيوغل قانا مقالا سوشي وخلو.

 ةرعش ءاقبا ىلع تصرح ينانبللا شيجلا ةدايق نا ريغ

 لوقي امك .يروسلا شيجلا ةدايق نيبو اهنيب ةيواعم
 ةقالعلا ءاقدا ىلع نا ف تصرحو .ةهج نم :نوعلطملا

 لوقي امك .ضوافتلا ىوتسم ىلع ةمئاق ةيركسعلا
 .ةيناث ةهج نم .نويركسعلا

 لوصوو .ةيركسعلا ةيلمعلا ءاهتنا باقعا فو
 مهتمدقم يفوو ؛جافيرؤبلا قدنف يف نيعمتجملا ىلا ءابنالا
 ديس تماصلا يأرلا ناك .ةقيبح يليإ و ناعنك ديمعلا
 تناك .ةيبرغلا توريد يف تاعئاشلا نكل .فقوملا

 ْنَم كانه ناكو ٠ ,عراوشلا ىف جلثلا ةركك جرحدتت

 يه ةرييخألا ةيركسعلا ةيلمعلا نا :لوقيو سمهي

 58 يف عَقُو يذلا «,قشمد قافتا»ل ةيناثلا ةميزهلا
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 رهشلا يف سيراب تحاتجا ينلا باهرالا ةجوم نم
 ريغي .ام اًئيش ةيروس لمعت نا نم دب ال هناو .يضاملا
 ,ةمثو .ةديدج تارايخ مدقيو :نانبل يف ثادحألا راسم
 أرما تاب ء.ديدج يروس فقوم ةغايص نا دقتعي ْنَم
 .ةطلسلا ىوتسم ىلع يرذج رييدغت ريغ نم .اليحتسم

 يل ودلا جارفنالا ةلجع اهب قلطنت يتلا ةغرسلا لظ يف

 اهيف امن :تايوتسملا لك ىلع .نطنشاوو وكسوم نيب
 .ةيمدلقالا لكاشملا ةيوست

 ةدقشمدلا ةطخلا

 ىلع قافتالاو ةيركسعلا ةطخلل دادعالا نا عقاولا
 هتللخت .ًاليوط اتقو اقرغتسا .اهنومضم ذيفنت
 كلذ ناك مهألا عامتجالا نا ببر الو .ةداح تاشاقن

 تارباخملا سيئر ىلوخلا دمحم ءاوللا هدقع يذلا

 سيئر هرضحو :يروسلا وجلا حالس يف ةيركسعلا
 ,ايبود ىلع ءاوللا شيجلا يف ةيركسعلا تارباخملا

 نانبل يف ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا سيئرو
 ةيمح لقعو ةقيبح يليإو .ناعنك يزاغ ديمعلا
 .«لمأ» ايشدليم يف يركسعلا لوؤسملا

 دق ؛مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان ناكو
 دمو :؛ديدج يحيسم بزح سيسأت ىلا ةقيبح اعد
 ,ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا عم نواعتلا روسج
 تدتفت ةبعل ىلا هجاردتسا يف قشمد حجنن مل يذلا

 نا ةعلطملا طاسوألا لوقتو .مهقيزمتو نييحيسملا

 ةقيبح فرصت ْيف عضو دقرملا لاشيم ينانبللا رينودلملا
 لاشيم كراش امك .ةينانبل ةريل نويلم ةئم نم رثكا
 نيمأ ينانبللا سيئرلل قباسلا راشتسملا ةحامس
 - مادخ عورشمل ةضيرعلا طوطخلا عضو يف ؛ليمجلا

 يف يلوخلا ءاوللا هسارت يذلا عامتجالا نا مهملا
 نم ةيقرشلا ةقطنملا ماحتقا ةيناكما شقان ,قشمد

 ىلا ةرمدم ةبرض هيجوت ةيناكماو .ةدع تاهبج
 :ةيروهمجلا سيئر طاقسا ىلا يدؤت .ءينانبللا شيجلا
 ةقيبح ناكو .دالبلا يف تقؤم ةدايق سلجم نييعتو
 ماكحاب تعضُو يتلا ةيركسعلا ةطخلا ذيفنتل حشرملا

 بناج ىلا اهذيفنت ةعباتم ناعنك ديمعلا فلكو ؛ةقدو
 دبع :ناديقعلا مهتمدقم فو :نييروسلا طابضلا ضعب
 .دومح ىلعو يناتسغادلا مالسلا

 نا ىلع ةقيبحو ناعنكو ابودو يلوخلا قفتاو
 ,«قشمد قافتا» ذيفنت تهجاو يتلا ةيسيئرلا ةبقعلا

 تلذب يتلا تالواحملا عيمج ناو ,ينانبللا شيجلا يه
 نوع لاشيم دامعلا شيجلا دئاق نيب خرش ثادحال

 .لشفلا ىلا تهننا ؛ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئرو
 ,ينانبللا شيجلا عادخ نم دب ال» :ةقيبح لاقو
 ةطخلا ذيفنت نم ىلوألا لحارملا يف هدييحتو

 متن :عجعج ريمس نمآ يهتني نيح مث .ةيركسعلا
 يرب هيبن عم فلاحتلاب شيجلا ىلع ضاضقنالا ةيلمع
 ..طالينج ديلوو

 ةطخلا ةركف ترولدش دقو عامتجالا ىهتناو

 يف حجنت فوس اهنا ىلع ديكأتلا عم .ايلك ةيركسعلا
 عامتجالا ءاهتنا عمو .ةنهارلا ةينانبللا فورظلا لظ

 /لوليا 7٠ يف تبسلا مويرجف نم رفصلا ةعاس تدَّدُح

 ةهبج نم ماحتقالا نوكي نا ررقتو .يضاملا ربمتبس
 ىلع ةرداق ةيروسلا تاوقلا نوك ,ةيبرغلا توريب

 . [ "مالملت نمعمأت منعمعع 5

 ناهجو ةيفرشألا كراعمو سيراب تارجفتم .ةدحاو

 :نيروحم نمو .نيمحتقملل يتسيجوللا دانيسالا ميدقت

 هاجتا يف يواجربلا_ وكيدوسلا ربعم وه لوألا ١
 .ةيفرشألا

 اديص قيرطب أرورم ثدحلا ةقطنم نم :يناثلا  ؟

 .ةيقرشلا قطانملا يف ةنامرلا نيع ىتح ةميدقلا
 ةيركسعلا تادحولا تكرحن ةددحملا ةظحللا فو

 ىلا وكيدوسلا روحم تربعو .ةيبرغلا توريب نم
 شيجلا ناك يذلا تقولا يف ؛:ةيفرشألا ىف نيساس ةحاس
 روخم ىلع ةيركسعلا هتضبق مكحأ دق ينانبللا
 .ةيقرشلا قطانملا هاجتا يف للست يأ عنمو .ثدحلا

 نيذلا لعجو :ةيركسعلا ةطخلا لشفأ يذلا رمألا

 ملو .يركسعلا خفلا ىف نيساس ةحاس ىلا اومدقت

 لاشيم طقس ىتح ةليلق تاعاس ىوس كراعملا رمتست
 ررمأ دحأو :ةمجاهملا تادحولا دوقيب ناك يذلا ندوز

 اربَص ززاجم يف ةقيبح ٍبئاج ىلا اوكراش نيذلا
 اهلافقا متو ,توريب ةهبج تطقس اذكهو .اليئاشو
 نآلا يف .طقسو .ينانبللا شيجلا لبق نم ًايركسع
 يتلا ةهبجلا اهنا ىلع يروسلا مكحلا ناهر ؛هسفن
 طاقساو ينانبللا شيجلا برضل اهنم قالطنالا نكمي
 .ةيروهمجلا سيئر

 ,دانسالاو فصقلاب يفتكت تناكو ,لاتقلا يف ةرشايم
 اوئجوف .نييسامولبدلاو نييركسعلا نيبقارملا ناف
 نا املع .. نييروسلا دونجلا و طابضلا ضعب ةكراشمب
 ةيأ نم نييكارتشالا نييمدقتلا رذح طالبنج ديلو
 اذه ىلع ةهبج حتف نا اريتعم .ةيركسع ةكراشم

 ةرفوتم ريغ :ةيلودو ةيبرع ةلظم ىلا جاتحي ,ىوتسملا
 .نهارلا تقولا يف

 ةدسادسلا فادشألا

 بلطي اذامو ؟ةقيرطلا هذهب ةبروس تكرحت اذامل

 ؟نانبل نم نويروسلا نولوؤسملا
 هنا نودقتعي ؛نانبل يف يروسلا رودلل نوبقارملا

 ١١ يف ةقيبح يليا ةحاطإ ذنم :ةجاجزلا قنع يف روشحم

 بالقنالا نا نا ,يضاملا ماعلا نم رياني /يناثلا نوناك
 هدرط ىلا ىدأو ؛:ةقيبح دض عجعج ريمس هداق يذلا

 نيضراعملا نيينانبللا نّكم .ةيروس ىلا نانبل نم

 تاهاجتالا عيمج يف كرحتلا نم ءقشمد قافتا»ل
 بالقنالا كلذ حاتا دقو .ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا
 يساموليدلا كرحتلا نم اشماه ليمجلا سيئرلل
 مجيلخلا لود رازف .ةيبرعلا لودلا هاجتا يف عساولا

 .ًارس ىرخا ةيبرع لود يف نيلوؤسم ىقتلاو ءانلع
 اميرو .ةينيظسلفلا ريرحتلا ةمظنمب هتالص نكمو
 يسامولبدلا راوسرفدلا وه ليمجلا هققح ام زربأ نوكي
 تتاب وكسوم نا كلذ ,ةيقرشلا لودلا ةهبج ىلع
 تزربأو .ةينانبللا ةيعرشلاب اهتاقالع ىلع ةصيرح
 .دينأتو ةراشإ و كرحت نم رثكأ يف فقوملا اذه

 ةجاجزلا قنع يف اروشحم يروسلا فقوملا لظ دقو
 قابس ناديم يف ينانبللا  ينانبللا راوحلا أدب نا ىلا
 نوبقارملا ادبو .نيريخالا نيرهشلا يف ,ليخلا
 ىدمو .يروسلا ذوفنلا يف لهذم عجارت نع نوثدحتي
 نا ء,قشمد تدقتعا اذكهو . ثادحألا راسم ىلع هريثأت

 ,.اهرود وه ,يناننللا  ينانبللا راوحلا نم فدهتسملا
 لوأو .موجهلا ىلا عافدلا ةلاح نم لاقتنالا تررقف

 ,سيراب :ةيروسلا تاباسحلا يف ةعوضوملا فادهألا
 ارود بعل يسنرفلا ورتسياملا نا قيشمد دقتعت نإ
 رقوو «نيينانبللا نيب رظنلا تاهجو بيرقت يف ايساسا
 ,ةيلود ةلظم ليخلا قابس ناديم يف نيرواحتملل
 ةبرحلا سار رود رئازجلا هيف بعلت ايبرع اديياتو
 .مدقتملا

 نم ةينانبللا ةقرولا طوقس نا فرعت يتلا ةيروسو
 يلا يدؤي فوس .يلودلا جارفنالا ةلحرم يف ءاهيدي
 عسييمج ىلع ةرماغملا تررق :ةيبلس تاساكعنا

 زاهج سيئر ناعنك يزاغ ديمعلاف .تايوتسملا
 ىلوت يذلا وه .نانبل يف ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا
 رارقلا حرطُي نا لبقو .اينمأ ةيروسلا ةسايسلا ذيفنت
 .هذيفنتو هتشقانمل ,يلودلا نمالا سلجم ىلع 476 مقر
 تاوقلا بحسو ,ةيلودلا تاوقلا راشتنا ربع
 ,ينانبللا بونجلا يف ينمألا مازحلا نم ةينويهصلا
 نم ةصضاخ تادحو بيرست ىلع ناعنك ديمعلا ّرصأ
 ىلا نييناربالا نم ةريبك دادعأو :ةمر وسلا تارياخملا

 راحيو .ةددحم ةيركسع تايلمع ذيفنتل ,بونجلا
 نا ,4 75 رارقلا نم يروسلا فقوملا ةءارق يف نوبقارملا
 رارقلا ذيفنت ضراعت قشمد نا ىلا مهتيبلاغ ليمي
 نوبقارملا ءالؤه ززعيو .ايوغل هدييآتب يفتكتو .ايلمع
 ؛؟5 رارقلا ذيفنت نا» :لوقلاب .هذه مهرظن ةهجو
 فوس بونجلا نم «ةيليئارسالا» تاوقلا ءالجاو
 ,ةينانبللا ةقرولا يروسلا مكحلا يديا نم عزني
 نمألا ةزهجا دوجو ىلع ءاوضألا طلسي فوسو
 دقتعيو .«نانبل يف ةيروسلا تاوقلاو تارباخملاو
 ةكرعم تحتف يتلا يه ةيروس نا مهسفنا نويقارملا

 يف نوحلسم كرحتي نا ليحتسملا نم ذإ .بونجلا
 :وه يوق يسايس ءاطغ نود نم هريغ وا «هللا بزح»
 .نانبل يف يروسلا ذوفنلا

 يف ةيسنرفلا ةدحولا ىلع ةرركتملا تاءادتعالا نكل
 ىلا لمحت مل .بونجلا ىف ةيلودلا ءىراوظلا تاوق
 اسنرف نا نا ,ةاخوتملا جئاتنلا نييروسلا نيلوؤسملا
 رادصتسا ىلع يلودلا نمالا سلجم لمح يف تحجن

 ةيبنجألا تاوقلا عيمج جارخإ» ىلع صني ديدج رارق
 نم ةيروسلا كوكشلا زرع يذلا رمألا ,«بودجلا نم
 ظحالو .نا يف يلودلا فقوملاو يسنرفلا فقوملا

 -6 قطانملا ماحتقا يف ةيروس ةطخ نا .نوبقارملا
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 :اتكيأ يروعس فدذه - ..ةيلودلا يراوللا عاوق

 نم مغرملاب نا .يبونجلا مهلا ىلع غطت مل .ةيقرشلا
 .نانبل نم كلت وا ةقطنملا هذه يف لعتفُت يتلا ثادحألا
 حضفي ىنعملا اذهبو .ةهجاولا يف بونجلا ىقبي
 3 ةهجاوم يف يروسلا قز زاملا بونحلا

 ال .زجع نم ةيروسلا ةدايقلا هيناعت ام فشكيو
 توريب يف :ةيسايسلا قاروألا طلخ تالواحم هيطغت
 .ةيقرشلا

 نوبقارملاو نوللحملا جردا قايسلا اذه يفو
 اوطيرو .سيراب يف ةريخآلا تاريجفتلا ,نودياحملا
 ىلع ءادتعالاو .ةيفرشألا ماحتقا ةطخ نيدو اهنيد

  ينانبللا راوحلاو .بونجلا ىف ةيسنرفلا ةدحولا
 .ينانبللا

 يتاديللا نقدجلا عم تسيل قشمد ةلكشم نكل
 نولوؤسملا هفصي .يذلا سيِحلا بناج ىلاف .اسنرفو
 تداع يتلا ةينمألا ةطخلا كانه .ةبقعلاب نويروسلا
 ربع .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا اهبجومب
 .بيبا لتو نطنشاو عم اهتدقع يتلا ةريهشلا ةقفصلا
 ةقفاوم نويبرغلاو برعلا نويسامولبدلا فخي ملو
 تورسيب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ىلع نطنشاو
 ديمعلا اهذيفنت ىلوت يتلا ةطخلا هذه نكل ؛ةيبرغلا
 نئاهرلا ددع عفتراو .لشفلا ىلا تهتنا ناعنك
 ىلع وطسلا تايلمع تدازو ءنيزجتحملا نييبرغلا
 ةيداصتقالا عاضوألا تروهدتو .فراصملا

 ال ناكف ءيروسلا ذوفنلا ,آيلعف ؛روهدتو ..ةيشيعملاو
 ثادحاب وأ .تانولابلا ضعب قالطاب هتيطغت نم دب

 رمحلا طوطخلا زايتجاب ديدج يركسعو يسايس عقاو
 فرشمي نا ابيرغ سيلو .اماع رشع دحأ نذنم ةموسرملا

 قطانملا ماحتقا ةطخ ىلع نييروسلا نيلوؤسملا رابك
 .يروسلا رودلا ءافكنا فقول ةلواحم ف :ةيقرشلا

 ,ىرخأب وأ ةروصب .ةلوؤسم ةيروس نا عقاولاو
 يف ؛عيرذلا اهلشف نع ةلوؤسمو .ةينانبللا ةاساملا نع
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 هيمسي امل دح عضو يفو :نييبرغلا نئاهرلا قالطا
 فعاضتتو .نانبل نم قلطني يذلا «باهرالا» برغلا
 عم اهتدقع يتلا ةقفصلا باقعا يف اهتيلوؤسم
 توريب ىلا اهتاوق .اهبجومب تداعأو :نطنشاو
 .نئاهرلا قلطت وا :نمألا ققحت نا ريغ نم :ةيبرغلا
 ؛نئاهرلا قالطاو نمألا قيقحت يف عيرذلا لشفلا دعبف
 رابتخا يف و :فرصتلا يف ةرح ةيلودلا ىوقلا حبصت
 ينانبللا عضولا ةهجاومل ةمئالم اهارت يتلا بيلاسالا
 .يواسأاملا

 ةلاسملا ةيوستل ام ططخ ةيلودلا ىوقلا ىدل لهف

 ؟ةينانبللا
 نيلوؤسملا ناهذا يف رودي يذلا وه لاوسلا اذه

 لاؤسلا ىلع بيجي ضعبلاو .مهكبريو .نييروسلا
 قفاوم يتايفوسلا داحتالا نا» فيضيو .باجيالاب
 ,ةيقرشلا قطانملا يف ىرج امو .«نانبل يف ام ةغيص ىلع
 ةفوشكم ةيروس ةلواحم وه .سيرابو ءبونجلاو
 ,رركتملا ةيروس لشف نكل .ةينانبللا ةقرولا ةداعتسال
 ةيلودلا ىوقلا العج .اهذوفنو اهرودب ةقثلا مدعو
 نم ةيروس ذقنتو «نانبل ذقنت .ىرخا غيص نع ثحبت
 شيجلا رود نوكي امبرو .ينانبللا عقنتسملا يف قرغلا
 يف باهرالا زكارمو تايشيلبملا برض يف اريبك ينانبللا
 .بيرقلا ليقتسملا

 لهتست فوس ينلا ناهبجلا
 ةداعتسال ةيروسلا تالواحملا هتنت مل لاح لك ىلع

 نا لوقت ,ةلوؤسم ةيمسر رداصمو .ةينانبللا ةقرولا
 ,ةيركسعلا تاطايتحالا لماك ذختا ينانبللا شيجلا
 هذه عقوتت ذا :ءىوصقلا بهاتلا لاح ف عضوو

 ,روظنملا ىدملا يف ةيركسع تايلمع ةلسلس رداصملا
 ةلوؤسملا رداصملا ددعتو .ىرخا تاهبج ىلعو
 :يىلاتلا وحنلا ىلع ةريبك كراعمل ةحبشرملا تاهبجلا

 ثيح .يلامشلا نتملا يف ريوشلا روهض ةهبج -
 نم ةديدع رصانع اهعمو ؛ةيروسلا تاوقلا زكرمتت
 بزحلاو يعاصتحالا يموقلا يروسلا بزحلا

 نم ةيساسأ ةوق ةهجاوم يف .ينانبللا يعويبشلا
 اهقوفت تتبثا نا اهل قبس ,ينانبللا شيجلا
 رياني /يناثلا نوناك رهش فصتنم يف يركسعلا
 جئاتن .نيلضاوتم نيموي لالخ تمسح امدنع .يضاملا
 .اهتحلصمل ةريدك ةكرعم

 كبرحت نا .رداصملا ضعب دقتعتو :لامشلا ةهيج-

 تاوق باحسنا لظ يف .ابعص أرما تاب ةهبجلا هذه

 نيب تافالخ :فيلسب ءاكشو نورتيلا نم «ةدرملا»

 تلضف يتلا قشمدو ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا
 بزحلا نم رصانع بناج ىلا ءاهسفنب ةقطنملا مّلست
 ةقطنم ةهبجلا هذهو .يعامتجالا يموقلا يروسلا

 ركلا نم عون ىلا كراعملا اهيف لوحتت نا نكمي .ةيلبج
 ةحلصم يف سيل كراعملا نم عونلا اذهو .رفلاو
 اهيلع زكرمتت لحاسلا قيرط نا امك .يروسلا شيجلا
 .ينانبللا شيجلا نم ةدحو

 تاوق اهيف زكرمتت ةهيج يهو : برغلا قوس ةهبج-
 يف ءاول زربا ةهجاوم يف :يكارتشالا يمدقتلا بزحلا
 قشمد عيطتست نا بعصلا نمو .ينانبللا شيجلا

 تناك اذا :ةيركسع ةكرعم ضوخ ىلا طالبنج ديلو عفد
 تالداغمب ةموكحم ةهبجلا هذهف .اهديرت ال وكسوم
 ىلا عقدي دق ,ايركسع اهكيرحت نا ذا ؛ةيميلقاو ةيلود

 ىري الو .ينودهصلا نابكلا عم لماعتملا ءيبونجلا

 ةينح حتقا و ةحلضم يآ ءنف نهارلا تقولا ف :طالبنج

 هتاوق فازنتسا ىلا يدؤت فوس يتلا فوشلا  نيزح

 هتوق ىلع ةظفاحملا نا دقتعي هنا نع الضف :ةيركسعلا

 البقتسم ضوافتلاب هل حمست فوس يتلا يه .ةنهارلا
 .ىرخألا ةيسايسلا ىوقلا عم

 «,نويركسعلا نوبقارملا روصتيو :ةروقاعلا ةهبج
 ةقطنملا يف افزان احرج حتفت نا نكمي ةهبجلا هذه نا
 ليبج ىلع فرشت ةروقاعلا ةدلب نا رابتعاب :ةيقرشلا
 كبلعبب لصتتو .عجعج ريمس تاوق اهيف زكرمتت يتلا
 ةكراشمب ةقيبح اهنم قلطني نا نكمي يتلا ,لمرهلا -
 نيملسملا ةراثا دصقب «لمأ»و «هللا برخ» نم ننحلسم

 .اهيف نوشيعي نولازي ال نيذلا
 ىلع يروسلا كه اهحتفيس ينلا كراعملا هذه

 ًايئاهن طقسا هنا فشكت :نانبل ف تاهيبجلا نم

 عم يقيقح قابس يف تاب هناو :ةسايسلاو راوحلا ةغل
 لوؤسملا يناعي :حوتفملا قابسلا فو .يلودلا جارفنالا
 ةيروس لخاد يفف .ثاهللاو لهرتلا نم يروسلا
 مقافنو ؛يداصتقالا عضولا ةجلاعم نع زجع .اهسفن
 نآلا تاب امبرو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةمزآلا يف
 وه قزأملا نانبل نا .نيبقارملا عيمج ىدل .احضاو
 وه اذه لهف .ينانبل قرام وه امم رثكأ يروس قزام
 اهنم ىضمأ :مكحلا نم ًاماع رشع ةتس ةروتاف عفد ناوأ
 بورحلا لعشي .اماع رشع دحآ يروسلا سيئرلا
 .؟ةريغصلاو ةريبكلا ةينانبللا

 نم نيينانبللا نييسايسلا ضعب ىدل ريبك ليم ,ةمث
 عفد ناوأ ةفك حيجرت ىلا .ةيلودلا تاقالعلا يوذ

 6.ةلجؤملا ريتاوفلا وا ..ةروتافلا

 شلك زاوف
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 نارهطو سلبارطو وكسوم نيب : يديلا ف ع بارت نطنشاو

 اول اذا.
 سما ةعيلطلا»ل ا . موطرخلا

 ةموكحلا ةسائر يدهملا قداصلا ىلوت ذنم 5
 تاقالعلاو .يضاملا ليربا ةياهن يف ةيفالتئالا
 أومن مدقتت ال داكت ةيكريمألا ةينادوسلا

 ةيبلغا هعقوتب ناك يذلا وحنلا ىلع 1-6
 .!نييقارملا

 ةيسايس تارشؤم ربع ةيكريمألا ةرادالا نا كلذ
 ةمتحي ةعانق ١ ىلع تناك ةرشايم ريغ ةيسامولببدو

 دعب ةصاخ . اجاع وأ ًالجآ نا يريمن ماظن رايهنا

 ةدياكمو :نادوسلا بونج ىف يناثلا درمتلا عالدنا

 دعاصتو ؛يركسعلا فازنتسالا راثآ يموقلا داصتقالا
 لماكلا عوضخلل ىدأ يذلا رمألا .اهدئاوفو نويدلا

 ًايجيردت معدلا عفرو .ينودلا دقنلا قودنص طورشل
 ةميق ضيفختو .ةيساسالا ةيبعشلا علسلا نع
 ناك دعب نمو ,تارم عبس ءاهز ينادوسلا هينجلا
 ىوقلا فلتخمل عماج وحن ىلع يبعشلا ءادعلا مقافن

 نس رثا بونجلاو لامشلا يف ةرثؤملا ةيسايسلا
 ماع فصتنم ىف ةجوعملا ةينمألاو ةينيدلا تاعيرشتلا
 باصتغاو مهتلا ديعصت نم اهيحاص امو 8

 مساب يارلا باحصاو موصخلاب ليكنتلاو تايرحلا
 !نيدلا

 لئادب نغ ثحدن اكردمأ

 اهفلاحت مكحب ةيكريمألا ةرادالا نا ظحالملا نمو

 يف تكردأ ءيريمن عم كاذنأ يركسعلاو يسايسلا
 اهنا .ةئطاخلا هتاسراممو هتيبعش روهدت ءوض

 ءوض يف لئادبلا نع ثحبلاب لجاع وحن ىلع ةبلاطم
 ةبرقم ىلع نوكت نا وا .هتالامنحاو لبقتسملا رارقتسا

 سكتنا ول اميف ةعقوتملا تارايخلاو لئادبلاب ةقالعو
 !ةأجف طقسو ماظنلا

 يريمن ىلع يكريمألا طغضلا ناك كلذل امبرو

 هتكرح ةيرح ةلافكو .يدهملا قداصلا نع جارفالل
 ةيبعشلا تارايخلاو لئادبلا نم ًادحاو هرابتعاب
 رمثتسا دقو ؛:ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةحورضملا

 ىنأتو .ءاكذب ةحاتملا جارفنالا ةحاسم يدهملا قداصلا
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 ؟نادوعلل ةيكريسالا تادعاسما كفن
 ةدعاقب تعطقنا و هتالص طيشنت ةداعا يف

 ةفئاطلا ةماعز عم هتاقالع يف عدصلا بارو ءراصنالا

 ةيساسالا ةيحورلا ةدعاقلا لثمت يتلا ةيمتخلا
 لوبق باقعا يف ءيطارقميدلا يداحتالا بزحلل
 ماع يريمن عم ةينطولا ةحلاصملل يدهملا قداصلا

 ميعز يدنهلا فيرشلا موحرملا اهضفر امنيب 1
 فلاحتلا و قدسنتلا فقوت ىلا ىدأ ام وهو :نييداحتالا

 ةينادوسلا ةيسايسلا ةضراعملا ف نيحانح ىوقا نيب

 ..ةلماك تاونس عبس

 سيئرلا بئان شوب جروج صرح نا ةقيقحلاو
 نم هرسيغ نود يدهملا قداصلا ءاقل ىلع يكريمالا
 ماع لئاوا موطرخلل هترايز لالخ ةضراعملا تاماعز
 راد يذلا ليوطلا راوحلا ىوحف نع عيذاامو ه6

 اياونلاو كرحتلل ًارشؤم ناك ..يدهملا تيب يف امهنيب
 .؛هاجتالا اذه يف ةيلبقتسملا ةيكريمألا

 قداصلا موصضخ اهل جور يتلا تاعئاشلا نا لب

 ةلئاهلا تاناكمالاو ةمخضلا ليومتلا رداصم لوح

 تاباختنا ةكرعم لالخ ةمالا بزحل ترفاوت يتلا
 ىلا نئمطي نم كانه ناك .ةيسيساتلا ةيعمجلا

 ,ةيلورتب ةيبرع الود اهردصم ناك ول ىتحف .اهقيدصت
 ةيكريمألا ةرادالا ملع نع ابئاغ نكي مل عطقلاب رمالاف
 .!اهعنمل وتيفلا عرشت مل لقألا ىلع اهناو

 حيرصلاو نلعملا ناغير سيئرلا دييأت ناك أريخاو
 يضاملا سطسغا ةياهن يف يدهملا قداصلا ةموكحل
 يفو نادوسلا يف يوق يسايس رارقتسا لماع اهناو
 ةدواعمل ةيكريمألا ةموكحلا دادعتساو .ةقطنملا

 نا ىفنو :نادوسلل ةيركسعلاو ةيداصتقالا اهتانوعم
 ةكرحل ةدحتملا تايالولا همدقت ًامعد وأ ةقالع ةمث

 اريخأو «بونجلا يف قنرق نوج اهدوقي يتلا درمتلا
 طاقسا ثداحل اهفساأو اهءايتسا نطنشاو ءادبا

 نع ةثاغالا داوم نيدرمتملا عفمو .ةيندملا ةرئاطلا

 !اعوج توملا اهددهتب يتلا بونجلا قطانم

 يكربمأ قلف
 اهتناكم تدقف يتلا ةيكريمألا ةرادالا نا ىلع

 عالدناب نادوسلا يف ةيجيتارتسالا اهحلاصمو ةزيمتملا

 بغشلا قانتساو ءليربا نم سداسلا ةضافتنا

 هتاهجوتو ,يريمن ماظنل ليدبلا رايتخال ينادوسلا
 اهل مئاد قلق ثعبم تناك .ةزاحنملا ريغ ةيطارقميدلا
 تاسايسلل نادوسلا يف يبعشلا ءادعلا دعاصت ةيشخ

 بيرهت ةرماؤم يف اهطروت فاشكنا باقعا ف ةيكريمألا
 .ايبيل ىلع يركسعلا اهئادتعا مث .ةيحان نم اشالفلا

 تابلاطمو ةيمسر تاركذم لوح أري عيذن ال انلعلو
 ىلا موطرخلا ِق ةبكرتمألا ةرافسلا اهي تمدقت ةيهفش

 يذلا ءارزولا سلجم ىلاو يلاقتنالا يركسعلا سلجملا
 تالامتحا لوح .هللا عفد يل وزجلا روتكدلا هسارب ناك
 ءازإ :نادوسلا يف نييكريمألا ةايح ددهي يذلا ررضلا
 يذلا رمالا ,ةيكريمألا تاسايسلل رفاسلا ءادعلا ةجوم

 ةبكريمألا ةيلاجلا و ةرافسلا ءاضعال حامسلا ءارو ناك

 نيماتل ةصاخ ةسارح مقاطو ةيكلسال ةرئاد مادختساب

 ةباجتسالا ةدشب ضفر نيسلجملا الك نكل .مهئايح
 ةرافسلا تابلاطمو تاركذم هتنمضت يذلا طغضلل
 نييبيللاو نيينيطسلفلا ضعب ليدحرتيب ةيكريمألا

 ىوعدب :ةضافتنالا دعب نادوسلا ىلا اودفو نيذلا

 غءالمإ لثمي طغضلا اذه نا رابتعاب «نويباهرا» مهنا

 .!هتدايسو نادوسلا نوؤش يف الخدنو

 يفيقحلا بيلا
 ىلا ارخؤم هب ىلدا يذلا يدهملا قداصلا ثيدح فو

 بيسلا نا دقتعي هنا لاق ةيرهاقلا فسودلا زور ةلجم
 عجري نادوسلل ةيكريمألا تادعاسملا فقوتل رشابملا
 قالطا ثداح ىلا ةحضاو ةراشا ىف ؛ةينما بابسا ىلا
 يف موطرخلا عراوش يف يكريما يسامولبيد ىلع رانلا
 ةيجراخلا رماوأ تردص دقف :ةبلاقتنالا ةرتفلا ةياهن
 نم ًاروف نييكريمألا اياعرلا ليحرتب ةيكريمألا
 .نييكريمألل ةيداعمو ةنمآ ريغ ةلود هرابتعاب نادوسلا
 ثداحلا كلذ ذنمو موطرخلا يف نآلا كانه دعي مل ىتح

 نودثمي :مهتالئاع نود ايكريمأ رشع ةسمخ ىوس
 .!نادوسلا يف ةيكريمألا ةنوغملاو ةرافسلا مقاط

 «ةيبرغلا ةعيلطلا» هرشنب درفنن يذلا ريسلا نكل

 ةعومجمل نييت دقف .امامت فلتخم بيسلا نا دكؤي

 نا كاذنا موطرخلا اولصو نيذلا نيدكريمألا نيققحملا
 ةسفانمب» قلعتتو ةتحب ةيصخش ثداحلا عفاود
 الو .ةارما لوح هيلع ينجملاو يناجلا نيب «ةيئاسن
 ْيف ةينمألا ةلكشملا وأ باهرالاب ال ةتبلا هل ةقالع
 .!نادوسلا

 قافتإ ةمث نكلو ةقيقحلا فرعي يدهملا قداصلاو
 ةموكحلاو ةينادوسلا ةموكحلا نيد «ناملتنج»

 ثداحلا يف قيقحتلا جئاتن ةعاذا مدع ىلع ةيكريمألا
 .!لقالا ىلع نآلا

 بابسا لوح ديدج نم حلملا لاؤسلا روثي انه نمو
 اهتادعاسم ميدقت نع ةدحتملا تايالولا ماجحا
 ..سالفالا افش ىلع حيصأ يذلا نادوسلل ةيداصتقالا

 نود لوحب رمحألا يكريمألا ءوضلا لظبي اذاملو

 تاسسؤملاو لودلاو يىنودلا دقنلا قودنص ةدو

 نادوسلا ضارقا ىلا هكلف ىف رودت يتلا ةينامتئالا
 .؟هنودد ةلودحو

 نا ..نيبقارملا ءارآ هيلع قفتت يذلا باوجلاو
 قداصلا تاقالع هنع رفست فوس ام راظتناب نطنشاو

 سلبارط عم ,ةميدقلا»و وكسوم عم ,ةديدجلا»
 0.!لاقم ماقم لكل اهدعب..و نارما عص ؛«ةحجراتملا»و
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 _ ةاويفشللا نم ةدجبج حمو

 8 نرفلا | رثكأ ليمن سن

 قسنب لصاوتي سنوت يف مكاحلا تيبلا بيترت
 لالخ ةعرس بيترتلا قسن دادزا دقو :عيرس

 تالعافتل ساسالاب كلذ دوعيو ,ءلولبا رهيش ( ٠

 ,ةيحان نم يلازمل دمحم قباسلا لوالا ريزولا رارف
 دريشت يف ةيعيرشتلا تاباختنالا دعوم بارتقالو
 تايطعمل مث .ةيناث ةيحان نم مداقلا ريمفون / يناثلا
 طيبخملا يف  رييعتلا حص اذا «ةيسايسلا ةدوعلا»

 زيمتي مل يذلا فيصلا مسوم دعب ينودلاو يميلقالا

 ىلا لوصولا لجعتسي يسنوتلا مكحلا نا حضاولا
  ةقباسلا روهشلا ىف اهدقتفا رارقتسالا نم ايند ةلاح
 ةجاح ىف ةمكاح ةسسؤمك ايلخاد هعضو رارقتسا
 ماعلا يأرلا رظن ىف ةهازنلاو ةيقادصملا نم ريثكل

 .ايلود هتروص عيملتل ايجراخو ءسّيسملاو يبعشلا
 يملاعلا كنبلا طورش ىلع ةينمضلا ةقفاوملا دعيف

 رخآ يف ةينازيملا حيقنت ربع يلودلا دقنلا قودنصو
 فارشابو مايالا هذه مكحلا مامتها فرصني .بآ رهش

 لامكتسا يف عارسالل ةبيقروب سيئرلا نم رشابم يموي
 تاب يتلا ةلبقملا تامكاحملا دادغاو :دانسفلا تافلم

 دمحم لاطتس اهنا كشلل الاجم عدب ال امب احضاو

 زومر نم ةددحم ءامساو .رامع نب ةليسوو .يلازم
 ثيثح لكشبي دادعالا متي امك .ةقباسلا ةموكحلا

 ةيميظنت تاءارجاب ربمفون / يناثلا نيرشت تاباختنال
 برحلا ةسسؤم يف طبضلا نم ديزمو .ةديدج
 ,ةيموقلا تامظنملا» يف ةلثمتملا هتادادتماو يروتسدلا
 ىوتسملا ىلع اما .(...نيحالفلا داحتا  لغشلا داحتا)
 يف قباسلا ريفسلا كوربملا يداهلا ةيمست ناف يجراخلا
 لمحت يسبسلا دئاق نع اضوع ةيجراخلل اريزو سيراب
 ةيسامولبيدلل ديدج دهع مسر ثيح نم ةصاخ تالالد
 .ةليقملا اهتاهجوتو ةيسنونلا

 لاسفلا نافلم يلم وحن

 ىطعا ماعلا ةيروهمجلا ليكو لامر يمشاهلا
 اياضق ءالياب ةليلق مايا لبق ءاضقلا رصانعد هتاميلعت
 مامتهالا ةيمومعلا لاومالا ىلع ءاليتسالاو داسفلا
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 برقأب اهتافلم قالغا يرجي ىتح ؛ةيولوالاو قلطملا
 يارلا ءازا تاطلسلا جرح سكعي امم .نكمم تقو

 ةداعتسا يف اهتدغرو .ةهيركلا داسفلا حئاور نم ماعلا

 .اهلاجربو اهب اهينطاوم ةقث
 .- يلازم دمحمل ةفاضا  ةلجعتسملا تافلملا زربأ

 يف ةيكنبلا اهتدصرا فلملا رصانع مهاو .اهءابرقاو

 ىلع اهذاوحتساو اهتارهوجم عيماجمو ,جراخلا

 اياده) ةيروهمجلا ةسائرل اكلم ربتعت ةمهم اياده
 (بناجا ءاسؤرو كولم نم ةيمسرو ةيلوكوتورب
 يئامنيسلا جتنملا رامع نب قراط ءاهيخا نبا ةيضقو

 «ةنصارقلا» يبنجالا مليفلا يف ةظهابلا هتراسخو

 !ةلودلا لاوما نم َلَوُم دقو روهشملا
 ,قياسلا مالعالا ريزو  ةجوخلب رهاطلا - ؟

 .هترازو تادامتعاب فرصنلا ءوس اياضق ف مهنملاو

 دالبلا ىلع ةضبقلا ديدشت : ةبيقروب

 بتاكو امور ٍِق قئاسلا ريقسلا روتي دمحا -

 تافلاخم ةدع ايلاح هيلا بسنتو .اهلبق نمالل ةلودلا
 .ةلمعلا يف راجتاو بيرهت مهّتو ةيلام

 فرصتلا ءوسو ريوزتلاب مهتملا ةمالس نبريشب- ؛
 ةيمنتلا قودنصو قرولا معد قودنص تاباسح يف
 .هفارشال نيعباتلا ةيفاقثلا

 باونلا سلجم عفر .يذلاو يىنازم دمحم اما

 يف ةبيقروب سيئرلا بلط قفو هنع ةيناملربلا ةناصحلا
 ناف ؛ يضاملا لوليا ١7 نينثالا موي ةيئانثتسا ةسلج
 اهلوا .ةفلتخم مهتبو .ادج ةيبرق تراص هتمكاحم

 مهت اهل فاضت ةينوناق ريغ ةفصب دودحلا زايتجا

 ,ةفاقثلا ةرازو لاوماب ةفورعملا ءركفلا» ةلجم رادصا

 ءوسو ,.ةصاخلا يلازم ةيكلمل دوعت ةلجملا امئيدن

 اهفيراصمو ىلوالا ةرازولا تادامتعا يف فرصتلا

 نم ينلا ةمكاحملا ءانثا رهظت دق ىرخا مهتو .ةيرسلا

 نم ىأرمو عمسم ىلعو .ةينلع نوكت نا حجرملا
 .دحا ىلع ىفخت ال ضارغال نيتطاوملا

 دمحم للجن قيفرو متاح نا ةعلطملا رداصملا لوقت

 نيمهتملا نم ةعومجم امهعمو .نيفوقوم الاز ام يلازم
 هتجوز عضخت امنيب :لوالا ريزولا رارف ليهستب

