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 ”برحلا ٠

 00 ااه نما ىلف ان ظ يف عقب: ضقاتل وه لف:

 7 نب لا ناك تفاعلا ةثالث 5 لاا 0 :

 ْ 1 ؟ىرخا ايابسأ كانه نأ هأ

 1 هجوتو و درحت بل 7 4 ١
 ع وما



 :نولضانملا اهرّجف يتلا ةيئاريالا ٍبوعشلا ةروث :امه .ًاعم
 هداسمقو هاشلا ملظ دض نويناربالا نويفطولاو :نوحداكلاو

 .قارعلا يف ثعبلا ةروثو .ةيلايريفالل 0
 ْ كلانه سيلو :يبرغلا مالعألا فقومل يقيقحلا ببسلا وه اذه

 .رخآ بيس نم

 يف نا كلذ. .كلذك سيل وهف ًاظقانت ضعبلا هارد دق ام .اًمأ

 ا اويل نييفاحضو اب ًاماّتك .ةدبرقلا ةيمالعالا تاسسؤملا

 امدنع ءروصلا نولقنب ءالؤهو .نيينايربما الو
 ] نآلا هانعا نييك نود .هثؤلقني اما عاذي وا يشَنُيو + ء.اهنوري امك

 نيمئاقلا ناف ,رخآ فئاج ْنَم .دحاولا يارلا صضفرت مهتاعمتجم

 نا مهمهي . .اهل نيهجوملاو ,ةيبرغلا ةنمالعالا تايسسؤملا روما ىلع

 ماما ةنيعم ةيقادصمب عتمتت ناو. .ةيعوضوم مهتاسسؤم ودبت ]

 روصلا لقنب نوحمسب مهناف كلذل .مهتاعمتجم يف ماعلا يارلا
 .مهرعاشم ةقيقح مغر :كانهو اذه نف ةيبلسلا وا ةيباجسالا ظ

 , الا لاخملا نوجسفي 3 00 . ددحم فده مهل نوكي ام دنع نكلو
 1ْ .طقف ةقوثوملا مهتاودآل

 انحن ب راطضاو والا 0 يمالعالا فقوملا اذه ىنعم اما

 يف رارمتساللل نارهط ماكحل ضيرحت ةهج نم وهف .ريسفت ىلا
  مهتالواحم ةلصاوم يف مهل عيجشتو ,قارتعلا ىلع مهناودع

 ] :ةيناث ةهج نفو :ققحتلا ةليدجحتسملا مهفادها ق ' ةحتل ةيئاخلا

 رثاتلاو .نييقارعلا دومض نم لينلل ةسئابو ةفإ دك ةلواحم ْ

 هل نيهجوملاو مالعالا اذه ىلع نيمئاقلا نا مغر .مهتايونعم ىلع
 يف رثؤت ال بيلاسالا هذه نا :ةيرجتلابو .نؤكردسم اوتان 1

 اهناو .رشبلا ةنيط نع فلتخت د ةنيط نم مهنال سئل ٠ نييقارعلا

 يكل مهتاوذ اوزواجتي ناو اودمصد نا ىوس نوكلمي ال عمهشال

 ا مهتما -_ كلذكو . ميساركو ميحوعو مهضرا' اوبوضمف

 .اهنماو
 ناكس ددع.نا نوفرعي مهو ايعستلا نويقارعلا لبق دقل

 دنألا اوققحو .مهددع فاعضا ةثالت لف ناريا
 ؛!ددعو هدع ملاعلا يف ْسيَج سماخ ربتعي ناك امدنغ اب د ئ

 ةنأو ةيرشملا تاجوملا اولباقو

 0 .ًامهلا ارما نارما ءاطسي ىدل ربتعت ينيمخ نم ةراشالا تناك

 .مهقيشن لهف . ةدع  عقاوم ٍٍق .«ةينونلملا» تاموجهلا اورسكو ٍ ظ

 : [ "هالمحلا نمعصع ةضفظع-5

 يفمب سبل نكلو :ءاطسب برغ مهنال  ةرشابلا تارام

 امدنغ ؛اهعم لماعتلا بولسا اونقت

 يَ

 ظ ظ : ع م نييركسع ٠ ,مهدلب ىل ةماجني نيذلا نييناريالا ْ

 ظ 2 نونقيتيو ؟هم دو , ظ
 "امها ..ةطبلا يوجلا مهتاوق تايلاعف نع هيلع عاذي ناي لك عم ظ

 ”يناربا ريالا داصققالا هيلا لالا

 اظن | او ين ييولطلا 1 نايكلا نيد نوح ل ف قوشتا با ئاوققااو يلا اريالا ١

 ذل كلذو .هعم ,اعقاو ,فقلاحتملا يروسلا
 ٍ اهنا تن تتاب يتلا ةيبرعلا ريهامجلا راظنا تفل :الوا

 0 لا يناريالا ناودعلل هيدصت يف قارعلا ديؤت .ىمظعلا
 »م ع يجر شموو يضوجلا نطولا ههجاود امع
 اربط ماكتتا يدنا ا قلع ةتلجحو

 1١ فيك نوفرعي مهو ٠ .ةيناربالا دوشحلل يمالعالا نيوهتلا ؛نآلا

 ١ 11 1 كلا ايعا ي قط ماقتل رابتعالا ضقب ةدغا :ايناثو
 ميك دخولا يبرعلا ماظنلا هنا مهماهبا لالخ نم :برعلا نم
 7 ..هعم برتحي و ,ينويهصلا نايكلل ىدصتب

 : مهبف جي عل برعلا نا وه :ءالؤه هعردتال ام نا ريغ
 . .اوعش امو :!وأر ام ةرثكل

 كاذوا ةاظنلا اذهل ءالمع مهبف نإ
 ظ هدا مالمن# ضن مهيف نوعيردتو !

 ةجيمصلا ةيؤرلا فا فقد دس قعر ال نم مهيف نوكي دقو ]

 :وبولف ١. مهف لا يب رغلا مالعإالا مهرب دعب دق نيذلا اما

 ٠ ل 21 دي ال اوناك ناو :ءيش لك نوفرعي ءالؤهو ,مهرما ىلع ١
 1 ايد ف .مهفعستا ل فورظلا نآلسف

 كي نل مهكرجتو .نوكرحتي فوسو



 ند دف -
 770 77751 ا سمس دقت ص دج وعسل هجم بت اتا ف كلا ات ننال
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 نيرخآلا تاردابم امئاد قحلب شبح جروج
 لطعملا رود بعليو

 !«ناقنإلا ةهدح» ...لحاد ىنح

 ١3/1 لوا نيرشت ١/9 ١١ ددغلا - ةيبرعلا ةعيلطلا "1

 تاس هنت هجوما ادق جوت خت 212111111111111 1+ ]1 ]1 1111222575727” 3
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 ب

 (دابا وبأ) فلخ حالص ماق يضاملا عوبسألا ِق

 « حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا ىف .زرابلا وضعلا

 ىرحا :مانا ةثالث ترمتسا .اسنرف ىلا ةرايزب |

 .نيدسنرفلا نيلوؤسملا ضعب عم تاثحايم اهلالخ

 ارمتؤم دابا وبا دقع تاثحابملا ءاهتنا رثا ىلعو

 هيف لوانت .سيراب يف ريرحتلا ةمظنم بنكم يف ايفاحص
 نيلوؤسملا عم اهثحب يتلا عيضاوملا لمجم
 ىلا :ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلجم تكراشو .نييسنرفلا
 يف ةيبورواو ةيسنرفو ةيبرع مالعا ةزهجا بئاج
 .رمتؤملا روضح

 اهل نوكي نا ىلع ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تصرح دقو
 ةلئسالا ضعي هبلا تهحوف دانا يبا عم .صاخ ءاقل

 اميفو .قفاحصلا رمتؤملا يف اهيلا قرطتلا متي مل ينلا

 يفاحصلا رمتؤملا عئاقوو صاخلا ءاقللا يلب

 .يزفارجلا لووبسلا ةحتغاسم كيرعت دمحم ةرايؤ كوبا
 نأ روبضتت له, ةقفكح تاتحامم كاتس تازجاو :وقمد ىلا
 ال هنا ما اهتردابم حاجنال اهيعاسم نع تفقوت رئازجلا

 ؟لما اهيدل لازي

 نوديري ال نييرئازجلا نيلوؤسملا نا ةقيقحلا يف
 نمو .وه امك عقاولاب اومدص وا اولشف مهنا اونلعي

 دعب ةصاخ .فقوملا يريح دع دوم ا نك

 .ةقطنملا يف تعقو يتلا ثادحالا

 .نيترم قشمد نييرئازجلا نيلوؤسملا ضعب راز دقل
 تاميخملا دض برحلا فقو عوضوم ناكو
 لوانتف يناثلا فدهلا اما .لوالا مهفده ةينيطسلفلا
 ناكو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو عوضوم

 يف نولخدتي ال مهنا نييروسلا نيلوؤسملا باوج
 نا نيلوؤسملل نولوقي ال مهناو ,ةينيطسلفلا نوؤشلا
 نولوؤسملا راشاو .اوبهذي ال نا وا رئازجلا ىلا اوبهذي
 ضعب مالكو شبح جروج فقوم ىلا نويروسلا
 مالعالا ىلع ةبوسحملا ىرخالا ةينيطسلفلا لئاصفلا
 داراو .ليربح دفحا لثم اناودعو املظ يندطسلفلا

 هذه نا رئازجلا غالبا كلذ نم نويروسلا نولوؤسملا
 نا ةقيقحلا يفو .ةينيطسلفلا ةدحولا ديرت ال لئاضفلا

 .ةيلوؤسملا نم ةيروس برهت ةلواحم فقوملا اذه
 امب نيعنتقم ريغ نييرئازجلا نيلوؤسملا نا دقتعاو
 ةهبجلا عم راد ام ناك تاثداحملا يف مهملا نكل . د وعمس

 نيلوؤسملا شبح غلبا دقو .نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا
 ةبلاطملاب داتعملاك اهأ دب .ةيزيجعت اطورش نييرئازجلا
 ىلع لدابت ءارخا ةرورسض مث .نامع قافتا ءاغلاي

 ينيطسلف ليصف لك ملستن نا يا .ةدابقلا ىوتسم

 6 - | مان ملل تكلمت مهخاقات



 نم هنا كلذ ينعبو .ةنيس وا رهشا ةنس ةدمل ةدادقلا

 اسيئر موي تاذ ليربج دمحا حبصي نا نكمملا
 ماظنلا نم فقوملا ديدحتب شبح بلاط حث !!ةمظنملل
 نا يداقتعا يفو .ىرخا ةيسايس اياضق نمو يرصملا
 هجونلا ضفر بيلاسا نم بولسا يه طورشلا هذه
 .ةيزيجعت اهنوك .يودحولا

 ناو ,مهسامح رتف نا ىلا نييرئازجلاب كلذ ىدا دقو
 اذا مهتردابم ف نورمتسي فوبس مهنأب اودكا دق اوناك
 .ةيسمخلا لئاصفلا نيب قافتالا رمتسا ام
 دقتعت له ,ىروسلا فقوملا يف تنعتلا رارمتسا لاح يف ا
 ما نوظتي ما اهققوم ىلع رمتستس ةيطازقميدلا ةهبجلا نا

 ىلا ةيروسلا ديدهتلا لئاسر نم ةلمج تلصو دقل
 ةهبجلا نكل ةرم نم رثكا ةيطارقميدلا ةهبجلا
 كلذكو .نآلا ىتح اهفقوم ىلع ةنباث ةيطارقميدلا
 اذه رمتسي ىتم ىلا نكل .ينيطسلفلا يعويشلا بزحلا

 نم ةلجع يف انسل نحنو .ديدحتلا بعصي . فقوملا
 نا انررق دقو .ينطولا سلجملا داقعنا نأشب انرما
 يا .ةيثالث تسيلو .ةيسامخ ةمداقلا تاءاقللا نوكت

 ةهبجلا . حتف نم لك تاعامتجالا يف كراشب نا
 ريرحت ةهبج .ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج .,ةيطارقميدلا
 .نا دقتعاو .ينيطسلفلا يعويشلا برحلاو .نيطسلف
 .رجفتم ةقطنملا ف عضولا ناو .ةريثك تاروطت .ةمث
 اذه اذاملو ؟هرسفت فيك شبح جروجل فقوملا اذه ا
 نانك ىف ماض ىتايفوسعلا» فقوللا .نأ اضوضح فدرتلا
 وه امق .ةدحولا عم اضيا رئازجلاو :ةينيطسلفلا ةذحولا
 ؟كريسفت