 ةبقارمل (اقباس ةلئاعلاو ةارملا ةريزو) ةيحتف ةديسلا
 قيقحتلل ىعدتست دقو :ةسورحملا اهتماقا يف ةديدش

 ةرتفلل يئاسنلا داحتالا لاوماو تافلم يف ىرخالا يه
 ارخؤم يلازم ةلئاع تبلط دقو .هتدايق اهيف تلوت يتلا
 عفر دصق لخدتلا ناسنالا قوقح نع عافدلا ةطبار نم

 ناداختنالا لبق ةددهنلا

 مالعالا ءاوضا تحت نلعا لولدا 4 ءاثالثلا مود

 يتراقنلا قحوم يذيفتت بينكم ليكشت نع قموكخلا
 داحتا عم ةموكحلا عارص امهزرفا نيتللا لامعلا
 اتدايق تقفتا دقف .نييضاملا نيماغلا يف لغشلا
 دبعو يرجآلا ليعامسا ةعامج) «ماعلا داحتالا»
 ةعامج) «ينطولا داحتالا»و (يوانشلا راثسلا

 روتسدلا بزح نم ديدش طغض دعبو ؛(يواروب
 دهاجملا ءادنل ةباجتسا» جامدنالا ىلع ةموكحلاو
 نم ةيسنوتلا تاطلسلا فدهتو .«يخيراتلا ربكالا
 ةهبجلا» ءايحا ىلا :ماعلا»و «ينطولا» ديحوت لالخ
 ةمداقلا تاباختنالا ْق ةيلكش ةروصب ولو «ةينطولا

 1948١. ةيرجت رارغ ىلع
 داحتاو روتسدلا بزحل ةفاضا ةهبجلا هذه مضنو

 ىرجحا دقو  :نيحالفلل يموقلا داحتالا» ءلغشلا

 رهش نم 4١و ١١ يموي ارخؤم سداسلا هرمتؤم
 داحتا»و «يئاسنلا يموقلا داحتالا»  يضاملا لولبا

 .«بايشلا تامظنم

 تاكرح نكت مل :لوليا نم يناثلا فصنلا دودح ىلا
 نم دعب اهفقوم تددح دق ةضراعملا تازحاو
 ةنوآلا ىفو .اهيف ةكراشملاو ةمداقلا تاباختنالا

 ةصاخ ىرخالا رثا ةدحاولا اهفقاوم تنلعا ةريخالا
 (مكحلا ةهبج) «ةينطولا ةهبجلا» حفالم لامتكا دعب
 لامعا ُِق اهديدكت مش دقو يباختنالا اهجمانزمو

 ١ ةحئال ربع يروتسدلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا
 .ةبيقروب سيئرلا اهيلع قفاو يتلا لوليا

 نب دمحا) ؛ةيبعشلا ةدحولا ةكرح» ءانثتساب و
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 تاباختنا يف ةكراشملا ايئدبم ضفرت» يتلا (حلاص
 هداحتالا» ةكرحو .«ةيطارقميدلا ءاطغ مكحلل رفوت

 خانملا» ببسي ةكراشملا اهرودب ضفرت يتلا ؛يمالسالا

 ةضراعملا لئاصف يفقاب ناف :«سنوت يف ايلاح مئالملا ريغ

 وااينوناق اهب فرتعملا ءاوس (ةعبرا اهددعو)
 تنلعا ,يمسر فارتعا نود طاشنلاب اهل حومسملا

 ريمفون يناثلا نيرشت ١ تاباختنا ضوخل اهدادعتسا
 .ةمداقلا

 دمحا) «يمدقتلا يكارتشالا عمجتلا» فقاوم ىف
 دمحم) :ةيبعشلا ةدحولا بزح»و (يباشلا بيدجن
 (لمرح دمحم) ءيعويشلا بزحلا»و (رمع جاحلاب
 ليكشتو ةضراعملا لئاصف نيب قيسنتلل ؛ةراح ةوعد»
 جئاتن ىلا لوصولا ةيغب «يباختنا فالتئا عسوا»
 يتلا «نييكارتشالا نييطارقميدلا ةكرح» اما .ةسوملم
 ةيريبجلا هتماقا لخاد يريتسملا دمحا اهميعز عبقد

 اطورش تعضو اهناف .حشرتلا نم همرحي لكشب
 يسايسلا خانملا ةيقنت اهنم .تاباختنالا ىف ةكراشملل
 فحصلا نيوانع نع جارفالاو مكحلا بناج نم ماعلا
 عيمجلل حامسلاو ةفوقوملا ةلقتسملاو ةضراهملا

 ىلع ينويزفلتلاو يعاذالا مالعالا لئاسو لالغتساب

 ىلع اعبط ةوالع ةيباختنالا ةياعدلا يف ةاواسملا مدق

 .زرفلاو عارتقالا تاءارجا ىلع نيفرشملا ةهازن نامض

 لعجي ريمفون ؟ .دعوم ىلع ةيقابلا ةدملا قيض
 ةكرتشم ةيضرا لوح ةروكذملا لئاصفلا نيب قيسنتلا

 اهتاياغو اهتاقلطنم نيابتل ةيلمع ةياغلل ابعص ارما
 .اهماجحا توافنو

 هذه يف هلوصحب نويقارم لا قثي ديحو ءيش
 اهب مكحلا ةهبج زوفب اعبط مزجلا عم تاباختنالا
 ىلع اهيف ةيبعشلا ةكراشملا فعض وه ةبهيدب بابسال
 وهو .ةيلاحلا ةّئبعتلا لك مغر 118١ تاباختنا سكع

 م١ جئاتنب نينطاوملا ةبيخ ههماجتاب عفدت عقوت
 ةرمتسملا ؛مسوملا حئاضف»و .اهيف لصاحلا ريوزتلاو

 ةأوزيفا ةوطخ  خيكت له ةيجراغلا ةرازو :كورعلا ئيداهلا
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 عراشلا يف ةدئاسلا ةالايماللا لب ةيرخسلا ةلاح مث

 .اعم ةضراعملاو مكحلا نوؤش لايح

 تانيدعتلاو تاريوحتلا ةلمحل الامكتساو

 مكحلاو ةيرازولا تالاجملا ف تمنت يتلا ةديدجلا

 ةيبزحلا تاهجلاو ءاضقلاو (تايالولا) يلحملا

 ةيمومعلا تاكرشلا سار تلمشو ىطسولا

 هفصوب يسوتلا سيئرلا ماق ,ةيرادالا تاسسؤملاو

 .وجلا حالس ناكرا ةدايق رييغتب شيجلل ىلعا ادئاق
 دبع ءاوللا رييغت متف .يركسعلا نمالا ةيريدمو
 ناكرا ةسائر يف نامعن دمحا ءاوللاب يرهفلا ديمحلا

 اذه سار ىلع يناثلا رييفتلا وهو .ناريطلا حالس

 ةبرضلا دعب روهش ةعضب يف لجسملا حالسلا
 يف ةينيطسلفلا ةدايقلا رقم تفدهتسا يتلا ةينودهصلا

 يجيرخلا رامع ءاوللا لدبتسا امك !!طشلا مامح

 .يركسعلا نمالا ةرادا ىف ناميلس نب فسوي ديقعلاب

 يف سنوت ةرافس يف ايركسع اقحلم كلذ لبق ناك دقو

 .ةرهاقلا

 ةساسحلا زكارملا يف ةيلوؤسملا ةدم رصق نا مغرو
 ةبسنلاب يداعو سنوت يف فولأم رما شيجلاب
 ةيبالقنالا 1457 ةلواحم لشف ذنم كلذو .طابضلل
 لثم ناف .يطوحت ءارحاك .يطيارشلا رشهزالا ةدانقب

 يف ةصاخ اطابتعا ايتاي نا نكمي ال نيرييغتلا نيذه
 يغلاب نيعقومب قلعتي هنا ىلع ةوالع .فورظلا هذه
 .ناريطلاو تارابختسالا :ةيساسحلا

 عقاوم لج يف تاريغتلا ةقلح لمتكت نا نكمي اذكه

 ةدايقب ةديدج ةلحرمل ةديدج مقطا .مكحلاو ةيلوؤسملا
 ةلماك ربتعت ال ةقلحلا نالو .ةرشايم ةدابق ةبيقروب

 سيئرلا رداب دقف ةيسامولبدلا يف يرذج ريوحت ريغب
 :تاونس تس ةدم هتيجراخ ريزو لاديتسال يسنونلا

 سيراب يف «؛عماللا» هريفسب .يسبسلا دئاق يجابلا
 .كوربملا يداهلا ةنس ةرشع ثالث ةليط

 طقسم) ريتسنملا ةنيدم ديلاوم نم كوربملا يداهلاو

 دحاو فدهلاو مهتلا تدّرعت :يلازملا

 يف ادعَص اوجردت نيذلا نمو .(ةبيقروب سيئرلا سار
 ماظن تحت يكلملا دهعلا ذنم ةيرادالا فئاظولا ملس
 (اظفاحم) :دياق» ةطخ يف نيع دق ناكو :ةيامحلا

 ةلود فو .لالقتسالا ليبق ةبودنج مث سباقب
 تالاجملا ةفلتخم ةيرادا تايلوؤسم دعبو ةيروهمجلا
 / يناثلا نيرشت يف سيرابب اريفس ةدحاو ةرم يمس
 ف ةفالخلا برح «تعلدنا» امدنعو . سبمفون
 بصنمل اركاب نوفقارملا هحشر ةريخالا تاونسلا

 اريزو هنييعت نا ؛نآلا مهضعب ىريو ؛ىلوالا ةرازولا
 هتيمست قيست يتلا ةوطخلا نوكي دق .ةيجراخلل
 .لوا اريزو

 يولطلا رودلا
 لوا يفف ,ةيادبلا ذنم احضاو ناك كوردملا يداهلا

 ةبيقروب سيئرلا ةلباقمو نييعتلا دعب هل حيرصت
 راهظال ةصرف» ةيجراخلا سار ىلع هدوجو ربتعي
 يف ةقثلاب يحوت .انامياو ةيويح رثكا ملاعلل سنون
 ديسلا اهضوخي يتلا ميوقتلا ةكرعم بسكل اهتوق
 .«هرفص ديشر

 سنوتل ةريخالا نييبرغلا نيلوؤسملا ةرايز يتاتو
 امي «ملاعلاب رىسفتل ةنلعملا تاهحونلا ضعب كلذكو

  وكنرفلا يبرغلا بطقلا وا ءزحلا ملاعلا» ىمسي

 :حضاو ريبعتب يكريفا
 ةيجراخلا ولوؤسم عقو لوليا ١١ سيمخلا موي

 لود عم تاقالعلا لوؤسم نوسيش دولك عم ةيسنوتلا
 .يبوروالا ناملربلا يف طسوالا قرشلا و طسوتملا رحبلا

 ةعومجملاو سنوت نيب ليومت تايقافنا سمخ ىلع
 ةيدقن ةدحو نويلم "7,5 رادقمبو ةيبوروألا
 ليومتل كلذو .رانيد نويلم 15 لداعي ام يا ةيبوروا
 .ةيداصتقا تاسارد عيراشمو ةيئامو ةيحالف عيراشم

 طيطختلا ءاريخ نم دفو سنوت ىلا داع ماياب كلذ دعبو
 ةيبوروالا ةيفرصملا تاسسؤملا نم دوعوب ةيلاملاو
 .ةمزالا ةهحاوم ىلع ةدعاسملا صوصخب

 .ةعرسلا هذهب تادعاسملاو دوعولا قفدت عم

 ,رانيد نويلم ٠٠١ غلبمب ىلودلا كنبلا ضرقل ةفاضا
 عيباسا يف كلذ لكو هيلع قافنتالا عقو هنا وديب يذلا

 تاسسؤملا ءاطبا بيببس نع لؤاستلل انعفدي .ةليلق

 يف ةريخالا تاريوحتلا لبق ةدعاسملا يف اهئكلتو اهسفن
 وه ةيداصتقالا ةطخلا ريذجت ناك لهو .مكحلا هوجو
 ؟ةيبرغلا تادعاسملا قفدتل ديحولا يقيقحلا طرشلا

 مهءالمز اوراز نيذلا نوغاتنبلا طابض قيرف اما
 رداصم بسح اوثحب مهناف .نيعويسا لبق نييسنوتلا
 عطقب سنوت ديوزت رما تاطلسلا نامتك مغر ؛:ةعلطم
 .ةلوقعم طورشبو تارادارو تارئاط نم ةثيدح ةيوج
 لهو ..ةيقرشلا رطاخملا» هجو يف فوقولا ضرغلو
 لمشت ما طقف يفاذقلا سلبارط «ةيقرشلا» ينعت
 رحبلا يف ةماعلا ةيكريمالا ةيجيتارتسالا تادرفم
 ؟طسوتملا

 رارقب مزجلل ةيفاك ريغ ةروكذملا تايطعملا ودبن دق
 ال حضاو لكشبو ايرغ فاطعنالاب يسنوتلا مكحلا
 تاهجلا ضعبب سنوت تاقالع ةلاح نكلو .هيف ةبراوم
 م. مزجلا اذه ززعت :مايالا هذه ةيبرعلا

 فيرشلا ناورم
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 اوم سحووسمساو سوا سوو رسال جو وسافر م فدا

 اسي تاتيشنام ىلا صلقتت داكن ةيبرغملا ةضراعملا نا

 كروب ةري ب عمعب

 ا : 0 ا لا

 رسحلا برغم يف ديدجلا سايسلا مسوملا

 :«ةيبرعلا ةعميلطلا»ب صاخ - طايرلا

 يف لمعلا فقو نا انه .ضعبلا ربتعي [ 17
 تدقوتلاب ةيمومعلا تاسسسؤملاو تارادالا -

 (مرصتملا رهشلا فصتنم ذنم) يفيصلا ...
 اهتيقوت ىلع .ديدج نم .ةيبرغملا ةعاسلا طبضو
 ءوضلا ةراسشا ءاطعا ةياثمب .يداعلا يونسلا

 :ةيسايسلا تاطاشنلا فلتخم قالطنال رضخألا

 اهدمجي يتلا ةيعامتجالاو :ةيوبرتلاو .ةيداصتقالاو
 مغرلا ىلع اذهو ءاهبلغا ةيويح دمخي وا فيصلا لصف
 لكشب .ةيلاع لازت ال ةرارحلا تالدعم نا نم
 ةفدفخلا سيالملا نودنرب ناكسلا ةيبلاغو ,يئانثتسا

 نم :ثحبلل وأ .ةتفادلا سيالملا ىلا لاقتنالا راظتنا يف
 ال رخآ ماعل ةئفاد سبالم نع :لكش ال ةرود يفو .ديدج
 حلاصل تارييغت نم هنطاب يف لمحي اذام دحأ ملعي
 .ةيبلاغلا هذه

 ةيعضو نودصري نيذلا ءىطخي ام رثكأ امو
 نيح اما كلذو .ةيجراخ مالقاو نويعب :برغملا
 ثادحألا ضعب جئاتنو ةلاح فصو يف نوغلابي

 اقفو .نودمعي نيح وا .دلبلا اذه يف أرطت يتلا ئربكلا
 وا مهيناما طاقسا ىلا ,ةنيعم ةيسايس تالويمل

 .هتايصوصخو هتباوث كلتمي عضو ىلع مهتانيمخت
 ديرت دصر ةيلمع ةيآل قلطنملا نوكت نا يغبني ينلا
 نع ؛اييسن .ةلماكتمو ؛ةفافش ةروصب جرخت نا اقح
 .ءايشالا ةقيقح

 هذهب ةطاحالل معز يأ روطسلا هذه كلتمت ال ناو
 مايقلا لواحت دق ,.هنيع تقولا يف .اهناف ,ةقيقحلا
 .ثداح وه امل فارشتساو ىضم امل فافشتسا ةيلمعب
 ةديدعلا تايوعصلا مغر كلذو .تاآ وه ام مث «نآلا

 ,ةنمزألا هذه نيب لصاوف ةماقا نود ؛العف :لوحت يتلا

 اياضقلاو فارطألا نيبو :ةهج نم ء.اهتايضتقمو
 ةهج نم .اهاوتحمل ةنوكملا ةكباشتملا وا ةدرفتملا
 ..ىرخا

 ىلع نيثدح برغملا شاع أدج بيرقلا يضاملا يفو
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 هتحلصم ىري عيمجلاو ..ًانخاس أديد انل

 ةيقافتاب لمعلا ءعافلا قو .«نارفيا ءاقلر ْق الثمت

 ىلع نيماع رورم دعب ايبيلو برغملا نيب ةدحولا
 .اهعيقوت

 امهادص امهل ناك .اعم ,ئثدحلا نا هيف كش ال اممو

 ,امهنم لوألا ةصاخو .ىلوا ةلحرم يف .يوقلا يلخادلا

 مل وأ) ايجيردت تفخ نا ىدصلا اذه ثيل ام مث

 يتلا طاسوألاو مصاوعلا مظعم يف ءاضيا ؛تفخي

 لب راكتتسالاو ديدنتلا نم ريثكي نارفيا ءاقل تلبقتسا

 ةلمح رابتعالا نيعب انذخأ ام اذاو .(!فيوختلاو

 فلتخم لعف دودر وأ تانادبو ,يمسرلا حيضوتلا

 هةهقداصملا نيب ةحوارتملا .ةيسايسلا تازحألا

 قا قلقلاب عوفشملا تمصلاو رذحلاو نيجهنلاو

 ماعلا عراشلا ديعص ىلعو .لجسي نا ظحالملا ىلع

 ظ111ذ#11#آ1آذ]]ذز]ذزذ ]ز]ز ]| ]|
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 ةيطارقميدلا ةيعللا رارمتسا يف

 دنع .عقاولا رمآلاب سانئتسالا و فلاتلا نم عون ريغ
 هدحو يبرغملا لعفلا ف سيل عقاولا اذه نا ضعبلا

 ةدارا عم مجسنم داج يبرع لعف يأ بايغ يفو لب
 هسفن عقاولا اذهو .ةلتحملا ةيبرعلا ضرآلل ريرحتلا

 عم ةقالعلا ثيح نم ايباجيا ًارهظم ؛اضيأ .هل ذختي
 ف انه اهعم لماعتلا ةعيبطو :ةينيطسلفلا ةيضقلا

 ثيحو لب ,ةرصانملا ىلع عامجالا دجوي ثيح برغملا
 قحلا نع عافدلل ادحاو فص مهسفنا.ةيراغملا ربتعي

 سيلو .هلاجر دجي نا يغبني يذلا بصتغملا
 يف .قلعتب رمألا نا يا .هعازننال ,طقف .تاراعشلا

 بعشلل نماضتملا يبورعلا فقوملاب ,ليلحتلا ةباهن
 ةفخلا نم ريثكب .ضعبلا لواح ام وهو .يبرغملا
 نيب ةقرفلا قيمعتل هيف كيكشتلا .ةيلوؤسماللاو
 ةيبرعلا ةطيرخلا ىلع ةنكاستملا ريغ ريهامجلا
 .ةدعابتملا

 دوبدلا ءاذل ةطدم

 هاجت ماعلا عراشلا ندل نم فقوملا رمأ يف مسحن نل

 ةعباتم ىلا لقتننل .اقحال هكردتسنس نا :ةيضقلا هزه
 ءديو هردصم وه ثدح نم يمسرلا فقوملا ةعيببط

 رمتست قاعس دوجحو دكأتل ؛ءساسألاب و :نكلو .هقالطنا

 قيقد قطنم قفو نكلو .هدادتما ىلع ءاسثالا روليت

 قطنمو ًاروط ةينطولا ةدايسلا قطنم هنا :مراصو
 قفو .هاياعرب برغملا يف كلملا طيري يذلا ةعيبلا موهفم
 يملاعلا عصحتلل دفو طانرلا ىلا رضح ريخألا قطنملا

 ةيدوهيلا تايلاجلا ين وؤسم ةفاك مضي ةبراغملا دوهيلل
 سئأرش دقو .ملاعلا ءاحنا ةفاك ٍِق برغملا نم ةردحنملا

 فئاوطلا سلجمل ماعلا بتاكلا رامع ديفاد ذفولا

 يرديإ ليئافر هئاضعا نيب نمو برغملاب ةيدوهيلا
 ,زيريب قاحساو تيرتش ريسيمو ةريصحوب نوراهو
 .«يلدتاريسالا» تسدنكلا ُِق باون مق ءاضعالا ءالؤهو

 رادلا يف ةرداصلا «ةمألا ةلاسر» ةفيحص لوقتو
 نسحلا كلملا لابقتسا نأب (85/9/77) ءاضيبلا

 يخيراتلا موهفملا راطا يف لخدي دفولا اذهل يناثلا
 هاياغرب كلملا طبرت يتلا ةمئادلا ةعيبلل يديلقتلاو

 ةةدجنو قاقتا ناوقتل اقل بعوتتسا له ؛برغملا
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 ةفيحصلا تفاضاو .ةينيدلا مهنديقع تناك امفدك

 يف دفولا ةرايز ددح دفولا ءاضعا دحأ نأب هروكذملا

 يناثلاو :يبرغملا لهاعلل ةعيبلا ددكأت :امهلوا :نيفده

 ٌقرشلاب مالسلا ةماقا دوهجل ةدناسملا نالعا يف

 .طسوألا

 عم ًاضيا يقتليس دفولا نا «ةمألا ةلاسر» دقتعتو

 ضرعيل ينويهصلا ءارزولا سيئر زيريب نوعمش
 :ديبعوب يطعملا ديسلا ةفيحص لوق دح ىلع هيلع
 بعشلا قح ازريم عمجتلا تاشقانم جئاتن»

 .«لالقتسالاو ريصملا ريرقت يف عورشملا يسيادسلفلا

 نإف ؛يناثلا وأ لوألا قطنملا قفو ءاوسس .لك ىلعو
 كلملا دنع زنواحتن هز «يليئارسالا» . يبرغملا ءاقللا

 ندل نم هب ًافرتعمو أدوجوم أراطا يناثلا نسحلا

 ام اذهو .ساف رمتؤم راطا هنا .ةيبرعلا راطقالا مظعم
 هعم هترجا يذلا باوجتسالا يف يبرغملا لهاعلا هتيث
 (روتافرسبا ليفون) ةيسيرابلا ةيعوبسالا ارخؤم
 نايسن ىلع موقن ةرهاظ كانه» :لاق ثيح(65/4/75)

 تفرتعا دق ١5987 (ريمتيس) لوليا رهيششل ساف ةمق نا

 يف قحلا هل بارتكو ؛ةماكو ؛ةلودك (ليئارساب) امامت
 ودع وا . حبيش ةلود ماما :نذا ءانسل نحنف .ةنما دودح

 (...) هل مسا الو يئرم ريغ
 داحتالا ءاغلا صخ .انركذ امك .يناثلا ثدحلا

 ءاغلالا نا ءانه ,اموسحم تاب دقو .يبدللا  يبرغملا

 ,تهبت تأدب دق اهفورح تناك ةحفص يوطمل ءاج

 ىلا رظنلا نع فك هنم صاخلا ىتحو .ماعلا عراشلاف

 بعاتملا ضعب فيرصتل ةيناكماك يببللا فرطلا

 يارلا نم رايت نا لب .برغملل ةيعامتجالاو ةيلاملا
 نع هفرغي امم رثكأ يبيللا حئاسلا يف ري مل ماعلا
 ال يتلاو ,ةيبرغملا ةموكحلا اما .يجيلخلا حئاسلا

 ةقالعلا نم :ىلوا ةلحرم ف .ةديفنسم تناك اهنا كش

 نم ارط امو .روهشلا يضم عم اهناف ,ةيداصتالا
 دقع نم للحتلا نم أدب دجن مل لمشأ ةيسايس تاروطت
  يروسلا كرتشملا نايبلا ءاجو ؛اهلهاك لقثي ىسما
 نم تفصو :ةقالع نم ىقبت ام رخآ ىلع يتأيل يبيللا

 .«ةذاش اهنأب نيبقارملا عيمج لبق
 هذش ْق امم مغرلا ىلع .يبرغملا عراشلا نا مهملاو

 . [ هامل: نحترم مطختات - 1

 .اعم :نيتدحلا زواجتي نا عاطتسا .ميمعت نم ةرابعلا

 فورظ طغض ببسبو .ءايعوضوم» امهباعيتساب
 ةيمويلا هتايدح يف أدومص امهنم دشا تاقالعو

 تارادالا ىف لمعلا فقو ءاج دقلف ؛ةشردعغملا

 طبضو .يفيصلا تيقوتلاب ةيمومعلا تاسسؤملاو
 ديعيل يداعلا ىونسلا اهتيقوت ىلع ةيبرغملا ةعاسلا
 اذه يف اهلوأو :ةميدقلا تاداعلا ىلا دالبلاو دابعلا

 عيمج ْيف) سردمتلا لكشمو يسردملا لوخدلا مسوملا
 ,دعاقملا ددع ف صقنلا .ةمكارتملا تاجاحلا :(كالسالا
 وا تايناكمالا بايغ .ريطأتلا ىوتسمو ةبسن يف
 عجارت برغملا يف ةرم لوأل و ,فيظوتلل ةيلاملا بصانملا
 ,ىل وألا ةيئادتبالا فوفصلا يف ذيمالتلا ليجست ةبسن
 ةرهاظلا هذهل ةضراعملا هتمدق يذلا ريسفتلاو
 ,ةيسردملا ةيلمعلا لبقتسم يف لامآلا ددبت وه ةديدجلا
 نوناعي نيذلا نيجيرخلا دوشح ماما قافآلا قالغناو
 نم اماه ادشح نولكشيو ةلاطبلا ةرهاظ نم مويلا
 .راّرجلا اهشيج

 ,ةيئاذغلا داوملا برضت يتلا ءالغلا ةمزا كلذ يلي
 عم ةيئارشلا ةوقلل ماعلا فعضلاو ؛نكسلا عاطقو

 روجأ لباقم يف قالزنالاو ميوعتلل ةعضاخ ةلمع
 نم ةرركتملا دوعولا مغر عافترا يأ فرعت ال ةيندنم

 .ةيبرغملا ةيلام ا حلاصم لبق
 ةيلاملا ةلاحلا ىلع .الامجا .فوقولا ناكمالابو

 هتمدق يذلا درجلا لالخ نم برغملاب ةيداصتقالاو

 ةقطانلا :(85/94/58) :يكارتشالا داحتالا» ةفيحص
 ,ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزح ناسلب

 يتلا قافآلاو ةلاحلا هذه ةعيبط نع لءاسنت ينلا

 :ينآلا يف هزجون ام وهو .اهرظتنت

 .يلام طيطخت نودب ةديدج ةنس ىلا برغملا لوخد -
 .19/1/ ةنس ةينازدمل امومع طيطختلا بايغ وا

 قالزنا وهو .مهردلا قالزنا رارضاو تاضقافنت
 ليخادملا يوذل ةيئارشلا ةردقلا صيلقت يف مهاس»
 نيفظوملا عاطقو ةلماعلا ةقبطلا مهسار ىلعو ةتباثلا
 .«نيروجاملاو

 ؛تالواقملاو ةلودلا ند مارتلالاو دقاعتلا بايغ 3

 ىلا نويد نم اهيلع ام ةيداتب ةلودلا مايق يف لثمنملا
 فوفص يف ىربك تاحيرست ةلمح باسح ىلع تالواقملا

 ليوختو :بئارضلا ةيدات باسج ىلعو .لامعلا
 .ةسوكعم جئاتن اهل ترهظ تازايتما صاخلا عاطقلا

 ةسايس لشفو ةيجراخلا ةينويدملا ةمزا مقافت

 .يقيقحلا حالصالا بايغو رييستلا
 يتلا ةضراعملا تاداقتنا لمجي ريخألا رصنعلا اذه

 تاذ برغملا يف ةيداصتقالا ةمزألا نا امئاد ربتعت
 لشفلاب لوقلاو .اتاتب ةيفرظ تسيلو .ةيوينب ةعيبط
 كلذك اهنمو  ًاضيأ .ةضراعملا دنع .طيبتري رييستلا يف

 يبعشلا يطارقميدلا لمعلا ةمظنمو لالقتسالا بزح
 بايغ هيشي امب  ةيكارتشالاو مدقتلا بزحو
 اهحرطي يتلا ةلئسالا ةهجاوم نم اهبرهتو .ةموكحلا
 رييست ىلع راصتقالاو ,باونلا سلجم يف نوبختنملا
 .ةيداعلا رومألا

 ةفيحص ريبغت دح ىلع .ةياهنلا ىف ةمزألا نا

 ةجلاعمو ريدست ةمزا كلذك يه» :«يكارتشالا داحتالا»

 ةسكاعم ةدودنب تارادتخا نع ةجتان اهنا ىلا ةفاضالاب

 هب ثدحتت يذلا قوطنملاو قطنملا وه اذه ناك اذا
 ىلعو .ةيمسرلا تاهجلا ىدل ودبب ال هنإف ةضراعملا

 نم فوختلا وأ قلقلاب يحوي ام .ًايرهاظ لقألا
 اهبازحاأو ةموكحلل ةيلاوملا فحصلاف .لبقتسملا
 عيراشملاو .مهتالقنتو ,ءارزولا ةطشنا دصر لصاوت

 اهلالخ نم برغملا ودبيو .اهزاجنا ىلع نوفرشي ينلا
 اهتايباجياب ةيمنتلا ةكرعم رامغ ضوخي ًامجسنم ادلب
 ضعب ةلكيه ةداعا ةيلمع فقوتت ال اميف .اهبعاصمو
 ةماهلا تانيبعتلا دعبف ,ةلودلل ةيساسالا تاعاطقلا

 ,مالعالا ةرازو) يمسرلا مالعالا ةسسؤم اهتفرع ينلا
 ,ةيلخادلا ةرازوب ايلاح ةطبترملا (ةزفلتلا ,ةعاذالا

 زكارم تقحل ةديدج تانييعت ةيلاملا ةرازو عاطق فرع
 سيئرل رشابملا فارشالاب اهيف نييعتلا متو .ةساسح
 بيترت ةداعاو لقن ةيلمع تناك كلذ لبقو :ةلودلا

 .دالبلا ف تاظفاحملا ةفاك ةعقر تقحل دق ةعساو

 ْ .ةيزكرماللا ةسايسل ديدج طبضو
 .يمسرلا ديعصلا ىلع .ثادحألا نم زرب ام رخآ

 نم ينارمعلا ميرك دمحم دسسلا ءافعا نع نالعالا

 بابسألو .هنم بلطب كلذو ؛ىلوألا ةرازولا بصدم
 يقارعلا نمدلا زعروتكدلا نيبعت مت اميف .تحب ةيحص
 لوأ أريزو .ةيسطولا ةييرتلا ريزو
 تابسانم يف بان نا يقارعلا روتكدلل قيسو اذه
 ةينامث ذنم لغشي يذلا ينارمعلا ديسلا نع ةديدع
 تافسوفلا بتكمل ماعلا ريدملا بصنم ماع رشع

 برغملا يف ةيمومع هبش ةسسؤم مهأ وهو ,يبرغملا
 ةينطولا ةورثلا قيوستو جارختسا ىلع فرشتو
 اذهب أظفتحم ينارمعلا ديسلا لظ دقو .دالبلل ىلوألا
 لاوحأب ةقيقدلا هتفرعمو هتكنحل ارظن بصنملا

 ناديم ف ةقيثو تالص اهعم هل يتلا ةيلودلا قوسلا
 رداصملا ضعي تناك دقو .ةيلاملاو ةيراجنلا تالماعملا

 لامتحا نع ةرتف ذنم تثدحت دق طابرلا ف ةيسايسلا
 ديسلا ةلاقتسا ناو اميس يموكح ليدعت ثودح
 اهيف فرعي مل روهش ذنم ةحورطم تناك ينارمعلا
 .ةدودعم تاغامتجا الا ةموكحلا سلجم

 لوآلا سيرولا نيع ذنم هنا ؛اضياأ .ركذلاب ريدج
 نأ ادب ديبعوي يطعغملا ديسلل افلح هيصنم يف قياسلا

 ةفيص ذختتل اهقيرط يف ةيبرغملا ةموكحلا

 مغرلاب ةيسايسلا ةحسملا اهنع عجارنتو ةيطارقونقت
 ةيسايسلا تارايتخالا تاذ اهيف ةكراشملا بازحألا نم
 سركتتس ةيطارقونقتلا ةعيبطلا نا كش الو .ةنلعملا
 :جهنملا اذه دكؤي اممو ,ةديدجلا ةموكحلل ةبسنلاب

 حلاصملا تايلوؤسم ةلكيه ةداعا ةلصاوم )١(

 نم مقاطب اهميعطتو «تارارقلا فلتخم يف ةيساسالا
 ,ةددعتم تاصاصتخا نم نييعماجلاو نيفظوملا
 ءالولا الإ قيسم يسايس ءالو يا نع رظنلا فرصيبو

 مدع (1) .ةمكحملا طابترالا ةقلح ربتعي يذلا .شرعلل
 يف اهكارشا دصق ةضراعملا بازحا عم رواشت يا دوجو
 جمارد طورشب ةريخألا هذه ثدشنو .دالبلا رييست

 .ىندألا دحلا حالضا

 ةوطخلا عطقي برغملا نا .كاذو اذه دعب .دكؤملاو

 يعامتجاو يداصتقاو يسايس مسوم قيرط يف ىلوأآلا
 ةسايسلا ةسراممو :مادتحالا نع دعبلاب زيمتم .ديدج
 يهو ,ةمئاقلا ةيطارقميدلا ةيعللا قطنمو فارعا قفو

 ةصاخو :اهرارمتسا يف هتحلصم عيمجلا ىري ةبعل
 وا ةضهانم تاتيشنام ىلا صلقتت داكت يتلا ةضراعملا
 دادزت يتلا ةيمسرلا ةسايسلل ةسكاعم تايحاتتفا
 ةيددعتلاب فوصوم عضوب ةطاحاو ةدايس
 [1.ةيلاردسللاو
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 كنئقثق 2 فازت " :نايغ لإ عيطتلا راعشل لمع .نينبحت ءاقللا وح رارشما

 ةيبرعلا نوؤشلا ررحم بتك
 نارفدا ةديرغملا ةيسلطالا ةنيدملا ءاقل مت نيح

 سيئر زيريب نوعمشو يناثلا نسحلا كلملا نيب

 عقو ثدحلا اذهل ناك ينويهصلا نابكلا ءارزو :

 رخآلا ضعمبلا لدع ةمدصلاو .ضعبلا ددع ةأحافملا

 يبرغلا بناجلا نم مهو .اوبرغتساو اوئجوف نيذلا
 ءاقللا ىلع ةيبرع ةلود لوؤسم مدقي نا .ةصاخ

 ةروطخ نم مغرلاب «ليئارسا» يف لوالا لوؤسملاب
 ىلعو ؛هذهك ةيلمع نع بترتت نا نكمي يتلا تاعبتلا
 عم ثدح ام ريظن ةيبرعلا ةعطاقملا تالامتحا اهسأر

 :ةصاخ مث :ةلتحملا سدقلل تاداسلا ةرايز بقع رصم

 نيماع دعب 191/4 ةنس ديفيد بمك ةيقافتا عبقوت دعب

 .هيارغتسا عم قفارت هسفن بئناجلا اذه نكل .كلذ نم

 رزجاوحلا لك قوف زفقي يذلا .برغملا كلمب ٍباجعا
 قرشلا يف مالسلا قيقحتل ةيعوضوم فورظ قلخل
 ,اسنرف اهبلتو ,ةبكريمالا ةدحتملا تايالولاو !!طسوالا

 هذهب بحرملاو دئاسملا حانجلا ةعيبلط ِق نافقم

 نكل ءيبرعلا فصلا ىلا نومتني اومدص نيذلاو

 ىلا وعدب امم ذا :ءقالطالا ىلع فصلا اذه لك سيل

 ةيبرعلا ةعماجلا نادلب قرغتسي نا وه اقح هابتنالا
 فقوم يا نع ريبعتلا نع ةيبلغالا ماجحاو .تمصلا

 ةمدقتم ةلحرم هفصوب هبلا رظنلاو :ءاقللا نم حيرص

 يتأن ال نحنو .طسوالا قرمشلا عازن عم لماعتلا قف

 ساف ططخم فوج ىف ديصلا لك ماد ام اقلطم ديدجب

 مسسف .ءاطعو اذخا :قفاوتلل .هاهتنم ِف حمطب يذلا

 نم حضاو فقوم ذاختا نع ماجحاللو .نافير ططخم

 ١9541 لوا نيرشت 5 - ١78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 3 '6

 يناثلا نمحلا راوشمل ثالث كايفلخ
0 

 3 لملب ىلا لوحتي نارفلا داقل
 !«يلبن رمقا» ١ يب رغللا راوخلل

 0 00 1 0 0 هي 7 20 00 روع

 ةدوقفل ةيسنلاب ةمكاحلا ةيبرعلا ةيبلغالا لبق

 رصم ةيروهمج عم رشابملا ريغو رشابملا طابترالا
 .ةيبرعلا

 للملا ةوطخل تامس ثالث
 يناثلا نيسحلا ةردابم ذخأت نيفقوملا نيذه نيب

 :ةيسايسلا ةسرامملا نم عاونا ةثالث تامس
 هنا :يجيتارتسا جهنمو .ىل ومش رهظم وذ لوالا -

 يفو .ةيلودلاو ةيبرعلا فارطألا ثحب نم ىحوتسم
 يبرعلا عارصلل لح نع ,ىمظعلا ىوقلا اهبلص

 ريرقت نم نكمت ةغيص نع ثحبلاو .«يلينارسالا»
 يتلا ةقيثولا ةقالعلاو .ينيطسلفلا بعشلل ريصملا

 يفو ةيبرعلا لودلا ءامعر نم ددع عم برغملا كلم طبرن
 حانجلا لودي هطبرتو .ةيدوعسلا ةيبرعلا اهتمدقم
 نع الضف .ةدحتملا تايالولا اهتعيلط فو يسلطالا

 يسايسلا هحومطو .ةيبرعلا ةمقلل (ةقباسلا) هتسائر
 رود زاجنال لهؤم هناب سحي هتلعج ؛يصخشلا
 .طسوالا قرشلا لكشم لايح «يخيرات»

 ةعيبطب طبترم جهنمو .يبرع رهظم وذ يناثلا
 يبرعلا نطولل ةيجولويديالاو ةيسايسلا ةبيكرتلا
 ىرخاو ةلدتعملا لودلا ةعومحجم ىلا .الكش .فنصملا

 مويلا ودبي فينصتلا اذه نا عقاولاو .ةلدتعم ريغ
 تقتلا يتلا 1987 ةنس ساف ةمق ذنمو لب .ايراوتم

 عارصلا لحل عورشم ىلع ةيبرعلا راطقألا مظعم اهيف
 نا يناثلا نسحلا ربتعا دقو .ينويهصلا  يبرعلا
 ةيضرالا اوعضو ساف ططخم ىلع اوقفاو نا .برعلا

 راوحلا اذه ليسو سسا اهيلع موقت نا نكمي يتلا

 ناريغ .هيف ع ورشلا ةمهم .ايصخش وه .لوخي مل ناو
 تمصلا فقومو .ةوطخلا هذه ىلع نسحلا كلملا مادقا

 ام لءاستن انلعجي اهنم .ةيبرعلا ةمظنالا نم ديدعلل
 نع ريبعت درجم تءاج دق ةيبرغملا ةردامملا تناك اذا

 اهترين يف ةموكحم ةمغن اهنا عا (يتاذ) يلحس راتخا
 ؟ةيعامج ةفوزعمب

 طيترم هنا لق وا فرص يبرغم رهظم وذ ثلاثلا

 يناثلا نسحلا ةفسلف» ىف هتيمست نكمي امي

 :دالبلل يلخادلا رييستلا صخي ام يف ءاوس ؛ةيصخشلا

 فلتخمب ةيلودلاو ةيبرغلا تاقالعلل هروظنم وا

 رؤمالا هذه ءازا .اهبف جردنتت يتلا تاعازنلا و اباضقلا

 ,رح ةلود سيئر هنا برغملا كلم ربتعي اعيمج
 نيذه نم اقالطناو ةلوفكم هدلبل ةينطولا ةدانسلاو

 ىلع مادقالل لوخم هسفن دجي برغملا كلم ناف نيتياثلا

 نم ةروشملا بلطد نا نود تاردابملا نم امئالم هاريام

 ! !هتدايس يف الخدت ريتعت تاريدقتل الاب يقلي وا دحا

 .ةيسايسلا ةسرامملا نم ةثالثلا عاونالا نا دقتعن

 لثمت .اهانأزتحا ىرخاو .اهل انضرع يتلا :تامسلاب

 ىلع برغملا كلم مادقا ف ةيساسالا تايفلخلا
 طسوالا قرشلا عازن عم يطاعتلاو «نارفدا ««راوشم»

 ينويهصلا نايكلا يلثمم عم رشابملا راوحلا بولساب
 ةجبتن ناف :لاقي امك .جئاتنلاب ةريعلا تناك اذاو

 مخ ام اذه نا وا ءلشفلا يه تناك «راوشملا» اذه

 .لاصتالا دعب ىلوالا مايالا يف .لقالا ىلع .هب فارتعالا
 وا ديدنتلا وا ةقفاوملا مدعل ةجيتنو :برغملا كلم نا مث
 نلعا هتسرامم هيب تليوق يذلا ظفحتلا وا ناجهتسالا

 نمو :ةيبرعلا ةمقلا ةسائر نم هتلاقتسا ميدقت نع

 22 - 1 مان ملل نمرجلت ع حمال -



 ةلاقتسالا هذه .اهنمض نم ةيبرعلا ةعماجلا ةرود
 مل اننال دحاو فرط نم ةمئاق .ةقيقحلا يف . تدقب ىلا

 يبرعلا فقوملا دعب فرعن ملو .ةيمسر ةيقيكبي .عمست

 باب يف لخدت اهناف كلذ ىلع ةوالعو .اهنم يمسرلا
 امك .لاقتسا يناثلا نحسلا كلملا نا يا .:كل تيه»
 داقعنا هجو يف اقئاع برغملا ربتعي ال ىتح ,؛هسفني ركذ

 فصلا ديحوت ىلع ةرداق نوكت ةلمتحم ةيبرع ةمق
 تارارق نم امئالم هاري ام ناحتال الها هلعجو يبرعلا

 اذه ءارو نمو .:يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا ناشب
 مل يتلا ملس اللاو برح اللا ةلاح نم ج ورخلا :عبطلاب

 .نآلا ىلا ليدب يا اهنود حرطي
 ناب نوردقي نيظحالملا ضعب حار اعيرسو

 كلم يلخت ينعت ةيبرعلا ةمقلا ةسائر نم ةلاقتسالا

 نايكلا عم راوحلا عورشم نع ايتاهن برغملا
 ءالؤه نكل .ايئاهن نارفيا فلم يطو .ءينويهصلا
 نم برغملا باحسنا ينعت ال ةلاقتسالا نا اوسانت
 تايفلخلا نم لصنتلا الو :ةيبرعلا ةسايسلا ةدئام
 ىلع :ةمئاق لازت ال اهنا كلذ .اهنع انثدحت يتلا ةقباسلا

 فقوم يا رولبت مدع ناف كاذو اذه نم رثكا لب ءضرالا
 ,ربتعي ةيبرغملا ةردابملا نم كسامنم يبرع لعف در وا
 تمص .اهل يدصتلا نع ازجع .رتشابم ريغ لكشب ولو
 رمالا ناك ناو .اهيلع قيدصت ةداتمي وف برعلا ضعب

 !! .مكناهرب اوتاه» ف ءاذه سكع ىلع

 طورشم لوبقو راوحلل ردج
 ام وه نايعلل رهظي يذلا ديحولا ناهربلاو

 سليارطو قشمد نيب ال بيبا لتو طابرلا نيب عطسيس

 . 1 مامر ندعم معمر 03

 مصاوعلا نم اهاوس وا ةمصاعلا رئازجلاو هذه وا

 دعتسم يناثلا نسحلا نا ديفي ناهرب .ةضفارلا

 يخيراتلا موهفملا باب نم ناو هعورشم يف امدق يضملل
 اياعرلاب برغملا كلم طبرت يتلا ةعيبلل يديلقتلاو
 ,جراخلاو لخادلا يف ةيبرغملا ةيلاجلا نم دوهيلا
 هئانباب بالا ةقالع ةعيبط ةقالعلا رارمتسال يطعتو
 برغملل ةيخيراتلا ديلاقتلا تناك اذاو .نييحورلا

 نم ةعبرا دوجو ناف اهنوصتو ةقالعلا هذه ىعرن
 عمجتلا دفو نمض «يليئارسألا» تسينكلا باون
 نسسحلا كلملا هلبقتسا ىذلا ةبراغملا دوهيلل يملاعلا
 ةيتامغاربلا ديعص ىلا ديلاقتلا هذه لقني يناثلا

 نكمي ةيبرغملا ةيدوهيلا ةيلاجلا نا ىنعمب ؛ةيسايسلا
 راوحلا رارمتسال ةعورشم ةغيصو رسج ىلا لوحتن نا
 ,هتابقع ليلذت لب ؛هتياعرو «يليئارسالا»  يبرعلا
 يكذت نا «ةيليئارسالا»  ةيبرغملا اهنفصب اهنكميو
 نا .ادبا دمخت نا اهل داري الو نارفيا ف تدقتا تارمج
 ناويدلا هردصا يذلا غالبلا نم دافتسي ام وه اذه

 نسحلا لابقتسا نع ثدحتي يذلاو .برغملا يف يكلملا
 يدوهبلا عمجتلا سيئر بئان «:يردا يفار» ل يناثلا

 تسينكلا يف ةيموكحلا. ةلتكلا ناسلب قطانلاو
 لالخ ملسو .ريخالا اذه نم بلط ىلع ءانب «يليئارسالا»

 ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر نم ةلاسر لابقتسالا
 يفار» نا يكلملا ناويدلا غالب فيضيو .زيريب نوعمش
 يف برغملا كراشب نا يبرغملا لهاعلا ىلع حرتقا «يردا
 يذلا يلودلا رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا لامعا
 ,طسوالا قرشلا يف مالسلا رارقا طورش ددحيس

 لجسو .رمتؤملا يف برغملا ةيوضع هيلع ضرعو
 يف ىعسي ءىتف ام» برغملا كلم نا ىلا ارظن هنا غالبلا
 طسوالا قرشلا ةقطنم يف مئادو لداع مالس ةماقا ليبس
 ,ةيبرعلا ةمقلا ةسائر نم هتلاقتسا كلملا نالعا مغر)

 نايكلا عم برغملل ةكرتشم دودح دوجو مدعو
 هيلع حرتقا امل يئدبملا لوبقلاب لضفت دقف (ينويهصلا
 ةنجللا يف كراشت نا )١( :ةرورض حوضو لكب ازربم
 فارطالا ىلع ةوالع يلودلا رمتؤملاو ةيريضحتلا
 ىف ةيوضعلا ةمئاد سمخلا لودلا ةمتهملا ةينعملا
 هجوب حاحلالا عم ةدحتملا ممالل عباتلا نمالا سلجم
 لثمت نا (؟) .يتايفوسلا داحتالا ةكراشم ىلع صاخ
 امهبلا راشملا رمتؤملاو ةنجللا يف ينيطسلفلا بعشلا

 ضرغلا اذهل اهنيع يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 دقو ١417/4 ةنس طابرلاب دقعنملا يبرعلا ةمقلا رمتؤم
 .«نيدعتلا اذه ةبلاتلا ةمقلا تارمتؤم تدبا

 رارصتساو ,كىيسامنم يبرع فقوم يا بايغ اما

 لحل ةرياغم ةيؤر يا رولبت مدعو .ءاربغلاو سحاد
 ططخم ْيف موسرملا راطالا جراخ طسوالا قرشلا عازن
 ديحولا ناهربلا ةباثمب ايلاح نارفيا ةمق ودبت ,ساف
 عارصلا قايس يف ةظحل درجم نوكت نا نع تفك دقو
 لسلسم ىلا لوحتتل «يليئاريسالا»_ يبرعلا (راوحلاو)

 توكسم وه امل يلمعلا ديسجتلا وه نارفيا ءاقل نكي حل
 ,ءاقللا اذه لسلسم ناك نا امو .ريهشلا ططخملا يف هنع

 مضاوع يف .نلعلاو رسلا يف يرجت ىرخا تاءاقلو
 ةليقص ودبت يتلا ساف ةلمعل يناثلا هجولا يه ىتش
 ناسبب لوقلا ىلا جاتحن له .ىضم موي يا نم رثكا
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 تتنولا 8 ةليبجلا انوا نا ينغيإل نل لدح يع ءاسؤر نيس

 و

 يف ةيوستلا
 ا هاا ف باتا ا دوو

 3 ولا راما
 رجلا

 ةينلع ةيحيتارتساو ةبرس تامظنت ة ةروشلل ناك 5 ناريزح لق راق ع

 ري ل ا ا 0

 نايكلا ءارزول اسيئر حيصا دق

 رتراك يكزيمالا سيئرلا ىلع . # جدحلا
 نمضت .ةيبرعلا لودلا عم همالبسلا» ل ا

 ينيطسلفلا دوجولا .ءةلكشم» لح ةيفيكل هروصنت

 نفيب روصت ىضقو .1951/ ماع ةلتحملا قطانملا لخاد

 ةفضلا ناكس نيب تايلوؤسملل يفيظو لح داجياب
 هبشي امب اوعتمتي نا ساسا ىلع .ةزغو ةيبرغلا
 نيب هذه تايلوؤسملا عيزوت متي نيح يف .يتاذلا مكحلا
 .«ليشاريسا» و ندرالا

 دعب ًاحوضو رثكأ ةروصب نغيب عورشم رولبت دقو
 ماما هل باطخ يف اعد نيح رهشأ ةسمخلا ىلاوح

 يتاذ يرادا مكح ليكشت ىلا ينويهصلا تسينكلا

 برعلا نم ةزغ عاطقو ؛ةرماسلاو ادوهي» ناكسل

 ناكسلا ريبخت متي نا دعب ءاوس دح ىلع دوهبلاو

 لوصحلا وأ ةيندرألا ةيسنجلاب ظافتحالا نيب برعلا
 ..ةيليئارسالا» ةيسنجلا ىلع

 لخاد ةعساو ةضراعم ىقال عورشملا اذه نكلو

 مهو هوضراع نيذلا بسح هنأل .ءينودهصلا نابكلا

 ريجفت ىلا دعب اميف يدؤي فوس .ةقلطملا ةيبلغألا
 نيب ةدرطضملا ةدايزلا رطخ لالخ نم «ليئاربسا»

 ةيسنجلا ىلع نيلصاحلا برعلا ناكسلا

 بزرح ميعز زيريب نوعمش لاق امك .«ةيليئارسالا»
 .كاذنا ضراعملا لمعلا

 يف «؛ةلكشملا» هذه لحب ةقلعتملا دونبلا تءاج كلذلو

 نايعلاو رصم نيب تيقح ىقلا يقين بساع تاقافتا
 2199/8 ماع ةدحتملا تايالولا فارشإب ينويدهصلا

 يتاذلا مكحلا يف نغيب عورشم نيب قيفوتلل ةلواحم
 ةفاثكلا نم صلختلا ىلا فداهلا لمعلا بزح عورشمو

 ديفيد بماك تاقافتا تصن ذا .ةينيطسلفلا ةيناكسلا

 ةزغو ةفضلا يف نيينيطسلفلل يتاذ مكح ةماقا ىلع
 موج

 يذلا :نفيب ميحانم ضرع 191/1 زومت - نا

 ١5457 لوا نيرشت 5- ١/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  '؟

 ايرس ةيجيصارتساو ايننج هي تروا اما

 ةدمل كرتشم يندرا - يرصم  ينويهص فارشاب

 يملسلا و مظنملا لقنلا نامض» لجأ نم تاونس سمخ

 نم نمألاب تامامتهالا رابتعالا نيعب ذخالا عم ةطلسلل

 .«فارطالا لك بناج
 اهعورشم يف نغيب ميحانم ةموكح ترسف دقو

 رانا رهيش نم ثلاثلا ىف هتعضو يذلاو .يتاذلا مكحلل

 يتلا ضرألل سيلو بعشلل ينتاذ مكح هناب :64

 نا ىلا عورشملا راشاو .«ليئاريسا» ديب ىقبت نا بجي

 ةلود ةماقإب أدبأ حمست نل ةينودهصلا ةموكحلا

 .اهنمأ ىلع ًأارطخ لكشنت اهنأل ةزغو ةفضلا يف ةينيطسلف

 ؟ يف حرط ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا نكلو
 ,طسوألا قرشلا ةمّزا لحل هعورشم ١187 لوليا
 سايسا ىلعو ««دنفند بماك» تاقافتا ىلا دانتسالاب

 اهلاديتساو :ةلقتسم ةينيطسلف ةلود ةماقا ضفر

 ةزغو ةفضلا ىف نيينيطسلفلل « «ينئاز عمكحد»ب

 .«ندرألا عم طابترالا»ب

 لدعملا ةدحتملا ةكلدملا م ةرشم

 ع ورشم بحس مثيب نا دب ال ناك :عئاقولا هذه لظ يف

 لبق نيسح كلملا هحرط دق ناك يذلا .ةدحتملا ةكلمملا

 لصوتلاب ةينعملا تاهجلا جاردا نم ,نامزلا نم دقع
 دعب نكلو ..ءطسوألا قرشلا ةمزا»ل يسادس لح ىلا

 .«ديفيد بماك» تاقافتاو مجسنت هبلع تاليدعت لاخدا

 دق تناك يتلا ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىتحو

 اهدادعتسا تدبا ءلبق نم عورشملا اذه تضفر

 رابتعاب ةينيطسلف  ةيندرا ةيلاردفنوك ةماقاب لوبقلل
 لجأ نم لاضنلا قيرط ىلع ةلحرم وه كلذ نا

 هذه لظ يفو .دعب اميف ىرخألا يضارألا عاجرتسا
 ةمظنمو نيسح كلملا نيب نامع قافتا دلو تاخانملا

 .سسرحنتلا

 تاباسحو ,ءيش ةمظنملا ةدايق تاباسح نكلو

  يكريمألا قلاحتلا) ةبعللا ىف ىوقألا فرطلا
 نا امامت فرعي فرطلا اذهق .رخآ ءيش (ينويهصلا
 ةفضلا ف ينيطسلفلا بعشلل ةيوق ةدايق دوجو
 نمض ءاوس يناذلا مكحلا دويدق لظ ف ىتح .ةزغو

 دعب ةدحتملا ةكلمملا ةغيص وا ةيلاردفنوكلا ةغيبص

 ينويهصلا نايكلا نمأل ًاديدهت لكشي نا دب ال اهليدعت
 - يكريمألا فلاحتلا نإف كلذلو .نمزلا لاط امهم
 ىرسد ناك يتاذلا مكحلا ءاشنا ىلا يعادلا .ينودهصلا

 ةمظنم باسح ىلع متي نا بجي هعورشم ذيفنت نا

 بولطملا ناكو .اهدوجوب سيلو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 اذه ىلع مصبت يكل روز ةدهاش نوكت نا طقف اهنم
 رود يا نود ءينويهصلا نايكلاب فرتعتو عورشملا
 نا ناكف .ةيسايسلا ةيوستلا ةيلمع ف لياقملاب هب موقت
 فارتعا اصع ينويهصلا  يكريمألا فلاحتلا عضو
 لجأ نم ؛لحلا ةبرغ بيلاود يف ؟47 رارقلاب ةمظنملا
 اههيجو يف فلاحتلا اذه عفر مث .ةبرعلا نم اهجارخا

 .فارتعالا اذه لثم تضفر نا دعب باهرالا ؛«صيمق»

 يديطسلفلا مقرلا برض
 ىلع ةيقيقحلا ةرماؤملا داعبا حضتت تادب اذكهو

 هداعبا لجأ نم .هتدايق ىلعو ينيطسلفلا بعشلا

 دعب :ةيوستلا عوربتطوق رود يا تعنت نع افالعتإاو
 ةعباتم نم هعنمل هيلجرو هيدي يف دويقلا تغضو نا
 .هقوقح لجأ نم لاضنلا

 يف نانبل نم ريرحتلا ةمظنم جارخا مت نا دعبف
 تملستسا اهنا ةجحب ينويهصلا وزغلا باقعا
 ىلا دعب اميف ندرالا رداب مث :ةيوستلا عيراشمل
 نيسح كلملا نالعا دعب هيضارا ف اهيلع قييدضتلا
 عيراشم لقرعت اهنا ةجحب نامع قافتإب لمعلا ديمجت
 ءودهي ةيسنوتلا تاطلسلا موقت ايلاحو .ةيوستلا

 يف يسايسلا ريرحتلا ةمظنم دوجو ىلع قييضتلاب

 يف كراشت اهنا ةجحي اهجارخا لجأ نم اهيضارا

 .دالبلا لخاد ةيسايسلا تاعارصلا
 يف تحجن دق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا مغرو

 ديدعلاب قوطم هيف اهدوجو نا الا :نانبل ىلا ةدوعلا
 .يروسملا ماظنلا عم قيسنتلاب ةيداعملا ىوقلا نم
 تناب ينلا :نائبل تاميخم ف اهدوجو لوحت اذكهو
 دويقلا ىلا فاضي ديدج ديق ىلا ؛ةلوزعملا رزجلاب هبشا
 لشف نم مغرلاب كلذو .اهطاشن لقرعت يتلا ةقباسلا
 اذه برض لحأآ نم ترجح ينلا تالواحملا ممج

 .ةيئاهن ةروصب دوجولا

 ةليددلا مئاقولا
 ..يابد::هلريهش حيرصت يف يكسنريرب لاق اميدع

 ودعي ال كلذ نا ضعبلا دقتعا .«ريرحتلا ةمظنم ..ياب
 نكلو .ةمظنملا ةدابق ىلع ةلمحلا تامزلتسم دحأ هنوك
 تيدلا نا تدكأ ام ناعرس , دعب اميف ثادحألا تاروطت

 يا ةمظنملا ةدايقل نوكيب نا ضفري يكريمألا ضيبألا

 تدكأ دقو .ةيوستلل ةلمتحم تاضوافم ةيأ يف رود
 ,ىحنملا اذه ىلع نييكريمألا نيلوؤسملا تاحيرصت
 ينيطسلفلا بعشلا ليثمت متي نا ىلا اوعد نيح
 لخاد نم «ةلدتعم» ةينيطسلف تايصخش ةطساوب
 .ةلتحملا يضارالا

 مدطصي لازي امو ناك هجوتلا اذه لثم نكلو
 ةلتحملا يضارالا يلاها هحنمي يذلا قلطملا ديباتلاب
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 فاّرطالا ةطخ تزكرت كلذلو .ريرحتلا ةمظنم ةدايقل
 ةمظنم باسح ىلع ةيوستلا عيراشم يف ةعلاضلا

 ةليدب ةينيطسلف تادايق قلخ ةلواحم ىلع .ريرحتلا
 .عيراشملا هذه يف لوخدلاب لبقت ةلتحملا يضارألا لخاد

 قلخ نود نم نكمم ريغ ,ةليدب تادايق قلخ نا امبو
 يضاراآلا يلاها تاهجوتو تاعانق لدبت ةليدب عئاقو

 ةجاحلا تزرب ءريرحتلا ةمظنمل لماكلاب ةديؤملا ةلتحملا
 يف علاض فرط نم رثكا دوهج نيب قيسنتلا ىلا
 .ةليدبلا عئاقولا هذه قلخ فدهب ةقطنملاب ةيوستلا

 قيسنت دوجو نع ةيسامولبدلا طاسوألا ثدحتنتو

 رصمو ينويهصلا نايكلاو ندرألا نم لك نيب
 فارشإب .(اباط قافتا ىلا لصوتلا دعب اصوصخ)
 ةيبرع فارطا ةكرابميو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
 يف ةدئاسلا ةيسايسلا ةلداعملا نمض نم ةلعاف ىرخا
 زاربا ةلواحم قيسنتلا اذه نم فدهلاو .ايلاح ةقطنملا
 ةزغو ةفضلا يلاها ليثمت ىلع ةرداق ةينيطسلف تادايق
  ةيكريمألا طورشلل اقفو ةلبقم تاضوافم ةيبأ يف
 !ظ .ةينويهصلا

 يتلا تاءارجالا ضعب نا موي دعب اموي حضوتيو
 نم ءزج ةقيقحلا يف يه .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ف ذختن

 ددصلا اذه يف نكميو .ةليدبلا تادايقلا قلخ ططخم
 :ةيلاتلا تاءارجالا ىلا ةراشالا

 ةيقرشلا نيتفضلل دحوملا ناملربلا ءايحإ ١
 .ارخؤم يندرألا روتسدلا ليدعتو .ةيبرغلاو
 ةيندرألا تاطلسلا اهتعضو يتلا ةيسمخلا ةطخلا ١
 .ةزغو ةفضلا يف ؛ةيمنتلا» لجا نم

 رفسلا تازاوج ءاطعال ةيندرالا تاطلسلا هجوت
 .ةزغ يف نيينيطسلفلا نم فالآلا ىلا

 راتس تحت ةيكريمألا ةرادالا اهتعضو يتلا ةطخلا  ؛
 ,«ةزغو ةفضلا يلاهال ةيشيعملا لاوحألا نيسحت»
 7 ةدملرالود نويلم ١5١ غلبت ةينازيمي اهمعد ىلا تعدو

 .تاونس سمخ

 .هل تتوص ةلتحملا ضرألا :تافرع رساي

 - 14م1 من1 نمططاأع معمم 25

 .ةدحتملا ةكلمملا ىلع ناهرلا :نيسح كلملا '

 ةينويهصلا تاطلسلا اهسرامت يتلا تاقياضملا  ه
 يف ةطشانلا ةلقتسملا ةينيطسلفلا تاسسؤملا دضض
 ةيميلعتلا تالاجملا يف ةزغو ةيبرفلا ةفضلا

 .اهريغو ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيداصنتقالاو
 بتاور ءاطعاي ةيندرألا تاطلنسلا رارق "5

 .«ةيليئارسا» تاسسؤم ىف نيلماعلا نيينيطسلفلل
 حتف ةداعا ىلع ةينويهصلا تاطلسلا ةقفاوم

 لوليا ١٠١ ف سلبان ةنيدم ىف نامع  ةرهاقلا فرصم

 .ناريزح برح دعب لفقأ دق ناك نا دعب كلذو .يضاملا
 اذه نم /88 كلمي ندرألا نا فورعملا نمو

 ٍ .هنم / ١17 رصم كلمت نيح يف .فرصملا
 لح ذإ .ةفضلا يف ددج تايدلب ءاسوؤر ةثالث نيدعت - /

 ديسلا ناكم ليلخلا ةيدلب ةسائر يف ريزلا ديجملا دبع
 تاطلسلا لبق نم ليقا دق ناك يذلا ةشتنلا ىفطصم
 يف .ليلخ ىسوم ليلخ لحو ,1487 ماع ةينويهصلا
 فلخ ميرك ديبسلا ناكم هللا مار ةيدلب ةسائر بصنم

 نسح لحو ١14707, ماعلا ىف اضيا ليقا دق ناك يذلا
 ىفطصم هفلس ناكم ةريبلا ةيدلب ةسائر ىف ليوطلا
 .ليوطلا

 ةعبس لبق تنيع دق ةينودهصلا تاطلسلا تناكو

 ال نيح يف ؛سلبان ةيدلب ةسائر يف ناقوط ىفطصم رهشا
 عم ةديجلا هتاقالعب فورعملا جيرف سايلا لازي
 .محل تيب ةيدلب ةسائر بصنم يف ةيندرألا تاطلسلا

 ىلع ةقباسلاو :؛ةديدجلا تانييعتلا هذه تقال دقو

 اهنا تار يتلا ةيندرألا تاطلسلا ةكرابم .ءاوس دح

 نم طابض يديأب تايدلبلا هذه ءاقب ىلع ةمدقتم ةوطخ
 .«يليئارسالا» شيجلا

 .تانييعتلا هذهل يسايسلا دعبلا يفحي ال نكلو
 قلخ قيرط ىلع ةوطخ نوكت نا اهنم داري هنا ثيح
 فارطالا تايغرل .,ةعاوطم» ةينيطسلف تادايق
 بعشلا باسح ىلع ةيوستلا تاططخم يف ةعلاضلا
 . هتيضقو ينيطسلفل لأ

 ىلا ديفتست نا ديرت فارطألا هذه نا حضاولا نمو
 تباصا يتلا فعضلاو نهولا ةلاح نم دح ىصقا

 تابوستلا ةرمث فطق لجأ نم ةيبرعلا ةقطنملا
 تناك نا دعب :ينويهصلا يبرعلا عارصلل ةيسايسلا
 .ةيضاملا لحارملا لالخ اهحاضنا ىلع تلمع دق

 ءاقل قايتسا ديرت اهنا ىلا ةفاضالاب اذه

 نيرشت رهش نم رشع يداحلا يف ناغير_ فوشتابروغ
 ثحبي نا ضرتفملا نم يذلا ءيراجلا (ربوتكا) لوألا
 فارطالا نبب تاثحايملل ةيلود ةلظم دقع ةيناكما
 نم فدهلا نا .طسوالا قرشلا ةمزا ىف ةينعملا

 رمألا ماما يتايفوسلا داحتالا عضو وه قابنسالا
 لبق نم نيينيطسلفلا ليثمن لوبق ىلع هماغراو عقاولا
 لثمت ةلتحملا يضارألا نم ةليزه تايصخشو تادايق
 امم رشكأ ةيوستلا ف نيعلاضلاو ينويهصلا ودعلا
 .هتنيضقو ينيطسلفلا بعشلا لثمت

 لهو !؟يهتشت ام فارطألا هذه لانن له نكلو

 !؟هديرت يذلا ربلا ىلا ةيوستلا بكرم هيجوت يف حجنن
 ةروثلا دئاق اهدقع يتلا تاءاقللا ىدحإ يف

 ةروثلا رداوك نم ددع عم تافرع رساي ةينيطسلفلا
 لبق :لاق :ينويهصلا وزغلا ليبق توريب يف اهراصناو
 ةينيطسلفلا ةروثلل ناك ١94517 ناريزح برح

 كلذ دعب نكلو .ةنلعم ةيجيتارتساو ةيرس تاميظنت
 .ةيرس ةيجيتارتساو ةينلع تاميظنت ةروثلل تاب

 برعلا نييسايسلا ضعب اهنع ربعي ةقيقحلا هذه
 «رامع وبأ»٠ نا نولوقي ذا .ةفلتخم ةقيرطب بئاجألاو
 ًامامت ,ةبوعصب الا هب كاسمالا نكمي ال غوارم
 هذشو .تاطدحملا قامعا يف شيعت ينلا ةكمسلاك

 انايحا ةموهفملا ريغ فقاوملا رسفت يتلا يه ةقيقحلا
 كامساب ةئيلملا تاطيحملا يفف .ريرحتلا ةمظنم دئاقل

 نود غوارت فيك فرعت نا ةروثلا ةدايق ىلع .شرقلا
 .نيمدقتملا اهرداوك دحأ لوقي امك .فدهلا لضت نا

 فوس ةينيطسلفلا ةروثلا نا ةطاسبب ينعي ال اذه

 نم هعم نيثطاوتملا ةئيشملو يكريمأل 'ردقلل ملستست
 نم ديدعلا ترسخ دق تناك ناو يهو .برعلا ةداقلا
 قارعلا اهزربا .ةماه عقاوم اهيدل لازي الف ,عقاوملا

 هجوب قارعلا دومصف .ةلتحملا يضارألاو نانبلو
 وه مالسالا ءادرب ةلبرستملا ةديدجلا ةيلوغملا ةمجهلا
 .ةيوستلا تاططخم هجوبو نيطسلف لجا نم دومص
 نانبل لخاد اهعقاوم يف ةينيطسلفلا ةروثلا دومصو
 ةنهارم اما .اضيأ تاططخملا هذه هجوي دومص وه

 يضارألا يلاها ىلع ةيوستلا يف ةعلاضلا فارطأالا
 ىلا يعسلاف .ةريساخ ةنهارم نآلا ىتح لازت الف ةلتحملا
 ًاقالطإ ينعي ال .ةلتحملا يضارألا يف عئاقولا رييغت

 .يعاسملا هذه حاجن ؛ةيكيتاموتوا»١ ةروصبو
 ةدع اهترحأ ينلا يارلا تاءاتفتسا ناو اصوصخ

 ترهظأ يضاملا لوليا رهش لئاوا يف ةلقتسم تاسسؤم
 يتاذلا مكحلا عم مه ةزغو ةفضلا يلاهأ نمطقف /" نا

 وه حلسملا حافكلا نا نوري /"١و «ندرألا عم راطا يف

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا لحل ةيلاعف رثكألا قيرطلا

 يف حجنت نا دب ال ةروثلاو .ةرساخ تانهارم اهنا
 يهو ريثكلاب تحض ولو ىتح ,ةديدجلا ةمجهلا دص
 قيفتسي نا ىلا ,نوتاراملا» قيضم يف ةدماص
 6..نومئانلا

 دعسأ ىلع حجان
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 البوت دال يوتخر نس لان ف"

 "وم طنا قاع يورو يف نيج بت
 ماعلا نامالا ىلا:ةلابسر ةضوإغملا «قلخ يدهاجم» ةمظنم ميعز يوجر وقلم هحوأ

 نم نييراهلا نيناربالا نيثجاللا عاضوإ اهيف حرشي :ناللي وك يد زيريب ةدحتملا ممألل

 باكترا .اهيف ايمي , ةكاظفو تاياها نم هل نوضرغتي امو ؛مهدألب ٍِق تاطلسلا ملظ

 ىلإ نيبزاهلا نييناريالا ءالؤه نا ىلا يوجر ةّبنو .ينيمخ ماظن لبق نم ةغورملا مئارجلا
 .اهتلصاوم ىلع ينيمخ رصين يتلا ةيداودعلا برحلا نم نورفي ءايراغلي ريع .ابوروأ

 .نيذلاوبءايكرت ىلا نورفي يذلا نييناريالا نم فولألا تارشعب اضيا يوجز:ركذو
 ي وجر اعدو . .ناريا:يف تاطلسلا هبكترت امم مهبضغ نع نيبرعم ةرم نم رثكأ ا ورهاظت

 .ةيناريالا ةهواقملا هيف كراشت يلود عامتجال ريضحتلا ىلا .راللب وك يد يلا هتلاسر يف

 ىلا ةدوعلا نوعيطتسي ال مهنا املع ,مهتدعاسمو .نيبزاهلا نييناريالا عاضوا ثحبل

 ؤ 21 .مادعإلاو نوجسلاو دلجلاو عمقلا مهرظتند ثيح .نازيا

 تذيِجي قاب. ىؤنيرخلا اذه لهزي دداءاهل اقعنا ناجي ةقعا نع يوخر وبرعال
 نييبراهلا نيدناريالا نا'نابتعاب ,ملاعلا يف ةيناسنالا تاسيسؤملاوإتاموكحلا ةابتنا
 | ددهص ينيمخ ا«ايجاوي يتلا برحلا نم ءزنج وها ءايناسنا, اعوضوم نولكشب اوتاد

 !ملاعلا يفو ةقطنملا يف مالسلا
 جدناست يذلا مالسشلل ةينازيالا ةفؤاقملا عورشما يوجر,مدق :ةيسانملا هذه ىو

 نيدساتيسلا ةيخن نم ةلصخش ١ ٠ يلاوح اهنيب :ةملود تاسسؤمو تاموكح

 عيراتشم نم هوَيَغ ىضفر املم .عووشلملا#اذيه :يبيمح صفر دقو .نييئاعلا نيرعفملاو
 ظ ا0:جيلفللا يف رارقتسألاو مالسلا

 نوناقلا ةفلاخمو نجعلاو ةيبلسلاب هتفصوو فقوحلا اذه ةي درصملا.ةموكحلا تدقتنا
 تقولا ف تراشاو . دالبلا يف ةيطارقميدلا ةيشرامملل ادىدهت, هيفآ تاتراو ,.وتسدلاو +

 'اتاباختنالا يف هتوصب ءالدالا نع فلختيانم بقاعد .ينوناق صن دوجو ىلا :هسفن
 ءانثا كيكشتلا وا ةراثالل ةلواحم ةيا نم ةضراغملا بازحا ترذج امك .ةيلام ةمارغبا

 عمجتلا يبزح ءاضغا نم ةعبومجم لاقتكإب نمالا ةزهجا تماق كلذك : تيوصتلا ةيلمع !

 جيتا شب رجلا ةمهت مهيلا تهجوو .نويساكلا تت يرصانلا بزحلاو:لمعلاو
 .موجلا ماظن بلقل ١

 8 مظعم نكلا ىو تاياختما ْق لولا بزخلا حاجنإ دكؤملا ه ودبي :اذكهو !
 ١ نارضقسا مث ,ةضزاعملا بازحأل دحوملا فقوملا اذه مهفقوتشا نييسايسلا نيبقازملا ٠

 , رمالا .مويلا ىتخ 48١ ماعلا يفغئروشلا سلجبم ةاشن ذنم تاياختنالا هذهل ةعطاقملا
 ةرودو ؛هتناكمو سلجملا اذه ةنمها لؤح ماهفتسا ةمالع نم.رثكا لباقملاب حرطي يذلا 7 |
 ىلع ةضراعملا قازحا افقوم ٍباحسنا لامتحا ىلا ةفاضاو ؛ يرصملا يسايسلا ماظنلا يف |

 0 انياب فاير ا ةيغاملا هايل كرف ياي لا ,ةيلحملا سلاجملا تاباختنا ١
 ْ ةنطارقميدلا ةبعللا ةيقادصم يف كيكشت نماعضولا اذه هقلخيس

 سلجم ءاضعغال يفصنلا ديدجتلا تاباختنا نوبكت ذدعلا اذه رودص عم
 اهبزوفي نا دكؤملا نم: تاب يتلا اهجئاتن تنلعاو تهتنا مق يزصملا ىروشلا

 بازخا لك ةعطاقم لظ يف ادرفنم اهضاخ نا دعب مكاحلا ينطولا بزحلا| 0

 نوناق ءاغلاب اهبلط ضفر دعب غوضوملا نم ابعامخ اققوم تذختا يتلا: ةضراغملا

 اويلي باجيتالا علظت ىلإ م دوغلو ,ةقلطملا ةييلغالا عم ةيبزحلا مئاوقلاب باختناإلا

 :ةريغصلا ةيدرفلا
 انعص اياذحت رفتعا,يذلا فقؤملا اذه قناع فافتلالا ينطولا بزحتللا تالواحم مرو

 2 ةيضراعملا عامجا نع جورخلاب,ريغملا «ةمألا» بزح ةءارغا ةتلواحفما ةجرد ىلا .هل
 .كلذ يف حجني مل هنااإلا تاناختنالا يف ةكراشملاو

 "يئىطتافلا اين نال ةضراغخلا بازحا هيف تدكا يذلا تقولأ يف هنا انه ريدجلا
 تاختنالا ماظن ىف اهيار نعيرهانمجلا هلالخ نم ربغت يطارقميد قح تاباختنالا

 ,ينطولا بزحلا زويف نمضي هنأل مدرسا دض هنآد يو يبرنلا ةقيطخا ةمئاقلاب

 فحل ونش لويد هيكل ةلاوكحلا نا نيبقارملا ضعي ىري:هسفن قايسلا يف
 ا نمض:نم ةضراعملا تاداّيق ]ضب نييعتا لالخ نم ةعظاقملا ةيلمعل ةيبلسلا ناثآلا

 يذلا باؤجإلا لييقت كه, :نكلو .مهقييعت ةيروهمجلا سيئرل قحي يذلا اوضع 8: .
 / ؟نين هّتلا لالخ نمبسلجملا ىلا لخدت نا تاناختنالا تعطاق

 86 نيبقارملا مظعم هدعبتسي اما:كلذ



 ,ةدحاو ةفلبو .قرولا نم دحاو عون

 دقو .تاملظنملا ءامسا ددعت نم مك رلاب

 تانيع نانبل يف نوينمالا نولوؤسملا لسرا
 ىلا :تانايبلا نع جذامنو ,مهتاسارد نه

 ةيبرعلا لودلا ضعب يف ةينما ةزهحا

 نم دكاتلل .ةدقرشلاو ةديرغلا و

 0.اهيلا اولصوت ينلا تامولعملا ةحص

 يف ةيبرع واس عب تدافا

 ةسيجراخلا ربزو بئاث نا :ندرألا

 كلملا نم الك غلبأ فوسنوروف ينايقوسلا |

 لالخ . يعافرلا ديز هئارزو سيئرو نيسنح /

 يف قيقحتلاب اضيأ ةفظنملا .تبلاطو

  ةدلب نجس يف بكثرت يتلا بيذعتلا مئارج

 نيسلا و3 رئاثبللا ب فتن و هيحنا 0
 هيلع طيني يذلا ينمالا مازحلا لخاد |.