 امئاد وهف :ةردابم ةيا هل سيل شبح جروج ايخيران
 كلذ ادب دق نوكي نا نكميو .نيرخآلا تاردابم قحلي
 ةكرح تناك ينلا برعلا نييموقلا ةكرح نيوكت ذدم
 تبسنلو ,يكارتشالا يبرعلا ثعبدلا بزحل ةقحال

 .حلسملا ينيطسلفلا حافكلا يف هسفن رمالاو .ةردابم

 شبح جروج قحل ,«حتف» سيسأت نم نيننس دعبف
 لوقت ةهبجلا هذه تآدبو .ةيبعشلا ةهبجلا سسأو
 املو .ايدئاقع ارود اهل ناو ةحاسلا يف زيمم اهرود نا

 عطق .ةينيطسلفلا ةلودلا ءاشنا تاراعش تآدب

 نكلو .ضفرلا ةهبج يف لمعو ريرحتلا ةمظنمب هتقالع
 ريرحتلا ةمظنم لخاد تناك ضفرلا ةهبح نا قرافلا
 ةمظنملا لخاد ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج نآل ةينيطسلفلا

 .اهجراخ تسيلو
 ةدحو ةداعتسا ديرت اهنا نلعت ذاقنالا ةهيج نآلا

 انليق امدنعو ؟نذا قئاعلا وه امف .ريرحتلا ةمظنم

 تافرع ةمكاحمب و ينيطسلفلا ينطولا سلجملا دقعب
 اذام كلذ دعبو .عامتجالا اولطع ءائطخم ناك اذا
 انيغلا دعب اميف اننكل :نامع قافتا اندقع ؛ثدح

 ىلع ةيطارقميدلا ةهبجلا عم انعقوو ايلمع قافتالا
 ِق نامع قافنا ءافلال اندادعتسا انلعاو ,غارب قافنا

 ةهبجلا تيقب كلذ عمو .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا
 .خلا ...اذكو اذكب بلاطت ةيبعشلا

 نييموقلا ةكرح يف هنيوكت مكحب شيح جروج
 هنا لطعملا رود بعلي امئاد وهف .اردادم سبل برعلا

 هنا .ريرحتلا ةمظنم لطعيو ذاقنالا ةهبح لطعي نآلا

 .رودلا اذه بحي
 نكميو .ةريخالا ةنوآلا يف تعقو ةريثك براجت همث 8#
 ةجحب ناتبل حاتحا ينويهصلا نايكلاف .اهنم ةدافتسالا

 |[ "مان مريت“ نذعرتات مه مقتت - "7

 ماع يف ؛نانبل يف :يليئارسالا» ريفسلا لايتغا ةلواحم
 يتاريالا موجهلل قفاوملا دعوملا يف هموجه ناكو :8
 هرود ىروسلا ماظنلا .فنشك نآلاو :ةزضبلا ةنيدم ىلع
 يف وأ «نارياب هتقالع يف .لبق نم فشكي مل امك بولسأب
 تامدقم هذه نا دقتعت لهف ...تايلمعلا ضعبب هطروت

 ؟رخآ حايتجال

 اميف ةطبارتم ارخؤم تمت يتلا تايلمغلا تناك دقل -

 يشتارك ةيلمعو يدوهيلا سينكلا دض ةيلمعلا :اهنيب
 كلذكو دقتعا اناو .سيراب ىف ةريخالا تايلمعلاو

 مل اذه لعفلا در نا «يليئارسالا» لعفلا درب ءاربخلا

 دقتعا ينناو .تثدح يتلا تابرضلا ىوتسم ىلع نكي
 ةطخلا تناكو .عسساو ناودعل ءيهن «ليئاربسا» نا

 .يلوالا رهن رسج ىلا نانبل حايتجال ةزهاجو ةدعم
 ةينانبللا ةينطولا ىوقلل طيشمت ةيلمعب موقت ىنح
 نكمي .؛ةزهاجلاو ةدعملا ةطخلا هذهو .ةينيطسلفلاو

 زيريب نيب ميلستلاو ملستلا ةيلمع دعب ذفنن نا
 .ريماشو

 هذه نم دارملاف ؛ةيروسب قلعتت ةيناثلا ةطقنلاو

 تايالولا رابجال يملاعلا ماعلا يارلا ةثبعت وه ةلمحلا
 نابكلل رضخالا ءوضلا ءاطعا ىلع ةدحتملا

 ةطخلاو ...يتايفوسلا داحتالا جارحاو .ينويهصلا
 ماظنلا ناف فسأللو ...ةزهاجو ةآيهم دقنعا ام ىلع

 عيطتسن ىتح .اندعاسي الو هسفن دعاسي ال يروسلا

 .ةطخلا هذه اعم زواجتن نا

 ىلع بقترملا يناريالا موجهلا نع ثيدحلا دايدزا عم ا8
 ينكر مهوشاو ةيايضلا نيلوؤمملا7 ىفكي ل «قارقلا
 قارعلا تاب ىتلا ةيركسعلا ةردقلا نم مهفوخت ناكرالا

 ام لمعب ينويهصلا نايكلا موقي نا روصتت لهف ءاهكلتمي
 موجتهلا عض ققاوتلاب اهريغ وا ةينادبللا ةهبجلا ىلع
 ؟ىناربالا

 جيلخلا برح رارمتسا يف يه «ليئارسا» ةحلصم نا -
 ةعاذالا نم يريبعلا دصرلا ِق تدعمس ع ووبسا ليقو

 نم دئاع هنا نلعب .ايليئارسا» ارايط نا «ةيليئارسالا»
 .ءاربخ بيردتو ةيركسع تاراطم زهج نا دعب ناريا

 رصم يروسلا ماظنلا
 اهعفد يفدني ةروتاف كانه نا ىلع

 'ريرحتلا ةمظنم برص يفو

 هسفن ءىدهد ندرالا

 ردادملا ضوافنلل
 !نينطسلفلا خام ندحنلاو

 يهف .نارياب اهتقالع يفخت «ليئارسا» نا دقتعا الو

 حالسلا ىوتسم ىلع امهنيب نواعتلا نع ثدحتت

 ربتعت يهف كلذ بناج ىلاو .ةيركسعلا تادادمالاو
 ةرم نم رثكا تنلعا دقو .اهل ايجيتارتسا اودع قارعلا

 تنهار يهو .برحلا رارمتسا يف نمكت اهتحلضم نا
 ىلع نهارت لازت ال اهنا دقتعاو ةيناريا تاراصتنا ىلع
 رحد يف حجنو قارغلا دمض اذاو .تاراصتنالا هذه

 حبصب ,.هعقوتنو هلمأن ام اذهو يناريالا موجهلا

 كرايشت نا بعصلا نم نكل .ابعص يجراخلا لخدتلا

 لخدتلل ةليسو مدعت ال اهنا نم مغرلاب :ناريا عم
 .رشابملا ريغو رشابملا

 ةيلمع ةيا يف ادج امهم ماعلا يارلا ناك اذاو
 يتلا تابرضلا نوكت نا دعبتسا ال ينئاف .ةيركسع
 دش راطا يف يتأت .بونجلا يف ةيلودلا تاوقلل تهجو
 نا دعبتسا ال امك .ىرخا ةقطنم نغ ماعلا يأرلا راظنا

 ينانبللا بونجلا ىلع .ينويهصلا ناودعلا قبسي
 .يناريالا ناودعلا نع راظنالا دشل .يناريالا موجهلا
 يف ناوحالا ضعب نيبو مكنيب تالاصتا كانه ناك دقل 8#

 ؟ةرمتسم تالاصتالا هذه لهف ..: ةيروس

 هنكل :ح وتفم طخ كانهو . تالاصتا ةئأب مقا مل انأ []

 ةلمج تثدح ةريخالا مايالا يقق .ايدج سيلو فيعض
 دقو .فاحص ىوتسم ىلع ةيروس  ةيئدرا تاءاقل

 ؛.ةمظنملا ىلع ةفينع تالمح مادخ ميلخلا دبع لمح

 ىحنملا ف بصي وهو .دسا ظفاح هلاق ام ىلا ةفاضالاب

 يننكل .هتاريبعت ضعب يف لئاسرلا نم مغرلاب هتاذ
 نا بجي هنا بسحي نم ةيروس يف نا :ةحارصي .لوقا
 نا لجا نمو .ةدحتملا تايالولا عم هتاقالع رمتسن

 ةمظنم براحي نا هيلع .تاقالعلا هذه رمتست
 هنأل «ليئاريسا» ىلغ ةحوتفم اهسفن ةذفانلاو .ريرحتلا

 فادها تققحت ةمظنملا يروسلا ماظنلا برض امدنع

 ؟ةمظنملا دض بورحلا هذه ىنغم ام الاو «ليئاربسا»

 ىلعا ىلعو ةمظنملا تيروخ رومالا تآده املكف
 ةحلصم انل سدل هنأل .اريثك انلواح دقو .تابوتسملا

 نورصم مهنا الا ؛ةيروس عم ةئيس انتاقالغ نوكت نا يف
 برض يهو .مدقت نا يغيني ةروتاف كانه نا ىلع
 ةكرعم حتف مهف نكمي ىنعملا اذهبو .ريرحتلا ةمظنم
 اهلكو .«ليئارسا» دودح ىلع ةيديشرلا ميخم دض
 .ريرحتلا ةمظنم ءاغلا يف بصت

 ذم ةفيطسللل] ىوحتلا"ةسظخل يقئايخلا نقولا ىهان 8
 ةضافتلا كانه ملا رك لقو - ةلدتلا ءاسوي تاتيسك
 ؟نيبسسح كلملا عم مهافتلل

 ةتس يلاوح ذنم «يليئارسا»  يندرا قافتا كانه

 يىلاها نيب عيبطتلا متم نا قافتالا اذه يضقيو .رهشا

 ةطساوب .نيسح كلملل مهؤالو نوكيل ةرغو ةفضلا
 ِق يسايسلا اهزوفن ريرحتلا ةمظنم دقفتل .داصتقالا

 تاضوافمل أدهم خانملا حيبصيو ,ةلتحملا يضارالا

 . نيينيطسلفلا ضعب هعمو نيسح كلملا عم ةرشايم

 نوكي نأل هسفن ءيهي ندرالا ناف ؛قلطنملا اذه نمو
 ,نويليئارسالاو. ,نيينيطسلفلا مساب ثدحتملا
 ؛مالسلا ةعقر عيسوتل ةلهؤم تسيل رصم نا نوريتعي
 ,ةيئانثلا تاقالعلا ىلع اهعم ةظفاحملا متت نا يفكيو
 ةعقر عيسوتل ايهملا وه ندرالا نا نودقتعي مهنال
 ف ريسب نا اماف .يروسلا حماظنلل ةيسنلابو .مالسلا

 .هرييغت ةيلمع متتس اماو ططخملا اذه
 نا نكمي ال يلاحلا عضولا ناف لاوحالا لك يفو

 ا/ _ ١545 لوأ نيرشت ١/4 ١7 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 يف ةيسايسلا ةعيبطلل رييغت كانه نوكيسو .رمتسي و
 رثكا ريرحتلا ةمظنم فاعضا اعبطو .ةلتحملا ضرالا

 ,ةيعقاو ةدارا قفو ريسي ططخملا نا ادب اذاو .رثكاف

 يموكحلا فالتئالا طرف ىلا اروف أجلي فوس زيريب ناف

 ةدحتملا تايالولا اهيف يمرت ةديدج تاباختنا ءارحاو

 ناحصلا رمدؤلا منافو

 وبأ) فلخ حالص هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا قو

 «سيراب ف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتكم ْف (دايا
 ةيبوزوالاو ةيسنرفلا مالعالا ةزهجا روضخ يف
 يتلا عيضاوملا مها نع دايا وبا ثدحت .ةيبرعلاو

 .نييسنرفلا نيلوؤسملا نيبو هنيب اهيف ثحبلا ىرج
 رمتؤم دقع .مزح لكب .ديؤت ريرحتلا ةمظنم نا :لاقو
 ءاقل نم لمأت اهنأو .طسوالا قرشلا ةمزا لحل يلود

 دقعل ةيوست ىلا لوصولا فوشتابروغ  ناغير
 ةردايم زورب يف لمأت ةمظنملا نا ىلا اريشم .رمتؤملا
 عضومس يف ودلا رمتؤملا عضو يف عيرستلل ةيبوزوا
 .ذيفنتلا

 يظح يذلا يناثلا ع وضوملا نا ىلا .دابا وبا راشأو

 برح وه .نييسفرفلا نيلوؤسملا نيبو هنيب ثحبلاب
 اهساكعنا ناكماو ؛اهجئاتن نمو اهنم ارذحم .جيلخلا