 ١ 0.ينويهصلا لالتخالا تاوق

 ات
 انف ببال يف
 0 00 سيئر نم برقم يع
 نا هداقنعا نع ,طالبشج ديلو يكارقملت

 يروسلا سيئرلا نب دقاع يذلا هادا ْ

 عيرا رمتسا يذلاو طالينجو دسأ طقاح |

 /لولبا رهش ا زخاوا 0 اكاونت تاعاس

 انِئَيلَو ةيروس ىلع ادي دنش اطغض سرا

 ول مزاح 'ناريا ب نيالا

 0..برخلا هذهب ةثرتكم 2

0 
000565 

 نأ ةريخالا ب ةرشن 35 ديو م 0 ظ - ١ : 0 'آ 1 0 ١

 || فطخادحولا تلا ىدحا ْق تلصو» ك0 :
 1| نزاهج سيئرل ةرش

 ناسنبل يف 1 ةيركسعلا تارياخملا 14 :

 قالطا متي مل ثنح «ناعنك يزاغ ديمعل :

 عبيمج نع جارفالا دعب الأ «مهح ارسم

 مهيف نمب :ةحلسا .ةزايح ةمهتب نيلقتعملا
 رصانعلا نع جارفالا لباقم ةيبزح رصانع

 فحصلا ىلع تعزو ثلا تانايبلا نا اضنا اال ْ دع .ةف دوج هةد يروسلا ْ

 ىلع ةبوتكم ,اهيديا نيم هميدو ,ةينانبللا

 ظ . وكمت همعقع "00

 قشمدو.ةب ورعلا فرش اوذقنا» نيذلل |!
 ا .ىدعلا عم اهمسر

 7 .هدوني ذيفنت لوح تاثحابملا تادبو :ةيروسو قارعلا نيب قاثبملا نلعا 140/8 ماع

 | ١ نابفعلا نود ةنوكحالل جالييستلا#لو مرق قازفلا ناو ةيماخ ءازيخي بعشلا زقيتساو
 ظ قيبطت وحن تاثحابملا روطت قيرط ىف دسا ظفاح اهعضي ناك يتلا

 .هقيزمتو قارعلا ف عضؤولا برضل ةؤؤلام نم ضعب عم لمعي '

 || ..,ةينمالا ىوقلا عقاوم ىلع
 ْ  تايلفغلا هذه نا تلمولعملا

 1و 7 3 - هولا [خه.
 دسا لاق ربمتبس /لوليا ٠٠١ ءاثالثلا ,يندرا فاحص دفوو :دسا ظفاح نيب ءاقللا يف ظ ب
 .تاعاس سمخ ىدم ىلع دتما .اريثك امالك ا

 ام يف اهصخلن :ةتفلمو .ةريطخ اهنكلو ,ةليلق روما ريثكلا مالكلا كلذ نم انينعي ام كس

 نيد عمجت يتلا قيئاوملا قفو ًاروف قارعلا عم ةدحولا نالعاأال دعتسم هنا دسأ 2 ْ

 .نيدلبلا ([
 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل ءادج اميرك اجرخم» لكشت ةدحولا هذه نا لاق |( |

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةعقر عسوت مدع يف تحجن ةيروس نالاقو- ||
 بماك جهنل ةضفارلا ةيبرعلا فارطالا لكل ةصلخم ادي دمت ةيروس نا ىلا اريخاراشاو-١ || ٠

 .«ليئارتسا» ماها مالستسالا لاكشا نم لكش لكلو : ددفيد 1

 ,ةدوهشم ةريس يهو:ةيبرعلا دوهعلاو قيثاوملا عم دسا ظفاح ةريس نع رظنلا فرصب

 | || عف اهيلع بلقنا يتلا .ةدايقلاو بزحلا ةدحوب اءدب :ةدحولا عم هتريس ركذ نم دب الا |!
 | [| هتفالو اراعش اهعفر مث ءاهيلا ءامتنالا معَر يتلا ءىدافملا ناخف ؛ديدج حالص ةعومجم 1

 .كلذ دعب ةمآلاو بعشلا قحن:مئارج نم ةنكترا ام لك اهءارو يفخيل :ةمكحل |

 | || اولم .مئارج نم هوبكترا ام ةناذا ةجحب ,سمالا قافر ىلع بلقنا نا ثبلي مل مث

 يتلا تاوقلا رما نا دعبو ..ريرختلا» برح تيعد يتلا برخلا يفو .147 ماع

 عجارتلاب 144/ ذنم ةلتحم لا ضرالا قمع تغلبو .ةرطينقلا لوخ امو .سايناب تداعتسا |[
 تطخت ىتح ودعلا تاوق تمدقت نا دعبو ؛:عجارتلا كلذ اوضفر نيذلا طابضلا مدعاو 0|

 | |١ .دحا نم نذا نود ةكرعملا ةيقارعلا تاوقلا تلخد نا دعبو ؛قيشمد باوبا تقدو .عيسعس | ١
 2| |١ تاوق بطاخي دسا ظفاح فقو نا دعبو ,ةفورعملا ةبرضلا كلت ودعلا تاوق تيرضف ' |

 ٠ | || داك ىتح نمز ىضم امو .برعلا قشمد متذقنا متنا .ةبورعلا فرش متذقنا متنا :قارعلا || ٠
 ْ | ناك ةطخ هيلع اولطع مهلعلو .قيطي ام لكب ,برعلا

 ناك :مالظلا يف و . قاثيملا قيبطت

 دصقب :ةدحولاب حول :ةمواقملا تدتشا نيحو ؛اهلها سوؤر ىلع هامح عراوش ريمدت لبق
 0 .هامح ءايحا ريمدت يف هحاجن دعب .هب حولام لهاجت مث :بعشلا ةضافتنا سيفنت || |

 1 دسأ ظفاح حولب .ةيروبس ٍِق يداصتقالاو يلخادلا عيضولا قانخ دنشا املكو .ةدم ننم ا / 0
 | الا هل فده ال امناكو .سدقم يريهامج بلطم ال .ةلهس ةليسو ةدحولا ناكو .ةدحولاب ' 3 ىلا رظنلا هنلقاق .. دل و شلل 0 1 : 8 : - 1 - 0

 1 ريغ دوا عيا ال .ناريال ةرارج | ة 0 9 0 .اهنوك ةدالب نا «يتايفوسلا لوؤسملا لوق | نمألا ةز 1 ط 0 ١

 | || هتاينماو بعشلا باسح نم طقست ىتح .اهيمارمو اهنومضم نم اهديرجتو اههيوشت || |
 ْ .ةيسدقملا |[

 نال ,ةريبك ةظلافمف ,ةيناريالا _ ةيقارعلا برحلل ادج ميرك جرخم ةدحؤلا نا همعز اما

 ريغ دسا نا كلذ ىلإ فضا ::ةمواسم ةليسو الو ,برحلا ءاهنال ةليسو درجم تسيل ةدحولا |
 | ٠ .ةدحولاب نِمؤم ريغ قارعبلا نال برحلا مقت ملو :نازهط يلالم فقوم يف ريثاتلا ىلع رداق |

 | فقيد الا ضرتفت اهب ناميإلا يناعم طسبا و .ةدحولاب نمؤم دسا ظفاح نا قدصي نم ء.مث 1
 نل هنا دسا لقب ملا ؛ماكحلا نيب تافالخلا تغلب امهم ,يبرغ بعنش دض ودقلا بناج ىلا | ٠
 هلاب امف ؟ربخألا ناخصلا رمتؤملا يف كلذ ددري ملا ؟قارعلا ضرا نم ريش لالتحاب حمس !

 ؟واقلاب
 ناب حمس .رخآ ئنعمب هنا يا::برحلا ةعقر عيسوت مدع يف حجن هنا دسا ظفاح معزو

 كلت زازتبا اهنم ءاش ةلاسر كلقو .ىرخالا جيلخلا راطقا لاطت الف ,اهدحو قارعلا ىلع نشت.. |

 0 ؟هزازتبال خوضرلا يف رمتست لهف .راطقالا |[
 ١١ نم لكش لكلو ديفيد بماك جهنل ةضفارلا ةيبرعلا فازطالا لكل ادن دمي هنأ. همعز اضا 0 |١
 0 .كلذك دودرمف :«ليئارسا ماما مالستسالا لاكشا |

 |١ مث . ديفيد بماك جهن ىلع نارئاس امهناب ةينيطسلفلا نيرحتلا ةمظنمو ندرالا مهتي ناك
 211[ .ديفتد بماك ضفر عقوم نم رثكا نم تنلعا يتلا ةمظنملا ىلع هموجه عباتو ,ندرالا حلاص |

 - حاتجا يذلا شدخلا ماما بحسنأ نمف !جرحالو ثدحف «لشارسا» ماما مالستسالا اما :

 | || قاقتا ودعلا عم دقع نمو .اهدحو مواقت ةينطولا ىوقلاو ريرحتلا ةمظنم كرتو ,نانبل |
 | || مظعم لالتحاو :اهفصقو :توريب قيوطتو ءفرصتلا ةيرح هل اكرات :رانلا قالطا فقو
 : 1 فصقي 0 كري نم ؟عاقبلاو سلبارط ٍِق اهيلتاقمو ةمظدملا قحال نم ؟نافدل ضرا 0

 18 ؟انكاس كرحي نا نود ةيروسلا خيراوصلا ٠)
 1 |[  ل افاشكنا ههجو فاشكنا مغر ؛لازي اه دسا ظفاحو :لوطت ةلئسالاو .نمو .نمو ءنم 1
 17 ادا عدوا وا :ةدحولا ىلا هنوعد يبرع. قدصي فيكف .معازملا كلت لثم قلطب .هعمم رتس |

 عاش [ل؟يبرع ريخ يا

 رت 100 سلا ةيبعلا ةعيلطا 0

 7١ | |! لكل ركذت .ةنطلسلا ىلع هتضبق مكحا:املف .اهل' لمعلاو ةيبرعلا اًياضقلا لع حاتفنالاب |
 .ةبالقنا ةادغ هنلعا ام ضقنو ؛اهحرط يتلا تاراعشلا |



 )يف يف نارياال ةاوقو سيئر هلق ,ناكرزاب ي يدهم هجو
 ريرحت ةكرح) ةمظنم سيئرو ينيمخ دهع
 فقو ىلا ةوقب وعدت ينيمخ ىلا ةلاسر (ناريا

 تعزو دقو .مالسلا ضورع لوبقو قارعلا عم برحلا
 .اهجراخو نارهط يف انلع خسنلا فالآب ةلاسرلا
 (دنومول) ةديرج يف اهنم ةيفاض تافطتقم ترشنو

 اذهلو ...ناريا عم اهفطاعتب ةفورعملا .ةيسنرفلا
 ...صاخ ىزغم هتاز دحن رشنلا

 يتلا ىلوألا ةرملا تسيل هذه نا احيحص ناك اذإو

 تانايب يف برحلا فقو ىلا هؤالمزو ناكرزاب اهيف وعدي
 ةريخألا هتلاسر ناف .ةيفاحص تاحيرصتو ةينلع
 ثيح نم ءاوس .ماه لولدمو ىزغم نم رثكأ لمحت
 .نومضملا ثيح نم وأ اهتجهل

 تادادعتسالا طسو ةيدحتملا ةلاسرلا هذه يتنأتو

 ديدج يركسع موجه نشل قاطنلا ةعساولا ةيناريالا
 نويناريالا برحلا قاوبا يعّدي :ةيقارعلا يضارألا ىلع
 ريخألا موجهلا» نوكيس هنا (يناجنسفار لاثما نم)
 موجه لك اوفصو نا قيس مهناب آملع !.«مساحلاو
 .«مساحلاو ربخألا» هنأب ريبك قباس

 لوؤسملا كدحو
 «برح ..برح» هراعش نأب ينيمخل ةلاسرلا لوقت

 برح ..برح» ىلا لوحتي نا كشو ىلع وه ءرصنلا ىتح
 تاريردت ةلاسسرلا دّنفتو ؛ .لماكلاو لماشلا رامدلا ينح

 اهناب معزلاك برحلا رارمتسال :«ةيرظنلا» ينيمخ
 وه هتاحيرصتب ينيمخ ةركذم «يموجه نا
 ورغل ةين ةيأ دجوت ال هنأب ١187 ماع يناجنسفارو
 .هيلع ءادتعالاو قارعلا

 ١145 لوأ نيرشت ”- ١178 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7 8
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 ديلاقتلاو نآرقلا ميلاعت فلاخي يماقتنا ناودع» ريغ
 ماع فلا ذنم اهفقو يتلا ةمئادلا فقاوملاو ةّيوبنلا
 مامالا نا ركذلاب ريدحو ..ةيعيشلا تاماقملا ىلعا

 ,هميلاعت ءارو هؤاكرشو ينيمخ يمتحي يذلا (ع)ايلع
 وهو .ايكاب اعراض هل ةالص لك عم لوقي ناك يذلا وه
 :عءادعألا عم بورحلا ركذ ضرعم ٍَق

 ناكرزاب نا كش الو «.مهءامدو انعامد نقحا مهللا»
 ركذلا تابنا صوصن ىلا اذه لبقو .اذه ىلا ريشب

 اوحنج اذاو» حلصلاو ملسلا ىلا وعدت يتلا ميكحلا
 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ْنإء و ..اهل حنجأف ملسلل
 لوسرلا تاقيبطت ىلاو .....امهنيب اوحلصأف
 .نأشلا اذه يف (ةئك) ميركلا

 برحلا هذه نا» :هتعامجو ناكرزاب يدهم لوقي
 برح الو ةرفكلا دض مالسآألا برح تسيل
 نيتما نيب لاتتقا اهنكلو .نيربجتملا دض نيفعضتسملا
 هتعضو خف برحلا نا ىلع أدكؤم .«نيتفعضتسم

 .ىربكلا لودلا
 سيل ةيملسلا تاحرتقملا ضفر نإ ةلاسرلا لوقتو

 تاسرامملو ةيوينلا ديلاقتلاو مالسالل اضقانم طقف

 بجشتو .«.حداف يسايس أطخ» ًاضيأ وه امناو ةمئألا

 تارارق نع نييناريالا نيلوؤسملا تمص ةلاسرلا
 :لوقتو ,ينيمخ

 مهديب نمم :؛نيلوؤسملا نم نيريثكلا نأب انملع دقل»
 دق :كنم نوبيرق مهو :كتقثب نوعتمتي نممو ؛ةطلسلا
 برصحتلا نارفقنسا اهكشر.ىقلا ةييفرلابقاوعلا ؟وكزدا
 اوقلتي مل مهنكلو :مهفواخمب كيلإ اوهجوت دقو .دالبلا ىلع
 اوناك اذا مهنإ مهل تلق دقو .بضاغو دراب تمص ريغ
 مهلحَم ليل مهتامهم نم ءافعتسالا مهناكماب ناف نيبعتم

 .اهسفن ةطلسلا لخادو .. ناريإ لخاد .

 رييب يعرج ءاملعل تلق دقو .. : نورا

 ::. امص كدمات أمم برحلا فقوو

 رارمتسا رارق ىلع ٌرصملا 59 كنأب حمضتي اذكهو»

 امه اذهو دا دنتسالاو «ةيروتاتكيدلا كلذ ىنعمو .برحلا
 هتعضو ىذلا روتسدلاو :نارقلاو :مالسالا فلاخي

 رارمتسا ةيلوؤسم ناو ءاموصعم تسل كنإ .كسفنب

 :ةيسايسو :ةيداصتقا بقاوع نم هينعت امو :برحلا
 تسل كنا . دحاو صخش ةردق ديعب دح ىلا زواجتت ؛ةينيدو

 ريشتسي ناك يذلا هسفن ميركلا .لوسرلا نم ًاماقم ىلعأ

 ..«.تالاحلا هذه لاثما ف هلوح مه نم

 .ةمألا ةراشنسا ىلا ينيمخ .ناكرزاب ةلاسر وعدتو

 ءاضعاو نييعرشلا نيلوؤيسملا» ءارا ىلا ءاغصالاو

 نم ةيناثلا ةداملا صنت امك «ىلعألا عافدلا سلجم

 ءاربخلاو ةزرايلا تايصخشلا عمج» وأ .روتسدلا

 ....مهتايصوت عابتاو عضولا ليلحتل
 لكرإاب ديدج

 يدحت يف ةيوقلا ةجهللا هذه ةلاسرلا ٍق ديدحلا

 ادشرم» هرايتعاب ةدذيدلا هتطلس ميمص ْق يددمح

 ةأرجلا ىهتنميب فضت اهنإ .«امامإ»و :ةروثلل

 هاواتقو :ةيمالسالا» ينيمخ تاريربت حوضولاو
 ةضراعمب برحلا رارمتسا ةرورض لوح «ةينيدلا»

 مدلاعتل اهتفلاخمو .نارقلا صوصنو مالسالا ميلاعت

 نأ نع لصاوتملا همعز دنفت يهو .ةعيشلا ةمئأ

 نأب ةدكؤم «نيدحلم رافكو نينمؤم نيب» يه برحلا
 مدخت ةرماؤم برحلا رارمتسا نايو ناملسم نيدلبلا

 مات حوضونب ةلاسرلا ريشتو .ىربكلا لودلا حلاصم

 رارمتسال [مق] ْق ندرخآلا «,هللا تانا» ةضراعم ىلا
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 عم بواجتلا ةرورضب مهتابلاطمل هعمقو ؛برحلا
 .حلصلاو مالسلا تاحرتقم

 دوحو ىلا ةحضاولا ةراشالا هذه ًاضيأ ديدجلاو

 بقاوع كردت تتاب اهسفن ةطلسلا لخاد يف تاهاجتا
 ًايسايسو ايداصتقا» ناربا ىلع برحلا رارسمتسا

 ,ةينيدلا بقاوعلا» ىلع ناكرزاب نايب دكأ دقو ؛«اينيدو
 ةيداصتقالا بقاوعلا نع ثيدحلاب فنكي ملو ًاضيأ
 هذهو ...اهدحو (اعبط ةيركسعلاو) ةيسايسلاو
 ...نايبلا اذه ىف كلذك رظنلا تفلت ةراشإ

 هقحسو ,ةيلاعلا هتاردقو قارعلا دومص نا ودبيو
 ناريا قحل امو .ةعساولا ةيلاتتملا ةيناريالا تامجهلل
 ةيمتح نم عقوتم وه امو ؛ةيدامو ةيرشب رئاسخ نم
 ريخأآلا»:ب فصو وأ يمس امهم ديدج موجه يأ لشف
 نم مكارتي ذخا امو ؛هلك اذه نا ودبي لوقن «مساحلاو
 يفو ةيناربالا بوعشلا طاسوا ىف بضغ و طخس

 عنقا دق ؛ناكرزاب ةكرح هلثمت يذلا يناريالا «رازابلا»
 ىتحو ةيناريالا ةطلسلا يف ذوفن تاذرصانعو ًاطاسوأ
 رارمتسا نابو ,هيسفن «ىلعألا عافدلا سلجم» ْق

 نم نآبو .الماك أرامدو ةلماش ةثراك نوكيس برحلا
 .ةدملسلا لولحلا نع ثحبلا لضفألا

 برحلا رارتتسا] ضراعملا رابثلا دهاصت
 ىوقألا وه لازي ال برحلا حانج نا حيحص

 ناختا زكارمو ةظلسلا ةمق يف مامزلاب يقيقحلا كساملاو
 ةاتعو يناجنسفار هلثممو ينيمخ توصف ..رارقلا

 رهظي نكلو .نآلا ىنح ذفنألاو ىوقألا وه «سرحلا»
 سيل راشتنالاو ومنلاب ذخا برحلل ضراعملا رايتلا نا
 ,رازابلا طاسوأ و نيدلا لاجرو سانلا ءاطسب نيب طقف
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 اهنم ةيروثلا .ةضراعملا ىوقلا نع مكيهان]
 ضفب ىلع ىتح رثؤي حبسا امئاو :[ةيحالصالاو

 لمحنن يتلا ةئفلا هذه ,؛اهسسفن ةمكاحلا ةئفلا طاسوا

 نارياب لح امو برحلا رارمتسا ةيلوؤسم ينيمخ عم
 نيب نم دجو دق ناكرزاب لعلو . ةحداف رئاسخو رامد نم
 ىلا هعففديو هعفجشب نم ه:ددحلا نيضراعملا» ءال وه

 ًانلع ؛دشرملا» يدحتو .ماهلا ءيرجلا هنايب رادصا

 ةلاقتسا ناو .ةفولام ريغ يه ةمزاحو ةيوق ةجهلبو
 كشالو ةمثو .ىزغم نود نكت مل يناريالا عافدلا ريزو
 يف ىربك تافالخ دوجو ىلع تارشؤمو تامولعم

 ىلع ديدجلا ناودعلا نش لوحو يركسعلا ريدقتلا
 .قارعلا

 يذلا مالسلا جسمانرب وا عورشم نا دكؤملا نمو

 نيلوؤسملا ىلا نيسح مادص سيئرلا ةلاسر هتحرط

 تاهاجتالا ةيوقتو زيزعت يف ريثأت هل ناك نييناريالا
 ناكرزاب نايب نا كش الو .ناريا يف ةينالقعلاو ةيملسلا
 ةءانبلا ةيملسلا تاحرتقملا هذهب ًارئاثتم ءاج

 .هتلاسر يف اهل ركذ دري مل ناو .ةيعقاولاو
 يف اهتيمها (يسايسلا هنايب وا) ناكرزاب ةلاسرل نا

 نيب نم اهنا دقتعاو .فورظلاو عاضوألا هذه

 .برحلا عوضوم يف ةمهملا تاروطنلا

 عم برحلا راصناو ينيمخ بواجتيس له اما

 تقولا يف هيف كوكشم كلذ ناف ,ةمكحلا و ملسلا تاءادف

 جهن ىلع مهرارصا وه ربكألا لامتحالاو .رضاحلا
 ديدجلا مهناودعب ةفراجملاو .ةرماقملاو ةرياكملا

 مهتامجه ةلسلس تمشهت امك مشهتي ىتح ,تيبملا

 اهدحو يه ةرغظملا ةيقارعلا ةوقلاف .ةقباسلا ىربكلا

 حتف ىلعو ,لقعلاو قطنملا نم ءيشب مهنقح ىلع ةرداقلا

 .لماشلاو لداعلا مالسلا باوبا

 لئاسو نم ةصاخ ةيانع قحتست ناكرزاب ةلاسر نا
 عم فطاعنملا مالعالا اعبط ينعا الوز ةيبرعلا مالعالا

 ,ءاهرشنو .اهزاربا يرورضلا نمف .[يناريالا ناودعلا

 ىتح ثدحي مل اذه نا ملؤملا نكل .اهيلع قيلعتلاو
 ةعساو» اهنا لاقي :ةيلودو ةيبرع افحص نا لب .نآلا
 اهبلا تراشا وا ؛,ةلاسرلا تلهاجت امإ ,«رايشتنالا

 هيف لصاوت يذلا تقولا يف ءي وناث ناكم يف باضتقاب

 ,ريخألا موجهلا» نع ةيناريالا ةيليوهتلا رابخألا رشن
 رشن يف ىرسب ضعبلا نا لهف ...ىلوألا اهتاحفص ىلع

 ضعبل «ةراثإ» وأ ناريا ماكحل «ازازفتسا» ةلاسرلا

 ؟برعلا مهئافلح

 يذلا زيحلا نم اءزجح ةلاسرلا قحتست ال لهو

 اهسفن بعتت يتلا ةلوطملا تالاقملا وا :نييناريالا
 ةريخألا باشرالا تابلمع نم ةيروسلا ةمذلا ةّئريتل

 نايروس  نايناريا ذيفنتو طيطخت يه يتلاو
 ال عباسلا اهماع تلخد ابرح نإ لهو ؟ناكرتشم
 ةهبجلا لاعتشا دنع وأ .ةيسانملاب الا ركذلا قحتست

 عيسوت مدع» وه عوفرملا راعشلا لظيل .ةيركسعلا
 ؟؟,جيلخلا لك ىلا برحلا دتمت البكل» وأ :برحلا قاطن

 ديدشتو :قارعلا معد زيزعتل لمعلاو ةوعدلا نم الدب'
 مالسلا تاحرتقم عم بواجتت يكل ناريا ىلع طغضلا
 .؟لماشلاو لداعلا

 هيبلإ اناو هلل اناو ؟؟لهو ..لهو ..لهو

 [1!..نوعجار
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 .ديدش قزام يف لب :قزأم يف ةيناريالا تاطلسلا
 هذه سأر :قزاملا ف اوطقس نيذلا ةمدقم يفو

 نييناربالا دعو يذلا ينيمخ .تاطلسلا | أ

 :تاونس عبس دعب .نوظقيتسي مه اذاف .ةنجلاب
 داسسفلا ثيح ميحجلا عاق يف مهسفنا نودجيو

 رارصالاو ريجهتلاو عمقلاو ةيروناتكيدلاو طلستلاو
 .قارعلا دض ةيناودعلا برحلا يف رارمتسالا ىلع

 حطس ىلع تفط .امهدحو نيريخألا نيرهشلا يفو
 تامولعملا ةحص دكؤي ام .ناريا يف ةيلخادلا ثادحألا
 نيب يمادلا عارصلا نع ثدحتت يتلا ءابنالاو
 ةضراعملا رداصم لوقتو .ةضراعتملا ةحنجألا
 ,ةيناردالا ةطلسلا يف يومدلا عارصلا نا» ةيناريالا

 .هبجحت نا ينيمخ روص عيطتست نا نم ىوقا تاب
 ءازا عجارتي :ةزهجألا لخاد نم رييغتلا نع ثيدحلاو

 يبعشلا نييوتسملا ىلع ةضراعملا ةوق دعاصت

 سيئر ةلاسر عقت .قايسلا اذه نمضو ..يمسرلاو
 اههجو يتلا :ناكرزاب يدهم قباسلا يناريالا ءارزولا
 فشكي ملو :يضاملا سطسغا /بآ رهش يف ينيمخ ىلا
 يذلا رمألا .ربمتبس /لوليا رهش يف الا اهنع باقنلا
 فوخت نع ثدحتت يتلا تامولعملا ةحص ززعي
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 يأآرلا ىلا تامولعم ةيا لوصو نم ةيناردالا تاطلسلا
 تاماهتالا لالخ نم ًاحضاو ادب دقو .يملاعلا ماعلا

 اقزام شيعت ناريا نا ينيمخ ىلا ناكرزاب اههجو يتلا
 شيجلا نيب .ةهجاوملا ىوتسم نم .برتقي ايقيقح
 ىوقو نيينيدلا نيفرطتملاو ءينيمخ سرحدو
 .اهتاهجوت فالتخا ىلع ةضراعملا

 اهمعزتي يتلا ةضراعملا ءقلخ يدهاجم» ةمظنمو
 اههجاوت يتلا قزاملا ةلسلس ضرعت يوجر دوعسم
 ,برحلا ةلصاوم ىلع هرارصإ نم أءدب ,ينيمخ ةطلس
 تاهجاوملاو .يعامتجالاو يداصتقالا رايهنالا ىلا
 سرح» نيب ءرخآ ىلا تقو نم .ثدحت يتلا ةحلسملا
 ,ةيئاذغلا داوملا نادقف ىلا ,يماظنلا شيجلاو «ينيمخ
 ىلا نييناريالا عفد امم .ينونج لكشب راعسالا عافتراو
 نم اصلخت .؛ةيبوروألا نادلبلا هاجتا يف بورهلا
 ةيروتاتكيدلاو يواسأملا يعامتجالا عقاولا
 اهنأي» ناكرزاب اهفصو يتلا ةينيدلاو ةيسايسلا
 ينيمخلا هلوق ىلا .«نارقلا عضو مالسالا عم ضراعتت

 .«اموصعم تسل تنأ

 ىلا كلذ نم دعبا ةيناريالا ةضراعملا باطقا بهذيو
 يف تاعارصلا نا نإ ءينيمخ دعب ام ةلحرم نع ثيدحلا

 تاطلسلا نيب ريبكلا عاطقنالا دعب :عراستت لخادلا
 ةريخألا تاراشالا تتبثأ دقو .نييناريالاو ةمكاحلا
 دئاق ةلواحم :ناكرزاب ةجهل يف يرذجلا لوحتلا)
 ةهجاولا ىلا ةدوعلا يندم دمحأ قباسلا ةيرحبلا
 قبسالا يناريالا ءارزولا سيئر تالاصتا :ةيسايسلا
 ةيناريالا ةضراعملل نا .(يلودلا ىوتسملا ىلع رايتخب
 ىلعو يبعشلا ىوتسملا ىلع ةيلخادلا اهتادادتما

 ىلع ينيمخ رارصإ لعلو .يماظنلا شيجلا ىوتسم
 يف ساسألا وه .شيجلا باسح ىلع سرحلا ةيوقت
 اهشيعت يتلا سيباوكلاو ةمكاحلا تاطلسلا سجاوه

 نم بّرقم ردصم دكؤيو .شيجلا كرحت ناكمإ نم
 رابك عم ةيسايسلا تالاصتالا نا» ةيناريالا ةضراعملا
 ريدغتلا نأو :عطقنت مل يناريالا شيجلا ف طابضلا
 ككفتت نا نكمملا نم ذإ ؛هحمالم روصت بعصي لبقملا
 .«لماشلا رييغتلا ثودح لبق ةطلسلا

 ًاءدب ةددعتملاو ةضراعملا ةيسايسلا ىوقلا طسوو

 ف ناف .رايتخبو ناكرزايب ارورم «قلخ يدهاجم» نم
 حجرت نا نكمي .ةيسيئر ةيلامو ةيسايس ةوق ناريا
 علطتي يذلا رازابلا يهو ءىرخا ةفك باسح ىلع ةفك
 اهتوق ناريا ىلاو هيلا ديعي .ءيسايس ليدب ىلا
 ىوتسم ىلع رازابلا ةوق رصتقت الو .ةيداصتقالا
 ىوتسملا ىلع ةيجراخلا هتادادتما هل نا ذا ءلخادلا
 ةيسايس ىوق باطقتسا هل حيتي يذلا رمألا .يلودلا
 نيب نيبقارملا ضعب طبريو .رييغتلا ىوتسم ىلع ةلعاف
 رايتخبو ناكرزاب تاكرحتو ةيسايسلا رازابلا تاعلطت
 .ةيبرغلا ةفاحصلا مامتها تبذتجا يتلا ةريخآلا

 ةوق يمانت ىلا نوريشي نيذلا مهسفنا نويقارملاو

 ,ةيناريالا تاطلسلا ةضبق عجارتو ,ةضراعملا

 يف ضعبلا نكمت وه .هابتنالل تفلملا نا ءنولوقي
 ىلا يولهب اضر ةلاسر ثب نم يناريالا نويزفلتلا
 ,ةلماك ةعاس لاوط ةروصلاو توصلاب نييناريالا
 ثبلا عطق ةيناريالا تاطلسلا ةلواحم نم مغرلاب
 لوألا عوبسألا يف ءروهظلا كلذ ناك دقو .ينويزفلتلا
 بالقنا ةباشمب ,يضاملا ربمتبس /لوليأ رهش نم
 يركسعلا بالقنالا ثودحل يلمع دهمي امبر ءيسايس
 .بقترملا

 ةحنجا رثكأ مهو .مهرودب «قلخ ودهاجم»
 نودوقي نا ؛:جراخلاو لخادلا يف ةطاشن ةضراعملا

 طروت نا نودقتعي :ةفينع ةيسايسو ةيركسع ةمواقم
 ةلزع نم داز .يلودلا باهرالا يف ةيناريالا تاطلسلا
 ةيلام تابوعص نم هيف يناعت يذلا تقولا يف :ناريا
 برح يف يركسعلا ىوتسملا ىلع زجعو .ةيداصتقاو
 ءدب «قلخ يدهاجم» باطقا دعبتسد الو .جيلخلا

 يف ىوقلا نيزاوم ىوتسم ىلع ةريبك ةلخلخ ثودح
 .لماشلا رييغتلا وحن ىلوا ةمدقمك لخادلا

 تامولعملا ىلا ةدنتسملا نيبقارملا تاعقوت حصت دق
 نارياف :دغ دعب وأ أدغ لخادلا نم ةدراولا ءابنالاو

 وفعلا ةمظنم ريرقتو .ديدجلا رييغتلاب لبحت تأدب
 يف ىلوألا ةبترملا لتحت ناريا نا .ريخالا ةيلودلا
 ؛ناسنالا قوقحو تايرحلا قرخ ىوتسم ىلع ,ملاعلا
 ,نوجس نم اهيف امو :تامادعإ نم اهيف يرجي امو
 0 .اقباس ةروكذملا تارشؤملا ةلسلس ىلا فاضي رشؤم

 ك.ف
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 قنابل قلفنا بجوتي ةدجنلل درع اننا

 !يجراف لفدت ما ادني د وفل ٠
 رهش نم ةريخالا مايالا 0

 ةراقلا اهردصمو . .مرصنملا ريمتنس /لونيا | هلي

 ةينوفكنارفلا لودلا مها قوحا و .ةيقيرفالا "لم

 تركذ امك .تدهش يتلا وغوتلا اهنا ..ةصاخ اهيف

 (85/9/77/1؟؟) ءاعبرالا ىلا ءاثالثلا ةلدل .ءادنالا

 سيئر رصق لوح تراد ةيليل ةيركسع ةكرعم
 يذلا .اميدايا يبغنيسانغ لارنجلا ةيروهمجلا

 ىركذلاب لافتحالل رياني / يناثلا نوناك رهش يف دعتسي
 ةلواحم ىدل ةطلسلا ىلع هئاليتسال نيرشعلا
 قباسلا سيئرلاب 1457 ةنس تحاطا يتلا بالقنالا

 .ايبيميلوا
 التاقم نيسمخ نم فلأتب ودنموك اهداق ةكرعملا

 لارنجلا رسا وا لتقل يسائرلا رصقلا ةمجاهم اولواح
 شيجلا دارفا عم فينع لاتق راد دقو ءاميدايا
 نم 14 رساو صاخشا ةعبس لتقم نع رفسا ىلوغوتلا
 .ودنموكلا دارفا

 ةلواحمب اناغ اهتراج يمول تمهتا يلاتلا مويلا يفو
 بيردتو حيلستو دالبلا يف تايارطضالا ةراثا
 ,ةدشب يناغلا مالعالا ريزو هافن ام وهو ودنموكلا

 امهنتمو .موجهلا يف رود يا هدالبل نوكي نا اركنم
 يف وه ام لالغتسا ديرت اهناب ةيلوغوتلا تاطلسلا
 اهتراج ىلا ةءاسالل ةيلخاد تابارطضا ةقيقحلا
 .ةيبرغلا

 ماقاو لوجتلا عنم هيف ضرف يذلا تقولا يفو
 روبعلا طخ لوط ىلع فثكم ةبقارم زجاح شيجلا
 يسنرفلا عافدلا ريزو ناك (ملك ؟) اناغ عم يدودحلا
 ةيركسع تادعم نا (85/94/1؟0) سيمخلا موي نلعي

 ,ةعرسلا هجو ىلع اهلقن متيس ةيوجو ةيرب .ةيسنرف
 سيئر» نا ىلا يسنرفلا غالبلا ريشيو :وغوتلا ىلا
 ,هدالب يف فقوملا روطت ماماو .يلوغوتلا ةيروهمجلا
 اقبط كلذو ,.اسنرف نم ةيركسع ةدعاسم بلط مدق
 اسنرف نا مولعمو ..«نيدلبلا نيب ةمربملا تايقافتالل
 ٠١ خيراتب ةمربم عافد ةيقافتاب ناطبتري وغوتلاو
 يف عقوم ينقتلا نواعتلا قافتابو 15577 ويلوير روفت
 ىلع ىلوالا ةيقافتالا صنت . 1915 ةنس نم سرام /راذآ

 لاح يف وغوتلا معدب ايكيتاموتوا اسنرف مازتلا
 يناثلا قافتالا نأاشبو .يركسع ناودع يال اهضرعت
 .ايمسر كلذ اهنم بلط ام اذا لخدتلل ةوعدم اسنرف ناف
 عاونا لك ٍبلط ةيناكما ىلع .كلذك :قافتالا اذه صنيو
 .يسنرفلا شيجلا نم يركسعلا معدلا

 ىلا رمالا سيراب تهجو تامازتلالا هذه ءوض ِق

 هجوتلل (ةيرحبلا ةيعفدملاو نييلظملا ةقرف) ىعدت ةوق
 .«ليفربيل»دو «يغناب» يف ةداع زكرمتت يهو «يمول ىلا
 هذه دارفا نم نيسمخو ةئام نع لقي ال ام عزوت دقو

 ف ةمئاقلا ةثيدحلا تايانبلل ةيساسالا طاقنلا يف ةقرفلا
 عبرا تقلح امك .يمول ةمصاعلا جراخ ضراعملا رصق
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 نم ويرقلا ةئام لوصو دعب راوغاج تارئاط نم
 . بهأت ةلاح يف ءاقبلاب رمالا مهل ردص نيذلا نييلظملا

 (65/9/175) ةعمجلا ىلا سيمخلا موي ةياهن يف

 ىلع شيجلا رطيسو ايئاهن تفقوت دق كراعملا تناك
 شيتفت ةيلمع لصاوي وهو :ةيسيئرلا طاقنلا ةفاك
 .نيليلقلا ةراملاو تارايسلا

 لاسشراملا يريئازلا سيئرلا لصو دحألا موي
 نا دعب وغوتلل هدالب معد نع هسفنب ربعيل ونوبوم
 ةيامحو ةمدخ يف نوكن صاخلا هسرح نم ةقرف لسرا
 دق ءودهلا ناك يذلا تقولا يف اذهو .اميدابا لارنجلا

 مهطاشن ىلا ناكسلا فرصناو .ةمصاعلا ىلا داع
 زكارملاو معاطملاو يهاقملا ديدجح نم تحتفو ,يداعلا

 .ةيراجتلا
 دق ةدودحملا ةيركسعلا ةعيوزلا هذه تناك اذاو

 نييسامولبدلا نم ناف وغوتلا يف موبلا ,ايلمع :تهتنا
 ةقيقح يف ككشتي حار نم يمول ةمصاعلا يف بناجالا
 تايفلخ يفّحت نكت مل اذا ام يف لعاستيو :ةيلمعلا هذه
 اميدايا لارنجلا ىعسي ةصاخ افادهاو ةددحم
 داجيا ,فادهالا هذه نم .ةيوتلم قرطب اهقدقحتل
 ينويهصلا نايكلا عم هتاقالع ةداعال يفاكلا رربملا
 هتامدخ ميدقتل تالاحلا هذه لثم يف ع وطتي يذلا

 مه «يليئارسالا» نمالا يف ءاربخ نا مولغمو .ةينمالا

 تيوفوهو وتويوم نيسيئرلا ةمالس نوسرحي نيذلا

 :اميدايا لارنجلا  تازاجنا الب مكحلا يف ةنس

 يف ةنس نيرشع ىضق الارنج نا ققحملا نمو .هييناوب
 ىلا ةجاح يف هدالبل ركذي انيش ققحي نا نود مكحلا

 رداصملا بسح .لمتحملا نمو .هئافلح رافنتسا
 ةريدم ةيركسعلا ةيلمعلا نوكت نا ؛ةيساموليدلا
 اميدايا ناو ةصاخ يسنرفلا معدلا نم ديزملا بسكل
 يف ةينوفكنارفلا زكارم مها ىدحا هتيروهمج نا فرعي
 دؤم لايقتسا باوبا ىلع يهشو .ءادويسلا ةراقلا

 .اسنرفو ايقيرفا لود ءاسؤر

 ءايناج تالامتحالاو تاليوأاتلا هذه انكرت اذاو

 ناب دجن انناف ءاهب ناهتسي ال ةيلها كلتمت لك ىلع يهو

 ىلا عفدت وغوتلا اهتدهش يتلا ةيركسعلا ةلواحملا
 يف ةيبنجالا تالخدتلا ةلأسم نع ديدج نم لؤاستلا

 نم ,ةيقيرفالا لودلا نم ددعل ةيلخادلا عاضوالا
 يتلاو ,اهيف ةمئاقلا مكحلا ةمظنا ةيلاكشا نعو :ةهج
 اهنما نامضل اهزجع نع ةلصاوتم ةلدا مدقت

 ىلا لوصولا ىلع ةليوط نينس يضم مغر اهرارقتساو
 اسنرف تبه دقل .ةفورعملا ةيبالقنالا قرطلاب ةطلسلا

 هنا اديج فرعت يذلا يلبوغوتلا سيئرلا ةدجنل اعيرس
 .ةماعلا تايرحلا رهقو دادبتسالاو عمقلا ةوقب مكحب
 ثادحا يف هليشم هل نا اديدح سبل اذه اسنرف كولبسو

 ةيسنرفلا تاوقلا تطبحا ١41517 ةنس يفف .ةقباس
 سيئرلا دض ةيبالقنا ةلواحم لاغينسلا يف ةزكرمتملا
 تلخدت ١979 ةنس .روفنس ادس دلودوبل قيسالا

 ةيروهمج سيئر فاطتخا دعب ةيسنرفلا ةيلظملا ةوقلا
 داشت لامش عقو يذلا درمتلا تعمقو .نوباغلا

 يف ءاضيا ؛تاوقلا هذه تلخدتو .(19ا75-1954)
 ةلواحم قحس ىلع مكحلا ةدعاسمل 1941717 ةنس ريئاز
 تلسرا 141/8 ةنس ذنمو .اباش ميلقا يف لاصفنالا
 يقاولا عردلا يه نآلا لازت الو .داشت ىلا اهتاوق اسنرف

 يف يديوع ينوكوغ تاوق ةهجاوم يف انيماجن ةموكحل
 نم ديدعلا ىف ةعزوم تاوق اسنرفل دجوت امك .لامشلا

 عم عافد تادهاعمب سيراب طيترنو :ةيقيرفالا نادلبلا
 جاعلا لحاسو ىطسولا ايقيرفا يه ةيقيرفا لود عبس
 [1.داسشتو وغونتلاو يتوبيجدو نوباغلاو

 يواوزلا ناميلس

 1 _١1ة51 لوا نيرشت 7 ١7/8 نذغلا  ةيبرغلا ةفيلطلا



 :يدعسلا ديعس .د- نيلرف

 ,سسجتلاب مهتملا يكريمألا لسارملا :فوليناد
 ةمكاحم نود ةيتايفوسلا ةمصاعلا رداغ

 74 نينثالا ءاسم تروفكنرف راطم لصوو (0
 ةدحتملا تايالولا ىلا هقيرط يف يضاملا ربمتبس /لوليا
 .ةيكريمألا

 يف هدالب ةثعب يف يتايفوسلا يسامولبدلا ,فوراخاز
 كرت :ةيروص ةمكاحم هل تدرجأ ةدحتملا ممآلا ةئيه
 نم ءاثالثخلا ءاسم هدالب ىلا ًأدئاع نطنشاو اهدعب

 ىلع وكسوم نم نطنشاو تلصح امك ,هسفن رهشلا
 يذلا ؛فولروا يروي يئايزيفلا قشنملل رفس ةمس
 .ايريديس تاركسعم يف تاونس تس ذنم شيعي