 ةوطخ نم دب ال كلذلو .طسوالا قرشلاو نانبل ىلع
 .اهئاهنال ةيلود

 نا ادكؤم .باهرالا ناكف :ثلاثلا عوضوملا اما
 ةيا عم نواعتلل ةدعتسم يهو .هنيدن ريرحتلا ةمظنم

 :ةينيطسلفلا ةيضقلا لغتسي باهرالا نا ةصاخ .ةهج

 دقلو .كانهو انه نولتقي نيذلا ءايربالا باسح ىلع
 يف ةيباهرالا ريمتبس /لوليا ثادحا ةمظنملا تنادا
 .تابلمعلا هذه رارمتسا عنم لواحت يشو .سيراب

 وه هيف ثحبلا ىرج يذلا عبارلا عوضوملا ناكو
 ينيطسلفلا انبعشل ةيداصتقالا تادعاسملا نم ديزملا»

 دهج نآل ؛هريبعت بسح نييسنرفلا انئاقدصا نم
 عقاولا ينيطسلفلا بعشلا مالا نم ففخب اسنرف
 .ينويهصلا لالتحالا تحت

 باهرالاب قلعتت ةلئسسالا نم ةعومجم ىلع ادرو

 ىرجد» هنا ؛دانبا وبا لاق .هءارو فقت يتلا تاهحلاو

 لح نم دب ل هناو .ايسايس عوضوملا اذه يف ثحبلا
 مدختست يتلا عئارذلا عازتنال يسايسلا لاكشالا

 ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع تحرتقا دقو . باهرالا ةسراممل
 يف لودلا ضعبيو ةيبرعلا لودلا ةعماجب لاصتالا
 تافالخلا يف ايدج ثحبلاو ءطسوالا قرشلا
 ةجوملا هذه نم افده كانه نا دقنعا ينناو .ةيسايسلا

 قرشلا يف اهتسايس ريغت اسنرف لعج وهو .ةيباهرالا
 .«نانيل نم باحسنالا ىلا اهعفدو طسوالا

 اسنرف يف ثدح امل نوكي نا دايا وبا دعبتسي ملو
 دض بورحلاو ةيقرشلا قطانملا يف ثدح امب ةقالع

 يف ثدحي نا نكمي امو ءروص يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ةنيعم تاهج :ةمث . نا ادكؤم .ةيبرغلا توريبو اديص
 ,.اهل ةعرزم هئاقبا ىلا فدهتو .رارقتسالا نانبلل ديرت ال
 .تاجوملا هذه ءارو فقت يتلا يه

 ىلا هايتنالا اتفال .ةهج ةيا يمسي نا ضفرو
 نيب ةددجلا تاقالعلاو :نارياو اسنرف نبي تافالخلا

 عضول ضعبلا حومط ىلا ةفاضالاب ,اسنرفو قارعلا
 .نانبل يف يسنرف ريثأت يآل دح

 ١553 لوا نيرشت ١1/4 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 ناثبل ىلَع نميهي نم اولآساو ..ناريا اولأسا :ذايإ ىبا

 يه ناريا نا لقا مل انا :لاق لاؤس ىلع درو

 ناريا عم مهافتت نا اسنرفل دب ال تلق يننكل .ةلوؤسملا

 ىلع ءادتعا كانه ناك ولو .ينعا اذام مهفت نا كلو

 نلعأس ينئاف ؛ةيروسو ناريا لبق نم ريرحتلا ةمظنم
 اما .ةلوؤسملا يش ناربا وا ةنرويس نا ةحارص

 اهتدايسي قلعتت ةلأسم هذهف اسنرفل ةيسنلاب

 .نيلوؤسملابو
 انا .ةيروس لقا ملانا :لاقف .ةيروس ىلا ةيسنلاب اما

 .نانبل ىلع ةنمدهلاب ةحلصم اهل ينلا تاهجلا :تلق

 لوينطسا يف ترج يتلا تايلمعلا نع لئس امدنعو

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يف نحن :لاق يشتاركو

 نوكن نا ايكرتو ناتسكابلا انم ٍبلطت ال نا برغتسن
 .در يأب غلبن ملو كلذ انبلط اننال ,قيقحتلا نم نيبيرق

 نا :لاق ةيسنرفلا  ةينيطسلفلا تاقالعلا ددص يفو

 هناو. نييسنرفلا نلوؤسملاو ةمظنملا نيد امهافت كانه

 يف .اسنرف عم نواعتلل ةبسنلاب رييغت يا ظحلي مل
 ءاصتسا فشكت نا ضفرو .ةموكحلا ربغت باقعا

 .مهب عمتجا نيذلا نييسنرفلا نيلوؤسملا
 نئاهرلا قالطال ةمظنملا ةدعاسم ىدم نع لثسو

 نئاهرلا زاجتحا ربتعت ةمظنملا نا :باجآف .نييسنرفلا

 مهنورجتحي نيذلاو .ةيسايس بساكم قيقحتل ارازنيا
 ريرحتلا ةمظنم نؤيرضي نيذلا مهسفنا حمه

 زجتحت يتلا ةهجلا نا ىلا افيضم .ةينيطسلفلا

 .مهريرحت ىلع ةرداقلا ةهحجلا يه تسدل نئاشهرلا

 يلود باهرا ةيلمع نم ءزج مه نئاهرلا ناف كلذلو
 .بولسالا

 هيلا اههجو يتلا تاماهتالا نع لاؤس ىلع ادرو
 له :لاقف «يريسلا ينمرالا شدجلا: نع رداصلا نادنلا

 هيف ةدراولا تاماهتالا نا .نايبلا اذه نوقدصت متنا

 لظنسف نحن اما .ةيروسلا تارياخملا اهءارو فقت

 ةيضقلا لالغتسا عنمل ةهج ةبا عم نواعتن

 يف ءايربالا لتقو باهرالا راتس تحتو ةينيطسلفلا
 .عراوشلا

 ىلا نيينيطسلفلا نيلتاقملا ةدوع نع لاؤس ىلع ادرو

 نيلتاقم ةداعال ةجاحب انسل نحن :باجا :نانبل
 : 14/1 ماع يف هنم انجورخ دعبف .نانبل ىلا نيينيطسلف
 يتلا رزاجملا دعبو ,ينيطسلف فلا ٠١ نانبل يف يقب
 اليتاشو اريص يميخم يف ةقيبح يلدا مرجملا اهبكترا
 انعجش . :لمأ» تاباصع اهتبكترا يتلا مئارجلاو
 رزاجم ثدحت ال ىتح هسفن حيلست ديعي نا ىلع انبعش
 .ىرخا

 دقف :ةيسنوتلا  ةينيطسلفلا تاقالغلا نع اما
 ,ةمظنملاو سنوت نيب تافالخ كانه سنبل هنا ريتعا
 ةرازرو اهتذختا ةيزارتحا تاءارجا ؛ةمث ناو

 اهنكل ءاهيلع نيقفاوم انك ةيادبلا يف نحنو .ةيلخادلا
 نا دقتعا يننكل .تاقالعلا ءوست دقف ترمتسا اذا
 .تهتنا تاءارجالا

 ينيطسلفلا بعشلا نا :لاق لاؤس ىلع ادرو
 ناو ةيصعتملا ةيمالسالا تارايتلا هجو يف نصحم

 الو .ةيناملع ةيطارقميد ةلود مايق ىلا وعدت ةمظنملا

 اذه» و .نيدنيطسلفلا ىلع ارطخ تارايتلا هذه لكشت

 .«انيراحت ال تارادتلا هذه نا ينعب ال

 ينيطسلفلا ينطولا سلجملا داقعنا ناكما نع اما
 لئاصقلا نيب ىرج يذلا راوحلا نا :لاقف .رئازجلا يف
 تامظنملا عمج فدهب ,مهالا وه .غارب ف ؛ةينيطسلفلا
 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا ةصاخو ةينيطسففلا
 تامظنملا ناف اهعم دوهحلا تلشف اذا نكل .نيطسلف
 سلجملا دقع ىلا وعدتس غارب ف ترواحت ينلا سمخلا

 ,ةيبعشلا ةهبجلا عم دوهجلا لك دفنتست نا دعبو
 دقع ىلع وتيفلا ةيبرعلا لودلا ضعب عفرت نا دعبو
 . تامظنملا ضعب ىلع اهتياصوو سلجملا

 فرتعي مل تافرع رساي نا :لاق لاؤس ىلع ادرو
 تارارق عم 747 رارق لبقن اننا :لاق امئا ؛ «ليئارساب»
 رصت نا ىنعم ام نكل .ىرخالا ةدحتملا ممالا

 اذهب انلبق اذا نحتف ؟ 547 ىلع نطنشاوو «ليئارسا»

 انريغ دقو .انتميزه ةقيثو ىلع انعقو دق نوكن رارقلا
 .طقف ريبعتلا

 :لاقف . ةيبرغملا  ةينيطسلفلا تاقالعلا ناش يف اما
 نا .ةرمتسم برغملا عم تاقالعلا ناو .عطقنت مل اهنا

 ,زيريب عم نارفيا ءاقل دعب .نلعا يناثلا نسحلا كلملا

 باحستالا ديرت الو مالسلا يف بغرت ال «ليئارسا» نا
 فارتعالا ديرت الو ,ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا نم
 دقتعن نحنو .ينيطسلفلا بعشلل ةينطولا قوقحلاب

 بيبا لت ناو .:ةيليئارسا» ةيرصنع ةسايس كانه نا
 دقو .ةيقيقحلا مالسلا ةكرعم ةهجاوم نم برهت
 نم تذخا ةروتاف يه برغملل زيريب ةرايز نا انريتعا
 ءاًئيش بسكي نا نود ينيطسلفلا بعشلا باسح

 .البلق ةقالعلا ترئاتف

 ىربكلا ةاسأملا نا .لاؤسس ىلع ادر دابا وبا ظحالو

 امب ناريا حجنت ناو جيلخلا برح رمتست نا يه
 ةدرشدنلا ةاسآم نوكيس كلذ نأل تايناكما نم هدشحت

 نم انل امبو انتالاصتا لكب ادهج ولان ال نحنو .اهلك
 ملاعلاو ءاقدصالا ريذحتو برحلا هذه فقول ءاقدصا

 ملاعلا ىف ةيبهذم تاراصتنا نمو اهجئاتن نم هلك

 يبرعلا نيعضولا ىلع هسكعت نا نكمي امو ,يبرعلا

 [ل.يلودلاو
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 سس وسسوو ور كج راسل وكس مرا وسع دعت دطسمسس جحد عم ةحسحتا رجالا

 اهنانم سيب يلوا ناطعنلا

 وجل ناس وجو سا جت وق 7م منج وكوت < فك تن حشا جس ترد هم تالا

 عيلخلا برختملا ةرظتلا ل

 قارغلا دوش ةرهن هل
 امد ل ا ل يا ل

 نيهباشتم نيفقومب ادّرفت يتبالو ربكا يلعو عرشلا قوراف
 يبنجالا دياي علا يمل هيل ديرب تاوصأ ؟و ..ةدخّتملا ممالا يف
 جم مت و در حست م م

 ف «ضرالا ىلع قارعلا تاراضتنا فقوتت ال
 فصقو .ةيراحتنالا ةيناربالا للشلا هحو كني

 ْق دوبسالا حالسسلا ةيصرقو رداغلا نينمآلا "1

 يتايلمعلاو يحيلستلا فلحلاو .ءادوسلا قوسلا
 دادغي تلقن لب .ينويهصلا نايكلا عم هوبشملا
 مدع ةمق يفف .ةيلودلا ةهدحلا ىلا ءاهتاقارتحا»

 طسو ماع يأر رولبت يراره يف ةنماثلا زايحنالا
 ةيوستلا ىلا يعادلا يقارعلا فقوملا يكزي :نيرمتؤملا

 نا احضاو اددو  جيلخلا برح يف ةئفاكتملاو ةلداعلا

 تفطاعت ةيرهجم ةيلقا اميف ةيبلاغلا بذتجا قارعلا
 ىلع ليقو .ةيناريالا ةيروهمجلا سيئر يئنماخ عم
 ةرشبل ارظن :ناولالا لكب ناك ىذلا ءاقللا شماه

 لالخ نمو نيزاحنماللا نا .هيف نيكرتشملا هوجو
 برحلا عئاقو نم اقالطنا :قارعلا عم ةقثاوتملا مهفقو

 .ءىفطنم قدرب نم اضعب مهرود ىلا اوداعا .ةدينعلا

 ىلع رّصتو لقعلا قطنم ضفرت ناريا نا نم اودكأتو
 ريمدتلاو رامدلا ةوهيش ةريسا .ةحوتفم ةقرحملا ءاقبا