 عقو .امهينطو ىلا فوراخازو فوليناد يتدوع نيب
 نم ريشكلا ,تاءاقللا نم ريثكلا :ثادحألا نم ريثكلا
 نا لوقلا نكميو .نطنشاوو وكسوم نيب تاطاشنلا
 ًارخؤم اهدقع يتلا ةيلاتتملا ةعبرألا تاعامتجالا
 دق .زتلوشو هزدانرافيش نيدلبلا ةيجراخ اريزو
 ءامس تطغ يتلا لؤليا مويغ ليوحت يف تحجن
 .فيص تاباحس ىلا ةيكريمألا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 ٠١" ءاثالثلا موي وكسومو نطنشاو يف نلعا دقف

 نمرشع يداحلا يف ةمق ءاقل نع يضاملا ريمتبس /لولدا

 ةمصاع كيفايكير يف ءيراجلا ربوتكا /لوألا نيرشت
 فوسشتابروغ ناسيئرلا ددحي نا عقوتيو .ادنلسيا
 ةياهن لبق نطنشاو يف دقعت .ىرخا ةمق دعوم ناغيرو
 .ديدجلا ماعلا علطم وا :ماغلا اذه

 ةيكارتشالا مصاوعلا يف نويسايسلا نوبقارملا
 ماعلا اذه نم ربمسيد /لوألا نوناك رهش نوحشري
 ال مهو ةيكريمألا  ةيتايفوسلا ةمقلل احرسم
 يتلا اهتقياس نع ةمقلا هذه فالتخا نودعبتسي

 ماع ريمفون /يناثلا نيرشت لالخ فينج يف تدقعنا
 وأ ةددحملا تاقافتالا ةمق نوكتس اهناب نيعنتقم 64

 ةيدخوراصلا ةحلسألا ناديم ٍٍق ةصاخ ,ةيسوململا

 ةطبارملا .ةيكريمألاو ةيتايفوسلا ,ىدملا ةطسونملا

 تالكشملا ةعيبطل أارظنو .انبساو ابيوروأ يف ايلاح

 ةيلودلا تاقالغلا اهتدهش يتلا ةدقعملا بعاصملاو
  ةيتايفوسلا تاقالعلا ف روهدتلا دارظنضضا ببسب
 ,يراجلا ماعلا نم سرام /راذآا علطم ذنم ةيكريمألا

 ١25 لوا نيرشت -١ 98١:ددعلا  :ةيبرعلا ةحيلظلا - ”"*

 ةيميلقالا تاعازنلاو ىدملا ةطسوتملا ةحلسألاو موجنلا برح
6 10 0000 

 ةمقلا لبق ام اين
 الروخ ناشر نبا

 اين

 مو
 ١ ف ءيجافملا يقلاو قرشلا لامآ شاعتنا د دو

 .مهفلل لباق ريغ لقألا ىلع وأ ,قيدصتلل لباق ريغ
 ةسلدسلا ةركفلا ىلا ةدوع

 نم دب ال فاك وحن ىلع ًاحضاو كلذ نوكي اميك
 وكسوم نيب لبحلا دش ةسايس ةركفم ىلا اليلق ةدوعلا
 قئاقح :866 ماع ةيرسيوسلا ةمقلا ديعي نطنشاوو

 ىعس ناغير يكريمألا سيئرلا نا لوقت ين ودلا عضولا
 اهنيماضم نم فينج ةمق غارفال ايوؤد ايعس
 ءاوس ةيلودلا تاقالعلا مومعل ةيسنلاب ةيجارفنالا
 جمانرب يف امدق ريسلا ىلع هرارصا يف كلذ دسجت

 تاقافتا ىلا لوصولا نود ةلولدحلاو ءاضفلا ةركسع
 رتوتلا ةلاح ديعصت ربع وا :ضرألا ىلع حالسلا عزن

 نم ءادتبا ةيميلقالا عازنلا رؤبو قطانم يف ةهباجملاو
 ارورم .يبرعلا جيلخلاو طسوألا قرشلا يتقطنم
 اذه . ىطسولا اكريمأب ءاهتناو .ىندألا قرشلا ةقطنمب

 فيص تاناحمس ىلا يل مويع +: كا تاعامتجا ةعبرأ :هزدانرافيش زتلوش

 لاز امو ناك ةيكريمألا ةرادالا ةسسايس ىف ماعلا هاجتالا
 .ريثأتلاو طغضلا لماوع نم نيسيئر نيلماعل ضرعتي
 مئامحلا رايت نيب مئاقلا عارصلاب لصتي يلخاد امهلوا
 ةيعانصلا تاراكتحالا عمجم حلاصم سكعي يذلا

 رايتو :زتلوش يكريمألا ةيجراخلا ريزو هدوقي ,ةيندملا
 تاراكتحالا عمجم حلاصم سكعي يذلا روقصلا

 ,رغربتباو عافدلا ريزو هدوقي .ةيركسعلا ةيعانصلا

 .يسيك ميلو (©.1.4) ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو سيئرو

 تاردابم ةلسلس قفدتب لصتي يجراخ امهيناثو
 :يوونلا حالسلا عزنل ةيمارلا ةيباجيالا تايفوسلا
 ءاوجا ةرولب يف لاعف لكشب مهاس يذلا هديدحت وأ

 ةيواز نم ,رابتعالا رظنب اهذخأ نم دب ال ةيلود
 يف اهرود ىلا ةفاضا .يكريمألا يسايسلا فرصتلا

 يفو نطنشاو ةموكح لخاد مئامحلا رايت ةناكم ةيوقت
 .صاخ لكشب يكريمألا سرغنوكلا

 فوسنابروغ ةدورم
 ِءاَرا نيلمركلا ميعَر ربصب فارتعالا نم دب الو

 هتعانق ةرمث كش نود وهو .يكريمألا لماعتلا

 تاقالعلا يف جارفنالا زيزعت ةرورضب ةيباجيالا
 ةيسنلاب ىوصقلا هتيمهزو ةيكريمألا  ةيتايفوسلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فوشتابروغ جماربل
 بابسالا قمع انل رسفت ةقيقحلا هذه نا .ةحومطلا
 يتلا ةءانبلا تاحرتقملاو تاردابملا ليس ءارو ةنماكلا

 ةلاح كلذك ,ةيتايفوسلا ةمصاعلا نع للك نود تردص
 لعف دودر اهب تمستا يتلا ةدودحملا ريغ ةنورملا

 هذه نم .ناغير تاءارجا ءازا فوشتايروغ

 بلط .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذن تاءارجالا
 ةموكحلا نم 8” سرام /راذا يف ةيكريمألا ةمصاعلا

 ءاضعا نم ددع نم ّداح لكشبو ليلقتلا ةيتايفوسلا
 للكت دقو :ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيتادفوسلا ةثعبلا
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 :ةريبكلا ةمقلا لبق ةريغضلا ةمقلا < ناكر -:كونشتاَنزوغ'

 /لوليا لالخ ايسامولبد 5 ناعيبإب بلطملا اذه
 لوطسالا نم عطق مايق كلذك .مرصنملا ريمتبس
 ةيميلقالا هايملا ةمرح قرخب يكريمألا يرحبلا
 نم طقف مايا ةسمخ دعب .دوسالا رحبلا يف ةيتايفوسلا
 دق تاءارجالا هذه نأب لوقلا نكميو .بلطلا ميدقت

 در ءاج امدنع هسفن راذآ 1 يف اهفنع ةورذ تغلب

 فقو ىلا مامضنالا وكسوم بلط ىلع نطنشاو
 ءارحص يف ىرخا ةيوون ةبرجتب .؛ةيرذلا براجتلا
 ويام /رايأ 77 يف اضيا ناغير نلعا امدنعو .ادافين
 ةحلسالا فقسل ةددحملا دونبلاب همازتلا مدع مرصنملا
 .(1) تلاس ةيقافتا يف ةيجيتارتسلا

 لؤاضت ىلا عراستم لكشب تداق ثادحالا هذه

 فوشتابروغ نيب ةيكريمالا ةمقلا ةيناكماب لمالا
 ثداح دعب تنلعا وكسوم ناو ةصاخ ناغيرو
 ليرسبا / ناسين ١6 ٍق انيبل ىلع يكريمالا ناودعلا

 هيلع قفتملا زتلوش  ةزدانرافيش عامتجا ءاغلا يضاملا
 .يناثلا ةمقلا ءاقلل ةيردضحت ةوطخك

 نيلرب يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلل» ترفوت يتلا تامولعملا
 يبسنلا ةيلودلا لامالا شاعتنا بابسا نا ىلا ريشت
 ,كلذ نم رثكاو لب ؛هتاز دحب ةمقلا ءاقل ءازا اددجم
 ةيقافتا ماربا ْق اهحاجنل ةنعقاولا ةيناكمالا ءازا

 هذه دعب دوعت امنا :يوونلا حلستلا ةباقرل ةديدج
 ةلاسر ىلا ةتقؤملا تاندهلاو تاعازنلا نم ةرتفلا
 /رايا 14 يف يكريمالا سيئرلل ةهجوملا فوشتابروغ
 ةيناكما ةرم لوأل تحرتقا دقو .مهاعلا اذه نم ويام
 لزانت لياقم ةيموجهلا ةحلسالا يف ةيتايفوس تالزانت
 .(5.12.1) موجنلا برح جمانرب يف يكريما

 لامعالا هب تبيصا يذلا قحالتملا لشفلا لعل
 .ءاضفلا ةركسعب ناغير جمانربل ىلوألا ةيريضحتلا
 اهلمح يتلا ةيتايفوسلا ملعملا ةبرض ىلا ةفاضا
 رايت عقاوم ةيوقت يف تمهاس .فوشتابروغ حارتقا
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 تاوعد نم تززعو .ةيكريمأالا ةهجلا ىف مئامحلا

 ضيفختل يكريمالا سرغنوكلا يف هيرصانم

 نع وكسوم لزانت نا لوقلا نم دب ال كلذك .(5.2.1)
 ةيناطيربلا ةيوونلا خيراوصلا لاخدا يف اهطرش
 ىوقلل ةيبوروا:ةيوست ةيآ نمض ةيسنرفلاو
 ال ليدعت ثادحا يف رخآلا وه مهاس ةيوونلا ةحلسالاو
 نم ةيبرغلا ابوروا مومع فقوم يف هب ناهتسي
 اذه للكت دقل .ةيتايفوسلا تاردابملاو تاحرتقملا
 ملوهكتس رمتؤم يف اضيا يباجيا وحن ىلع ليدعتلا
 ةصاخ لدابتملا نمالاو ةقثلا تاءارجا قلخل يمارلا
 ىلع ةيكارتشالا مصاوعلاو وكسوم ةقفاوم دعب

 وسراو فلح تائده لدق نم ةرشابملا ةباقرلا تاءارجا

 ةيركسعلا تايلاعفلاو تاطاشنلا ىلع يسلطالاو

 .لاروالا ىتحو يطنلطالا دودح نم ةيددلقتلا

 ردزو لاق عافدلاو نمالا ءاردخ عم هعامتجا يف

 يف ريثم حاجن باوبا ىلع اننا» يكريمالا ةيجراخلا
 .حيحصلا لمعلا ةطخ انيدل نا .ةيجراخلا ةسايسلا

 نا دعب نآلاو .اهذيفنت ىلع نورداق اننا ملعن نحنو
 انم ردقا دحا دجوب ال , قيقحتلا نكمم ءيش لك حبصا

 كلذك زنلوش ىدبا عامتجالا اذه يف .«كلذ لك ريمدت ىلع

 وكسوم عم نآلا ضوافنتلا ةرورضي ايئانثتسا امامتها

 تسركت دقل .هلوق دح ىلع «ةوقلا عقاومل انياسستكا»

 يجراخلا يسايسلا فرصتلا يف تادجتسملا هذه

 ةلاسر دعب ءانه ةعلطملا رئاودلا ىرت امك يكريمالا
 دادعتسا تدكا دقف ناغير ىلا ةريخالا فوشتايروغ
 - ةيحوراصلا عافدلا مظن ةدهاعم ديدمتل وكسوم

 نود ىرخا نينس ةسمخ ا/١ ماع ةدوقعملا (34.)4.1)

 ءاضفلا ةركسع جمانرب نع نطنشاو يلخت رابتعا

 ترطضا تاروطتلا هذه .اهل ارشابمو ايساسا اطرش

 يف دومجلا رسك نع ثيدحلل يكريمالا سيئرلا
 يذلا هباظخ ءانثا ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 : ارخؤم ةدحتملا خمالا ةئده ماما هاقلا

 نوكيس له :انه هسفن حرطد يذلا ربخالا لاؤسلا

 رسك اهنأش نم تاقافتا ىلا لصوتلا لامتحا انكمم
 ؟نيتقالمعلا نيتلودلا نيب اقح دومحلا

 نؤناك ةمق نا ىلا ريشت ةرفوتملا لئالدلا مظعم
 كلتمت ةيكريمالا ةمصاعلا يف ةلمتحملا ريمسيد /لوالا

 ةديدج ةيقافتا ىلا لوصولل ةديج ةيعقاو اظوظح
 هذه . نطنشاوو وكسوم نيب يوونلا حلستلا ةباقرل
 نيفرطلا ةقفاوم ىلع ةيرهوج ةجردب زكرتس ةيقافنالا
 ةيوونلا امهخيراوصل ىلعألا دحلا نوكي نا ىلع
 سار ةئام ايساو ابوروا يف ةطبارملا :ىدملا ةطسونم
 فوشتابروغ مايق ينعي اذه نا ءامهنم لكل طقف يوون
 ةيوونلا حيراوصلا تائم فالتاو بحسب ناغيرو
 هيف بغري يذلا تقولا يفو .ايلاح ةدوجوملا
 لك لبق .يكريمالا ضيفختلا زكرتي نأب تايفوسلا
 ارشابم اديدهت هنوربتعي يذلا )١5( غنشريب ىلع :ءيش
 يفاصمللو .:ةيقرشلا ابوروا يف مهئافلحل ايدجو
 ىلع ةيويحلا ةيداصتقالاو ةيركسعلا تاقلحلاو
 نوغاتنبلا روقص لواحي .اهسفن ةيتايفوسلا يضارالا
 يتلا ةقيرطلاب ضيفختلا صصح عيزوت يكريمالا
 )١( غنشريب زارط نم ىدملا طسوتم اخوراص ٠5 يقبت
 ىرت يذلا رمالا وهو .زورك تافوذقم زارط نم 54 و
 تالرانتلاب اطيرفت ةيكريمالا ةيجراخلا هيف
 .ةيتايفوسلا

 قيرطلا فصتنم ةمواس
 ةحلسالا براجتل يروفلا فقولا ديعص ىلع اما

 فرط نم نآلا ىتح وكسوم هب تمزتلا يذلا ةيرذلا
 يجيردت جمانربب صاخلا ناغير حرتقم نأف .دحاو
 اهعنم ىلا الوصو .ةيرذلا براجتلا ديدحتل نزاوتمو
 نيفرطلا قافتا ةيناكما نع ةيحان نم فشكي امنا .امامت
 سيئرلا رارصا نعو .قيرطلا فصتنم ةمواسم ىلع
 لامعالا ةلضاومل مزاللا تقولا بسك ىلع يكريمالا
 ةيحانلا نم موجنلا برح جمانربل ىلوالا ةيريضحتلا
 ةركسع ةسايس نا اذا احضاو وديبو .ةلياقملا

 يكريمالا سيئرلا لفط هيلع قلطي ام وا ء.ءاضفلا
 نيدايم يف ةيجينارنسلا تايوستلاب ال ةطبترم ,للدملا
 اهلعجل ةيمارلا ةيتايفوسلا تاحرتقملاب الو ,ىرخا
 ةيجيتارتسلا حيراوصلل ةلماش ةيقافنا نم اءزج

 ١8( 55 ةيتايفوسلا ةهبجلا ىلع) تاراقلل ةرباعلا
 اكريمأ فدهي ءيش لك قوف لب ءاضيا امناو
 ايداصتقا وكسوم عيوطت ومو يجيتارتسلا
 .ةيلودلا ةسايسلا يف رثؤملا اهعارذ لشو ءايسايسو
 مدعي ةلئاقلا ةيكريمالا ةعانقلا نم قلطند هلك اذهو

 ظهاب يوون لاجس يف تايفوسلا تابث ةيناكما
 :يجيتارتسلا عافدلا ةردابم هينعت يذلاك فيلاكتلا
 يتلا ةريبكلا مالحالا رابتعالا رظنب ذخالا دنع ةصاخ
 تاعورشملا ةهجل ءاوس .نيلمركلا ميعز دوارت
 ةحئال يف ةعوضوملا ىربكلا ةيومنتلا ةيداصتقالا
 طقن رامثتسال هعلطت ةهجل وا ,يتايفوسلا فاطعنالا
 «رالود تارايلم ةرشع ىلع ديرت يتلا ةفلكلاب ايريبيس
 بجي يتلا ةينقتلاو ةيملعلا تاقاطلا نع كيهان
 [].اذهك قالمع عورشم يف اهفيظوت

 2425-51 لوا نيزيشت ١78-3 ددعلا  ةيبرغلا ةفيلطلا
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 روتافرريوا ليفونلا

 ؟ينيمخلا مأ دمألا
 ءيبتخي نينثالا نم ْنَم ؟ينيمخلا ما دسالا
 نونجلا اذه اذاملو ؟لبانقلا يعضاو فلخ

 ؟سيراب يف تيفملا (
 ذوحتسيو نييسنرفلا لاب لغشي يذلا لاؤسلا وه اذه
 ةجوم ءدب ذنم كاريشو نارتيم مامتها ىلع
 :ايمسر .احيرج ١156و اليتق رشع دحا .تاريجفتلا
 يتأي كلذ دعب .هللا دبع ميهاربا جروج ةلئاع بنذملا

 نم يقرشلا رطشلا يف يردوك سيروم فاطتخا ثداح

 اهتاريجفتب «ةرذقلا برحلا» كلت رمتستو ..ةمصاغلا
 يرجت يتلا اهتاضوافمب ..ةيرسلا اهلئاسرو ءايمعلا
 .ءامصلا اهناردجو نييرسلا اهيثوعبمو سيلاوكلا يف

 مسا ودعلل ؟نارتيمو كاريش رظن يف ءودعلا وه ْنَم
 .ينيمخ وا دسا :ناهجوو نامسا حجرالا ىلع وا هجوو
 اعم نانثالا وا

 هجوتلا لمجم نييسنرفلا نيلوؤسملا دحا صخلي
 نكل .ءاعولا يه توريب» الئاق يرجي امل ةبسنلاب ماعلا

 .«ةيوق ةيسايس ةطلس معد نود كانه ثدحي ءيشال

 ةلاسر يف مهءارو نمو نيلعافلا ةبقاعمب كاريش دده
 ناريا اذامل .نارهطو قشمدل اههجوت يف ةحضاو
 1 ؟ةيروسو

 ناطيش» يه اسنرف هللا تايا دالب يف .نارياب ادبنل

 تاقالعلا عيبطت» وه بولطملا نا كلذ ىنعم

 .«ةيناربالا  ةيسنرفلا

 سرام /راذآ ١5 ذنم كاردش ةموكح هتلعف ام اذه

 كاريش دب يف ناك نيح نانبل يف نئاهرلا ريرحت فدهب
 نييسنرفلا نييكارتشالا هركي ينيمخف .ةديج قاروا
 نئاخلا» ءاقدصا «يدوهيلا يبوللا لبق نم نيريسملا»

 ماق دقو .ناربا يف توملاب موكحملا ؛يوجر دوعسم

 ةكوشلا هذه بحسب :كاريش ريفصلا ناطيشلا»

 .اننترف نم يوجر درظ امدنع

 كلذ الق ْق نوسناه جروحو وشور

 دولك ناج ةوايز ءانثا فيدروا عوضوم لوح قافتالا
 | ناكو .يضاملا ويلوي /زومت رهش يف ناريال هيشيرت

 غليمب لوالا يسنرفلا كيشلا ميلستب يضقي قافتالا سفر قله يتارمآلا :
 ' ىلع تدكا ةيسنرفلا ةيجراخلا نكل .رالود نويلم "ن٠
 ةيروسلا تارياخملل يرس عامتجا دقعنا ثيح ناك دقو .نئاهرلا ريرحت عم كلذ قفارتي نا ةرورض

 لهف .يضاملا وينوي /ناريزح يف ةيناريالاو ةيبيللاو
 جروح نع جارفالا لحا نم قيدسنتلا اوررق ١

 ' سيراب يف تاريجفتلا ةجوم تأدب .كلذ دعب

 ايمسر فرتعت ال يتلا ناريا ىلع ابعص طرشلا اذه
 ...مهزجتحت اهناب

 مث :نئاهرلا صوصخب «يمالسالا داهجلا» تاديدهتو
 .نانبل بونج يف ةيسنرفلا ةدحولا نم دونج ٠ لايتغا
 «ةيناربالا دنلا» ناب ةموكحلا تعنتقاف

 اوكساب زلراشت وه كلذبي اعانتقا رثكالاو .ةلنقلا

 ةيبرعلا ةعيلطلا اك لوا نيوشت 3 - 11/خ ىدعلا ب

 | يودهتنو ةثالثلا ءالؤه نودئالاش ابلاو ورام ده ورو ا

 يناريالا هجوتلا

 .نوميررانرب
 ؟ةلتقلا ءارو نوكي نا نكمي ناريا يف ْنَم
 دحا ةروثلا سرح لوؤسم تسود قدفر نسحم

 ةروثلا ريدصتل نيدعتسملا ىنيمخ ماظن روقص 1

 شاقن سينا قيدصو .ملاعلا ءاحنا لك ىلا ةيمالسالا '

 سيراب يف رايتخاب رويهاش لايتغا ةلواحمب مهتملا
 1980/10/٠١١. خيراتب :

 ىتوملا ردع ةفعاضم نا فرعي تسود قيفر نا ريغ

 .شاقن ررحي ال سيراب عراوش يف
 .ةيروس وحن فافتلالل يناريالا رثالا دنع فقوتن

 ةميرجب يسنرفلا سيلوبلا ةعانقل :طيسب ببسل
 لماكلاب ةعضاخلاو 7411:-ب ةفورعملا هللا دبع ةلئاع
 نالو .ةيروسلا ةيرسلا تارايختسالا ةرطيسل

 نيذلا مه نييروسلا '
 ىرجخ يذلا مويلا يف تايبقلا يف للا دبع ةوخالا دوحو

 يف ةقورسم سديسرم ةرايس ف نينثا فاقيا هيف
 دسا تعفر اسراح امه نيلجرلا نا ةأجافملا .سيراب

 نع نيينانبللا نييفاحصلا اوغلبا

 م. - ا

 ! ؟ةحايسلل ؟سيراب يف نالجرلا لعفي اذام

 ؟اسنرف نم ةيروس ديرت اذام :لاؤسلا رركتيو
 اوسنرف ةلحر ذنم ةديح نيدلبلا نيب تاقالعلا نا

 ىلا كاريش لوصوو .1444 ماع يف قشمد ىلا نارتيم
 دق هسفن كاريش نا لب .اًئيش ريغي مل ةموكحلا سأر

 «ةردابلا» كلت :نانبل يف يروسلا رودلا ةيمهاب فرتعا .
 .دسا ظفاح اهردق يتلا

 سيراب مايق يف نمكي قشمد بضغل رخآ عفاد
 رساي قيرط نع  رهشا ذنم  ناريا عم ضوافتلاب .

 َ مادصل قيدص وه كاريشو ؛اكريمال فيلحو «ريغص

 .مهتامدخ
 نوضرعي هيف نويروسلا ناك يذلا تقولا يف تافرع

 ال هنا تابثا نوديري نييروسلا نا وه يساسالا
 يغلت نا ةيروس ديرت ,نانبلل ةبسنلاب .مهلامها نكمي .
 يف رودب تماق اسنرقو .هيلع اهتنيمه ضراعي نم لك 1
 يف تكراش امك .تافرع ذاقناو نييحيسملا ةيامح ٠
 .ةيلودلا تاوقلا :

 ريفسلا ليتغا دقف .ايلاغ نمثلا ناك نآلا ىتح

 نا نيققحملا ضعب ىريو .رامال يد سيول يسنرفلا
 ةكراسشمب مت دق 1487 ماع يف فوبرام عراش ريجفت
 .ةيروسلا تارباخملا

  بيليف نييسنرفلا نييفاحصلا ريرحت :ةجيتنلا
 ةيبرغلا توريب يف رارقتسالا ىلا اهقيرط يف ةينيطسلفلا
 .«هللا بزح» ةياعرب

 ردرحتلا ةمظنمف :كرحتلل ربكا بيس نآلا ةيروسل

 وا يروسلا باهرالا قالطال فاك اذه له نكل

 عاقبلا لهس يف كش نود ثحبلا اندلع ؟ردصملا ندا

 ميهاربا ج

 ؟نايجدبراغو شاقنو هللا دبع
 لوح ةيمسرلا تاحيرصتلا نم مغرلابو :كلذ عمو

 ثيح :ناربا عم ؛ضوافتلا يف اسنرف رمتست :مزحلا

 | كرحت يتلا يه
 نا ةلآسم .ةيروسل ةيسنلاب .ةدحتملا ممالا يف يناريالا
 هريظن عم ةيجراخلا ريزو نومير رابرب ناج ىقتلا
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 تارا خخ حلا تحابا ااقرا راد نر وجب

 .ةدراو ريغ برغلا ينايارط
 :ةيسافموليدلا تالاصتالا قيرط ىقبت
 1 موي دسالاو ينيمخ قيدض يجوبك نارطملا ماق

 نواعتلا ريزو ذخا مث .هنجس يف هللا دبع ةرايزب نينثالا
 قشمد ىلا هقيرط كاريش نم قوثوملا

 هللا دنيعو شاقنو نانبجديراغ ودبي :نحسلا يف

 0.نوررحتيس مهنا نيعنتقم

 ينيمخل ىدصخل نارإ|
 نساريغ ناج : ملقب

 او

 نويناردالا ةداقلا هيف لصاوي يدذلا تقولا 0 هب

 .قفارعلا دضصض «ريخألا موجهلل» دادعالا ىمح

 محا اهسأرب يذلا ن نارسا ردرحت ةكرح و 1 ل

 ةتقؤملا ةموكحلل سيئر ناك يذلا - ناكرزاب يدهم
 ىلا» ةلاسر هيجوتب  ةروثلا ةيشع ينيمخ اهلكش يتلا

 لوقي .نارهط يف خسنلا فالآ اهنم عزو ؛ةروثلا دئاق
 نيلوؤسملا ةيبلاغ نا هتلاسر يف ناكرزاي ديسلا
 ؛ تاضوافملا ىلع اينيم عارصلل الح نوديؤي نييناربالا

 ىلع انهربم هتعباتم ىلع رصي هدحو ينيمخ ناو
 مالسالا» عم ضقانتي اًمم «دادبتسالاو ةيروتاتكيدلا»
 .«روتسدلاو نارقلاو

 ناكرزاب اهيف بلاطي يتلا ىلوألا ةّرملا تسيل هذه
 نم يناثلا يفف .قارعلا عم برحلا ءاهنإب هواقدصأو

 قباسلا سيئرلا حّرص :19/26 ماع نم وبام /رابا رهش

 عم ضوافتلا بجي» هنأي ةيمالسا ةموكح لوآل
 ةيوبنلا ةريسلاو نآرقلا ميلاعتب امازتلا :قارعلا
 ؟«ةفيرتشلا

 نم دعبأ وه ام ىلا ناريإ ريرحت ةكرح بهذت ؛نآلا
 نع ةيلوؤسملاب ايصخش ينيمخ ماهتا ىلا يأ :كلذ
 انرداصم لك لماكلاب رمدتيس» يتلا برحلا ةعباتم
 يتلا ةلاسرلا صن يف درو امك .«ةيداصتقالاو ةيرشبلا
 8 برحلا ةعباتمب ىمويلا كرمأ نإ» :ينيمخل تلاق

 رامدلا ىتح ...برحلا ءبرحلا :حبصيل هقيرط يف ءرضنلا
 .«لماكلا

 دق عارصلا اذه .هقافرو ناكرزاب ديسلل ةيسنلاب

 نالعإ ةيشع تمزنلا يتلا ةروثكلا ةريسم لسقت»

 ةيرحلا قيرط ىلع يضملاب ةيمالسالا ةيروهمجلا
 .«يداصتقالا لالقتسالاو نمالاو ةلادعلاو

 يتلا يعافدلا موجهلا ةيرظن نا» ةلاسرلا عباتتو
 برحلا ةعباتم ريربت لجأ نم يناريالا ماظنلا اهانبني
 لب .بسحف ةيوبنلا ديلاقتلا و نآرقلا عم ال .ضقانتت
 هذه نا .ةنس فلآ ذنم ةيعيش ةطلس ىلعأ فقوم عم

 برح الو ,نيقفانملا ىلع مالسالا برح تسيل برحلا

 نييعش برح حجرألا ىلع اهنإ .نيدالجلا ىلع اياحضلا ع
 هب دج كل
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 ! ضرع لك ضفر نا ناريإ ريرحت ةكرخ تدكاو
 .«يثراك يسابس اأطخ» وه مالسلل 1

 دحأ ال نا نع فشكت هذه ناكرزاب ةلاسر نا

 | نيريثك نا ٌفرعن» ينيمخ تارارق ةضراعم عيطتسي
 اوكردأ دق .كتقث ىلع نيزئاحلاو كنم نيبرقملا نم
 دالبلا ىلع لقت يذلا عارصلا رارمتسال عرفملا ىحمملا

 | ل هوقلت يذلا باؤجلا ناكف :مهفؤاخفب كوقلبأ نيح (
 | نيح ةيرخسلاب معفملا يديلجلا تمصلا نع جرخي
 يلختلا مهيلع نيعتيو بعتلاب نورعشي مهنأ مهل تلق
 .2«! مهتامهمب نورخا موقيف مهفئاظو نع

 ترحلا فاقياو:مالبملا نك اوذدحتال 2 مهن تلف 1:

 .«نوؤاشت ام اولعفا ؛يتوم دعب .قزرأ يح انأ املاط '

 .برحلا ةلصاوم رارق ىلع ريصت يذلا ديحولا كنا حضاو» '

 ١ لكي ةبوحلا ةكياقم ةدلوؤنسوو .اطقنلا نه اهيقك تسل تنأ
 نرخ ةواصت ةيديدلاو ةنركسملاو ةيدايصتقالا اهجقاذك |
 .«دحاو لجر تاقاط أ

 نم مظعا تسل تنأ

 نادماهرهك عرج وأ ةلاحلا هذه لثم يف هيلا نيبرقملا

 ١ يأ .برحلا ةلكشم لوح كبعش ةراشتسا كنم بلطت
 اودبيل عافدلل ىلعألا سلجملاو ةمألا باون ريشتست نا ٠
 | يف يناثلا دنبلا هيلع صن امك كبجاو وه اذه .مهيأر |

 ,قيرطلا اذه كولس يف بغرت ال تنك نإ اًمأ .روتسدلا
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 لوح حئاصنلاب ذحالل ىضم تقو يا نم ادادعتسا

 نم كلذ ىلع لدا الو :ةيلامشلا اهدودح نيمأت ةيفيك

 ُِق نيينيطسلفلا دعاوق ىلع امهب تماق نيتللا نينراغلا ا

 / ءاريخلاو ةمرتحملا تايصخشلا عمجت نا كنكميف .

 [1.:«راوحلا اذه لثم يف ةكراشملل :
 ل :

0 
 نك

 تسسسوتوكيالا

 ينانسمللا بونجلا ةطراخ
 ةيروس نم لك هجاوت .نانبل بونج يف ألبي

 ةعامج يا .نيدلحملا ناريا ءالكو «ليتاريسادو هن 1

 . هللا برحد» | :

 رثكا نآلا ةهجاوملا هذه ودبت ,«ليئارسال» ةبسنلاب
 ناك ,هلا بزح» نال .ةيروسل ةبسنلاب اهنم احاحلا
 «ليئاريسا» همعدت يذلا «يبونجلا نانبل شيج» ل يل

 يضارالا لخاد «ينمالا اهمازح» ةيامح لجحا نم ا

 نم عيباسا دعب دحل شيج عضو ىدرت دقف .ةينانبللا
 مايقلل «ليئارسا» زفتسا دح ىلا «للا بزح» تامجه '
 يذلا جيجضلا نم ريثكلاب طاحم هفطخملا/ ةطيسضفتت م

 .ينمالا مازحلا لامش ءهللا 0 عقاوم هءانثا تفصق :

 بزحلل موللا نوريثك هجوم ,هسفن تقولا ىف :

 ةدحولا فوفص يف تعقو يتلا تاياصالا لوح روكذملا ا

 ذنم اهلاجر نم ةسسمخ تدقف يتلا ارحؤم ةيسنئرفلا

 نمالا سلجم عفد امم .يضاملا سطسغا / با فصتنم ْ

 يف :نانبل يف ةيلودلا تاوقلا رود ميدقت ةداعا ىلا ىلودلا

 اهيف لوقي ةيصوتب جرخ نيح .نييضاملا نيعوبسالا
 .دودحلا هناكم تاوقلا هذه لمع نآب '

 .[ مانمزب1 ندعم مهنقع -5

 نبيمالا هيف ناك يذلا تقولا يف رومادلاو اديص ينقطتم

 ىلع نادكؤن :نمالا سلجمو .ةدحتملا حمالل ماعلا

 نب حنونة

 يح الا"

 رج نا امن ديودجو ببرج

 كك ا

 تا 6 ا

 .نانبل نم لماشلا باحسنالا ةرورض ١ نودعتسم ناريإ ريرحت ةكرح ءاضعا اننإ .مهحئاصن

 نم حالسلاو لاجرلا عنمل يا .«باهرالا» دض ةيئاقو
 ةينطولا ةمواقملا نال ,عاقبلاو توردي نم للستلا

 / تقلطأ ويلوي /زومت يفف :(!!!):ةيناودع دادزت»
 شيج ىلع اخوراص 4١و «ليئارسا» ىلع خيراوص
 ١٠١ تقلطا سطسغا /بآ رهش يفو .يبونجلا نانبل
 /لوليا اما .دحل ىلع 77و :ليئارسا» دض اخوراص
 اموجه "" ١54 نيب ام هتليصح تتناك دقف ردمتيبس

 دحل شيج عقاوم لالتحال تالواحم * ىلا ةفاضالاب
 اذه دقف دقل .ينمالا زجاحلل ةيلامشلا ةفاحلا ىلع
 ريغ ,سطسغا / بآ فصتنم ذنم هلاجر نم ١١ شيجلا
 اديدهت هللا بزح» تافلاخم ربتعت ال «ليئارسا» نا
 ريرحتلا ةمظنم نم رطخا كانه نكي ملف .اريطخ
 4 ذنم نانبل /نويليئارسالا» حاتجا نيح ةينيطسلفلا
 .نيينيطسلفلا نييئادفلا نم صلختلل تاوئس

 تاراغلا ىلا ديدج نم «ليئارسا» اجلت دق ,عبطلاب
 رتتكولبهلا تاشاشرو تايايدلاو ةيعفدملل ةقفارملا

 .«دحل ىلع اهتامجه ةيشطولا ةمواقملا تلصاو اذا»

 «لشاريسا» فطاوعف :ةيلودلا تاوقلل ةيسنلاب اما

 .191/8 ماع ىلا دوربلا خيرات دوعبو .ةراح تسيل

 نم تادحولا ضعبل ماهتالا «ليئارسا» تهجو امدنع
 ريرحتلا ةمظنم ىلع رتستت اهناب تاوقلا هذه

 لمالا ةبيخب نيبار قحسا رعشي نل كلذل .ةينيطسلفلا
 بيسب ةضاخ اهرهظ ةيلودلا تاوقلا ترادا اذا

 .دحل شيجل اهءادع

 ؟ةيروسو «ليئارسا» نع اذام
 يف ةحلصم نيفرطللو ؛ايلاع سيل نآلا امهنيب رتوتلا

 ريثأتلا نمو «شا بزح» رصانع نم ةيلاخ ةقطنملا ءاقبا

 نيب يقيقح ءادع نع ضخمتي نا نكمي امم يناريالا
 برح يف امهتقادص نم مغرلا ىلع نارياو ةيروس
 اة [].جيلخلا

 نيتلودلا نيب ًارهيشش تماد يتلا ةهجاوملا

 ملاعلل زتلوش جروج نالعإ ءاج .نييمظعلا
 ًاديهمت اكريمأ ىلا هقيرط يف فوليناد نأب سما |

 فلتخم ثحب متيس ثيح .فوشتايروغ  ناغير ةمقل 5
 قوقح ىلا ىدملا ةطسوتملا ةحلسالا نم :اياضقلا 117 ١
 يف ًاقئاع ناك يذلاف .ةيميلقالا تاعازنلا ىلا ناسنالا |

 ةحيرص تاثداحمل الخدم حبصأ دق .ةمقلا هجو

 .يقدقح مدقتو ةكرتشم تالزانتو : ٍَ |:

 /لوألا نيرشت 7١و ١١ يف ةمقلا داقعنا نالعا نا

 بسانملا تقولا يف ءاج يسايس برض وه يلاحلا ربوتكا :
 ززع امك ؛ةلبقملا تاباختنالا راظتناب ناغيرل ةبسنلاب

 ةيلمع تقرغتسا دقل .هدالب يف فوشتايروغ ةطلس ٠

 اهبف رهظ تاضوافملا نم تاسلج عبرا ةمقلل دادعالا :

 ربكأ لظ زتلوشف .ًارصتنم ةزدانرافيشو زتلوش نم لك
 رقص رغربنياو ربساك زارط نم .هيسفانمو هيدقتنم نم |

 ءوضلا هيلع طلست دقف ةزدانرافيش اما .عافدلا ةرازو
 لقح ىلع هترطيس نسحو ةيسامولبدلا هتراهمل ايلود .

 .بيرق تقو ىتح الوهجم هيلا ةبسنلاب ناك
 ؟ةمقلا دقع نم وكسومو نطنشاو هتنج يذلا ام

 طوفغض تحت نوعقاو سورلا نا ناغير دقتعي
 ,مهعم ةضياقم يف لوخدلا نم هنكمت ةريبك ةيداصتقا

 ريسغ سيئرك ملاعلا هركذي نا يف هتبغر ىلا ةفاضالاب
 ال اهصلقي قافتا ىلا لّصوتو ةحلسالا ديدحت هاجتا
 ةقث ززعتت كلذب .اهئانبل ةيعورشم ىطعا سيئرك
 قلعتيب اميف ةيكريمألا ةرادالا ةيدج يف ءافلحلا

 نيعب انذخأ اذا .وكسوم عم تاقالعلا نيسحتب

 بزحلاو ايناطيرب ِق لامعلا بزح مع نب م

 نييداعملا ةيبرغلا ايناملا يف يطارقميدلا يكارتش
 ددهب يذلا فقوملا اذه .يوونلا حلستلا ا :

 .ةيكريمألا رظنلا ةهجو نم «ونانلا» فلح ةبيكرت
 ىلع بساكم أضيأ مه اوققح دقف تايفوسلا اما

 قيرط نم فوليناد ةبقع اولازأ نيح .ليوطلا ىدملا
 .ةحلسألا نم ّدحلا :ةيمهألا ةغلاب ةلأسم ةشقانم
 تايالولا يف ال كيفادكير يف ةمقلا داقعنال كلذب اودهمو

 فوشتابروغ هجاوي نا نكمي ناك ثيح ةدحتملا
 براجتلا فقو نع ثيدحلل  ةنيهملا تارهاظنلاب
 .ةيوونلا

 اليختي نا فوليناد وأ فوراخاز ةعاطتساب نكي مل
 ,ملاعلا راظنا طحم حبصتس ةيصخشلا امهتيضق نا
 مل امك .هل قباس ال يسامولبد طاشن ىلا دوقت ناو
 نوكيس مهلالقتسا ىلع ءاضقلا نا خيسلا ليختي

 نيلرب ناكس ابنتي ملو .تانيعبسلا يف جارفنالل اروحم
 لعجيس ةنيدملا لصفي يذلا رادجلا ءانب نا ةيقرشلا
 ةيبرفلاو ةيقرشلا ايناملا نيب ةنسحلا تاقالعلا نم
 0.ًاحاحلإ رثكأ ةلأسم

 امد م ا

 اؤم45 لوا نيرشت 6- 6م ١/8 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 يا تن جما تح تت ج جو1::ج
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 لودلا كنعلا ريرتت ل ةءارق
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 شام سيمالهس 0 ريوس ٍِق ردص

 عم حبضا يذلا ي ونسلا يل ودلا كنبلا ردرقت

 يتلا ةيبساسألا رداصملاو عجارملا دحا نمزلا |:

 نولوؤسملاو نويداصتقالاو نويقارملا اهلالخ نم فقي
 .يملاعلا داصتقالا ةلاح ىلع ايرود

 ةردنك دعاصم

 يملاعلا داصتقالا ضرنعت

 يدرعلا داصنفقالا قافاو

 .ديدج نم يدرفلا لخدلا ضافخنا

 ١5447 لوا نيرشت 5- 77/8 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا .

 ال .تارشؤمو تامولعم نم هيف امو ريرقتلا ةيمهاو
 كانه نأب ةظحالملا ةرورض نم لاحلا ةعيبطب يفعت
 رصتقت ال اهناو اصوصخ .ةقيثولا هذهل ةءارق نم رثكأ
 لد .اهدحو ةيداصتقالا تابطعملاو ماقرالا دارما ىلع

 تاقالعلا ةعيبطل صاخ موهفم نم ءيش لك لبق قلطنت
 ءارآ ةجيتنلاب مدقتو .ةيمنتلا ةيلمعلو .ةيلودلا
 ىوقلا ريكفت عم مجسنت ام رثكأ مجسنت تاهيجوتو
 ةيعانصلا نادلبلا يهؤ الآ .كنبلا لخاد ةذفانلا
 .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اميس ال .ةيبرغلا

 اسإا جاو
 نهذلا ىلا رضحت ناو دب ال ةقيقحلا هذه لثمو

 ءاربخ اهل ضرعتي يتلا لئاسملا نم ددىدعلا صوصخب

 يف لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذي ,ةرم لك يف يلودلا كنبلا
 حالصالاو فشقتلا تاسادنس ةلأاسم ,ريخألا ردرقتلا

 ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا اهانبتب يذلا يداصتقالا

 ةيلودلا ةيداصتقالا تاسسؤملا نم طوغضيبو هيجوتب
 .ىلودلا دقدلا قودنص اهتنمدقم يفو

 فلتخي يتلا حالصضالا جماربو تاسايسلا كلت

 نادليلا بوعش ًايلاغ د يسوم ,ريثكلا اهلوح

 لانتو ءاريخلا مامتها يف اماه ارًدح لتحت .ةينعملا

 قيرطلا وه اهب رارمتسألا نا نيروصم ,مهاضر
 ةدوعلو .اهقزام نم لودلا كلت جورخل حيحصلا

 .هلمجمب يملاعلا داصتقالا ىلا رارقتسالاو ةحصلا

 هنف بتكو لدق يذلا ؛بناجلا اذه يف ضوخلا نودو

 ضعب ضارعتسا ناكمب ةيمشألا نم ودبب .ريتكلا

 عضوك :يونسلا ريرقتلا اهلوانتي يتلا اياضقلا
 لودلا هشيعت ىذلا عقاولاو ماعلا يلودلا داصتقالا

 36 - [ مت مرور نزاع مهما -



 قافآلا كلذكو اص وصخ اهنم ةيبرغلا لودلاو ةيمانلا

 .نادلبلا هذه ماما ةحوتفملا ةيلبقتسملا

 كددلا رود
 تاطاشنلا ىلع ةيادبلا يف يلودلا كنبلا ةسارد زكرت

 مهأ نيب ربتعت يتلا ةيدقنلا ةمسسؤملا هذه اهتلذب يتلا

 ةدايزن صخلتت تاطاشنلا هذهف .ةملاعلا تامظنملا

 ةيمانلا لودلا ىلا كنبلا نم ةمدقملا ضورقلا هجح
 ةنسلا لالخ ايسايق أدح  ءاج امك تغلب يتلاو
 /ناريزح رهش رخآ يف تهتنا يتلا ةيضاملا ةيناملا
 .يضاملا وينوي

 ءاريبخلا نا قاطنلا اذه يف مامتهالا قحتسي اممو

 ضرورقلا ةدايز يأ  هاجتالا اذه نا نودكؤي نييلودلا

 ديعص ىلع ءالؤه دكؤي املثم . البقتسم رمتسي فوس-
 همازتلا ىلع جرحي صضرحي يىنودلا كنبلا نا رخا

 ةرورض ىلا ريشي ريرقتلاف .رقفلا ةبلح دض لاضنلاب
 نم ةريقفلا بوعشلا ىلع عقي يذلا ءبعلا فيفخت
 .اهتاموكح اهانيتن يتلا حالصالا تاسايس ءارج

 ريبشب ,ماعلا يل ودلا داصتقالا عضو صوصخب

 ,ارخؤم تعقو يتلا ةديدعلا تالدبتلا ىلا ريرقتلا
 ومنلا ةلجع ؤطابت ظحول 948١م ةنس لالخف

 ىلا يملاعلا جاننالا ومن تالدعم تطده ذا يداصتقالا

 .11814 قياسلا ماعلا يف 74 , "ب ةنراقم 46

 ةدودحم تادداجتا

 ضعب تثدح ومنلا تالدعم عجارت ىلا ةفاضا

 ةفلتخم راثا اهل تناك ؛ةروكذملا ةنسلا يف تادجتسملا

 ضافخنا ,كلت نيب ركذي .ةيمانلا نادلبلا ةريسم ىلع
 عيمجل ةيسنلاب .مخضتلا ةيسنو ةدئافلا تالدعم

 ةهدحاو لكشت يتلا .طفذلا راعسا ضافخناو نادلبلا

 - |4107: ندعم معمصمع 7

 ,ةيباجيالاو ةيبلسلا اهراثآ اهل» ناك تادجتسملا نم
 .كاذ وأ دلبلا اذه تادراو بيكرت ةعيبط بسح

 نا ةطقنلا هذه لوح يلودلا كنبلا ةسارد ظحالتو
 ,اهبلا راشملا تاريغتلا نم مغرلا ىلع .ةيباجيالا اهراثأ

 نادلبلا تايداصنتقاب قلعتي اميف ًايئْرَِح الا رهظنت مل
 ومن ؤطابت يضاملا ماعلا يف تدهش يتلا .,ةيمانلا

 اهتالدابم دودح روهدتو .سوسحم لكشب اهتارداص
 لودلا هذه اهب تماق يتلا دوهجلا نا امك .ةيراجتلا
 ,ةوجرملا جئاتنلا ىلا ضفت مل ةيلاملا اهئابعا ةهجاومل
 .قباسلا ماعلا يف هتفرع دق تناك يذلا تقولا يف

 لخدلا نا حوضوب ريرقتلا ظحالي قبس امع الضف
 بونح ةعقاولا ةيقيرفالا نادلدلا ُْق يدرفلا ي ونسلا

 ةيمانلا لودلا ناو .ديدح نم ضفخنا دق .ءارحصلا

 دق .نينيدتسملا رابك اهنم صخألا ىلعو :ةنيدتسملا
 قفو اهتايداصتقا ةملقا يف ةديازتم تابوعص نم تناع
 .اهل ةحاتملا ليومتلا رداصم

 ليجست نم قايسلا اذه يف كنبلا ءاربخ لفغي الو
 نمألا ةلكشم هاجت .ريرقتلا نم رخآ بناج يف .مهقلق
 ِق ةديدع قطانم ْق ةدحب اهسفن حرطت ينلا يناذغلا

 نع حصفت ةريطخلاو ةماهلا ةلكشملا هذهف ,ملاعلا

 ثلث نا يهو :مويلا ةحضاو ةقيقح لالخ نم اهلاح
 نيصلا ةيروهمج ءانثتسابز ثلاثلا ملاعلا ناكس

 يىلاوح ناو ؛يشاذغلا نمألا ةلاح ىلا دقتفد (ةيبكشلا

 .ةيذغتلا ءوس نم نوناعي ناسنإ نويلم 4٠

  ةعجشم تارشؤم»
 مل قينبس يذلا لكشلا ىلع لكاشملا دادعت نا ريغ

 نم مغرلا ىلع هنا» لوقلا نم ةساردلا باحصا عنمي
 :ةعجشملا تارشؤملا ضعي ظحالت تايبوعصلا هذه

 عجارتو «ضافخنالا وحن ةدئافلا تالدعم هاجنا يهو

 2,158" نم لوألا فصنلا لالخ رمتسا يذلا مخضتلا
 نادلبلل ةيسنلاب طفنلا راعسا يف لئاهلا طوبهلا كلذكو
 امم .ادقيرفا ىلا فاك لكشب راطمالا ةدوعو ,ةدروتسملا
 يفظوحلم لكشب يعارزلا عاطقلا قافا نيسحت يف مهاس
 ... .ةقطنملا نادلد ضعب

 كنبلا ريرقت نا قيس ام ةءارق نم حضتي اذكهو
 يتلا ةردثكلا فعضلا نطاوم ىلع رشا ناو يىلودلا

 فاطملا ةياهن يف ىدبي هناف ,يملاعلا داصتقالا ضرتعت

 بجوتسي ام اذهو ؛ءيرجي امل حايترألا نم اعون
 نم ةلمج عم ضقانتي مهفلا اذه نا ظحالن نا ديكأتلاب
 ءاريخ نم ةعساو تاعاطق يف اهب ملسملا قئاقحلا

 ضعب ىتحو ةيمانلا نادلبلا يبوؤسمو ييداصتقاو
 .ةيبرغلا ةيعانصلا نادلبلا يف طاسوألا

 طفنلا راعسا عوضومل كنبلا ءاربخ قرطتي امدنعف

 كئلوا نا ءلبق نم درو امك ظحالي .لاثملا ليبس ىلع
 داصتقالا حوفع ىلع كلذ دئاوفب امومع نودقتعي

 ,ةطيسبلا عئاقولا ضعبو قانتي ام اذهو .يملاعلا
 نم عفدب ًاعبطو .هيف مت يذلا لكشلاب راعسالا رايهناف
 لكشب سكعني .ةريبكلا ةكلهتسملا ةيعانصلا نادلبلا
 نادليلا لخاد ال رشبلا نم نيبالملا تاثم ىلع يبلس

 نادلبلا نم ديدعلا يف اضيأ لب ؛بسحف ةردصملا

 ةرتفلا يف ةفلتخم لاكشأب تدافتسا يتلا ةيمانلا
 .راعسالا ةدادز نم ةقباسلا

 طفنلا عسا
 ةيبرعلا لودلا ىلع دوعت يتلا رارضالا فقوتت ال

 لكشب سمت لب .ةيطفنلا لودلا ىلع اصيصخت
 ,لبق نم اباجيا ترثأت يتلا ىرخألا لودلا سوسحم
 نع ءاوس ,ىلوألا ةعومجملل ةيلاملا ةردقلا ةدايزب
 تادعاسملا وا :نيلماعلل ةيلاملا تاليوحتلا قيرط

 ضعب يف ةيطفنلا لودلا ةمهاسم اضيأ وأ .ةيلاملا
 ةينعملا نادلبلا نيب ركذيو ,ليخادملاو تارامثتسالا

 برغملاو ةيروسو رصمو ندرألا لاثملا ليبس ىلع
 ...سنوتو

 داكت راعسالا ضافخنا تايبلس نا رمالا عقاوو
 امك ,يملاغلا داصتقالا قفارم نم ديدعلا مويلا سمت
 لودلا ضعب ناو [اصوصخ .يدقنلا ماظنلا لاح وه

 نا كيهان :ةنيدتسملا لودلا ةمئاق نيب ربتعت ةيطفنلا
 تناع :ثلاثلا ملاعلا يف طفنلل ةدروتسملا لودلا ضعب
 ىلا اهتارداص ضافخنا ءارح نم ديدجلا عقاولا نم

 ناك يتلا تادعاسملا ضافخنا نمو .ةيطفنلا نادلنلا

 .كبوا ةمظنم نادلب نم اهضعب اهاقلتي
 ددص َق مامتهالا قحتست ينلا ىرخألا ةلاسملا

 نم ءاريخلا هدكؤن ام وه يملاعلا يداصتقالا عضولا

 نادلبلا ىف ةعيبنملا حالصالاو فشقتلا جمارب نا ديدج

 . كتلوا ىسانن اميرو .ةعجشم رداوب يش ةيمانلا

 كلت بوعش ىلع ايلاح عقت يتلا ةريطخلا تاساكعنالا

 اهناش نم يتلا ,يرشتسملا رقفلا ةلاح هيف امب نادلبلا .
 ةيعامتجا تازازتفها ىلا دوقتو اهرارقتسا ددهت نأ“
 هيلع يش ام ىلع رومألا ترمتسا ام اذا ,اهيف ةييسابسو

 .نآلا

 لازت ال جماربلا كلت نا قبس امع ارطخ لقي الو
 يتلاو .اهنم ةوجرملا فادهألا ققحت نا نم ةديعب

 -4 تتانزاوملا يف للخلا فقوب ام لكشب صخلتت
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 ةديدعلا تايجلَسلا :طقتلا ناعسأ ظوبف

 ضيفختو داريتسالا صيلقتف ,ةماعلا ةيداصتقالا
 ةدعاسم فورعم وه امك امهنم دصقي تالمعلا ةميق

 ماما اهتامازتلاب ءافولا ىلع ثلاثلا ملاعلا نادلب
 ضيفختو تارداصلا ةدايز قيرط نع .نينئادلا
 .قافنالا

 !ةقافملا
 يتلا لودلا نا نأشلا اذه يف ةحضاولا ةقرافملاو

 مغر بعص عضو يف اهسفن دجت .جماربلا هذهب تلبق
 اصوصخ .ةمدقملا تالزادتلا و .ةذختملا تاءارحجالا

 رارمتساب مدطصت تارداصلا ةميق ةدايز ناو

 :ةيمانلا نادلبلا اهردصت يتلا داوملا راعسا ضافخناب
 امدنع كنيلا ءاريخ هب فرتعي يذلا رمألا وهو

 داعبتساب) ةيساسأآلا داوملا راغسا نا ىلا نوريشي
 ./.5 , 5 ةيسنب 1585 يضاملا ماعلا ف تطبه دق (طفنلا

 عضولا صوصخب اما .يملاعلا عضولا نع كلذ

 نادلب نا يلوا ةهج نم ريرقنلا ظحاليف اديدحت يبرعلا
 .(يبرعلا برغملا) ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا
 .يضاملا ماعلا لالخ "4,5 ومن اهع ومجمب تلجس

 نا امك .ةيراجتلا اهتالدابم روهدت نم تناع اهناو
 .فشقتلا تاسايس قيبطت يف رمتسا اهضعب

 بعاصلملا ريرقتلا ظحالي ًاليصفت رثكا لكشبو
 لكاشملا نع الضفف .نادوسلا اهنم يناعب يتلا ةريبكلا
 وه امك امئاق تاعاجملا حبش لازي ال ةداحلا ةيلاملا

 ربتعت يناكسلا ومنلا ةبسن ناو اميس .فورعم
 .ةعفترم

 ىداصتقا ومن تالدعم افرع رئازحلا و برغملا

 ماعلل اهسفن ةبسنلا يأ /*,؟ يلاوح ةضفخنم
 ةيعارزلا مسا وملا نسحت نا ملعلا عم ,1984 قياسلا

 ةبسنلا كلت نم ديزي نا ةيداع فورظ يف هناش نم ناك

 ١547 لوا نيرشت 5 ١0/8 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 قفارملا نم ديدعلا سمت بعاصملا نا دكؤيد امم
 .ةيداصتقالا

 ىلا تضرعت سنوت نا ةظحالملا رومألا نمو
 نم نأ و :طفحلا راعسا ضافخنا لعفد ةفعاضم طوخض

 مغرلا ىلع البقتسم بعاصللا كلت رمتست نا لمتحملا
 :فشقتلا ةسايس راطا ف ةلوذبملا دوهجلا نم
 ةمداقلا تاونسلا يف يداعيس دلبلا اذه ناو اصوصخ

 ناك نا دعب :ةيطقنلا تادراولا ةروتاف لقث ةدايز نم

 .ضئافلا ردصي و هسفن يفكي

 ةددلس كاساكفدا

 ةيبرعلا لودلا نا ىلا ريرقتلا ريشي ًامومعو
 راعسالا طوبه نم تدافتسا نإو .طفنلل ةدروتسملا
 نم 1٠/ ىلا ٠١/ لكشت ةيطفنلا تادراولا نوك

 تاساكعنالا نم ًايلس ترثأت اهناب ,ةيعلسلا اهتادراو

 ,تادعاسملاو نيلماعلا تاليوحت يأ .كلذل ةيبلسلا
 .لبق نم كلذ ىلا انريشأ امك

 يف طويهلا ماما ىرخا ةرم كنبلا ءاردخ فقوتيو
 ذنم راعسألا كلت رابهناو *+١19. ماع ذنم طفنلا راعسا

 ىلع ةريبكلا طوغضلا ىلا اوريشيل .ماعلا اذه ةيادب
 لخدت ةداملا هذه ناو اصوصخ .طفنلل ةردصملا لودلا

 .ةينعملا نادلبلا تارداص يف /4© ىلا 4٠/ ةيسنب

 ةبسن ضافخنا طوغضلا كلتل ةديدعلا رهاظملا نبب

 براق امي ١91/4 ةنس ذنم ىل وألا ةرمللو .تارامثتسالا

 اذه يف ريرقتلا دكؤيو ,ةردصملا نادلبلا فو,
 ةقطنملا نادلب يف رامثتسالا تالدعم نا لاجملا

 198٠. ماع ذنم عفترت مل اهعومجمب

 ضعب عاضوأب طفنلا راعسا رابهنا ةقالع لوحو

 رثأت دق ندرألا نا ريرقتلا ظحالب .ةيطفنلا ريغ لودلا
 يف يداصتقالا طاشنلا ةلجع ؤطابت نم ظوحلم لكشب

 ةيداصتقالا جئاتنلا تناك دقف .ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا

 زواجتي مل ومنلا لدعمف .ادج ةفيعض يضاملا ماعلا يف
 ١98٠ نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ /"ب ةنراقم "5

 يلاوح) ًاعفترم لظ يراجتلا زجعلا نا امك .1585و

 .(يلامجالا ينطولا لخدلا نم /”5

 يف يداصتقالا طاشنلا عجارت نا ىلا ريرقتلا ريشبو

 تادعاسملا ضافخنا ىلا دوعم ةعرسلا هذهد ندرألا

 قافنالا ضافخنا ىلا ىدأ امم /5: ةيسنب ةيجراخلا
 عجارت ىلا كلذك دوعيو .تارامثتسالاو ماعلا

 راسسحناو .ةرواجملا راطقالا يف نيلماعلا تاليوحت

 .ةعنصملا علسلا نم تارداصلا

 يرام قالهم
 امع ًاريثك ّذشي ال ةيروس يف يداصتقالا عقاولا

 وه امم ريثكب حضوا نهولا ةلاح تناك ناو .قيس

 اذه يف ىلودلا كنبلا ريشيو :ندرألا يف عضولا هيلع
 ةريبك تابوعص نم يناعت ةيروس نا ىلا صوصخلا

 مجح زواجت نا دعب اهتاعوفدم نازيمب قلعتي ام يف
 امك ؛لبق نم هردصت تناك ام ةيمك ةيطفنلا اهتادراو
 ةنزاوملا ف زجعلا ةلاح نم ةيروسلا ةموكحلا يناعت

 اهب مكحتلا ةبوعصو
 ام يروسلا يداصتقالا عضولا ديقعت داز اممو

 يف ريبك صلقت نم ةريخألا تاونسلا يف الصح

 تانوعملا ضافخناو :جراخلا يف نيلماعلا تاليوحت

 ةروصلا هذهو .ةلّهسم طورشد ةنحجراخلا ضورقلاو

 ينطولا لخدلا نا لوقلا ىلا ءاربخلا عفدت اهعومجمب
 .1980 ةيضاكأ ةنسلا لالخ ومن يا ققحي مل

 بعاصملا نا رصم صوصخب ريرقتلا ظحاليو
 نم لوألا فصنلا ىف امك ةيضاملا ةنسلا يف ترمتسا
 ةيلخاد لماوع كلذ يف تمهاس دقو .يراجلا ماعلا
 ةانق ليخادمو طفنلا راعسا ضافخناك ةيجراخو

 ,جراخلا يف نييرصملا نيلماعلا تاليوحتو .ءسيوسلا
 نازيم يف زجعلا مقافت ىلا هلمجمب داق يذلا رمآلا
 2/5 نود ام ىلا جاتنالا ومن لدعم طوبهو تاعوفدملا

 تغلب دقف :ةيجراخلا نويدلا لقث عافترا اصوصخو
 ةميق نم /7ه ةبسن ةيجراخلا نويدلا تامدخ
 .تارداصلا

 ريرقتلا دكؤي ةيجراخلا نويدلا ةلاسم صوصخيو
 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةنيدتسملا نادلبلا نا امومع

 ملو .اهتامدخ لقثو .ءنويدلا مجح عافترا تدهش
 يف يضاملا ماعلا لالخ مدقت يأ زرحت نا عطتست
 .ةريطخلا ةلأسملا هذه ةهجاوم

 ريخألا ريرقنلا يف ءاج ام ضعبل ةزجوم ةءارق كلت
 مجح اهلالخ نم ظحالي نا دب الو .ينودلا كنبلل
 ًاصوصخو يملاعلا داصتقالا ىلع ةحورطملا لكاشملا

 يناعت لازت ال يتلا .ةيمانلا نادلبلا تايداصتقا

 نويدلا اهتمدقم يف ةديدع بعاصم نم اهعومجمب
 عم ةيداصتقالا اهفورظ ةملقأ ةيلمعو ةيجراخلا

 اذه يف ةيبرعلا لودلا نا ودبيمو .ةلصاحلا تاريغتلا
 مسرت .ةريبك تازه ىلا ءانثتسا نود ضرعتت رامضملا

 بيرقلا لبقتسملا صوصخب ةقرشم ريغ قافآ اهتايط يف
 0.لقألا ىلع

 يداصتقالا مسقلا
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 ,هتيمست ضعبلل ولحب امك ءيقارعلا  يناريالا عارصلا» وا | نم يا نكمتب نا نود نيريشعلا نرقلا يف ةيماظن | .
 اذه فيلغت ينيمخ ماظن ةلواحم نم مغرلاب اركبم اهاعو دق :مذه مسح نه ؛نآارسا يا قارعلا تر عارسلا قرط

 رخآو ٠ .ينيد فالغي هيف ةنمضتملا فادشهالاو راعشلا ىلع وقي مل امهنم انا نا ىنعمب .اي درك

 .ةماغب ةيبرعلا ةمالا دض ةرماؤملا نيرفثالهسيل ينيطسلف | نم ريثكلل ودبي ثيحب ,رخآلا فرطلا ىلع. هل ؤرتشاءالقأ
 بابسالو اهل طظخ يتلا ةرماؤملا ةصاخي قارعلاو نيطسلفو برحلا هذه نا نييركسعلاو نييسايسلا نيللجملاو نيقارملا

 يقارعلا رادجلا منظحت نال ارظن قارعلاب ادبت نا ةددعتم ولو ثدحتي دخا: ضعي نا لب ال .روظنم دمأ يف تنتال دق >

 لكو ينيمح ماما هيعارصم ىلع بابلا حاتفنا يىلاتلاب ينعم .« ةيطسوا قرش ةنس نيثالث برح» نع ةيلبقتسم ةغيصب

 ليع عاونس اهتافءاضمو اهتالخادم ىلع كلذ فق ادمتعم

 ىلع وأ يي نيفرطلل .ةبسنلاب يللخادلا ديعصلا :

 ظ  .يودلاو يميلقالا ديعصلا
 00 سا دبا

 تلطنا دق تناك .ةرماؤملا نا ,ةقيقحلاو .يبرعلا نطولا يف

 اهضعب ,ةيبرعلا ةمظنالاو ةينطولا تاكرحلاو ىوقلا ىلع

 - يسرافلا عارصلا», تايفلخو ةعيبطب اهدعو مدعو اهلهجل
 ديلا + يي :ةهدذاعناو .يبرعلا

 . ةيتيمخلا ةرماؤملا ف هل موسرملا هرودل اذيفنت'اهضعبو
 ةينأآ ةيحلصمو ةيزاهتنا عيفاوبل اهتيبياغوأ ني

 0 0 نا ىلا لماك حوضوب ريشي ا 0 لئالدلا 9
 0 نل رسدصت» راعش ق اهضخل يتلا ينيمخ 0 اننا كلذ لوق امدنعو قايمد اييصل املأ دس وسوم 3

 طاقسا لع ةمئاقلا اهتاذ فادهالا يه .تلاز امو تناك

 اهنم دب ال ةمدقمك .قارعلا ف ةيررحتلا ةيموقلا ةيرجنلا . :

 ينبرغلا جيلخلا لود اهتمدقم يف :ىرخا ةيبرع لود غالتبال

 يف اضاقلت طقسن ناو اهل سب ل ةحضان ةرمث» اهرايتعاب

 هتالو نيسيعت امناو اهتاسايس ديدحت ىلع هذوفن رصتقي

 نايكلا هفيلح عم ماتلا قفاوتلاب عيطلاب كلذ لك .اهيلع

 . 1415 ماع ,وكيب  سكيانس» ةيقافتا باقعا ف هعقاو هيلع

 خانملا ةئيهت 1 . :ناريا نم 5 هيجوتبا سماخلا
 9 ربما دأب رغ ىلع ةيلها بر يتلا لد قا رعلا رجل ب 50 0

 اهفادشأو اهتاهجوتو اهتايفلشخو اهتعدبطتل ةيشيمخلا

 ةرهاظلا نع ةروطخ عقاولا يف لقت ال اهتاؤداو اهلئاسوو
 قاروالا نم كلقمت اهئاب اهيلع قوفتت اهنا لب ال .ةينويهنصلا
 ال ربكالا يدجتلا انلدرف لكشت اهلعجي ام ةيبرعلاو ةشيدلا

 يهف .ءاعمج ةيبرعلا ةمألل امناو بسحف قارعلل

 يناردالا_ ينودهصلا يحيلستلا نواعتلا رسفن نا انل نكمي

 - 1: مال مز1 نمعطتأ م عمعرع 059

 د نيبو «ناريا توق 0 موي ب موي ةوهلا 0 : ةريرشلا مهمالحاو مهبرآم قيقختل .هفلخ فقت يتلا ىوقلا

رافلا ةرطيسلل هعاضخا وا ,قارعلا. لالتحال | قلطنف
 " لقاؤ ةيس

 ْ ةيسيئرو ىلوا ةطحمك هنم قالطنالا يىلاتلابو ,لاوحالا 5 د

 ةقك ١ هش لاو 5 جالا .نئازودلا .لكو :ةالعلا 1

 0 ناك امم اوسا ىلا يبرعلا نظولا ديعب دق لكشبو ينويهصلا

 .ةيبرعلا داليا

 : نا نود .ناريا اهب ا يتلا ةلئاهلا 97

 فيك الاو .ةدجحاو ةلمعل ناهجو وا ناماوت ةينودهصلاو .

 ١ يوونلا لعافملل ينويهضلا نايكلا ريمدتو ؛ةهج نم
 : . تامجهلا قفاوتو :ةيناث ةهج نم ةيملسلا ضارغالل يقارعلا أ 0.

 مدام ديض ةين :ودؤنصلا تامجهلا عم قا ٍركلا 1 ةيناريآلا ٠

 ٌْ 21447 ماع ناريزح يف توريب ةرصاحمو ةيسوو ةقر ودم

 ل نم سنون يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رقم رمدنو

 : لوح ينويهص لوؤسم نم رثكأ تاحيرصت نع كيهان ,ةثلاث
 ١ ١ دض ةيناودعلا هبرح يف ينيمخ ماظنل يروسعلا مهمعاد

 مزه ةلضاوم ىلع ' هل ب نايكلا تا .قارعلا

 2 2 ريرحت اقج ديري ينيمخ ناك ول عيفرلا ظ
 ؟يذهي امك نادغبي اقح سدقلا قيرط

 ْ نم مويلا ينيمخ > ماتت ننأ :هيسفن حرطي لاؤس ةسمث

 قارعلا داض ' ةيناودعلا ا نم اهاخوت يتلا فادهالا'
 اك 1ْ ؟ةيبرعلا ةمالاو

 0 نع قالا ىلع ةلماشلا برحلا ينيمخ نيش نيج

 ' لورعم قارعلا يق ةكحلا ناادقتحا نقف تانيددب اين روما
 ظ ب 0 نيدقا رعلا ظ ع 0 ةفلا ليخو .ايلودو اييرع لوزعمو .ايلخاد بعشلا نع

 فياقاو ةبلحم لماوع .روصتلا اذه ءازو نا فر ال
 ظ ليلحت نم قلطنا ولو .طوشلا رخآ ىلا يضمي هتلعج ,ةعودو
 ' يسايسلاو يعامتجالا قارعلا عقاول يقطنمو يعقاو
 2 ينيمخ ءاطخاأ نم لغلو .هتاعانق ٍِق ىلاغ امل ءيداصنقالاو

1 0 

 ١ دبال ,ىوتسملا مو عاب نأ كلذ . دودخلا هذه 0

 دقو .هتدادقو بعشلا نيب يح لعافت نم ءساسالا يف .اهل
 ١ لب كاان د محالتم قارعلا بعش نا عمجا علاعلل تبث

 35 / برحلا تاونس رم ىلع اهعم اماحتلا نادزن
 ا قسنيإ ام

 ' نسا نع ديوالا لوؤتلخا هنآو أظخلا نع موصعم ريغ

 اه يوسي وسن

 ش مغر ,قارعلا 57 يداصتقالا مخول نا كلذ ىلا كفا"

 . ةئيعت | مغرو ,لاجرو لام نم هنفلك امو: ,برحلا تاونس ا

 1 و ءاثبا م ليلق ريغ 22 ,ترجتحا 2 همحسلا

 . مرا قيد وقل ناو لا عيضولا

 | ةيداصتقالا تاسسؤملا ريمدتب هتطخ قارعلا مكحا نا

 .برحلا دما ةلاطا يف مهست تناك يتلا ةيناريالا
|00 

قا ثعبلا ةروخ موتي 3 سل "من
 1 .قارعلا 

 ْ ال ثيحب هتيروطارنما نمض لودلا هذه نوكف نا يف حمظي 00
 ةلا امهنا ىلع ,قارعلا يف هتلودو ثعبلا ةوق
ربمالا تاططخم لك

لا يف ةيملاعلا ةيلاي د
 فدل 7 ييرعلا نطو

 را قي يني 0 اعل
0 

 : اهغف ا يتلا تا اناتعشلا ان
 5 , ةماقاو . «ةروثلا ريدصت» راغشااميسال . ,ينيمك | ةزهاظلا نا وه هيلع ديكاشلا و هيلآ ةراشالا ردجت اممو

 و .ناريإب ةطيحملا ةخاسملا دادتمإ ىلع :ةيمالسالا

 1 لاليسخلا كلت "فاد توكس ٠ لعب روب جلا

 3 0 - ؟عقاولا ضرا ىلع اهذشنتل درم ال 5 ةءوبن هناكو هب

 اهلعل لب !ريذن نم رثكا اهلعل .ةريخالا ناكرزاب ةلاسر
 ١ دحوالا اهروتاتكيد نم ناربا 0-00-- 9<

 ظ ناحرقلا ةدق

 م4 _ و45 لوا نيرشت 5 ١/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 0 ااا

 يسرف ميركت
 رؤقدم يفؤسسا

 ةيرصملا ةفاقثلا زومر ميركت ةلسلس يف
 ىلا سرافلا ماسو مايا ب نويسنرفلا حنم

 سيئر روكدم يمويب ميهاربا روتكدلا
 ةفسلفلا ذاتساو يرصملا يوغللا عمجعملا

 .فو رعملا

 نم ددع ةرهاقلاب ميركتلا لفح رضح

 يلاعلا / و باتكلا

 اذهب هل ةملك يف روكدم روتكدلا دكأو
 كاكتحا نم جئانلا جهولا ىلع لفحلا

 نم كلذ هدلوي ام ىلاو تاراضحلا

 . ةيناسنالل كلم يه تاعادبا

 ىلا ماسولا اذه حنم ةيلمع تناكو

 يفاقثلا قحلملا لامعا رخآ روكدم .د

 هفصو يذلا نسلو نلد ةرهاقلاب يسنرفلا

 يواصل - نم هنأب هب ىفتحملا

 هيجرب رايب لمعلاب هلحم لح دقو .ددجلا
 خيرات نم عبرملا] بانك ٍبحاص
 هل مدق يذلاو ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا

 ريب كاج
 لبق لان روكدم روتكدلا نا فورمملا

 ةفاقثلل ةيلودلا دادغب ةزئاج ميركتلا اذه

 ةمظت: نيكس لك ةرم اهحنمت يلا

 قرشتسملا زيموغ عم ةفصانم .وكسنويلا

 ' كما
 2ك 0

 ..قرااشلا هنأع دوف روقكدلا

 ىب رهذا لفعلا ةيبني
 (برغملا) ءاضيبلا رادلاب ردص

 باتك نم يناثلا ءزجلا يبرعلا يفاقثلا زكرملا

 دياع دمحم روتكدلل ىبرعلا لقعلا دقن

 ةيلكب ةفسلفلا يسرك داتا .«يرباجلا

 . طاب رلاب بادآلا

 ٌةَحولا ةفاَمتلا ف قل 20007 ةرتتن هلل ةتانر

 رم

 يراجارايستم ل للا

 ١9884 ةنس ردص دقو ««يب رعلا لقعلا

 يناثلا ءزجلا امأ . تو ريس ةعيلطلا راد نع

 ةسارد  «يبرسعلا لقعلا ةينب» هناونعف
 ةفاقثلا يف ةفرعملا مظنل ةيدقن ةيليلحت
 ةيقرشم ةعبط هل تردص دقو - ةيبرعلا
 ةدجولا تاسارد زكرم نع توريبب ىلوا

 ل ا

 ةدادهلا كدا يلوهأ
 ةثادحلا بدأ لوصأ» ناونع تحت

 ديدج باتك دادغب نم ابيرق ردصي
 حيسملا دع فسوي يقارعلا بتاكلل

 نم ودبصدل قياص اك ساقعا يف «ةورث

 يف يكسفالسناتس ةيرظن» ناوئعب توريب

 ل يمويلا لمعلا لوانتي «قيبطتلا

 . ةفلتخملا ةينمزلا لخارملا يف يحرسملا

 فلؤملا مامتها ىلا انه ةراشالا ردجت

 حرسملا اياضقب ةورث حيسملا دبع مجرتملاو
 ةعومجم راطالا اذه يف هلو يملاعلاو يبرعلا

 رصعلا ُْق اماردلا ماعم :اهنم بتكلا نم

 .رصاعملا حرسملا و تاسارد .ثيدحلا

 .دودحلاو قيرطلا ةكويقفمللا ع

 0 يزيلكنالا / تدألا ّق 0
 ل

 ندنمل يف اهي ناله
 يسب ض رم «نذامو دجاسمد

 ةيتيز تاحول مضي ندنلب فحتملا ةلاص
 واسال يبرملا را زاعسملا ةعور اهيف رهظت
 . ةيضاملا نورقلا يف

 تاحول ةلاصلا ةقورا يف تضرع

 نيرا نيفانسو ةدعلا ةئرق
 قم رمل بحا يذلا ىسنرفلا تيئيد

 اضيا ضرعملا ل ينو. ءاحل ىلوآلا هترايز

 تيتيا مهنم



 داي ا دوب هر 0غ5]أ]01011000000000 000

 يبايع ذب
 الحلا اه

 ءزجلا ردص لالها باتك ةلسلس 1

 عانججالا ماعل ةيتاذلا ةريسلا نم

 دقو 2 سيوع ديس . بديع يع

 ناونغب ةريسلا هذه نم لوألا ءزجلا ردض

 اما «ىرهظ ىلع هلمحأ يذلا خيراتلا»

 .هقايجلا ءامز ناونع لمحيف ديدجلا ءاخلا

 ءزجلا اذه ف سيوع ديس لصاوي

 وهو .ةيبوروألا ةراضحلل هتيؤر هتريس
 1 نم هروظنم يف برتقي ةيوازلا هذه نم

 نم روفصعا١ ميكح لا قيفوت باتك

 أ لبنت يقح ىبحي باتكو «قرشلا
 دايس لوأ نا فورعملا نمو . . مشاه

 طساوا يف برغلا ةراضحب سيوع ديسل

 ىلا هل ةلحر لوأ لالخ نم عبارلا هدقع

 [ل .ايناطيرب
9 
 ها وو نا

 نيهاج عالع تامين
 ردص يواكم ديس راقيسوملا توصب

 , ديدج تيساك طيرش ةرهاقلا يف

 اهانغو اهنحل يتلا تايعابرلا ةعومجم

 ىيواكم ديس توصب هتايعابر . . نيهاج

 ةي طيرشلا اذهو ءاريبك اينف اثرإ هءارو
 ةياهن نيهاج اهردصأ يتلا تايعابرلا

 عياد قوبم ا. كاست قلو

 حبش نم الو ينج نم شفاخت ام
 هلأسا ليتق تيرفع كيف به نإو
 ا

 يعم

 كلر راجل ا دي . مذ نيا لع

 مد يسار ىلع ىتحو . مد يفتك ىلع
 ؟ةلعقتا لاو. 5 تيتا د مد لك انأ

 تل دع

2 

 اديه ليمأ طف قده
 ف ميقملا يقارعلا نانفلا رشطم يدهم

 امامتشها هلامعا ىقلت يذلاو .امسن رف

 .نييرامعملاو نينانفلا لبق نم اعساو

 بونحلا ندم ىدحا ٍق ايلاح هل ملقتني

 رخا هيف مدقي ديدج ضرعم ىسنرفلا
 ربتعي يذلا يرصبلا نفلا ناديم يف هلامعا

 . هيف نيزربملا نم ادحاو نانفلا

 ايناملأ يف ناك رشطمل ميقا ضرعم رخآ
 هسجومم وهو .مرصتلا ماغلا ةةيفاتلا

 ةيعامجلا ضراعملا نع الضف فيراتي

 .نائفلا لامعأ نم

 | ىتلا ىرخألا
 ال .اضرعم

 2211111 ا ثا

 ةكئالملا بلف .. رفراي يلا
 يتلا ةكئالملاو ناونعب ةياور نع

 روجيه ميلو يكريمألا بتاكلل «طقست

 نلا فورمعملا جرخملا دعتسي غر يبست

 رود يدؤت ديدج مليف ريوصتل ركراب
 . تيوب ازيل ةباشلا ةلثمملا هيف ةلوطبلا

 «ةكئالملا بلقو» ناونع جرخملا راتخا

 ثادحا رودتو ديدحلا همليف قصلل

 خانمب هؤاوحجا يحوت ريقف يح يف مليفلا

 .دوسلا هنطقي يذلا مراه يح
 نع «يدريب» مليف وه ركرابل مليف رخا

 ناك ناجرهم يف هضرع يذلا رويطلا ملاع

 ب 00 بو

 رشع ةثالث يهو اهيف كرتش

 بك 7
 0 ا ص 0

 لبق نم أغلاب ًابيحرت ىقالو مرصنملا ماعلا
 آل :داقنلا

 ا

 ةينيطسطلا ةييينلا لاثمل
 ردص باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيفا نع

 لاثمألل ةيرولكلوفلا ايفارغجلا» ساتك

 هاروتكد ةسارد وهو «ةينيطسلفلا ةيبعشلا

 نم تافرع ميلس اهمدقم اهيلع لصح
 . ةرهاقلا ةعماج

 يف ةيبعشلا لاثمألا ةساردلا لجست
 ةيفارغجلا عقاوملا يف اهتأشنل اقبط نيطسلف
 طايترا 8 اهبنم تقلطناو تنوكت ىتلا
 ثارتلا ىلع ظافحلا ىلا ةفاضا ةئيبلاب لثملا
 8 عدلا ددهملا ينيطسلفلا يبعشلا

 عج و وجل كت تم هوس م >ة تاو

 نانسبم نم نإنانف

 51111111111 ذا

 نييسح فرش قيفر: ءانشاتلا نيمأ
 نانبل نم نورخا نونائفو يضام
 يلودلا دادغب ناجرهم يف نوكراشيس
 رهش لالخ دقعي يذلا 0

 .ىراخلا ربوتكا 2/لوا ني

 ةكراشمب يملاعلا ناجرهملا اذه 0
 نيتاحنلاو نيفاسرلا نم نكمم ددع ربكأ

 ةرهاظت يف «بئاجألاو برعلا نييليكشتلا

 ةهيبش تنضتحا نا دادغبل قبسي مل ةريبك

 1 ةلسناعام ام
 جعجع كت ب ا

 يبذل رهفلا

 يسدفلا نم
 لك عم ائيتأت ةيسدقملا (يبدألا رحفلا»

 ةلتحملا ضرألا بدأ نم ةقابب رهش

 ىلع ىوتحي ١9/5 لوليا  ا/7 ددعلاف

 ةيحرسم لوح» مساقلا هيبنل تاسارد
 ءوضلا ةرئاد نم جورخلا» ةداحش نومدا

 صصق لوح» فارصلا يكزلو .«رمحألا
 .(ءوض نم ةأرما هيقفلا ميهاربا دمحأ
 بدألا ناطيش# يفسويلا يلع دمحملو

 . «يكريمألا

 ينوغربلا ديرفل أرقن رصعشلا يفو
 يف ةدحو» رصان دحبألو .؛حورلا فرغ

 رعاشلا , حلاص رصانلا ديعلو ««يراربلا

 ( تبيبح نويع يف تاءارق» .طشنلا

 .ئرخا دئاصقو

 وبا ضوع دمحمل أرقن ةصقلا يفو
 ةعمح نميألو .«سرونلا ءىطاش» فلخ

 . ىرخا صصقو .«بيجع ملاع»

 ليلخلا ىلع ريرحتلا سيئر ةذفان اما
 جيزم يهو :«بكوكلا طقس املد اهناوتعف
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 اهتفاقث مغر ةسارد الو لمع ريغ نم تيبلا يف سلجت نا ةايحلا فورظ اهترطضا
 .اهتداهشو اهئاكذ نسحو

 ىلع ميهت تحبصأف اهتيب يف ءاقبلا ىتح لمتحت دعت مو اهينيع يف ايندلا تدوسا دقل
 مانتف هدربي ليللا اهاذاو بعتلا اهقهرا دقو الا عجرت الو .رابنلا لاوط ضرالا هجو

 عجارتت فيك .ءرمجلا نم داهم وا كوشلا نم شارف ىلع دقرت افأك ةدهسم ةقرؤم
 ؟تناك امك دوعتو

 تملستسا اذكهو ءاهباصعا مطحو اهسافنا بهو اهيلايل قرا ملؤملا اهيضام نا
 .مدنلاو ملالاو عومدلا قيرط يف تراصو توملاو ضرماو ةميزهاو سأيلل

 .ةبلطلا عم ثدحتت .ةعماجلا ةساردلا يف اهرمع نم تاونس ثالث تقفنا دقل
 عتمتست .سانلا لك عم يأرلا ةقداص «ةينلا ةصلخم .بلقلا ةبيط .قالخالا ةميرك
 .ةهفاتو ةريغص تناك امهم مهحارفال حرفتو مهتنغ قف مهيساوتو مهثيدحل

 اهءاس مدعت يتلا ةديحولا يهو ءاهس ةصاخ ايند يعت تناك كلذ ىلا ةفاضالابو

 .اهرارساو اهضراو

 نيرشعلا سمش اهيلع تلطا دقلو بيجعو بيرغ وه ام لكب ةءولمع ةايحلا نا
 امباحصال ةساردلا تكرت .انكاد ملاحلا اهملاع تلعج ةفوسكم ةعشا اهيلا لمحت

 .ايتداعس لكو ديحولا اهلما تناك يلا يفو ءاهنغ تلختو
 ا ىثري ةلاح يف تحبصاو اهبلق قزمتف اصلخم اقيفر ىتح الو ادودو اقيدص دهت مل

 اهينسو اهروهشو امايا تلاوتو ءديرنو يهتشن امك ريست ءامئاد ةلهس ةايحلا تسيل
 مالحالا عم شيعت تحبصاو ةحص الو ةسارد الو لمع ال ءافاح ىلع لازت ال يهو

 ثعينت تناك ىتلا ةشاشبلا كلت نيا .اهحومطو اهتدارا نياف . عقاولا نم رثكا

 ؟اهل اقصالم ناك يذلا رورسلا كلذ بهذ نياو ءاههجو نم عاعشلاك
 له ؟اذه لك اف ثدح ملو اهباصا اذامف ,ةفيعض .ةزجاع .ةبرغ تحبصا دقل

 فعضا تناك دقلف اهظح ءوسو اهسفن مولت اهنا ؟ردقلا وا فورظلا ىلع موللاب يقلت

 0! ؟ديدج نم أدبت ىتمف ءاهيلع رصتنت اهتكرت ىتح اهتلكشم نم
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 ابي

 ع
 رارع نيما لانم
 .ةلجحملا نيطسلف.