 يف برحلا براقعب مكحتي يذلا قارعلا اميف .يتاذلا
 مالسلا ىلع رصُي ,ةكسامتمو ةصوصرم تاهبج
 ىلع امك يناريالا لبقتسملا ىلع اصرح .حوتفملا
 يبرعلا ليقتسملا

 خارص مهناذا فو يراره اورداغ نيزاحنماللا نكل

 لفط رخآ ىتح برحلاب دعوتي يذلا يناريالا لوؤسملا
 يناثلا قارتخالا ثدحُي نا قارعلا ىلع ناكو .يناريا
 ةدحاولا ةرودلا بلص يفو .ةيلودلا ةهبجلا ىلع
 ىدتنم ىلا تلوحت ينلا ةدحتملا حمالل نيعبرالاو

 .ةقلاعلا ةملودلا اياضقلل

 يود ماع يأر ةئددذ
 ةيقارعلا ةيسامولبدلا ةيكيمانيد نا عبطلاب

 بنا وج رسفت ةيركسعلا ةلآلا ةيكيمانيد ىلع ةفوطعم
 يقارعلا موهفملا هزرحا يذلا راصتنالا نم ةددعهتم

 ماما رولب يناسنا يموق موهفم وهو .جيلخلا يف مالسلل
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 عضوو .ةسمخلا مو و مالا ىشتم

 فدهتسب ميدق يسراف ع وريشم قايبس يف اهتاءادتعا

 رارقب راثئتسالاو اهتطيرخ ةنقلبو ةيبرعلا ةمالا لالذا
 ايافخ ىلع ةيساموليدلا هذه تددش ام ردقبيو .اهلابجا

 ءالؤه .نيددرتملا تعنقا ام ردقب ؛ينيمخلا عورشملا

 قحلا نيب ةيدامرلا ةقطنملا يف ءاقبلا اورثآأ نيذلا
 دبكأتلا انعسو يفو .ةوزنلاو لقعلا نيبو .فحاللاو

 قئثوملا .ةدحتملا ممالا يف يقارعلا باطخلا نا ىلع

 ؛ةيلص ةئنادبم ةلداعم ىلا ٌركترملاو .:نذارقلاو ةلدالاب

 ىلع لكشلا اذهب ةرم لوال رولبتي ,ايبرع اعامجا كرح
 زيزهتل ترفاضت لماوع ةلمجو .يىلودلا ىونسملا
 ةلود ةسائر اهنم ةيلودلا ةئيهلا يف «ةيبرعلا ةهبجلا»
 غوصو .رهشلا اذهل نمالا سلجمل ةدحتملا تارامالا
 تالوادم مانتخ ٍِق ةيبرع لود تس هيلع تعقو رارق

 يذلا 587 رارقلا قيبطت ىلا وعدي ةيجهنملاب تمسنا
 ,يضاملا رياربف /طابش يف ةيلودلا ةمظنملا هتنبت
 .جيلخلا ٍِق ةيركسعلا تادلمعلل ايروف افقو ظحلبو

 ردرقن ميدقت ىلع رالي وكيد ديسلا ماعلا نيمالا زفحيو
 نم هتحاطا وا رارقلا اذهب ديقنلا لوح نمآلا سلجمل
 ةيجراخلا ءارزو نا تباثلاو .يناريالا ماظنلا بناج
 قوراف ءانثتساب .مالكلا ىلع اوبقاعت نيذلا برعلا

 ىلع اوزكر ءيروسلا ةيجراخلا ريزو عرشلا
 ىلع ناريا رارصا ىلع ةيترتملا ةريطخلا تارشؤملا»

 حيشلا ةيتيوكلا ةيجراخلا ريزو لعلو ,...ديعصتلا
 هتملك ىف لزتخا حابصلا رباجلا دمحالا حابص

 امدنع ةيقارعلا ةيئثدبملا عم يبرعلا عامجالا نومضم
 تالخدتلل ةوعد ةقاطب برحلا قاطن عاستا نا لاق
 نيذلا نييناربالا نا هتعلاطم نم ادبو .ةيبنجالا
 ةيالص ماما ةيعيسوتلا خمهفادها ىقدقحت نع اورجغ

 مهباعلا لالخ نمو ؛نيلايم اوتاب .يقارعلا لتاقملا
 :ةقطنملا لود دض باشرالا ةسرامم ىلا ةريخالا

 سملتن نا الهس ناكو .صاخ لكش يف ,اهنم ةيجيلخلاو
 فقوملا نع الضف ,ةيتيوكلاو ةيدوعسلا نيتعلاطملا يف
 ضايرلل ةيناريالا تاديدهتلا لالظ :يتارامالا

 حابصلا رباجلا دمحألا حابص ناك اميفو .تيوكلاو
 ةيلوؤسملا لمحت» ىلا ىلودلا نمالا سلجم وعدي

 نع ةرداصلا تارارقلا قيبطت ةرورض ىلع ةينرنملا
 فلم لفقو برحلا ءاهنا ىلا ةبسنلاب نمالا سلجم
 نارهط يف تايآلا ماظن ناك ءايملس .ةقلاعلا تالكشملا
 ةرامالا دض تاديدهتلا نم ةديدح ةلسلس قلطب

 عقوملا تاذ :نايبوب ةريزج ىلع اًركرم .ةريغصلا
 نكل ...ةيبنجا تاوق ةيامح يف اهناب امهتمو .ساسحلا
 رمآلا ,ينيمخلا سوماقلا يف اديدج ارما سيل ديدهتلا
 قارعلا ةيباجناب ةراشالا نع حابصلا نثي مل يذلا

 .ةيملسلا ةيوستلل نمالا سلجم تارارقل هتباجتساو
 تعو يتلا دادغب تباوث نم ةتباث ىوس سيل اذهو
 :عارصلل ةيخيراتلا داعبالا برحلل ىل والا ةظحللا ذنم

 ةوقلا وا ةوقلا ءوده قلطنم نمو .اهعفد يذلا رمالا

 اهب تماق يتلا تاردابملاو دوهجلا ةيكرن ىلا ةئداهلا

 نآشب زادحنالا مدغ لود ةكرحو ةدحتملا ممالا ةمظنم

 ريزو تفل .هتاذ طخلا ىفو .لاتقلا ةحفص يسصط

 يف ناريا ةيلوؤسم ىلا يرصملا رهاط :ندرالا ةيجراخ
 .ءاهتنعتو اهفلص» بيسب .برحلا

 ديسلا ,ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو نا يف كش الو
 ىلا يعادلا هدالب فقوم حرشب فتكي مل زيزع قراط
 كلذ يف امب ,برحلل ةلداعو ةلماش ةيوست سسا ةرولب
 لماش لدايتو ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا باحسنا

 نيب مالسو ءادتعا مدع ةيقافنتا عيقوتو برحلا ىرسال
 .ةيلخادلا امهنوؤش يف لخدتلا رباد عطقو .نيدلبلا
 سيئرلا هضرع مالسلل لماكتم ع وورشم يف ءاج امك

 يف حجن لب .مهسفنا نارهط ماكح ىلع نيسح مادص
 ريزو هجئاتن ىلوا تباصا .ينود ماع يأر ةئبعن
 ماما لاقف .هتاذ زتلوش جروج .يكريمالا ةيجراخلا
 <48 ال يتايفوسلا داحتالا نا» نواعتلا سلجم لود يلثمم
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 ناريا ديوزت عنم لجا نم ةيفاك ادوهج لذبي و
 ريثآت هل يتلا لودلا ىلع هطغض لالخ نم .ةحلسالاب
 ةيروسو ايبيل ىلا ةحضاو تناك ةراشالاو .ءاهيف
 رمأتلا ىلا اتقلزناو ةيبرعلا قيثاوملا ىلع انجرخ نيتللا
 نايكلا ىلع طغضلا ىلا اضيا وعدم زتلوش نكل .رفاسلا
 ,نارهط عم ةحلصملا جاوز ماقا يذلا ينويهصلا

 عارصلا نيزاوم يف يقارعلا لقثلا دييحت فدهب

 نونمآ لارنجلا لوقي نا تفاللاو .هعم يبرعلا
 ارعذ نا ةيركسعلا تارابختسالا زاهج سيئر ,كاحاش
 ىلا برحلا تهتنا لاح يف ينويهصلا نايكلا كلمتي تاب
 دادغب عيطتست يتلا نيعيرالا قرفلا ناف .يقاربع قوفت

 .ةيبرعلا ةفكلا حيجرتب ةليفك هدض برحلا يف اهجز
 روضحلا نا عقاولاو .قوفتلا ةروطسا عيدصتيو
 طيخم ف رئاود طقف رثب مل ةدحتملا ممالا يف يقارعلا
 ؛يلودلا رارقلا طدحم يف اضبيا لب ,يبرعلا رارقلا

 نمو .ةينوبهصلا هتادادتما عم اديدحت :يكريمالاو

 ناب ةماع ةعانق تلكشت .ةيلودلا ةمظنملا ةصنم قوف
 يف هناو .ةوقلا قحب امك .قحلا ةوقب حلستي قارعلا
 تاظحللا يف امك ,يخيراتلا رودلا يدؤي ةظحللا هذه

 يقارع بسك نع ثدحت نم ةمث ناكو .تقبس يتلا

 .ةيناديملا برحلا بسك دعب ؛ةيسايسلا برحلل
 ىلع ريبكلا قارعلا ناهر ىلع زيزع قراط ملكت امدنعو
 ضوحك اهرود دواعت نا ىلا ةوعدم ةقطنم يف مالسلا

 نم نا جمالا ولثمم ظحال .ليقتسملاو ناسنئالا ةعانصل

 مالسلا طوطخ نع عفادي ةوقب رانلا طوطخ نع عقادي
 ةيسامولبدلا بصع وه يخيراتلا نيقيلاف .اضيا ةوقب
 ,يموقلا نادجولا يف ةبراض يه ام ردقبو .ةيقارعلا
 .اهحلاصل يلودلا ملاعلا يأرلا ةئبعت ىف تحجن
 ةمظنملا نئازخ المت تارارقلا تافلم نا عبطلاب
 ِق حجن ادحاو رارق ال ناف كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيلودلا

 نكل .ينويهصلا لقتعملا نم نيطسلف ةداعتسا
 بورح خيرات يف ةرم لوالو :قارعلا عم تريغن ةلداعملا
 ةجوازملا يف رطق حجني اهئادعا دض ةيبرعلا ةمالا
 ,يسايسلا قدنخلاو يركسعلا قدنخلا نيب ةقئاوتملا

 لفاحملا يف راصتنالاو ضرآلا ىلع راصتنالا نيبو
 رهظلا ناب ريكذتلل ةجاح الو .ةيلودلاو ةيميلقالا
 يركسعلا فلصلا ماما لازي امو افوشكم ناك يبرعلا

 مئازهلاو تقفارت ضرالا ىلع ةميزهلاو .ينويهصلا
 .راشتسم اوسأ وا لضفا نوكي دق خيراتلاو .ةيلودلا

 نينا ىلا يغصي ال وهو .ةمئاجلا ةرخصلاك انه هنكل
 ةيشوكلا تايجيتارتسالا ريبح ,نتيف زوالكو .ءافعضلا

 ف ىقمحلا رهظمب نورهظي نييركسعلا» ناب فخي مل
 .توملا عم لماعتلا مهتنهم تماد ام :نايحالا بلغا
 خيراتلا نوكبحي يذلا نييسايسلل دوقو مهدهج نكل
 تمما .يقارعلا جزومنلا فو .«مهتاراصتنا لالخ نم
 لجر ةعبقو ةطقرملا يدنجلا ةعبق نيب دودحلا
 اعمو .دحاو قدنخ يف نورزآتي عيمجلاف .ةسايسلا
 ربكا يف قارتخالاو ضرالا ىلع راصتنالا اوعنص
 ...«ممالا ةبعل» تايدتنم

 ندصقاد لداليش

 اكسامت تدادزا ةيئانثتسالا ةيقارعلا مايالا نكل
 ردكا يلعف .يناربالاو ىروسلا نيصانقلا صاصر ماما

 ةقورا ف اروعذم رهظ مق ماظن ةيجراخ ريزو :ينيالو
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 ةتئلوؤدسم لمحتل نمل سلم ةوضد:دكحألا عايض

 ةعضاخ ةمظنم» عم لماعتلا ضفرو .نمالا سلجم
 نلو .اهتياهن نم برتقت برحلا» :لاقو .«ةوقلا قطنمل

 نانيتلاو «مداسلا يدجتسيم نم ناقنال جوملا اهفقوذ
 هلمحي يذلا «ناولالا ىمع» يف رثؤي مل كرويوين خانم
 تاماهتالا ليكي حارو ؛عوسلملاك رهظف .نارهط نم
 نايكلاب هماظن تاقالع ىلع هيومتللو .ابرغو اقرش
 ىنمت يتلا لودلا ةمئاق يف بيبا لت جردا :ينويهصلا