 ليذت ال ةرهز اي
 .لحرت ال ةمسنو

 كلمأب ثعبلا تنيبت انعاش اي قارع
 كناضحاب هتممضو

 اروفصع داؤفلا ىف كتدهش

 ةيرخلاو ةدحولا نحلب درغت
 اهنا رين ةدقوم ءا رححص يف ءامو

 اهرايد ىيلاعا نم هوجولا حفلت
 اهقئارح بط نوب ميسن نم جومو
 يحورو يمدب هتفصول .كبح- تفصو ولو
 اديلت ادحم قارع اي مد
 اراخفو ةزع برعللو
 كناسرف يف ةعاجشلا روذب تعرز دقل

 كلابشا بولق ف راصتنالا لما تعضوو

 ضرالا صالخ ىلا نطولا دونج بهو
 ديشرلا نوراه ناك ذنم كانببحا
 مالسلا ةنيدم تناك ذنمو

 .مادص ءاح الو

 ضرالا ريرحت قيرط تققش
 ةيارلاو ةملكلا ءالعال

 0 .اذكه ءادبا . شيعن فوسو

 42 - 1 مان مزن نمر م هلل]ت -



 ةيبرعلا ةغللا ةمالس نع

 جاور ك

 :غَأو مهأ ىدحا ةيبرعلا ةغللا |

 يبرعلا يركفلا جاتنلا تبلئا دقو

 لك باعيتسا ةيناكما ىلع ةغللا هذه ةردق

 نكلو . . تاصاصتخالا فلتخمب مولعلا

 موجهملا نوكي نا نم عنمي ال كلذ

 ةغللا هذه ىلع ازكرتم يناقثلا يلايربمالا
 لكشبو . .يقيقحلا اهاوتحم نم اهغارفال

 هيوشتو اهتوق نم اهغارفال صاخ
 تاسسؤم تمهسا دقو ءاهتقيقح
 طبرل ةلواخم يف «كلذ يف ةديدع ةيبوروأ
 تناقل ةوقب ىريغلا ىرتكفلا ثارشلا
 70007 را اةتافاكلو

 ةغللا نا ءانه ركذلاب ريدحلا نمو

 .ًاسرش ًاموجه بناج نم شيعت ةيبرعلا

 - [ "هال ملا نمط مجمع - 43

 ءافولا دع دلحتي موي لك ْق

 . .ضرألل
 نم لاجرلا ءاطع دادزي موي لك يفو

 يدصتلاو عافدلا يف نيدفارلا ءانبا
 . نارهطو مق يف ةجئافا شوحولل

 يذلا قارعلا بعش وه اذه . . لجأ
 تاحفص نم ةديدج ةحفص فاضا

 رثام عورأب اهراطا زرطو يبرعلا لاضنلا
 قارعلا ءانبا نما دقلف . ةلوطبلاو دومصلا

 وأ لاجرلا نييكتسي نا راعلا نم هنأب
 . مهنطو نع عافدلا يف اونعذي

 اءامد .تمدقأ كنا: ةادغب اتاابيرغ سيل

 لك يف لحرت نا ابيرغ سيلو ال . .ةريزغ

 مركألا» اونوكيل كبابش ةريخ نم ةلفاق موي
 ةدماص يلظت نا ابيرغ سيلو .«اعيمج انم
 دقحلاب ائيلم ًايشاغ اودع نيلزانت ةيهاز
 . ةسخلاو

 كتما ءاتبا نم  دادغب اي  عيمجلا نا

 ىبر يف تلاس كئانبا ءامد نأب دهشي

 «ةزيزعلا نالوحجلا ضرا ىلعو ,نيطسلف
 ىلع موبلا ةرداقل اهناو ةبيبحلا ءانيس قوفو
 عور انف . لمثلا دح كلها دودح ءاورا

 ةماركو ةيرخو ةزغ تناك اذا توملا
 . هل ائمث كئانبا

 . .رضاحلا لبقتسمو يضاملا دجم اي

 ابهتردقب ةمات ةداشا رخآ بناج نمو
 كانه نا دجي كلذل عبتتملاو ءاهتوقو

 نم مغرلا ىلع تافلؤمو .نيفلؤم
 اونوكي ل مهنا الا .ةيملعلا مهتناكم

 مهتردق نأ وأ ,ةقيقحلا لوقب نيريدج
 يملعلا قطنملا بناجت تحبصا دق ةيملعلا

 ىفف «ثراب دنالور» فورعملا فلؤملا

 ١9177 ماع هتعبط تردص يذلا هباتك

 تحت 35 - 20زم15» ةلسلس نمض

 :لوقي «رفصلا ةجرد يف ةباتكلا» ناوئع

 ةغل نا .اندهع ديعب نم انل ودبي اكد
 . . ةيبرعلا تسيلو ةيكرتلا تناك مالسالا
 تبثت اهنا  ةيفاقثلا ةروصلا دكؤي ام اذهو

 نكت مل 141// ماع يفف .ةيسايسلا ةوقلا
 ال انه نحن . .«خلا . . ةيبرع راطقا كانه
 تدجو ةيبرعلا ةغللا نأب لوقن نا ديرن
 ةيبرعلا ةغللا نا لب .طقف مالسالا لبق
 لبق ام دهع ةفاقثو ثارت تظفح ةغل مدقأ

 نيوكتلا عوضوم نكلو (ع)حيسملا
 رامعتسا رثا ءاج ؛يبرعلا نطولل ىسايسلا
 ةمألا فلخت نم داز فلختم ٍينامثع

 ةضف نم قبط ىلع اهمدق دقل لب .ةيبرعلا
 نرقلا ةيابن يبوروألا رامعتسالا ماما
 « ني رشعلا نرقلا ةيادبو ءرشع عساتلا

 يف اهرود ةثيدحلا ةيسايسلا ةئزجتلا بعلتل

 ْ . نيبيهر بلاكتو تمص

 .دومصلاو ةيرحلا ةعلق اي . .دادغب هيا
 بورد ةئيضماي . .لاضنلاو ركفلاو
 لكل لوقا نا ىحمست نا وجرا . .دجملا
 كءانبا نأب , جيلخلا ىلا طيحملا نم برعلا
 يتلا ةيموقلا كراعملا عيمج يف اوكراش

 ضرألا نأب قلطملا مهئامياو ؛مهتيموقب
 يضام كيذتن نيددجم .ةدحاو ةيب رعلا

 : ادشنم مامت وبا علط امدنع رهازلا ةمألا

 انأو ىوهلا دادغبو لها ماشلاب

 يناوخا طاطسفلابو نيتمقرلاب

 سخم نم رثكأو . . ؟برع اي متنا نيأف
 ىلع ةليقث رمت نمزلا رمع نم تاونس
 تاونس . .دماصلا بألا قارعلا بعش

 زيزاو اهعفادم ريدبب قارعلا ىلع ترم
 قارعلاو تاوئسلا هذه لك . .اهصاصر

 ىعفألا دض بيهر يومد عارص يف
 ؟برعاي متنأ نيأف . .ةجئالا ةيسرافلا

 نع مهعافدب دادغباي كؤانبا زّرط دقل
 عسبنو .ديدج مغنب ةايحلا نطولا ةبرت
 لاجرلا دجم كلذب اوداعأو .بفاص
 مالظلا طسو رونلا اورشن نيذلا لئاوألا
 0 .دلاخلا مهئاطعب ةايحا روغ اوربسو

 ةفاقثلا موهفم داعباو ةيبرع تافاقث قلخ

 .يبرعلا نطاوملا روصت نع مألا

 .رريم ريغ فلؤملا فقوم نوكي دق
 نيثحابلا هجو يف قلطنت ةوعدلا نكلو

 اخيرات ةيبرعلا ةغللاب نيمتهملاو .برعلا
 ةوخألا هجاوتو لنص انومضمو

 وأ مهتحلصم مهتعضو نيذلا نييبوروألا
 ,قئاقحلا لهاجتل ىرخا ىوق مهتعفد

 . قطنملا نع ديعب يحطس لكشب ةباتكلاو
 نيذلا نيسرادلا ةوخألا ماما ةوعد

 قلعتي عوضوم يف ثحبلا نولهستسي
 نع ديعب عوضومب وا «ةيبرع ةيلحم ةجهلب
 ثحبلا نولهاجتيو «نييبوروألا مهف
 ىلع نولواطتي نيذلا ىلع درلل يملعلا
 ,ةيكرتلا ةغللا اهلصا ةيبرعلا نا لوق

 ةهجاوم وأ ةقيقحلا لوق نم فوخلا
 ةنامالاو قطنملا مرتحي مل يذلا هتاذ ثحابلا
 بتك اذاو :بولطملا وه اذه . .ةيملعلا
 كانه نأف راطالا اذه يف تاحفص فلؤملا
 :ةيبرعلا ةغللا ةمارك تحرج ةديدع ابتك
 فلؤملا ةهجاوم ىلع برع ثحاب أرجتي م
 تافللا ةسارد ىف نيصصختملا ةذتاسالا وأ

 ةهجاومل ةوعد اهنا ؛ةيبرغلاو ةيقرشلا
 ةمالس لجأ نم ءاهفشكو ةقيقحلا
 [0 .انتغل

1 0 5 0 1 
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 ةرعقلا م عورشم يا اقطبخا

 نوّؤشلا ةرئاد ب يذلا ألي

 نم ددع عم دادغبب ةماعلا ةيفاقثلا | >.

 نطولا يف ةعابطلا تاسسؤمو رشنلا رود
 برغملاو رصم نم لك يف ةصاخيو يبرعلا
 ءابدألاو أ 0 نم ربك ددع 0

 زجاومحلا ءاغلا ىلا فس اني اعورشم

 اوصو ءيبرعلا نطولا , ءابدأ ءابدأ ف 1

0 

 ال نا .هيغتبي ام لوأ نأو ةصاخ «يبرعلا
 راشتنا ةيلمع ليهست ماما زجاح يأ فقي
 . ةليفكلا لبسلا لك رفوتت ناو ؛هتاعوبطم
 نم ةيبرعلا ءارق ةفاك ىلا هتافلؤب لاصياب
 1 ىلا طيحملا

 اعاجن ىفال لق عورشللا اذه ناك اداو

 ةويسا رق را ع اطال دحر

 دعب .عباطملا تالحع تراد نا ذنمو

 ةيبرضمو ةيرضه رشن رودإ عم قافنألا

 يذلا ٍباتكلا قوس ناف ءاهريغو

 ةرثكل ًارظن .نيوانعلا فالا بعوتسي

 ةردابلا هذه ركذي لظيس 0

 جاتنالا يف ةرازغ هل ترفو يتلا ةيميمصل

 راصو .ءاهسالاو بع

 بتاكل أرقي نا يقارعلا ءىراقلا ناكماب

 نا يرصملا ةبعا ناكمابو ع يب رغم

 عستت نا ىلا اذكهو يقارع تينأل أرقي
 رود بلغا لمشتل عورشملا اذه ةرئ

 طاع
 دئارلا عورشكملا اذه ةشقانم ةيغبو

 ةودن أر خؤم ةيقارعلا ةمصاعلا يف تدقعنا

 يعدتسا ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع
 باتكلا ري عم اهروضحل

 تدذحت ا ىلا تاوطخلا ةشقانمل نيرشانلاو

 لالخ نم .البقتسم اهذاختا متيس يتلا وأ

 نسشنت 0.- ١/41 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا - 5 5
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 7 تانك رابقلا ةيامح ليسف لمع كارول

 دقو .هعيزوت ماما تابقعلا بيذتو يبرعلا
 ةودنلا هذهل ةيراشتسالا ةئيملا تفلأت

 نم «برحلاو ةفاقثلا» راعش تحت ةدقعنملا

 اسيئر يوسوملا نسحب .د :نم لك
 .سيردا ليهس .د :ةداسلا ةيوضعو

 ززيزعغلا دع .«ناحخرس ريمس .د

 .يلايك رهام . حئاسلا ليل .يروشاعلا

 ميهاربا اربج . ينونملا فيطللا دبع .د

 دمحم يروبلا «يدفص عاطم ءاريج

 . كيعس
 ةيفاقثلا نوؤشلا راد نا فورعملا نم

 رشنلا عو رشم ىنبتت يهو :«دادغبب ربقتلل
 رشنلا رود نم ددع عم تقفت تلفن الق ةلرخنلا

 اهنم ةيب رعلا
 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيشا ©

 ةيبرغملا لاقبوت راد ©
 ةيسنوتلا رشنلا راد ©

 ةبطرق راد ©

 ... حئاسلا ليل

 ١55 لوا ني

 . ,ةيبرعلا رشنلا را ل

 ددع عم دقاعتت نا ءاقحإل . لمأت يهو ١

 .رصمو .تيوكلا يف رشنلا رود نم رخآ

 ةيبرعلا راطقألا نم اهاوسو نانبلو
 عورشملا اذه ةيمهأ نأو ةصاخ .ىرخألا

 ةيبرسعلا ةفاقثلا جئاشول هطبر يف نمكت
 ةيبرع ةفاقث قلخ قيرط ىلع ةوطخك
 يا زاحنا ءارثا ةيغب ةروطتمو ةلصنتم

 د دقلو ءرخأ رطق يفقثم زاجناب رطق

 دبم ءانغإ ىلع لمعلل ةعسوم ةنجل ليكشت

 ةمهم اهقتاع ىلع عضت «ءاقتنالا ةيرحو

 ةايملعلا: ابهتميقو 2 ةنيرتس
 هلاجم يف عورشملا اذه قمعيو :ةيفاقثلاو
 ةيركفو ةيوغل ةدحو قلخ يجيتارتسالا
 قيمعتو يبرعلا نطولا يفقثم نيب ةيفاقثو
 تالخلختلا زواجنو ءامتنالا ةدحو موهفم

 ةفاقثلا ةبيكرتو ةينب ىف نآلا ةلصاحلا
 ةفاحضلا تنبت دقو :ةنهارلا ةيبرعلا
 ةودنلا هذه تادرفم ةيطغت ةيداذغبلا

 : يموقلا عزاولا : م

 . يوسوملا نسحم .د

 ترشن دقو .اهيف نيكراشملا تلباقو
 نم ريبك ددع ءارا ةيمويلا ةيسداقلا ةديرج
 ىتلا ةودنلا هذه ىف نيكراشملا ةذتاسالا

 مالعالاو ةفاقثلا ريزو ديسلا اهاعر
 سيردا ليهس روتكدلا ثدحتف .يقارعلا

 !١ م5 ماع قارعلا سركي نأ» : الئاق

 يف برحلا ضوخخي وه اييف ةفاققثلل ًاماع
 دلبلا اذه ديلاقت نم كلذ .عباسلا اهماع
 ةفاقثلاو نفلاو ركفلا لمبع ال ىتلا ةقيرعلا
 ةكرعمل اعيمح اهفظوت لب ءىش تاسحلا

 مساحلا رصنلا قيرط يف يضمتل ةايحلا

 اهيلع لاط اكوكش جلاعي عورشملاو

 صضعب نم قلطت كوكشلا هذهو .نمزلا

 يف مورته ريغ اهدا نأ يمو ,راطقألا
 جسني عورشملا اذهب اذاف ىرخا نادلب
 ةراققلا ةلسولا ق هر ويغج تظل ةكيش

 نيرشانلا نا .ةايحلل ةلباقلاو ةلماشلا
 نم باتكلا لكاشم ةيقنتل ناديملا ىلا اولزن
 مع اذا عورشملا اذه نا ءالثم ريوزتلا
 بئاوشلل ىدصتي نا هنأش نم قمعو

 نم فلؤملل راصتنالل مي ناو تافآلاو

 . ةيرحسلا اًضعلا ع

 . ىفطصم ةزمح .ةيدقنلا ةيميلقالا :
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 اما .«نيملعتملا فاصناو ةلهجلا نيرشانلا

 عو رشم ناز :لاقف يدفص عاطم دقانلا

 .اهتاذدحب ةروث وه كرتشملا يرعلا رشتلا
 ىوتسم ىلا نيعم ىوتسم نم رشنلا لقن
 هقيقحن ديري ام اذه «يراضح رخا

 نسحم روتكدلا لصفيو .«عورشملا
 رشنلا عووارتشم نا» :الئاق كلذ يوسوملا

 نم ىلوآلا ثالثلا رهشألا .ىف أدب. كرتشملا

 . .ةيبرعلا رشنلا رود تياجتساو انلمع
 ةيبرع ةفاقث نع ثدحتن نا نكمي الو
 ًارشنو ةعابط دحوم ريغ باتكلاو ةدحوم

 اصع ىلا جاتحن ال١ :فيضيو .«افيلأتو
 دعبو ةباش تاقاط ىلا جا ب اتحن ءةيرحس

 قئارط انظحال . .لمعلاب عرشن كلذ
 نحن «لمعلاب انرشابو باتكلا لمع
 ناسنالا ةيناسنا ققحتت نا اريثك حمطن

 ققحن : . تابجاولاو )١و قوقحلا ديعص ىلع

 نم ىهتتن داكن نآلاو . . ايئّرَح ديرن ام انل

 كلذ دعب .انعو رشم نم هيناثلا ةلح ملا

 عونلا اذه نم ةلكشم نع ثيدحلا اننكمي

 عقاولا نم اهعقوم ىلا رظنلا نود
 ةسسؤملا ريدم ىلايكلا رهام اما :؛ىبرعلا
 هتاظحالم مهأف رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا
 يه ةودنلا ىلع

 عيراشم يف يبرعلا عادبالا ىلع زيكرتلا أ
 عيراشم نع داعتبالاو كرسيشملا رشنلا

 ضغب ءانثتساب ناكمالا ردق ةمحرتلا
 . ةيملعلا تاعوضوملا

 نيب لدايتلا ةلحرم نم لاقتنالا - .

 ذيفنتو طيطخت ةلحرم ىلا تلوم
 . ةيركف ةيرشن عي

 قارعلا ةلاح كس ميعييسلا | يبا

 يركسعلا ركفلا ميمعت : ةيمهأو ةنهارلا

 . كرتشملا رطلا ع عو رشم يف يبرعلا

 ةنهارلا ةفاقثلا ف لانيلا شا

 ىلع حئاسلا قيل ةبتاكلا دكؤت نيح يف
 ليوطلا قيرطلا ىلع ةوطخ عورشملا نا
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 : يجدوك عورشم . . يدفص عاطم

 - 1 ماما نمت معمم ك5

 ةيميلقالا ةيلاكشا ةوذنلا قتحرط دلو
 ملعنو يناقثلا وزغلا ةيلاكشاو ةيفاقثلا
 عون ةعاشا نا  حئاسلا دكؤت (ىك  اعيمج

 ةيميلقالل ةيزاوملا ةيفاقثلا ةيميلقالا نم

 ناو «ةبيرق ماوعا ديلو نكي مل ةيسايسلا
 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ًابصنم سيل رطخلا اذه
 قافآو اهومن ىلع لب .درجم موهفمك
 فدا عكاذ وأ رطقلا اذه يف اهروطت

 ال يبرعلا نطوسلا يف ةروشلاو ديدجتلا
 فلختلا ىوق هجوب فقت نا 0

 ىلا دانتسالاب الا ىفاقثلا وزغلاو ديلقتلاو

 ريصملا ةدحوو ةيبرعلا ةفاقثلا ةدحو ةدعاق
 ةزمح دقانلا يأرلا اهكراشيو .يبرعلا
 ةئزجتلا عقاو راطا يف هنا نم ىفطصم

 ايمو 5 ناف .ةضورفملا ةيبرعلا

 رظنب ذخألا نم دب الف ًايجيتارتس ًايموق
 نا كلذ .هيف ينومضملا بناجلا رابتعالا
 ىلع ًايفوق ارود يدؤي دق كرتشملا رشنلا
 ام اذا نكلو ىبرعلا باتكلا رشن ديعص

 يذغي دق طقف ةغيصلا هذبب هيلا رظن
 ديعص ىلع زجاوح قلخي يلاتلاب و ةيميلقالا
 ءةرملا هذه يب رعلا يناقثلا نومضملا

 ًائيدح كانه نا نم الثم كلذل برضيو

 ةيقارعو ةيرئازجو ةيدوعس ةصق نع
 ةيروس انيس كانتهو «ةينادوسو ةيرصمو
 رخاو ايقارع ارعشو .ةيرصم ىرخاو
 هذه رشن مت ام اذا هناف كلذلو .ًايسنوت
 لماختم موق خو ربشم راطا يف .كامقالا
 كلذ ناف ةددحملا ةيميلقالا اهرطا فو

 تاجاتنلل ةيرطقلا نيماضملا ءاقب قعي

 اذهو :ًايينرع رشتنت نا اه داري يتلا ةيبررعلا

 ةيبرعلا قوسلا هذه حاجنال ديدج ٌدحت وه

 . باتكلل ةكرتشملا

 ىريف سيجرج جسيباجس روتكدلا اما

 ةرم نم رثكأ باتكلا ةمجرت نم ضرغلا
 يرود عوبطم م ةدافالا ةرورص

 ددحم وكسنويلا ةمظنم هردصت صصحتم

 تاغللاو ةنيعم ةئس يف تمجرت ىتلا بتكلا

 اذه فيظوت ديفملا نمو اهنعو اهنم مجرتملا
 دارملا بتكلا رايتخاب عورشلا لبق عوبطملا
 اهتمجرت

 ىتلا ةميقلا ءارآلا دودح فقت الو

 هلف ذنع ةودنلا هذه يف تحرط

 ةلئاسا كاس دسقف «تالخادلا

 نمسح + لثم اهراكفا ءانغا يف نوصصختم

 .مولس دواد .ليمح لامك لداع .ليلخ
 مجن دمحم «بولطم دمحا .لماك داؤف
 ,يسولالا ماسح ,يدنيشقتلا نيدلا

 اهلقث ةو عل هذه ىطعا امن .مهريغو

 ةفاضا .هلجأ نم تميقا يذلا يزكرملا

 ةصاخلا راكفالاو ءارآلا ةرولب ىلا
 [) . هتالاكشاو يبرعلا رشنلا عوضومب

 يفاقثلا ررحملا

 يذلا يبا أب زوق ةاملرأ
 2 نيه . ةقيرعلا ةنيتقللاو

 تضرع ىتلا الفالا نع ثدحتي

 مهأ وأ زئاوجلا وأ ماعلا اذ ||
 هلأ وأ . هتشهد نع ريعي نا لبق عئاقولا

 لكأملا راعسأل ينونجلا ءالغلا كلذ نم
 ةوهقلا ناحئفو تاالصاوملاو نكسملاو

 كلذ عةايحلا هجوأ ةفاكو غبتلا ةبلعو

 داقتلا نم ديدعلا لعج يذلا ءالغلا

 .ءناجرهملا نورداغيو مهبئاقح نومزحي
 ديدشلا يللاملا فيزنلا نم ابره « هتياهن لبق
 نم قرغتسا يذلاو .هل اوضرعت يذلا
 فعض هيبايسأ نع اتحب ؛تاشقانملا

 لوح تاراوحلا هتقرغتسا يذلا تقولا
 . !مالفالا

 ةحايسلا نا ةرهاظلا ليلحت يف ليق
 باحصا تلعج .ماعلا لاوط ةبو رضملا
 ناجرهملا ةصرف نوزهتني لاخملاو ىدانفلا

 .ةمحر الب .فويضلا بويج رصعل

 نم الخ يذلا ماعلا كلذ رئاسخل اضيوعت

 كيداوبع نم نيفجتن رملا نييكريمألا حايسلا

 ةمحرت اهنا ليقو .باهرالا
 روذج تاذ اهنا ليقو .ماعلا يملاعلا
 الا ةفاضتسا ديرت ال ل لا ىةيتمأ

 ةداع نيذلا .فولألا تاأائم باحصا

 قوثوم .ةملاسم .ةظفاحم حورب نوزيمتي
 . بعاتم ةيأ ابنم يتأت نل ءاهيف

 .ءالغلا بيس نع ثحبلا نع ًاديعبو
 نمضتي مل 47 ناجرهملا نأب لوقلا نكمي
 ىلا يقترت ال .ةديج مالفا ةعضب ىوس

 مظعم منيب .ةميظعلا لامعألا قوتسم

 د مت لا

 و نم ل نسجل / ىرلألا مالقالا ١

 . ىداعلا

 تمدق ةلود 1١ ماعلا اذه يف تكراش
 ثيح رببك روضح اسنرفل ناكو «امليف ٠١<

 ةثالث ةيمسرلا ةقب ةقباسملا لخاد لاه صرع

 درانربل ٍءليللا فصتنم برق» يه مالفا
 رموز كيرأل راو عاعشاو هيئيفوانتلا

 يتلا ايلاطيا مث .نوليد كال «ةوبألادو

 مد «بح ةصقاذ اف ضرع
 وميسام جارخا نم «ةمارغ»و يلليسوم

 .وكزام

 اذه ناجرهم يف «ليئارسا» كراشت ملو
 حالصل «ةيادبلا» برعلل ناك امنيب ماعلا

 ليقتساو 1 ما اهدي يسيل ) : عيماتوب .نعض

 داقنلا ضعب لاقو 2 الايقتسا مليغلا

 ,ةقباسملا نمض لخدي نا بجي ناك هنا
 ال ناجرهملا ةرادا نا حضاولا نم نكل

 ضفر دقو ,ةيديموكلا مالفالل سمخحتت

 بضعغ يذلا .يهاب اضر يبرعلا جرخملا
 ةقباسنملا نم هسلتف داعبتسا نم ةدسشب
 «ةبهتلملا ىركذلا» ضرعي نا .ةيمسرلا
 . جمانربلا كلذ نمض

  ًاوضع ١6 نم ميكحتلا ةنل تنوكت
 بتاكلا ةنجللا سأرو.- سشهدم' مقر وهو

 يذلا رمألا .هييرج بور نالا يسنرفلا
 ام اذا نولءاستي داقنلا نم ديدعلا لعج

 ريزو دوجولو يسنرفلا ةنجللا سيئرل ناك
 زوفب ةقالع هتجوزو يسنرفلا ةفاقثلا
 دسأب «رضخألا عاعشلا» يابخع ريو
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 . مسققل نات : لقب 7

 ١ سيلدلا ةيفظل ىدل ةصقلا وص 3
 ثيح نم .ةياور عورضشم 2

 ىلا ًانايحأ لصي يذلا اهمجح
 ليصافت ثيح نمو :ةحفص نيعبس

 زيحب يفتكت ال يتلا نامزلاو ناكملا
 ءاهل ةددحملا ةحاسملاو ةيدرسلا ةظحللا
 تلمأ ىتلا ثادحألاو عئاقولا ثيح نمو
 هيف تدشح فصولا يف اجبن ةبتاكلا ىلع
 يهن .يوغللا اهرخدم لك
 ادم ءاذه اهلمع نم اهفقوم

 لعج ام .ةيناث ةباتكي مَ مقت ملو ؟ةياور

 اي مسي | اليوط تادوس نمدتل

 نومضملا نم. فاقول - مهألا وه اذهو
 نيب حوارستب رتي ىقب يذلا . يصصقلا

 . ةميدقلا ةغللاو ميدقلا عوضوملا

 درسلا نطلم

 ناك اذا يىصصقلا نومضملا نم فقوملا

 ,ميدقلا عوضوملا ددجي .اركتبم .!ديدج

 ملاع» يف هنع اذامف . ةديدج ةغلب هضرعيو

 . ؟«تاديحولا ءاسنلا

 ضفرت ؛ناطرسلاب ةباصم ةيوارلا
 تاركذم ىلع عقت 3 نا ىلا اهبيبحب طابترالا

 ميم نأ يدار مرام ٠ ةسنآلا

 اهلجر ذجت مل ابعأل ًاسناع قوكت نا تضترا

 لاطبألا ىدل ةعاجحشلل صخشملا

 ديز وبأو دابدنسو ةرتتع .نييبعشلا
 ىف هيلع اهيف هت ىتلا ةظحللا يفو , يل الفا

 -تاف دق ناوألا نوكي لتاقم ريرض باش

 1111111 زؤ1ذ 1 ز]ز ]1 10001

 ١/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_
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 نع هرجهتف - دايم تلا قزو ويم
 .لوقت املثم ,ةيحضتلا عفادب .دمع

 جاوزلا ةيوارلا ررقت امنيب ٠ هل اهبحب ةعناق

 ع جو زتن ؛يرارق هغلبأس» : :اهقيدص نم

 د ائبح- هبيذيس ؛قسأر يف مولا قبيلو

 نا نود . ميم هنع تمجحأ ام انه ققحتل

 نل بخلاف .ةمداق ةثراك نم كلذ لوحي

 . اريطخ اضرم بيذي
 ضرم لثم .يقيطنمور لؤافتلا

 ول يتلا اهبيبحل ميم قارفو .ةيوارلا
 اذه لك فسنت نا تعاطتساال هتجو زت

 ٍ.ريياعمو تايلقع نم دوسألا ثوروملا

 امتح تومتس يتلا  ةيوارلل تققحلو
 لؤافت بابسا - بعصلا اهضرم ببسي
 هوحميس رمعلا قرف نا ةصاخو : يقيقح

 يلاتقلا هلعفو . ميل قيمعلا لتاقملا بح

 . هينيع نم ائمث هل عفد يذلا قمعألا

 فقوملا قطنم ءدرسلا قطنم هنكل

 ةيؤر هيلع تغط قطنمه ؛ ىصصقلا

 ةياصملا ةيسامووتلا تاآلوطسلا
 اهل ةبتاكلا تلعج دقو :.ةداع اماردوليملل

 تحار امدنع اضيا ايلوطب ًارود اذه لك يف

 ذخأتو .قلعتو ءرخاو نيح نيب لخدتت
 ميم ىرت امدنع ؛ .الثمف .ءىىراقلا ناكم

 ناك يذلا قودنصلا .بئاحعلا قودنص

 امدنع» لوقت ايطحم .اهماهوا ءارو نم

 ينارتعا .ىطحملا قودنتيلا تبأر

 ىلا ةراشالا : .«نزحلاب ساسحا

 الو - ةبتاكلا نكل .ةيفاك انه ماهوألا

 ١5703 لوا نيرست
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 ( : لخدتت  ةيوارلا الو ميم لوقن

 نا ىلا ةفاضا .«انماهوا ميطحت نم دب ال
 : : لماك دجاوت كلت وا ةيصخشلا هذه ىف اهدجاوت

 ال قاشعلا تاراوح نيح اهنا ىتح
 ةغل لب .مويلا ةغل ,مهتغل لمعتست

 ةيحان نمو .امئئاد ةيسنامورلا تالوطبلا

 ذإ ,ةأرما ةغل ال لجر ةغل ىه ةأرملا ةغل

 ةغل ضرفت ةظحل ىف قطنملا ةغل ةأرملا سبلت
 ةقيقحل ءافخالا اذه رسفن نحنو .مارغلا
 ف ٍنميهملا يق ةالخالا دعبلا كاذب 1 رملا
 او عانق وه يذلاو .صنلا

 ةيئاستلا ةيضخشلا

 هوجلل ةليدج ةروص بولطلا
 ةبتاكلا أدبت «ىأ يذلا وه» ةصق يف

 ةبتاكلا ءادترا : هانركذ ام ىلع للدت ةمدقمب
 لحم اهتاذل اهلالحاو «تايصخشلل
 رظتنت ال ابنا نلعت نا ةظحل كلذو .اهئارق

 صخ ال» ةصقلا ناو .«ءاهقدصن نا انم

 ؟اهبمورت اذامل ءنذا .ءاهاوس [ذيعأ

 ١ ايدوج نيب ةنراقم ةصقلا ْق

 لوقت نا ديرت «بييحلا داوجو يرموسلا

 دجن ال نا ةظحل كلذو .دحاو امهيلك نا

 يف داوج ربق الو فحتملا يف ايدوج لاثمت

 ىدل ةفورعم ةروص يف امهدجتل .ةربقملا
 ناك» :نييقارععلا باتكلا نم ريثكلا

 ىلا لزانلا راطقلا ءكرمحم دق راطقلا

 دولخلا هوجو تلطأ هذفاون نم «بونج ا

 ءبحلاو ناريلاو سمشلاب ةحوفلملا

 كلت نيب ههجو تيأر يننا ب ليخو
 مأ ؟ مهضعبل نوأرقي الأ . .«. .هوجولا

 ؟ مهضعب ايا مهخأ
 اذهو .اهرهوج يف ةليمح ةروصلا

 بتاكلا ىلع .ءىرخا روص رهوجلا
 .اهراكتباو .اهمسر يقارعلا

 باتكلا فالغ

 ةقارعل ةريشملا رموسل ةروصلا كلذكو

 نيب برحلا ناو .قارعلا يف ةراضحلا

 يف اضيا يه ةليمج مالظلاو ةراضحلا

 تخوت دق ةبتاكلا نكل ءاهرهوج

 .ةراضحلا هذه ةروطسا لقن يف ةيريرقتلا

 اهتوق اهتدقفأف .اهتلاح اهيلع تقباط مث
 ةيئاحيالا

 ةروص تدقفا .ىرخا ةيحان نمو

 سرامت اهتلعج امدنع اهتوق ةقشاعلا

 :مألا سقط بنيد حجلقت نيسفط

 ىلا هتممضو هيأ: تحبضتنعحاروو

 : ساس رح ءيردص

 ةارللا سقطو 60 تيكق .:لوقلا

 .فوخلاو ةوشنلاب ال : ةعئاطلا

 اهتمثلو فدي تفطتخاف .يسأر لبقي وهو

 .(. .يردص ىلا اهتممض مث .ةعولب

 ىلا .ةقشاعلل ةفورعم ةروص هذهف

 قباسلا صنلا هنع فشكي ام بناج

 ىلا اني دوعت .ةيوبأ ةروص نم قشاعلل
 يبلسلاب حسيطت ال ةديعب دوهع ةروص

 نيح ةبيتاكلا تلعف الثم اهيف دئاسلا

 .47؟ ص «توملا لامج»و نع اهثيدح

 تاموأو بقع لغ ًاسأر :دوهعملا تبلقف

 .ةديدج ةروصب رهوجلل

 توافتلا تابوتسم

 تبتك ام رخآ .«ءاقنعلا ةليل» ةصق يف

 رخآو («( يناثلا نوناك) ةيضانللا

 لوح صقلا ةينب رودت . ةعومجملا صصق

 :اهاهر ةروصلا رسختف ؛ميدق رهوج
 سرامي ةلزعنم ةيرق يف لاجد حيش
 .رودب ىلع ةصاخو .اهلهأ ىلع هتربعزخ