 ةيبونجلا ايقيرقاو ةدحتملا تايالولا لثم ,بارخلا اهل
 ةاجتا يف ةرمع ندرمت الا عطتسيةملهنا رثغ .برغملاو

 عضولا ىلا هتاسأم وا هتاهلم يف لصوو .نطنشاو دض

 ىلا قرطتي ملو .ةلذتبم تارابعب قطنف .نانبل يف
 لحلا نا اظحالم .(ةيلودلا ةوقلا) «لونيفلا» تالكشم
 .نانبل ىلا راحتنالا ريدصن وا «ةروثلا ريدصت» يف وه
 الا فقت ال هماظن تازكترم تماد ام ,امهنس قرف الو
 ...ماطحلاو ءالشالا قوف

 قوراف ناك .ممالا ةئيه ةبق تحن يناثلا ؛صانقلا»و

 ةسلجلا نا فيك نيرضاحلا ضعب بجعتو .عرشلا
 رجحلا» نم مغرلا ىلع .تاوبع وا لبانق نود ترم

 .يناريالا هقيفر رارغ ىلع .هلوح برض يذلا ؛«يحصلا
 لك تماد ام .هتعلاطم ىلا عمسي مل ادحا نا تباثلاو
 ىلع دكؤت ةينانبللاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نئارقلا
 يذلا باهرالا ىمح يف دسا ماظن تارابختسا عولض

 عرشلا «ةداهش» تناك كلذل .نانبلو ابوروا جرضي
  ةيقارعلا برحلا دمغ نع لهاجت دقف .ةصقان
 ينويهصلا نايكلا ىلع ايكيتكت زكرو .ةيناريالا
 يتلا ةسوسلا نع نالوؤسم امهنال .ةدحتملا تايالولاو
 :يناريالا صانقلا عم قراوفلا راهظالو .ةقطنملا رخنت
 .طسوالا قرشلا لوح يب ودلا رمتؤملا ىلع عرشلا زكر

 ماهس هجوو .هيق يتايفوسلا داحتالل يساسا رود عم
 زجعلا» بن اهانا افصاو .ةدحتملا ممالا ىلا داقتنالا

 .«تالكشملا لح يف ةيلعافلا مدعو

 نؤلمحب نيذلا كثلوا نوليلق نإ .القتو ةقادصم

 ةيناريالا ةيمالظلاو يبدللا ؤوطاوتلاو ةيروسلا ةبعللا

 ازغل دعت مل :ةيلاردفنوكلا» هذهو .دجلا لمحم ىلع

 امكو .ةديدع تاحاس قوف «اهتازاحنا» ترهظ نا دعب

 ,نمالا سلجم تالوادم ىلع تميخ ةيقارعلا ةيؤرلا نا
 ىلع ايساسا ادني تناك ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ناف

 عامتجا نا يف كشالو .ادنلسيا يف كيفايكير ةمق لودج
 ف فينج ةمق دعب يناثلا وهو .فوشتابروغ  ناغير
 نوكت دق ةوطخ ١1985: ريمقون /يناثلا نيرشت

 اهنارهظو .يىلودلا قافولا راسم يف ةيروحم

 .,نطنشاو يف دقعت ةقحال ةمق راظتنا ف .«ةيلوكوتوري»

 ةيقافتا يا "0 تلاس وا ىلإ تلاسر ب ةهيسش نوكتو

 ءاوجا نع حشر امق .ةيجيتارتسالا ةحلسالا نم دحلا

 ىتح ,كمنسلا ةردزح ُْق يتايفوسلا يكريمالا ءاقللا

 ةيكيتسالبلا ةحلسالا نم دحلا ىلع قافتا وه .نآلا

 ةيكربفالا 3 غنيشريب»و ةتيايفوسلا ” سا, سا

 برح» يف ةضياقملا ةسمالم امدرو ءابوروا يف ةبوصنملا
 ةيتايفوسلا ةنوونلا ةموظنملا خس ءاضفلا ُِق ,موجنلا

 لوحت يتلا يهو .كوتسفيدالف ىلا حرقلا ةريزج نم

 نا اقفال ناكو .شق نمةطيرخ ىلا ةدحتملا تاالولا

 جمانربل يذيفنتلا ريدملا .نوسماربا لارنجلا لوقي
 ءانضفل | ف ةيوصنملل أ ,زدلل ١ تاصتنم نا :هوحنل | برح»

 نكل .تاراقلل ةرياعغلا ةيتايفوسلا حيراوصلا ندهن

 كلت وا راحبلا يلاعا ف تاصاوغلا نم رخا افوخ ةمث
 ىلع ةرداق يهو .ةيئاملا بوبحلا ُِق «ىطلتت, يتلا

 وا يمايم ءىطاوش ىلا ةيخوراصلا اهتانحش هيجوت

 ي وونلا حهافتلا انه نم .ةيناضفلا اديرولف تاريشحم

 لوالا ضرغلا نا ةمالسلل حازح لضفا وه وكسوم عم

 هذه لثك ةيئدبملا سسألا عضو وه كيفايكير:ةمق نم
 ,اهتايطعم ضفري مل فوشتابروغو .ةضياقملا
 .يتايفوسلا ماظنلا حاجن راهظا وه هفده نا اصوصخ

 لب .يجيتارتساو يركسع ىوتسم ىلع طقف سيل

 فده اميف :يعامتجاو يىداصنقا ديعص ىلع اضنا

 يتايفوس ءزاجنا» ىلع ةيناثلا ةيالولا يط وه ناغير
 ةحلسالا نم ننكريمألا فوخ ثاثتحا دهدافم

 .اهلسانت نم دحلا وا اهديمحت لالخ نم .ةيتايفوسلا

 يذلا يتايفوسلا ميعزلا دديشم نا يعيبطلا نم هنا امك

 ءالخا ةيولوا ىلع طسوالا قرشلا سجاه سني مل
 ١1551: ماع دعب اهتلتحا ىنلا يضارالل ةينودهصلا

 يحوب اميفو .يىلودلا رمتؤملا داقعنال يساسا طرشك

 نم يجيردتلا باحسنالاب ءديلل دعغتسم هئاب

 رمح يف حفنلا مدع ىلع ناغير ثحب هناف :ناتسناغفا

 .نيرابجحلا نا تفاللاو .ةيناردالا  ةيقارعلا برحلا

 ىلع ناقفتي يلودلا جارفنالا سجاوه نم اقالطناو
 .«ةيديلقتلا رطالا» ىلع ةهجاوملا جورخ نود ةلوليحلا
 ةليوط ةيلمع يف ىلوا ةظحل برحلا ميجحت نا لاقيو

 ريغ .رانلل فقو نع نالعالا درجمد ققحتت ال .هدقعمو

 تاءاقل لالخ نم روليت امكو .يىل ودلا مهافتلا حمالم نا

 .كيفانكير ةمق تقيس ةددعتم ةيتايفوس  ةئكردما

 ريميدالف نيب ةليوطلا ةيديوسلا ةليللا اهمها
 (وينوي) ناريزح يف يفروم دراشتيرو فوكايلوب
 لقن ىلع فوشتابروغ  ناغير قفاوت ىلا ريشي :يضاملا
 .تاضوافملا ةلواط ىلا ةهجاوملا قدانخ نم عازنلا

 1()-ر مارح ىماجاج]ن خه مات -



 ةدقلا ذ ىرحلا قلم
 ةمدص نع الاوها لقت ال مالسلا ةمدص نا

 بحاص :يجرويجلا ريزولا نا تباثلاو ...برحلا
 ءاقل لوا يف و :رداب .دزدانرافيش راودا .ضيبالا رعشلا

 - ةيكريما ةكرتشم ةغيص حرط ىلا زتلوش عم هدقع
 نوكت نا عقوتملا نمو . جيلخلا برح فقول ةيتايفوس
 لمعلا ىلا راضي ناو ,حارتقالا تنبت دق كيفايكير ةمق
 ينارسبالا ؛ميسحلا» موحش ٠ «(سيفنتا دعب هن ومضمب

 ناردحلا ماما ةديدح حدق ةلز ىوس نوكي نل يذلا

 صاخلا عورشملا ةيمهاو .وجلاو ضرالا يف :ةيقارعلا
 دعت مل ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نا وه نيرابجلاب
 ةمق ىتح فينج ةمق ذنمو اهنا لب .ايلود ...ةيسنم
 وكسوم نيب تاثداحملا يف ييبباسبنا فلم كنفايكنر
 .برحلا هذه فلم نا ءءاربخلا تمئثب امكو . نطنشاوو

 قافتالا ذيفنتل نيرابجلا نيب تاضوافملاب اينقت ؛طبترم
 ةيضقلل يئاهن لح داجياو لوباك لوح ريبكلا
 دتمملا ضوحلا لوح ةلماكتم ةقفص نمض .ةيناغفالا

 رهظو .ربيخ رممو ساقفقلا ىنح برعلا طش نم
 ىلا ةيسئلاب ساقت ال ةيناغفالا دقعلا نا احضاو

 نا املع .ىحرجلاو ىلتقلا ددعب فوشتابروغ
 لوحولا يف ليتق فلا 7١ وحن اورسخ نييكريمالا
 ةيناغفالا ةنازنزلا نا يف ةدقعلا لب .ةيمانتيفلا
 ىدم لكشت .ايسآ ةنذثم اموي تناك يتلا .ةافطملا

 ال وكسومو .ةيتايفوسلا ةيجيتارتسالا يف ايويح
 لوقي امك رئاسخلا نكت امهمو .نمثلا نكي ايا .لبقت
 .ةيجراخلا يف .هزدانرافيش لظ وهو .فوستنروف
 ةماقاو باحسنالا نوكي دق لحلاو .ناتسناغفا نادقف

 .لوباك يف تايفوسلل لاوم ماظن
 عوضوملا اذه لوح ةروانملا لاجم ناف .لاح لك ىلع

 اوقثي نا نييكريمالا ىلع لهسلا نم سيل ذا .عساو
 يتايفوسلا ميعزلا نا مغر .ةيملسلا وكسوم اياونب
 طيحملا يف عسوتلل ططخ هيدل نوكت نا ىقن باشلا
 ىلع ةرطيسلا ِق وا .جملخلا ةقطنم يق وا يدنهلا

 ..كلذي ءداحبالا ةيكريمالا ةباعدلا لواحت امك ؛ناريا

 نم ةداضملا فقاوملاو فقاوملا تاينقت نع اديبعب

 ةيناثلا ةيتايفوسلا  ةيكريمالا ةمقلا ىلا ةدحتملا ممالا
 ريمثت ةرورضد ةيلود ةعانق لكشتت .ادنلسيا ىف ةريشع

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ىلع جارفنالا ليعافم
 قرشلا لمشت ةريبك ةقفص نم ءزح برحلا هذهو

 .يناتسكابلا يناغفالا يىوبسآلا سوقلاو طبسوالا

 يف ,يعرشلا» مهرود عيملت اوداعا تايفوسلاو
 لكو .ةيوستلا دوهح يف ةلعاف ةكارش نمض .ةقطنملا
 يثزجلا باحسنالل «ينمزلا لودجلا» ىلع فقوتم ءيش

 برحلا ءاهنال قداصلا دهجلا ىبعو .لوباك نم
 رثكا لوالا لودجلا ناك اذاو .ةيناربالا ةيقارعلا
 يف افاطعنا ربتعت ةنهارلا ةيلودلا دوهجلا ناف .ةيعقاو
 هنا .ايناحم سبل فاطعنالا اذهو .برحلا ىلا ةرظنلا

 ضرالا ىلع تاراصتنا ةليضحو .ةيقارع دوهج ةرمث
 تلكش يتلا تاراصتنالا هذهو .ةيلودلا لفاحملا يفو

 كيرحتل ةعفارو .يناريالا يومدلا سوهلل اعدر
 نمتلا نوعهفدب نورخآلا ماد ام ...ةيلودلا ةالابماللا

 (1.مهليقتسمو مهمد نم

 حانصلا ريخثم
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 رظتناف .لابتغالاب موكحم تنا ؛نذا ءركفم تنأ ظ

 !ركفملا كسأر ىلع صاضرلا رامهنا ةظحل كلب

 نطوم نيكاكسلا رتبت نا عقوت :نذا ءرح تنا
 !كدسج نم ةيرحلا
 مهدت نا ءنذا ؛بقرت ؟ىلثم ةميق ناسنالاب .نمؤم تنا
 !كقرفم ؛تاعارفلا»