 رخأ 0 ءايسنج اهيلا لصي نا دعب

 يف مهفت يتلا رودب تخأ هلدقت ةصضقلا

 ةفدص تسيل هذهو .ًاضيأ . يه « رحسلا

 ةيابنلا نوكتو ؛«اهريرس يف مانت» مث -

 نم هلمحيس امو . حابصلا ةيادب ليق

 ةيتاكلا هديغت .فورعم عوضوملا

 ىتلا ليصافتلا هذه .ةفو رعملا هليصافتب

 نم الو ديعب نم ال ,ةقالع اه تسيل
 ةضهانلا ةروطسا وءاقنعلاو عم «بيرق

 .نيب لوألا توافتلا وهو .دامرلا نم

 .اهنع ريبعتلاو ةركفلا

 صقلا نيب مثاقف . يناثلا توافتلا اما

 نم ببسب .يئاكحلا ريرقتلاو يئاكحلا
 ةبتاكلا ةفرعمو .ىبعشلا ثارتلا دشح

 يف اهتفرعم لك دشح ىلا اهعدأ اريثك ةيرقلل
 .ةدحاو ةصق ىفو نا

 اهفقومب قلعتم ثلاثلا توافتلا نكل
 .هايا يديلقتلا فيقوملا هنإ .دوهيلا نم

 21 لا كرطال + نينو 2. امكو
 ىلا ليحرلا ريشي ال ؟ . .نيطسلف ىلا

 نايغط هألمي ال ًاغارف صنلا يف كرتي «كلذ

 ال . هتوربجو . خيشلا ملاع
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 7 ناب نتجت د تب 0 ااا ا د اتا و مج هج جنم ا تنجم

 ريخألا 5-5 ل 7 يلزان توب
 ا اد يا و نا ا زد هيج جم نود تجب جب ت7 دجدح ا م جات جساس جوت 7 جا

 ةييورإلا ةيسلخلا نم ررغفلا
 ام م جلا اج نم تح وس ناو ا و د ع ع ا تبا 7 رفح جوا نصح تجب

 : بيرغ ريمس  ةرهاقلا

 روكدم يلزان ةنانفلا ملعتت مل كنب

 لب .نونفلل ةسردم يف مسرلا 0

 مسارمو ضراعملا ّق هتملعت م

 تاالواحمب تأدب .اهمسرمو نينانفلا

 .ضرعتو ءومنت تذحخا .ةطيس

 روهمجلاب اهتاحول كاكتحا نم ديفتستو
 حتفتو و اهؤاكذ اهدعاس .داقئلاو نينائفلاو

 ءنيرخآلا موسر باعيتسا ىلع اهنهذ

 وأ رصم يف ءاوس .مسرلا يف مهبيلاسأو
 تماقا .ابهتراز يتلا 0 نم اهجراخ

 ةيبرغملا ةليصأ ةنيدم يف عيباسا ةعضب

 أ ميرو تلخدو .يفاقثلا اهمسوم لالخ

 2 ل كبل دعب تسلجتاو . ةفلتخم لود

 نم «ةزيمتم ةينف ةيصخش اهسفنل عدبت
 وأ ءارحصلا يف تويبلا نع ابتاحول لالخ
 .فيرلا

 يذلا ريخألا اهضرعم ٍق مدقت يهو

 ثدحا ةرهاقلاب نوتانخا ةعاقب ميقأ
 . .ةيصخشلا كلت نع ةربعملا امتاحول

 ادعي تانانفلاو نينانفلا نم رثك كانه

 ةنائفلا ةصضاخيو دس اجد

 بولسأب ترهتشا يتلا ىرس ةيبذاج

 فيثكتلا ىلع مئاق تويبلا مسر يف صاخ

 يلزان بولسا رك ,نيولتلاو نيوكتلا يف
 نيوكتلا يف طيسبتلا ىلع موقي روكدم
 وأ ءهسفن ةعيبطلل طيسبت .؛نيولتلاو

 ,ةليلقو ةاقتنم تادرفم ىلا عقاولل ليلحت

 نيوكت نم رثكأ دعيت النحو ةحول يفق

 ا ا يسا ٠ . لمرلل ةحاسمو تروببل

 .ارمق وا ةلخن اههيلا

 ناحاسم ىلا ةحوللا ميطقت

 نم لكش يأ يف ةطيسب طوطخلا

 ةقيقر ةينوللا ةحاسملاو .ةحوللا لاكشا

 لكك نيوكتلاو ,ةيفاص .ةبكرم ريغ
 روظنملا ءاغلا يف اهتالواحم مغر طيسب

 نع صاخ روظنم بيكرتو يديلقتلا

 رصانعلل ةيعيبطلا نكامألا ربيغت وأ ,ةيسأر

 - 1م ملا: ننحرم ع مجخقات -7

 ةحلاعملاب متبت م اع لكشب يه . ةيعيبطلا

 يسال ال وع
 .ةيلحم تاعوضوم كلذ ُِق ةمدختسم

 ةيبرع ةحول ىلا لوصولا يف اهفده ًاقيقحت
 ام ابنكل .ةثيدحو ن نومسشملاو لكشلا

 رسعاستم ىلا نآلا يح ديقتفت َتلاَو
 نيوكت نم عسينت تالاعفناو سيساصاو

 .اهئاوضاو ناولألا نئاجعو ةحوللا

 ةليمج .ةقيمع ريغ اهنكل ةحطسم ةحوللاف
 ببسلا نا دقتعاو .ةدراب اهنكلو ةقيقرو
 , نيولتلا ٍِق اهولسا ىلا دوعي كلذ يف

 اذه هضرفي بولسالا اذه ناف عبطلابو
 . ةحولل حضاولا طيطختلاو داحلا ميسقتلا

 وأ .ةئسحلا اياونلا نم أطخلا زربي انهو
 ةركفلا نم امامت ة ةقفوملا ريغ ةحلاعملا زربت

 . ةديحلا

 لبق اديج ةحولل ططخت روكدم ىلزان

 تارابتعالا اديج يعارتو ءاسهمتمر

 . نازتالا ىلع صرحا ةصاخبو ةيميداكالا
 تالضعم اهسفن ماما عصضت اهنا ةحودل
 نأك .اهل حجان لح نع ثحبتو ةيليكشت
 انزاوتل ةحوللا فرط يف ةريبك ةلتك عضت
 ةينول ةحاسمو رخا فرط يف ةريغص ةلتكب

 ةحوللا لخاد اراطا عضت نأ وأ . .ةرياغم

 نم حرختل ءاهعوضوم وا اهاكشا
 ةح وللا لاكشا دحأ ىيلخادلا راطالا اذه
 لخادلاو جراخلا نيب طبرلا يف حجئتو
 للك اذكهو 8 .ةحوللا بلقنت ال ىتح

 ايف مطحتت وا كفنت فوس دويقلا هذه

 حبصتل ةربخلا مكارتبو نمزلا عم ىرأ
 انند رتكأو .ليكشتلا ريبمتلا يف ةيرخرثكا

 نم اريثك نأف فساللو . .ةرارحو

 24 رابكلا مهنمو نييرصملا نينانفلا
 ةحوللا ا .ءىشلا سفن

 اهضرف عضوب نانفلا ادبي ةيضاير ةلداعم
 ام ىلا ةينضم تالواحمب لصيل لوألا

  ىرخا تارابتعال وا نيسان . . هيواسي
 نم ايئاقلت عبنت ىمظعلا قلخلا ةيلمع نا

 .هتيرحو هتاريخو نانفلا ةبهوم ةليصح
 ةضايرلا يه ةحولل ةيلاثملا ةضايرلا ناو
 مبنا ىلا ةفاضالاب . . ةيئرملا ريغ ةيلخادلا
 اهسفلا نوليكي ا اهوقاو -

 عم نوشيعيو .ةرصاعملاو ةلاصالا ةلأسمب

 ىلع يبوروألا عادبالاو يناسنالا ثارتلا
 رافئتسا ةلاح ىف صوصخلا هجو

 . .يدحمو

 ابنا لوقاو ءروكدم يلزان ىلا دوعا
 يف هوجرت ام لك ققحت نا ىلع ةرداق ةنانف

 لعفت ام ىعت اهنا ةصاخيو .نفلا
 ةيلامح ةيرظن ةيؤر اهسفنل تعضوو
 اهضرعم نع اهثيدح يف اهتحضوا
 ضرعملا اذه يتأي» : يلزان لوقت .ريخألا

 تاقالع طاينتسا ةلواحم وهو لوألا

 ةيموق ةيصوصخ تاذ ةيرصع ةيلامح
 ماهلتسا ىلع لوألا ماقملا يفو اساسا دمتعت

 تامصب نم هيوحن امو ةعيبطلا رصانع
 .ناسنالا

 الا لوألا ىضرعم ذنم تدصق دقلو

 ةاكاحمو لقن ةقالع ةعيبطلاب يتقالع نوكت
 ليجستلاف .راوحو لعافت ةقالع امناو
 ةيكيمانيدل ادقاف ةرورضلاب يتأي فرصلا
 وهف راوحلا اما .قلخلا ةيرقبعو ةايحلا
 يف لمحت صاخ عون نم ةيكيتكلايدل حرط
 ذنم ةصيرح تنك دقو .اهومن روذب اهتايط
 نم راوحلا اذه نوكي الا ىلع ةيادبلا

 .؛زيهجتلا ةقباس» وأ ةتباث ةينقت لالخ
 .ةعنصلا ليبس يف ةركفلا كلذب ردهتف
 بولسا ةيصوصخ لوح زيكرتلا ءاج امناو
 ةينقتلا اهلظ يف ومنت ىتح ةينفلا رواحملا
 .ةركفلا ةمدخ يف ةعئصلا يقأتف ةمئالملا
 دصرب تمق قباسلا يضرعم ةمدقم يفو

 تمكح يتلا تايمومعلا نم ةعومجم
 ىتلاو كاذنا اهتمدق ىتلا ةينفلا لامعالا
 ىلع بحستت تلازاام اهنا ىلا ريشا نا دوأ

 يشالت طاقن ددعت يهو ةيلاحلا يلامعا

 مادختساو .دحاولا لمعلا يف ةيؤرلا

 رداصم اياوز ددعتو . يفرشلا روظنملا

 ؛ هئاغلا وأ قفألا ىوتسم عافتراو :ةيؤرلا
 .دحاولا لمعلا يف ء ءوضلا رؤب فالتخاو

 .ةيضرألاو لكشلا نيب ةفيظولا لدابتو
 اهون دنشأ يرش دجأ ىضرتملا اذه ينو

 1 :اهعم تلماعت
 ابملا محالتلا نم ع ون قيقحن : الوأ

 م ىلا ىدا 0 لاكشالا نيب

 يف يسدنهاو ٍينوللا روظنملا يف لصاوفلا
 كلذ دعبو . ينفلا لمعلا نم رثكأ وأ ءزج

 يذلا ثيدحلا نفلا هاجتا عم ًاقاستا
 تناك يىتلا) ةيميداكالا روظنملا دعاوق

 ةحوللا تايوتمسم نم ىوتسم لك جلاعت

 نيناوق همكحم يسدنهو ينول روظنمل اقبط
 ماما قيرطلا دهمو يرصبلا كاردالا
 فيضي نانف لكل ةيد رفلا تاداهتجالا

 ةعيبطل ًابسانم هاري امو عيطتسي ام اهيلا
 نونفلا ي هاجتالا اذه ناك ناو .هلمع
 7 ىدخحا ىلا ةدوع وه ةثيدحلا
 تتم يتلا ةيئادبلاو ةيبعشلا نونفلا

 . اننونف
 ددعتل ةيلامج ةيقطنم حرط :ًايناث
 :وتقلاو ةوللاو مديل يس وم رولا
 أ دقو .دحاو نيوكت ر اطا ٍِق

 قرطب بناجلا اذه ءا رثا يف نويلايرسلا

 اساسا دمتعا دق مهقلطنم ناك ناو ةفلتخم
 رصانعلا نيب يعونلا فالتخالا ىلع

 . ةحو رطملا تاييكرتلل ةنوكملا لاكشالاو

 ىلا ضرعملا اذه لامعا هجتت :ًاثلا
 ةيبوروألا تاينقتلا نم ررحتلا نم نم
 ىتلا بيلاسألا ضعب ثادحتسا ىلا ايعس
 امن ةيفيرلا ةئيبلا ىلا اهرداصم يف دنتست

 لكتشلا نخب , اليصاو ربكأ ًامحالت قلخي
 ةركفلا نيب ًاتزاوتم اومن ققفيو نومضملاو
 لعافتلا نا ىلا ريشأ نأ دوأو . . ةينقتلاو
 تايصوضخلاو تايمومعلا نيب من يذلا

 حرط حاتا دق لامعألا هذه ين ةحورطملا
 ةينازتا لولحب مست ةينف تالداعم

 [ل . «ةصاخ
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 ةنإ رن ناب مفتا
 111*212 111 ا

 اني ااا مم حاف ذا ناك

 ا دياي أ اذه ب
 ىلع ليلد ريخ يه انيلا تلصو يتلا هبتكف

 ةفرعملاو ملعلا باوبا نم

 شاع دقو .هراوغا ربسي نا لواحو

 وهو .ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف ظحاجلا

 ركفلا خيرات يف ىربك ةيمها هل رصع

 ةيبرعلا ةلودلا ةعقر تدتما دقف . يبرعلا

 اهمايا لئاوا يفو . ملاعلا فارطا ىلا

 ءاملخلا نم ددع ةفالنخلا ىلع بقاعت

 ىلبعو . مكحلا ناكرا اودطوف نيزيمتملا

 ىف اوقفخا ءافلخلا ءالؤه نا نم مغرلا

 هائلا اناا دااووقنألا سارا رفع

 ةيسابعلا قاوسالا ىلع قرولا قفدت ناكو
 يف ةيسيئرلا بابسالا نم لوألا اهرصع يف
 جردو .اعم ءارقلاو بتكلا ددع دايدزا

 ءاشنا ىلع الثم نومأملاك ءافلخلا صضيعب

 80 تصح ىلعو ةتباث ةيملع زكارم

 و فيفا 0 هيو الا ةف
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 : ميطخلا نب سيق لاق ©

 ريالا هذول سيقلا دج نبا ثنعط
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 ركل عب ال اءرما تنكو | ةينايسلا تالكشملا غيج لج

 | لقوم ناوعلا برحلا ٍق ينإف )0 | ةكرح زورب تبكاو يتلا ةيعامتجالاو
 ِق لقألا يق اوححن مهنكل .نييسابعلا تنك ديد

 ةقبط نم ريبك ددع فطعو دو بسك

 الان 8 يذلا مزحلا وخا نكلو يق عضتتوملا يقاسدومت ا يتلا ءايلعلا

 لوح شاع ام رهدلا عسيرق كاذف ءوشن وحن ةضردلا تناكو .دايدزا
 مه ترفص دقو ثا يحلل رشا 0 0 اا

 اهنإو ءاهنع سفنلا يناضا ىرخاو لوألا نرقلا يف كيوي مع
 افصلا نع لزف ءيردص اه تشرف َ هذه ريثأت سكعنا دقو .يسابعلا مكحلل

 افصلا حدكي مل ضرألا لهس طلاخف ١ | قرط يف ءاملعلاو ملعلا ىلع تاسسؤملا
 ابياكإ لو مسه ىلاةيبأف َ ةئفك برعلا ءابلعلا زرب دقف .ةددعتم

 ١ ةعب اهذا رفا دشت ة'دمتم ةعامتحا
 ا ل لا ل مومدعب رف رد 2 .

 ؛هذج دج ج دقو .لتحي مل ء ءرملا اذإ

2 

 ا
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 وجسم ا ملا

 كاريسلا ىلا دا امن ,هايلعلا عيجشتو

 نود ثحبلاو ملعلا ىلا مهنم ديدعلا

 روقألا نم را ءابرغو قرش
 2 واع دعس كلا

 8 ا 0 ا ا 00000 تت 0 00 ب 0 0 000 0 0 0
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 مبرد رعخلا نايف اف

 اهءاضأ عاعشلا الول ءذفن اه
 و ام ني نم -- قرسي

 نق داق أ اَض سفن ءادقاب

 ربدم وهو ءفرسفأ يساقو .عاضأ

 رصبم دصقلل وهو الإ بطخلا هب

 رخنم شاج .ءرخنئم هنم دس اذإ

 روعم رجحلا قيض ىمويو ,ىباطو
 ردجأ رحلاب لتقلاو مد اماو

 ردصمو ل نا . مزح درومل

 رص نسمو كبع ٌوِجوِج هب

 رظني نايزخ توملاو ,ةحدك هب
 الرفصت يهو اهتقراف اهلثم مكو

 اسست تم

0 

00 7 

 ا ا نا ا رت وس اج هدد و نو وح واوو و دودو ممدملاو

 تي
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0 
0 
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 1 ا

0100 

 د
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 ف الا زماقو و رخل 1 ناكم نم

 ىلا اهلك لماوعلا هذه تدا دقو . مهغيب

 6 ل يا مجسم و حا

 . ةيناسنالاو ةيعيبطلا مولعلا يف اصوصخ

 ًامدقت لوألا يسابعلا رصعلا دهش دقو
 اف ىتلا ةيناسنآلا كلفلا مولع يف اظوحلم

 يف بدألا روطتو «ةفرعملا رشنب
 هصئاصخ تمنو ةيبرعلا 9

 بيداتلا اعبظ اهمهأ نمو .ةزيمتملا

 :ةيخيراتلا ةباتكلا لقح يلو .فيقثتلاو

 خيراوتلا نم طامنا دوجولا ىلا تزرب

 عسوا اكاردا اهتايح ٍق سكعت ةيملاعلا

 رودلو ةيخبراتلا روصعلا دادتمال

 . ةفلتخملا ممألا تاراضح

 تاونسلا يف نيثحابلا ضعب متها دقو

 يفو ملعلا يف ظحاجلا تايرظنب ةريخألا

 . ناسنالا دنع ةفرعملا ل وصح ةيفيك

 ملا نيط
 عقي يرشبلا لقعلا نا ظحاحل ا لوقي

 ر لوطعأ يف ضردلل ةبير ةلوهسب

 فيسلا نم ذحشلا ىلا جوحأو نيعلا نم
 هؤاداو ريغتلا ىلا عرساو دهعتلا 5 رقفاو

 0 « لضعا هجالعو لقا هؤابطاو لتفا

 فوفحم ةفرعملا قيرط ناف ءاذلو

 لقعلا نع لاقي امو . باعضلاو راطخالاب

 ذا ممألا دنع ةمكحلا خيرات نع اضيا لاقي
 ةعيبطلا ببسي اما .داسفلا ابيرتعي دق

 . نيدلا ببسب وأ ةيرشبلا



 يركفم لئاوا نم ظحاجلا ناكو
 ةما نم ةمكحلا لاقتناب اولاق نيذلا برعلا
 ىلا تهتنا ىتح ميدقلا ملاعلا يف ىدرخا ىلا
 رارمتساب ركذت يتلا ممألا اما .برعلا
 اهثارت لقتنا دقو .نانويلاو دنهلا يهف
 ىلا ليج نمو ىرخا ىلا ةغل نم يراضحلا
 اهثرو نم رخا انكو انيلا تهتنا ىتح» ليج
 ةيبرعلا ةغللا ىلا ةمجرتلا هذهو «اهيف رظنو
 ىلع وأ بادأآلا هذه ضعب نسح نم تداز

 نأف عقاولا يفو .اثيش اهتم صقتنت مل لقألا

 ىتح فراعملاو مولعلا مدقت ىلا ىظحاحلا

 مذا :مهرخآ ىلا ركفلا كلت رامث» عمتجت

 نم بتك اوأرق ءايلع نم رصع لحي
 عاونا ىتش يف فيلاعلا اوفلأ وأ مهمدقت
 امود اوناك مهن .فراعملاو مولعلا

 يف مهتامز لهأ نم داسحلا دسحل ةضرع

 نم ةئمزألا نم نمز لخي مل ذا مولعلا كلت

 كاله يف تببست يتلا ةدساحلا ةقبطلا هذه

 . ةسايرلل اهبح ليبس يف ممألا
2 

 مولعلا مدقتب لوقي ظحاحلاف ءنذا

 ىلا انهتاهنتابو نييسلا رم لع فراغملاو
 مدقتلا اذه نا اضيا ىري هنكل .هرصع

 قيعت ام اريثك لب الصاوتم امدقت سيل

 وا ءاضيا نايدألا ضعبك قئاوعلا هتريسم
 بح وأ نيدساحلا دسح وا لقعلا للع

 .  .ةسايرلا

 ه رسبصتع نأل امبرو .هلك كلذ لجال

 نيقارولا ةعانص ىف اريبك ادايدزا دهش

 ةيمها ىلع ظحاحلا رصأ ,بتكلا جاتناو
 دييقت ىلا هئمز ءاملع اعدو ,نيضاملا ثارت

 نم اهيلع ظافحلل ٌءاراو مهراكفا

 ءاملعلا دييقت الولو» ل  عايضلا

 ملعلا لوأ لطبل . . رهدلا ىلع مهرطاوخ
 سانلا لازي ال : ليق كلذلو هرخا عاضو

 .«رخآلا هنم ملعتي لوألا يقب ام ريخب
 ال يملعلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا نكل

 قف سانلا ضعبف . يضاملا ليضفت ينعي

 ةيلهاجلا يف برعلا رثامي اوقغش هرصع

 .فلكتلا نم اذه نا ىري ظحاجلا نكل

 هرظن يف ةيلهاجلا يف برعلا رثام عيمج ناف

 تالاجر نم ةليلق ةلق هب تنأ امب نزوت ال

 ضعبلاف .ىرخا ةهج نمو .شيرق
 يوري الو نيثدحملا راعشاب فوغش رخآلا
 كلذ ىلع ظحاحجلا قلعي . عش الا رعشلا

 عضوم فرعل رصب ول ناك ولو : هلوقب
 عمو . .ناك نامز يا ينو ناك نمث ديجلا

 نم لئاوألا نا لوقي ظحاجللاف .كلذ

 الو ع قيقرلا سشيعلا نوفرعي ال ,افالحا

 ندملا يف ةايحلا هذه تنغا انيب ايندلا تاذل

 لاب ىلع رطخت نكت مل ةديدج ناعمب رعشلا
 ملاعلا رظتني امف : ظحاجلا لأسيو .لئاوألا
 نم قحلل رصانلا عنمي امو هدنع ام راهظاب

 . همزلي امب مايقلا

 اغيلب افصو مولعلا ظحاحلا فصي

 ىلا فيضا ناو ناسنالا نأل :الئاق
 هناف ءالعلا رمغو ةعاربلاب فرعو لامكلا

 حانج يف ام لكب هملع طيحي نا لمكي ال

 لك ةوقب دمتسا ولو ايندلا مايا ةضوعب
 ةساردو دالبلا يف باقن لكو عاو

 .«بتكلل

 هبتك نم ةدع عضاوم يف ظحاحلا ريشيو

 ىرتف . ةياجن الب دتمت ىتلا مولعلا هذه ىلا
 ثيدحلا مولع جلاعي امدنع تاراشالا هذه
 وأ .ءافلخلا مكح وأ نانويلا ةمكح وا

 ملعلا نا هلوق يف اهارنو .ةغالبلاو بدألا
 هفرشل هبلط نمف» هب طاخي نا نم عسوأ
 ظحاحلاو . ةيابن الو هل دح ال هنأف هرخفو

 ةفرعملا ناو براجتلاب ومني لقعلا نا ىري
 تسيلو براجتلا ةليصح ساسألا يف يه

 ع ع ف
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 يف يقتري ناسنالاف .ريكفتلا ةليصح
 .ةفرعم ناويحلا دادزي امك ةفرعملا تاجرد
 هذه ومنتف , ةمدقتملا براجتلا راركتب يأ
 تبثتو هبلق يف رومألا مكحتستو براجتلا
 لانئيو ةفرعملا اهدنع حبصتف هدلخ يف
 طبري .كاردالاو زييمتلا ةفص كلذب
 لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا نيب ظحاجلا

 يك
 (فُحّصلا) ىلا ةبسن ءاحلاو داصلا مضب (ٌيِفُحَص نالف) :رصعلا باتك لوقي

 حتفب (ٌيِفَحَص نالف) :لاقيف (ةفيحصلا) ىلا بسني نا باوصلاو :(ةفيحصلا) عمج
 دحاولا ىلا نوكت امنا ةبسنلا نأل ؛ (يفنح) (ةفينح) ىلا ةبسنلا نا امك .ءاح او داصلا
 نيتنيدملا (نئادملاو رابنالا) لشم الع ًامسا عمجلا َلِعَج اذإ الإ ,عمجلا ىلا ال
 . (ينئادمو يرابنا) :لاقي ٍذثنيحف :نيتفو رعملا

 املقو املاط
 ال (لاط) َّنا ةفاك (ام) نوك ىلع ليلدلاو .ةفاكلا (ام)و (لاط) نم ةبكرم (املاط)

 كظقيأ املاط) :وحن اهدعب لعفلا عوقول أيهتي هناو ءاهب هلاصتا دنع لعافلا يضتقي
 . .(تسعانتف رهدلا

 الو ًارمضم امه ّلعاف ال ٌلاعفأ امهوحنو (املقو املاط) نإ :يوحنلا ىلع وبأ لاق
 (ام)و . لعافلا ىلا جاتحي الأ كلذ غّوس يفنلا ىلع ًالومحم ناك امل مالكلا نأل ؛ ارهظم
 , هنع اضوع تلخد

 (ام) تناك (ديزل تحصن ام لاط) :تلقف (لاط) نع (ام) تلصف اذإ امأ

 ةلاح ا هذه يف زوجي الو (ِديزل يحصن لاط) يأ .لعاف عفر لحم يف ايفرح الوصوم
 نع (ام) لاصفنا زوجي ال هنا امك (ام لق) :لوقت كلذكو .(لاط)ب (ام) لاصتا
 . عفدلا لمع نع ةفاك نوكت امدنع لعفلا

 :ءارعشلا دحأ لوق كلذ ىلع دهاوشلا نمو . عراضملا ىلع (املق) لخدتو

 اببحم وأ ايعاد دجملا ثروي ام ىلا بيبللا حربي |ىلق
 . يضاملاب ةصوصخم يهف (املاط) امأ

 ٌنالف اهس
 نعاهس) :لاقيو هب ملع ريغ نع هكرت اذإ (وهسي رمألا يف نالف اهس) لاقي

 هتغيص نع لعفلا اذه نوجرخيف مويلا باتك رثكأ امأ .هملعي وهو هكرت اذإ (رمألا

 نولوقي الف . . برعلا هلمعتسا ام ريغ ىلع هنولمعتسيو .(ىئهسي يهس) :نولوقيف

 . (رمألا نالف لاب نع يهس) :الإ

 ةحرابلا

 لبق برعلا لوقت .لاز يأ (َحِرُب) نم يهو .تضم ةليل برقأ (ةحرابلا)
 .(اذك ةليللا انلعف) :برغلا ةهجح ىلإ ءامسلا ديك نع سمشلا ليم وهو لاوزلا

 ةليللا تدرأ اذإو ءافرظ (ةحرابلا) نوكتف (اذك ةحرابلا انلعف) :لاوزلا دعب لوقتو
 0 .(ىل وألا ةحرابلا) : تلق ةحرابلا لبق ىتلا

 ملعلا) هبايسا عفنا نم مث :لوقيف

 . «دري

 حضتي لبقتسملا يف مدقتلاب ناميالا اذهو

 دولوملا لقغلا: نا كوشي نيحب رثكأف رثكأ
 ال براجتلا لقع اهنيب دودحلا يهانتم
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 ظفحلا (

 امل راظتنالاو درو امل ديبقتلاو لصح دق امل



 ةحفصلا هذه...
 يرردم رحربنم 00 ا

 ملا اهئاقدصاو ةلحملا ظ هد 00 0 18-
 ةلئاعلا مسأ نأاألا ]| .كورعملا ' يمارجألا متقفالاباققالعب هل نوع ال ٍْ سا جاكم اهحمالم نأك مهيدبأب اهوحسم .ةعبرالا مههوجو رامل
 .هللا دبع هتقلشي وهو .. .حيسملا دبعا بالا مسا اما ..يروجهب 0 ترطب عب يف ءاوشلا 5 نوهيل ضافجلا 0 سوم

 ؟ةماقالا ناونع ؟ذالدملا ناكم ؟كمسا .هتقاظن حتفن نحنو هانلأس يس ع ل ل
 0 5 هتباجا كيل مل :يلئاعلا دك كميسسا سكعت نا هرورضلاب سلو عم ءادوس هب ركع تار رد عب را ىلا يماما اولوحت ةبعب درألا

 0 اناوزابخلا ةرطخلا ةمئاقلا | يف وه له :هكرتن له كيأر ام .هتقاظب يف .ةلجملا ةسادس ههؤارأ مهالاو (باهرالا دض ةبردملا ةقعاصلا قرف) تاسدسملاو تاعبقلا
 ..يوحن ةيوصملا ةبيرغلا ةبقدنبلا يه

 ءايبشا اهتم ىلدتت دتت رتويبموكلاد ةلضتم اهنأك ةدقعم ةبدجع ةيقدند

 نيب ةيفخم يهف ةدعاقلا اما فرط لك نم تازوربو ةحنجالاك ةريثكا

 اءزج تحبصاأ ىتح اسهلماح مسج لخاد ةقمعتمو عارذلاو فتكلا

 .هماظع اهتاز يه ةدندعملا اهماظع ناك .هنم

 امدر) ةثيدح ةدقدنناو ءادوس ةيركسع تاّزي عبرا مهتبار اذكه

 ءيرب يمارغ دعوم ىلع ينال يوحن ةهجوم (ابضيا تاقلطلا ةعيرس
 ىاوهلا ةيويدم لازن الو تناك يتلا سيراب يف نسعبدتما (دئا كنو)
 "قشقللاو

 وخلا ل .ةبضتقم ةيرفش ةلاسر يف مهدحأ ثدحت

 ةرايس هعمو يبرع .بيرغ صخش ىلع انرثع ينعمست له :لوح

 :كالاحا

 ل "2 19 هدم ْ

 عانقك اهلامعتسا نكمملا نم ىرخا تاجوسنم اهعمو نوليان سيك يف
 لولحم ىلع اضيا رثع امك .راخبلاب فيظنتلا لحم مقر اهيلعو ةجولل

 ارقن نآلا ريشابظلا قوحسم وأ ريبحلا نول نم بردقي يبارت

 عيصختل د اسهنا فيسالل اند و .ةبلعلا ىلع تاميلعتلا

 .تاحوللا

 يمارغ قاوم ىلع انا .. . ةيطابتعأ تاراع ديدج نم اجاب هتأ
 ةظحف ؛(ضرالا تحت نم الاح جرختتحا؛ ,ةيج اهئامز يتبيبحو ...

 ةيبصعو قلق يف دوعي هنا (ىزانم نوب) .ىرام رسج قافنا ورتم +
 دييوم ىنإع هباكو قلق يف ةتعاسنى 1 ظني هنا لب دع انيق كلن انتي

 | تبرتقا انليمز ةبقدنب ةفؤوف .حب نونا يفصلا و هلام ادد داي 6 م ا

 تقلطنا ول 'ةقازوقإ نإ تينت اكل كلت د انا قحتست الو ةبيطلا ْش ه6

  ةرسغضلا غارمجلا هت راسم صَشلقن :هففاما نآلا صخشلا اذه
 هانطيبض .(ءارمحلا ةيولالاك) ءارمح اهنا مغر ةريثك ناولأب ةخطلملا

 نم ادسيعي سنل . ,نيسلا رهن فيصر ىلع ةجعزملا هترادس دعضي

 ظ  ١(يرام يد ليتوه) :سيراب ةظفاحم .
 تاوصا طسوو لايريالا عفربدقو يكلساللا زاهج يقف ثيدحلا..

 هينيع تارظنو ةبيرغ هسار سيلوبلا لجر ثدحتي ةريغص تارافص 5
 اهقلطي اهيلع درن ال تاملكو .ةموهفم ريغ ةرخاس ةماستبا مغر ةرئاح
 يموسر نم ةكحضلا ثعبا ريتاكيراك مانسر انا .هتماستبا عم
 لافتحا ْق عوسبسالا اذه كرتشم انا (فنعلا دض) ةنروتاكيراكلا

 ودروب لامبش ةيرق يف نقعنملا يملاعلا يسنرفلا ريتاكيراكلا لاحرهم

 ١ عاج ىلع ةماستبالا ناجرهم ةمالع.ىلا رظنا تسوج ناس اهفنسا
 : .ةمسيلا يه يتفيظو نا مهل تدثا نا ديرا' ..ةرامسلا

 هنا وديب .هبلا ةهيحوم انليمز ةيقدند ةهوف . ةبيرم ةيداع ريغ هسار

 .٠ نادركلا دومع ىتح اهلخدن نآلا نحن .هترادس يفاام اثيش ىفخب .

 ' ةيراطب فلخلا يف اندجو .مامالا نمو فلخلا نم اهياوبا حتفب هانرما :

 افلز ال .روتوملا اندجو مامالا نمو ةغراف نيزنب ةحيفصو ةرابسلا
 نم ةداح تالا اندحو .دعاقملا تحتو لخادلا نم هترايس ىف ثحين

 مّنكل كيتس يتعطقو ضيب ةالقفو نيكسو ةكوش ةلتاق نوكت نأ نكمملا
  اًفادجو كيتسالبلا نوليانلا نم سايكا ةسمخ ىلع اضيا انرثعأ:ةيرقب
 ! (نورتابلل زوجحم) ةكرام نم.نميبن ةجاجز فصن اهنم انحاو يف
 هسايكا ف و .قيرطلا ف برشي هنا تبثب امب عراف اهفصن ةجاجزلا
 ثعيني نأ نكمملا نم ةخانخب ةيندعم ةناوطسا ىلع انرثع ىرخالا
 ىلع ناولالا ففجي ازاغ هاندجو تانج امدنعو بيرغ زاغ اهنم

 .تاحوللا
 اةدقلعتةيوحس يف ىَرَخأ ةزلا ةاظيؤتانماما صخنألا اذه لازال

 دادي وول يديسالبلا ن ةددنتاا ابكر حتفن نحنو هقاروا لك اناطعا

 ..ةدحاو

 وبا وأ نونجم وا يرقبع وأ ناشولك هناك ليوط ثعشا هرعش
 انليمز ةيقدنب ةهوف ثلاز ال .باهرالا ىلع ثعبت ةلمهم هتيحل .لوهلا

 ...اروف هيلع راثلا قلطنس ءيش يأن اناجاف ول .ههجو ىلا ةبوصم

 ةعبرأ نحت ةروطخلا. وا . .ضومغلا نماغ ود لاح ةيأ ىلع هيلع وددب

 .لاح ةيأب هكرتن نلو هلوح
 .(!نايلغ اناد ينوسس ...ماما لداع يقددص تركذت)

 ...هللا ديع جروج .,يداع ريغ همسا اندجو هقاروا حتفن ..ةأاحافم

 مدا زاهز ةياقير و يئاتتلا ل نإ دقتا وافد ةيطق طلسم ١ اقلك

 ورتملا ةطحم نم ةديس تحرخ ..ةبرتقملا ةظحللا تءاج يسار يف

 كيتسالب ةبيقح نم رثكأ اضدأ لمحت ةلوهس يؤ انفقوم وحن تبرتقاو

 ..انارق الاهناكو ..هلمقت نآلا همحرت اهتماستبا ناك انمو هنم برتقت
 اتزثع ةيدلجلا ديلا ةبيقح ختفن اهانرماو اهيلا انهجوت .خفانهاففر

 ؤلؤللا تابح هبشت تابح يف روطعو ليمجت ةجاجزو روطع ىلع
 تابجاح فهد اندحو ىئرخالا كيتسالبلا اتسقح اما :ةدضفلا

 .ةصاخ هيليتناد

 نيب يكلساللا ةافجتةبرجي يدل ركنا يدذل ناك يقاوماءلك تلاز ١ ش
 ناوثالا ءاؤيشؤوي اوف ىنح ةلدنجا ةظفحنإب نياوميوج يفاروأ . اي فش

 3 .(ةصاخ ةقاطب) ضيفختب هييبلنيس ناولالا لحم نم

  انلايطنا دودح ىلع يقاروا اوذخا امدنع تركذتو ترظتنا

 تدعص ...(قاروا نودب) راطقلا ديعصا يل اولاقو ايفالسوغوبي
 لجزاي ىمر....بعترم اناو هركرك يف كرحتو رفصو رجمز ..راطقلا
 يرفس زاوج طقس ةرك اهنا ىلع يقارواب بعل هناك ةراهمب دودحلا

 ا ا و يلا ١ ا

 0 «سيراب ىلا سبلو ايفالسوغوي يف ٍبرغَز ىلا ينديعي
 دق ةيرقشلا ةلاشرلا تناك ةظحل يف قارؤالا ينوطعا ةرملا هذه

 امو اليلق ديغبلا رخآلا لجرلا يدي نيب ام قلعملا زاهجلا ىلا تلصو
 لامشلا ىلمع يذلا لايريالا ضفخ ةظحل ٍّق .هيينذا ىدحا نيس

 هيش تداعو تادهف يقاروا ينلوانو نيميلا ىلع يذلا لايريالاو

 دق ناك هنال ةآرم ةبآ يف هارا نا ىنمتا تنك يذلا يهجو ىلا ةمانستبا
 0 عفدا نا دب ال يبرعكو برتغمك ينإ تمهف ينا مغر ريدعت ال ىلإ لوحت

 ١ نم اهقشعاواهدحا يتلا سيراب يف فنع نم نورخآلا هلعفي ام نمث

 . تانيثالثلا يف تنك دقو تايركذ هل نير عراش ىتنخ. .نرق عبر يلاوح

 ا يوفي سدس ةسردقا باش زج ةعومجم عرشت

 ١ 1 .هفيصر ىلع

 ْ نسيوفكإ هنال فل بدا ّْق طعما دع .فارصنالاب 0 اوحمس

 نم يئاقدصا. (تيساك) كلذكو ةرايسلا روتوم ترداو يرصملا بددالا

 ةبابرلاو يانلاو رامزملا ىلغ مالسلاو بحلا نوفّرعي نيذلا ةروجهب .
 نسيبراب نم برهتل انقلطنتاو .. .:يتقيدص يراوحب اريخا تمستياو ْ

 ' هدا كيا /ٍ

 !ةيقدني 4

 ةباوب نم جرخت يهو اهنيناب سحا نك (لاتناتش) ةريغصلا يترايس

 1 4 [عواوضخبا ةباعتلا ىلإ. ةبونجلا يفإ(كيلر وأ"
0 

 30 ىتح .. .فنعلا نم ءارمج ةباغ ىلا مايالا هذه تلوحت ينلا ةرحاسلا
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 نوللا هيو رخ ..ىدومش ليمج
 ةطراخل ىتحن جذومن يدومح ليمج نانفلل ينف لمع رخا

 نوكيس .«نيسح مادص سيئرلل ةروص اهطسوتت قارعلا
 مادص زكرم .سيراب ين اهزجنأ ىتلا ةتوحنملا هذه لحم
 مت يذلا زكرملا وهو .ةيقارعلا ةمصاعلا طسو نونفلل
 يليكشتلا نفلا ضراعمل ارقم نوكي يكل ارخؤم هحاتتفا

 يف عادبالا نونف لك اهدنع يقتلت ةيراضح ةينف ةهجاوو
 .فزخلاو تحنلاو مسرلا

 تاذ مهلتسي ةيليكشتلا هلامعا يف يدومح نائفلا لازي ام
 اذه يف هلو «ةينفلا ةدايرلا ةلحرم يف اهنم قلطنا ىتلا ىؤرلا
 ء«يرعلا فرحلا ةكرح ءانغا ديعص ىلع زراب ماهسا لاجملا

 فرحلا اومهلتسا نيذلا لئاوالا برعلا نييفو رحا نم وهف

 المحم نوكي يكل يوغللا هدومج نم هوجرخاو ايليكشت
 .ةايح لا ءاضفب ةرطؤملا ةحوللا دسج يف ةيونعملا هتالالدب

 يف .بادآلل سراف ماسو هحنم مت بيرقلا سمالاب

 ينف ضرعم باقعا يف .سيرابي ىرج صاخ لافتحا
 وهو ءارخؤم اهزجنا ىتلا هتاحول نم ددعب هيف كرتشا
 ىلع هتازاجنا هيف مدقي لماش ضرعم ةماقال نآلا ذنم دعتسي

 فاضت ةديدج ةركاذ لكشتل .تحنلاو مسرلا ديعص

 [ل .قارعلا يف نفلا تالوحم نزتخم ىتلا ةيصخشلا هتركاذل