 ةلادعلاو حهتاواسمو كموق ءانبا ةدحو ىلا ةيعاد تنا

 بهذت ةخخفم ةرايس عم دعوم ىلع .نذا .نك ؟مهنيب ٠
 !كلهايو كب

 ىلع ليتقتلا ضفرت :نانبل يف يرجي ام ضفرن تنأ
 وروما تفسسس ا ماما دودج ع اج علا عجم ودا جم وول

 هنم ءارب نيدلاو نيدلا مساب ثدحي ام ضفرت .ةيوهلا
 ,ةيفئاطلا ةيصعتملا ةمشاغلا ةوقلا كلت ضفرت
 نيد دض بصعتلاو ةيفئاطلا نا :نمؤملا تنآو :نلعتو

 رجفد نا برغتست اذامل .نذا ؟نيحوتلاو حماستلا

 ؟كسار يف ةقيقحلا ضدن صاصرلا

 يحبص اي تافصلا هذه ريغ ايونذ كل فرعا ال

 ؛كفذح» اوررق نم ةركفم ىف تناك اذا الا .حلاصلا
 !ةنلعم ريغ ىرخا بودذ

 له ؟نالوجلا تعب له ؟نيرشن برح ترسخ لهف
 ؛مهئانبا و مهئابآو نيطسلف ءانبا نم نيلضانملا تلتق
 له ؟ينويهصلا حايتجالا ةهجاوم نم تبره له
 ؟ةيصعتملا تالاثحلاو ةلفسلل توريب عراوش تحبا
 تعمتجا له ؟اهل تددعا وأ ديفيد بماك يف تكراش له

 عم تفلاحت له ؟ينويهضلا ودعلا عم انلع وا ارس
 ةيار عفرت تناو .كموق ءانبا دض يناريالا ودعلا
 ىلع ةنيدم ريمدت يف تمهاس له ؟ةبورعلاو ةيموقلا
 ؟اهتانبا

 ىلع تبراضف حالسلاب ترجات له .كلذ لك نم مها
 .بورحلا ةراسخ اوفرتحا طايض نم .رابكلا نيرجاتملا
 ؛ةكرعملا ضرا نم برهلاو

 .كقشع يف تمظنف تقشع له .اضيا كلذ نم مها

 ترشحف .شيج دْئاق نكت مل ولو .اناويد ترشنو
 ؟لجنلا نويعلاب نيفقلكملا نم كريغ صاصتخا ىف كسفن

 نآأب يرجح تنأف بونذلا هذه نم بنذ كل ناك اذا

 !لخقت
 لعلو .اذه نم ءيش يف تسل كنا دقتعا ينا ىلع

 ذنم نولاتغي نيذلاف .ةمالاو نطولا ىلع رطخا كبنذ
 عم فلاحتلا ةداسو ,, و ١7 يبرح لاطنا روهظ

 ءايصضوأ و ,مالظلا ىوق عمو .ةمالا ءانبا ىلع ءادعالا

 ءادقنالاو رارحالا مه نولاتغُي نيذلا .فلختلا فوهك
 تفرتقأ» وا ؛اركف تدتأ١ كلعلو .نوركفملاو ءاحلصلاو

 ؟افلختم وا انصعتم وا املاظ تندا وا :ةيرح

 نيدلا حالص اعيمجح بونذلا هذه فرتقا كليق

 اولانف ,مهريغو .هط ضايرو .طالبنج لامكو .راطيبلا
 .اولعف ام تلعف نا مهنم اردح تسلو .مهباقع

 ,مالظلاو .ةمجعلا نمر يف لحارلا اهيا .يحبص ايآل
 نا كب ىرحا ناكو .ىمظعلا تانايخلاو فلختلاو

 دض جحافكلا ,ةيبرق داما يف كلثم نيلوتقملا عم عباتت

 .ةيفئاطلاو مالظلاو ةيجمهلا ىوق
 ةمجعلا تيقب ام رحل اننطو يف ناكم ال ءيحبص ادال

 ةرنجمهلاو رشلا ةدارا تتلفا دقف . اطلسم افيس

 ىتح انسوؤر سسحنتن نا اندلع و .اهلاقع نم حالظلاو

 !اهتنكما يف تلازام اهنا نم دكأتن
 امدق .ركفلا رّهع طفنلا نا تملع اما ؛يحيص اي ال

 بصانم ىلا عفرت اثثج تيأر اما ؟رصنلا نع لذاخت
 لك ٌثتتجت كلذل .ثثجلا ريغ فلأت ثثح مث لهو ؟؛مكحلا
 .؟سار يف رح ركف ةأين

 ثثحلا تماد ام رحل اننطو يف ناكم ال .يحبص ايال

 نيقحاللا أطيا نوكن ال دقو .ةيلوؤسملا نطاوم يف
 [].كن

 يناولح دحام
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 .ةينيطسلفلا نوؤشلا ررحم بتك
 ةمظنمو ندرالا نيب اددجم فالخلا علدنا

 ةئالثخ نييعت لوح .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةريبلا تايدلب نم لكل برع تايدلب ءاسؤر

 نع داحلا فالخلا اذه رمع دقو :هللا خارو ليلخلاو

 ةيفاحص تالمحو تانايب و تاحيرصت ةغيص يف هسفن
 ربرحتلا ةمظنم هتردصا نادين تادب .ةلدايتم

 مث ثالثلا تايدلبلا ءاسؤر نيدعت دض ةينيطسلفلا

 ةموكحلا سئر يعافرلا ديز در امدنع تدعاصت
 يفاحص  يعاذا ثيدحب ةمظنملا نايب ىلع ةيندرالا
 هناجهتسا نع برعاو .ةمظنملا نايب هيف دقتنا
 تيبلق دق تناك ثيح ,ةمظنملا هسرامت يذلا ضقانتلل

 عم تقفاوو :ماع لبق تايدلبلا ءاسؤر نييعت ادبم
 سيئر يرصملا رفاظ نييعت ىلع ةيندرالا ةموكحلا
 قيسنتلا فقو دعبو .مويلا اهنكلو ,سلبان ةيدلبل
 ,ةميدقلا اهتقفاوم ىلع تبلقنا .ينيطسلفلا  يندرالا

 .ديدهتلاو ضفرلا ةسايس وحن تقلزناو
 يميلد قازرلا دبع يلاتلا مويلا يف ىعدتسا يعافرلا

 ةمظنم لمحي ندرالا نا هغلباو .نامع يف ةمظنملا لثمم
 تايدلبلا ءاسؤرل عقي ثداح يا ةيلوؤسم ريرحتلا
 .ددحلا

 يعافرسلا معازم يفدن ريرحتلا ةمظنم رداصم
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 ندرالا عم تقفتا دق نكت مل اهنا دكؤتو هتاحيرصتو
 نييعت نا اضيا فيضت يهو ..ليبقلا اذه نم ءيش ىلع

 عم قافتالابو .«ليئارسا» لبق نم تايدلبلا ءاسؤر
 لدابتملا عيبطتلا قايس نع الوزعم تأي مل .ندرالا
 علطم ذنمف .«ليئارسا»و ندرالا نبي كرتشملا لماعتلاو

 تاءارجالا نم ةلسلس ذاختاب ندرالا ادب ماعلا اذه
 ةيبرغلا ةفضلا يف هدوجوو هذوفن مدخت يذلا ةيئزجلا

 نوجا هزغ خاطخو
 لالتحالا نا .ةينيطسلفلا رداصملا هذش لوقتو

 زيزعت نم ةيندرالا ةموكحلا نكم دق ينويهصلا
 ثيح :ةمظنملل قحاسلا دوجولا باسح ىلع اهدوجو
 نوفن مدع دن لكش ينفدرالا «يلدئارسالاد» نواعتلا ذحا

 ةهج نم ةمظنملا ذوفن ضيوقتو ةهج نم ندرالا
 .ىرخا

 ةديؤملا فحصلا قالغا يف لالتحالا تاطلس تأدب
 ةديرج تقلغا ثيح .اهيلع قديضتلا وا .ةمظنملل

 امك ,ةيعوبسالا ؛دهعلا» ةلجمو ةيسدقملا «قاتيملا»
 ةفيحص رودص نود تلاحو .رجفلا» ةديرج تقنخ
 .«عاسملا»

 تايصخشلا داعيا ىلا لالتحالا تاطلس ترداب مث
 ةفضلا يف تاعماجلا نع ةمظنملل ةيلاوملا ةدميداكالا

 سيئر تاقيرع بئاص روتكدلا تربجا ثيح .ةيبرغلا
 سلبانب حاجنلا ةعماج يف ةيجراخلا تاقالعلا ةرئاد
 رذنم روتكدلا ةلاقا ىلع تمدقا مث :ةلاقتسالا ىلع

 .هيبيصنم نم ةعماجلا سيئر حالص

 ناورم بلط هسفن هاجتالا ف ىرخا ةوطخ يفو
 دامتعا مدع .يندرالا ةلئحم لا ضرالا ربزو نيدود
 نيديؤملا عاطقلاو ةفضلا تايدلب ءاسؤر عيقاوت
 تارازولاو رئاودلا ىلع هعزو عالب ىف لاقو .ةمظنملل

 ماسب مهزرباو ءاسؤرلا ءالؤه عيقاوت نا ةيندرالا
 ياب ندرالا مزلت ال .لاقملا سلبان ةيدلب سيئر ةعكشلا
 .اهيبنطاومو تايدلبلا هدذهل تاقاقحتسا

 برد ىلع ةيندرالا ةموكحلا اهتذختا ىرخا ةوطخ
 ةفضلا قطانم يف تازاوجلل ءاردم نييعت يه .عيبطتلا

 ىلع لوصحلا كانه نطاومل قحي ال نا ,ةلتحملا ةيبرغلا
 .ةيتوبثلا هقاروا ىلع مهقيدصت نود :يندرا رفس زاوج

 :ةلتحملا قطانملاب يندرالا دجاوتلا ةريتو نا ىلع
 ةرازو تمدقا ثيح ,ريخالا رهشلا ف تدعاصت
 تايدلب يف اسدنهم نيعبس نييعت ىلع ةيندرالا لاغشالا
 لقن ىلع ةحصلا ةرازو تمدقا نيح يف .ةيبرغلا ةفضلا
 تايفشتسم نم ددع ىلا نامع نم ريدخت ءابطا ةتس

 . عاطقلاو ةفضلا

 ةيندرالا ةموكحلا هتذخنا يذلا ريبكلا ءارجالا اما

 ةيبرعلا ةعطاقملا نيناوق هب تقرخ يذلاو .ارخؤم
 يذلا نامع / ةرهاقلا كنب حادقا ناكف .«ليشارسال»

 ىلع :ةيرصملاو ةيندرالا ناتموكحلا هتيكلم يف مهاست

 ءانثتساب ةيبرغلا ةفضلا ندم يف هل عورف حاتتفا
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 ليئارسا ةلود» ةمصاع اهنا ىلع ّرصاو ؛ةفضلا نم
 !«ةدحوملا

 قدرط عيسوت لثم ءاهريغو تاءارحالا دذه لك

 قطانملا تارداص عيجشتو .تيملا رحبلا  نامع
 ةفضلل ةيسمخ ةيمنت ةطخ دامتعاو :ندرالل ةلتحملا
 يف بصتو .عيبطتلا وه دحاو هاجتا يف ريست ةيبرغلا
  يندرالا نواعتلا ةرشايم يش ةددحم ةنوحاط

 ينيطسلفلا بعشلاو ةمظحملا باسح ىلع «يلدئارسالا»

 .هريصم ريرقت يف هقحو
 ةيكريمالا عباصالا ىلا ريشت ةينيطسلفلا رداصملا

 لتو نامع نيب لماعتلا ةريسم ىعرت يتلا ةيناطيربلاو
 قرشلاب ميقملا فريم دعاسم سويريفولك كانهف .بيبا
 نايكلاو ندرالا نيب يرود لكشب لقنتي يذلاو طسوألا
 يف يكريمالا ريقسلا جنركيب تالحر كانهو .ينويهصلا
 لبق ندرالا يف اكريمال اريفس ناك يذلاو .«ليئارسسا»

 تاقالعلا عيبطتل هسامحب فرعي يذلاو .ماوعا ةثالث

 ةيجراخلا ةرازو كانه مث .«ةيليئارسالا» ةيندرألا
 حصنلا» لك يعوبسم لكشب مدقت يتلا ةيناطيربلا
 .ندرالل ؛ةروشملاو

 سلجم يف ءاضعالا ةيبرغلا ةفضلا باون ىتح
 عمج» لالتخالا تاطلس مهتحنم .يندرالا باونلا
 فو .ةيبرغلا ةفضلا لوخد مهلهؤت تاقاطبو «لمش
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 اءزج اهرابتعا ينويهصلا نايكلا ضفر يتلا سدقلا

 لماك هيف اوديا انابيب باونلا ءالؤه ردصا كلذ لباقم
 نامتعا اهزرداو ةيبرفلا ةفضلاب ةيندرالا تاوطخلا

 ةيندرالا كونبلل عورف حتفو .ددجلا تايدلبلا ءاسؤر
 .ةلتخملا ةفضلاب

 وه  ةينيطسلفلا رداصملا لوقت  يفخ ام نا ىلع
 ردريد لدابت مغر - دهشتس ةمداقلا مايالاف .مظعالا

 ,ةديدج ةيعيبطت تاءارجا  امهيبصنم ريماشو
 نينطاوملا لاقتنال نيتفضلا نيب روسجلا حتف اهزربا
 رييغتل اورطضي نا نود .اباياو اباهذ مهتارايسب
 ماع لالتحالا ةيادب ذنم عبتم وه امك لقنلا طئاسو
 نيد ةيفتاه تالاصتا ةماقا ىف ةرشابملا مث .. 417

 ماعلا علطم يف اما ..يراجلا ماعلا ةياهن لبق نيتفضلا
 تاعومجم لاخداب لالتحالا تاطلس حمست .مداقلا
 ةمهاسملل ةيشدرالا ةطرشلا و نمالا رصانع نم ةريغص

 رداصملا تلاقو .ةيبرغلا ةفضلا ناكس ىلع ةرطيسلا يف
 يف العف تأدب دق ةيندرالا تاطلسلا نا ةينيطسلفلا

 نييندرالا نيدعاقتملاو نيحرسملا نييركسعلا ءاعدنسا

 لوخدلا تامهمل مهدادعا تاباغل ينيطسلف لصا نم

 عم ينمالا نواعتلا ةرشابمو ,ةلتحملا ةفضلا ىلا
 اهدوحوو ريرحتلا ةمظنم ذوفن دض لالتحالا تاطلس
 .كانه

 يسس زكدنسا و ..يبرغ تحص

 امهدحو «نذاقنالا ةهيح» وا ريرحتلا ةمظنم تسمل

 ذا ؛:ةيندرالا ةيعيبطتلا تاءارجالا اتنادا ناتللا

 نيتحاسلا ىلع ةيبزحلاو ةيبعشلا ىوقلا ترداب
 دسشا لنجستبي .ةلتحملا ةينيطسلفلاو ةنندرالا

 قيطملا تمصلا مغر .ةسايسلا هذه ىلع تاضارتعالا
 .ةيبرعلا مصاوعلا فلتخم فلي يذلا

 تايصخشلل ةودن نع ردص نايب دكا سدقلا يقف
 ىقتلملا نم ةوعدب تدقع .ةيليثمتلا ةينيطسلفلا

 لصاوتت تاءارجالا :ىعافرلا ديز

 نا .سدقلا ْق هلا هعفمجلا مون يبرعلا يركفلا

 ةفلتخم تاهج نم ةحورطملا «ةيمنتلا» عيراشم قيبطت
 يكريمالا ؛ةايحلا فورظ نيسحت» عورشم ةصاخو
 ةمينتلا ؛:ةطخدو «يبيئاربسالا» «لاشرام» ع ووريشمو

 بعشلا قيزمت فدهتست ةيندرالا ةيسمخلا

 ,ةيتحتلا هتينب ريمدتو ةلتحم لا ضرالا يف ينيطسلفلا
 ليومت تاهجل ةيلحملا هتاسسؤم ةيعبت ةدايزو
 .هقوقحل ةيداعم

 ىلا ةيلحملا ةننيطسلفلا تاسسسؤملا ىدتنملا اعدو

 ركفلا لامعاو .اهنواعت ةدايزو اهلمع ديشرت ةرورض
 تالكشملا ىلع بلغتلل يريهاجلا لئاسولا راكتبال
 .ةمئاقلا

 دين ىلا ةفاك ةلتحملا قطانملا يف انبعش ءانبا اوعدو
 لالغتسا ةدايزو ةيكالهتسالا ةينهذلا ةبراحمو
 ىف ماهيسالل ةيتاذلا تاردقلا ريدوطتو ةيلحملا رداصملا

 : .دوجولاو رارمتسالا ةدارا محالتو ميعدت
 :نودتنملا ررقو
 رداصملا اهنع تنلعا يتلا ةيسمخلا ةطخلا ضفر -

 ةيكريمالا ةيمنتلا تاططخم ضفرو ارخؤم ةيندرالا
 .«ةيليتاربسالا:و

 اهضقانت ثيح نم ةلماكتم عيراشملا هذه رابتعا
 .اهدض اهلمعو ةينطولا ةحلصملا عم

 ال يدلا ليومتلا تاسسؤملا عص لماعتلا متم

 .ةينيطسلفلا ةينطولا ينامالا عض اهفادها ضراعنت

 ةينيطسلفلا ةينطولا ىنبلل اهمعد يف ةلثمتملاو
 ةيفيك ىلع «يليئاربسا» فارشا يال اهضفرو ةلقتسملا

 دبكأت عم اذه ,ةلتحملا ضرألا ِق اهلاوما فرص

 تاسسؤملا ربع ليومتلا رصح ةرورض ىلع صرحلا
 .ةينطولا

 لذيل ةينيطسلفلا ةينطولا تادانقلا نودتنملا اعدو

 ىلع ريرحتلا ةمظنم ىلا ةمحللا ةداعال نكمم دهج لك
 اذه يف ةيراجلا تاردابملا عيجشتو ةيلاضن سسا
 ةلنحملا قطانملا يق ةينطولا ةدحولا قيمعتو هاجنالا

 .جراخلا فو

 ذخأي نا يبرعلا يركفلا ىقتلملا نودتنملا دشانو

 ةينيطسلفلا تاسسؤملا عم نواغتلاب :ةردامملا مامر

 يف ةيمنتلل ةئيه ءاشنا يف .ةلتحملا يضارالا يف ةينعملا
 مدقت ينلا ةيمنتلا عيراشم ةساردب موقت ,قطانملا هذه

 هجو ىلعو .اهنم هقيبطت يغبني ام ريرقتو .اهيلا
 ةفاك ةيريوطتلاو ةيومنتلا تاطاشنلا ديشرت مومعلا
 .لالتحالا تحت نينطاوملل يباجيالا دومصلا ززعي امب
 لالقتسالا يف ةينيطسلفلا انفادها غولب ىلع دعاسيو
 ,ةتياثلا ةينيطسلفلا انقوقح قيقحتو زجانلا يسايسلا
 . ةلماك فرصنلل ةليداقلا ريغ

 تاميظنتلاو بازحالا تردصا دقف نامع يف اما

 يناثلا يف ةجهللا ديدش ايسايس انايب ةيندرالا ةينطولا
 :تلاقو تاوطخلا هذه هيف تنادا ىراحلا رهشلا نم

 ايمسر فارتعالا ىلع ةيندرالا ةموكحلا مادقا نا
 ءاسؤر نييعت لالتحالا تاطلس رارقب ةينلع ةروصبو
 ةوطخ ربتعي ةيبرغلا ةفضلا يف تايدلب ثالث سلاجم
 نايبلا ىارو .ةروطخلا نم ريثكي مست ةديدج ةيعون
 ١١ لدق ةوطخلا هذهب يميسرلا يندرالا فارتعالا نا

 ديلو نكي مل اهنع ؛يليئارسالا» نالعالا نم ةعاس
 [].ندرالا عم مئاقلا قيسنتلا ىدم رهظي لب .ةفداصملا
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 _.ةقلقلا كمزألا باومأ ىلع ف يروسلا نسيئزلاا اميع ٠

 ,ديتسملا درفلا مكح خيرات نم ةنيعم تارتف يف | .

 دق ةيمهالا نم ةبترم ىلا يسفنلا ليلحتلا رفق

 ةيسايسلا ليلاحتلا ةيمها نع اقالطا لقت ب |
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 يف ثحبلا وه  لاثملا ليبس ىلع  رمالا نوكي ناك
 يتلا ةظحللا يف هكولسو درفلا مكاحلا روعش ريثات
 دق توريحو ةوطس نم هيدل ناك ام لك نا اهيف سحب

 داصرملاب هل فقت ةيدهر ةيواه ناو .ةأجحف لحمضا

 كاسمالا ىلع ارداق نوكد نا نود اهوحن جرحدتب وهو

 اهنظي ناك ..تباوث» نم هيدي نيب ناك ام لك نم ءيشب
 !ةيلزا

 رباك نيح يف !راحتنالا لضف هذهك ةظحل ف ..رلته

 مهتسا د ىتح قيدصتلا مدعو ةدناعملا يف نورخاآ ةاغط

 !اساكوب و ازوموسل ىرح امك !ةيلاتلا ةلحرملا مادقا

 يروسلا ماظنلا سيئر اهيف قافأ ينلا ةظحللا يفو

 ناكم لك يف هتزهجا ترشتنا .. 1417 ماع هتبوبيغ نم
 ريبعتك ..«دبالا ىلا اندئاق دسالا ظفاح» تاراعش عفرن

 ةيقيزيفاتيملا ,هتعانقو» مكحلاب مكاحلا اذه قلعت نع

 هيف دولخلا ةيناكماب
 ةفاحصل نآلا برست تأدب اهسفن ةزهجالا هذه

 نا :لاكشالا نم لكشب .هعم اهفطاعت يفخت ال ةيبرع
 ,دسالا دعب ام ةلحرم لاجر نع قشمد يف راج ثحبلا
 اهاحر رودت نلعم اهضعبو يفخ اهضعب ابرح ناو
 !«ةفالخلا» ةلأسم لوح ماظنلا نم ايلعلا رطالا لخاد
 ةفيحص رشنت نا ادبأ «خانملا» اذه نع اديعي سيلو

 نم ةلاسر 65/٠١/5 خيراتب ةيتيوكلا «سبقلا»
 دعب ام ةيروس ةروص مسرت اكريما» :ناودعب قشمد
 تانزاوتلا لجر هنال ىوقالا مادخ»و ..هدسالا
 .«ةقيقدلا

 هاجت «ملعي نم رخآ» سيل دسا ظفاح نا يعيبطو
 ةقيقحلا هذه كردا نم لوا وه ناك امير لب ..اذهك رما
 ةمزالا يف ءاوس اهمسرت يتلا تابطعملاو تامدقملا ارقو

 نع زجعلاب اروعش دادزي يتلا ةقناخلا ةيداصنتقالا

 لمحت ولو ىتح .اليئض ناك امهم اهل سفنتم داجيا
 ىلع لوصحلل ةبسانم ريغ فورظ يف ايبيل ةرايز ةقشم
 رالود قشمد ىلا هنم لصي نا نود هؤابنا تبرس ضرق

 ١ ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا ١9/5 ١7 لوأ نيرشت ١5/5
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 يا ىلع هل ادعقم دجي دعي مل هب اذاف امج اه نيت

 .اهدئاوم نم ةدئام

 ةيروس ةيمها فرع يذلا دسا ظفاح نا

 فلتخم ىلع ةراطشب اهقّوَسو ةيجيتارتسالا
 كلذيب ىنحو ةيلودلاو ةيميلقالاو ةببرفلا تايوتسملا

 ناك . .ةيداصتقالاو ةيسايدسلا تادئاعلا نم ريثكلا

 ْنَطاخملا فرطلا هلعجي يذلا رودلا ىلع امئاد نهارب

 ماظنلا تايبدا ىلا ةدوع ناو !ةمزا لك يف لوالا

 زبكرتلا ىدم انل فشكت هتاباتكو يىلاحلا يروسلا

 يف يا ءرامضملا اذه يف دسا ظفاح هزجنا ام ىلع لئاهلا

 ءاوس ٠ ْبّطاخملا لوالا فرطلا يه «ةيروس» لعج

 قرشلا ةمزال ةبسنلاب ما ةينانبللا ةمزالل ةبسنلاب

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لخاد ةمزالل وا طسوالا
  ةيناريالا برحلل وا نئاهرلاو «باهرالا» ةمزال وا
 !ةيقارعلا

 اميس ال .ةبلودلاو ةيمنلقالا عاضوالا روطت عمو

 ثحبلاو ددجتملا يلودلا قاقولا حاير ٍبوبه عم
 تامزال لولخ نع كرتشملا يقايفوسلا  يكريمألا
 جراخ اديور اديور هيسفن دحف دسا ظفاح أدب :ةربثك

 وه لاحلا هذه نع قدالا ريبعتلا لعلو .ةبطاخملا ةرئاد

 يكريمالا روتانيسلل هسفن يروسلا سيئرلا هلاق ام
 ةرتف لبق قشمد راز يذلا قرر قنا سمِيَح قتاشلا
 .ةريصق

 سولجنا سول ةفيحصل هبتك لاقم يف قزر وبا لوقي
 تلأس امدنع» :يراجلا ربوتكا نم لوالا يف رشنو زميات
 «ةتداهلا ناغير ةيساموليد» نع ديساألا ظفاح سسيئرلا

 ال اننا ةجرد ىلا ةئداه اهنا :ينباجا (نئاهرلا ددصب)
 1 '.اهعاميس عيطتسن

 بطاخم ىلا بلقني نا بطاخملا ىلع ناك اذكهو
 ام لكب ..نيرخآلا ةرواحمل يعسلا يف ةردابملا ذخايو

 رودلا ىلع ريثأت نمو .ءلولدم نم ريبغتلا اذهل
 ١ . .ةيعللا جئاتنو ىوتسملاو

 بيرستل اردصم اروف قشمد تحبصأو
 لكب ًالودج يروسلا سيئرلا عضو دقل .«تاباطخلا»
 ىلع قدي حارو ههجو يف ةقلغم تتاب يتلا تامزآلا
 :ىرخالا دعب ةدحاولا اهباوبأ

 برحب أدبي نا ايعيبط ناك :جيلخلا برح ١
 مه نم ىلع اطغض رثكالا ةمزالا اهنا رابتعا ىلع جيلخلا
 ناك ..هل ةجاح رثكأ وه امب هداجنا ىلع ةردق رثكا
 يف ريبك يجيلخ دودرمب سفنلا ينمي نا اذا ايعينط

 دعب هيلع هضرعي دحأ دعي مل  رودب همايق لاح
 ىلع هضرعي وه حارف  ةيندرالا ةردابملا لالحمضا

 نانبل يف ةريثك فحص تحار لعفلابو .نيرخأآلا
 «ةبتكلا»و نيقلعملا نم اهيف ناك نم تاذلابو
 نع دحاو توصب نوثدحتي قشمد ىلع نيبوسحملا
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 برح ءاهنال يروسلا ماظنلا سيئر هبعليس ديدج رود

 اًئيش راثا دقف ..ىهتشا امك نكت مل جئاتنلا نا ريغ

 بسكي نا نود ناريا يف هتافلح نيبو هنيب جاعزنالا نم
 ! برحلا يف اكيرش ناك نا دعب «ملسلا يف كيربشلا» رود

 قافولا حاير اهتعضو يتلا :ةينانبللا ةمزالا  ؟
 ادعقفم هل كرتت نا نود .راوحلا ةبرع يف ددحتملا ين ودلا

 ىرخالا يه تئاك .اهيذوح ناك نا دعب ةبرعلا لخاد
 نع قلغملا اهباب ىلع عرقلل ةسئاي هبش ةلواحم عضوم
 وه ديعب :نيفده تاذ ةرماغم ف ةقيبح يليا عفد قيرط
 جئاتن نم كلذل ام لكب ةيقرشلا ىلع ةرطيسلا يف حاجنلا
 ةحاطالا وه بيرقو ءيروسلا ماظنلل ةيسنلاب ةشهدم
 ةقيبح سوؤر نمثلا ناك ولو ىتح راوحلا ةبرعب
 ..هعابتاو

 باسح نغع .اضنا اذه .فلتخا لقحلا باسح نكل

 راوحلا ةبرع الو .ةيقرشلا لنخا ةقيبح الف ..رديبلا
 يباجبالا دودرملا ناك امامت سكعلا ىلع لب .. تمطحت

 وهو نانبل يف يقيقحلا دسا ظفاح مصخ حلاصل

 ةينانبللا ةيعرشلا آجلم امهرابتعاب ةسانرلاو شيجلا
 ةينآلا راودالا نع رظنلا ضغي .ةلبقملا اهتلود ةاونو
 .كانه وا انه نيصيرتملا صاخشأالل

 ةريخالا ةرتفلا ف احضاو ادب دقل :نئاهرلا ةمزأ - ١

 قشمد ىلع ةيسنرفلاو ةيكريمالا «ليسارملا» ةمجه نا
 عامس نع ارجاع يروسلا سيئرلا تابو تفقوت دق
 بعصلا نم هناب املع !ةئداهلا ناغير ةيسامولبد

 رابتعاب ..تحجن وا تلشقف دق ةمجهلا كلن ناب مزجلا
 نيب ام اريثك فلتخي لشفلا وا حاجنلا فيرعت نا
 ناترادالا ربتعت نيح يفف .نطنشاوو سيرابو قشمد
 قالطا يف لثمتي حاجنلا نا ةيسنرفلاو ةيكريمألا
 ةرقبلل التق كلذ ف نا يروسلا ماظنلا ربتعي ..نئاهرلا
 ىلع ءاقبالا يف طيضلاب وه حاجنلا ناو بولحلا

 نيبكريمالا نا ودبيو ...«ةمواسملاو راوحلا»
 ةمجه» ف مهلشف اودصح نيذلا نييسنرفلاو

 ؟دسا ظفاح ّنِم عمس اذاه :قزر وبا سمرح
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 طاسبي بحس ىلا اوأجل دق ,قشمد ىلغ ؛ليسارملا
 ةيلمع فقوي ؛:يروسلا مكحلا مادقا تحت نم حاجنلا

 .ةمواسملاو راوحلا
 تايلمع نم ةديدجلا ةجوملا هذه نآلا دجن انه نم

 لييس ىف طغض تاودأك مهسفنا نئاهرلا مادختسا
 نم رثكا ذنم دحاو موي يضمي الف راوحلا فانئتسا
 ةيتوص ةلاسرب فحصلا انعلاطتو الا نيعوسسا

 نطنشاو دشانت يهو كلت وا ةنيهرلا هذهل ةروصمو
 !ةمواسملاو راوحلا ةيلمع افنآتست نا سيرابو

 تاديدهتلاو تاريجفتلا ةجوم نا يف كش الو
 ارقت نا نكمي سيراب اهل تضرعت يتلا ةريخالا
 !«حانملا» اذه عم لاصتنالاب

 ةيساسالا ةمزالا ىقبت :طسوالا قرشلا ةمزا
 ال يلاتلابو .اهتطيرخ نم ةيروس جارخا نكمي يتلا
 رجي ملام اهتدئام نع يروسلا ماظنلا داعبتسا نكمي
 .اهلك ةيروس نم هداعبتسا

 فقو اذكه اهنآلو .ةيريصمو ةريطخ انه ةبعللاو

  ةيتايفوسلا ةردابملا دض مزح لكب دسا ظفاح
 لئاصف ةدحو ةداعتسا ىلا يمرن يتلا ةيرئازحلا

 ريرحتلا ةمظنم ةيلالقتسا زيزعت يلاتلابو :ةمواقملا

 يلود رمتؤم ىلا يعادلا يتايفوسلا فقوملا ةيوقتو
 .ةمظنملا اهنف امب ةينعملا فارطالا عيمج هرضحت

 اذهك اعورشم نا امامت كردي يروسلا ماظتلاف
 عقوم هل نمضي ال هل يظفللا هدييات نم مغرلاب -
 يكريمالا عورسشملا نا امك امامت ...لوالا بطاخملا»
 كلذ هل نمضي ال ةينويهصلا  ةيندرالا تاضوافملل
 .اضيا عقوملا

 ةدحو دض مزاحلا هفقوم طايبترا ناك انه نمو

 يلودلا رمتؤملا يف لما ال نا حيرصلا هنالعاب ةمظنملا
 تقولا يف !هلوق دح ىلع .«ةنس نيرشع مودي دق» يذلا

 لولحلل هضفر رارمتسا نع هيف نلعي يذلا هسفن
 هنيب ةمزالا يف يندرالا بناجلل هتيطغت مغر ةدرفنملا
 .ةمظنملا نيدو

 هب هجوتلا نم دب ال يذلا لاؤسلا ىلا دوعن نآلاو
 وهو «يسفنلا ليلحتلا» وحن

 باوبالاو :ةيروس يف ةقئاخلا ةمزالا هذه لظ يف
 ام .ةقطنملا تامزاو يروسلا ماظنلا نيب ةدصوملا
 لخاد عمسي وهو دسا ظفاح هلعفي نا نكمي يذلا

 ؟,دسالا دعب ام ةلخرم» نع ثدحتي حبصا نم قشمد

 نوكت امبرو ..ىحنتي دق هناب ضعبلا بيجي امبر
 طاسوالا ضعبو َخحاظنلا ناكرا ضعب ةبغر هذه

 ...هتاروطتب ةرثاآتملاو هيف ةرثؤملا ةلعافلا
 «يدوكيللا لحلا» وه رخآ لامتحا كانه ىقبي نكل

 ماظنلا سيئر ىدل «ةيرلتهلا ايجولوكياسلا٠ يقتلتف
 نم برهلا يف ينويهصلا ماظنلا ةبغر عم .يروسلا
 كلذ ناك ءاوس ديدجلا يلودلا قافولا تاقاقحتسا
 لعشيف .يندرالا رايخلا هاجتاب ما فينج رايخ هاجتاب
 تايطعم قلخل يدؤت نا لما ىلع ءام ابرح» ءاقللا اذه

 دصتو .هتمزا نم يروسلا سيئرلا جرخت ..ةديدج
 !ينويهصلا نابكلا نع يلودلا قافولا حابر

 مايالا هذه ةرركتملاو ةريثكلا ثيداحالا نا ودبي الو
 وا ةيروسلا ةهيجلا ىلع برحلا تالامتحا نع
 [.لامتحالا اذه نع ةديعب :ةينانبللا  ةيروسلا

 ردب نائدع
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 ,ةيركسعلا ةيلمعلاو ةيركسعلا ةيلمعلا نيب
 ةثلاث ةيركسع ةيلمع ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 اهناكمب نهكتي نا دحا عيطتسي ال ,ةعبارو | :
 هسفن يروسلا ماظنلا دجو امدنعو .اهنامزو

 اهقاس يتلا ةرشابملا تاماهتالا باقعا ىف .اروشحم
 يتلا ةرشابملا ريغ تاماهتالاو .هدض يسنرفلا مالعالا
 يذلا لاؤسلا ناك .نييسنرفلا نيلوؤسملا ضعب اهددر

 .نآلا يروسلا ماظنلا برضيس نيا :نويقارملا هحرط
 سيلاوكلا صعب يف .اليوط لاؤسلا ددرتي ملو

 توريب يف هبناوج ىدص ىلاعت ىتح ؛ةيساموليدلا

 تقدهتسا يتلا ةيركسعلا ةيلمعلا لالخ نم .ةيقرشلا

 نم ىقبت امو ةيروهمجلا ةسائرو ينانبللا شيجلا
 يذلا مزاحلا يركسعلا درلا نكل .ةيمسرلا تاسسسؤملا

 هئارج نم لقتعاو :هسفنب ينانبللا شيجلا هالوت
 «لما» ايشيليم نم دارفاو نييروسلا نييركسعلا ضعب
 :ةيروسلا تارياخملا عم ةظروتملا بارحالا ضعبو
 ةيروس برضتس نيا :وهو ,ىرخا ةرم لاؤسلا حرط
 ؟نآلا

 .هسفن ىلخادلا ديغصلا ىلع يروسلا ماظنلا عضو

 لعجي .ةيلودلاو ةيبرعلاو ةينانبللا دعصلا ىلعو
 ,نويساموليدلا نوبقارملا لوقي امك ءاعورشم لاؤسلا

 ىلع ةيلودلا لعفلا دودرب نوفراعلا عقوتي امكو
 ةيروسلا تارباخملا تلوت يتلا ةيركسغلا ةيلمغلا
 يركسع ءافكنا ىلا تهتنا يتلاو .اهل طيطختلا

 ةزهجا يف نلعأ ؛ةيلودلا لعفلا دودر ضعبو .يسايسو
 تاعامتجالا يف نامتكلا يط يقب اهضعبو .مالعالا

 عم لّيمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر اهدقع يتلا ةقلغملا
 ىرخالا تاعامتجالا وا ؛ىربكلا لودلا ءارفس ضعب
 نوع لاشيم دامعلا يناندللا شيجلا دئاق اهدقع يتلا

 حرسشل .نييبورواو برعو نيين دانبل نيلوؤسم عم
 ةيلمعلا كلتل ةريطخلا ةينسايسلاو ةيركسعلا داعبالا
 .ةرشايم اهيف .يروسلا ماظنلا طروت يتلا

 نيا :سيل .نانبل يف نآلا حورطملا لاؤسلاو
 برضلا ةيروس لصاوتس له :لب ؟ةيروس برضتس
 ؟راحتنالا ىتح

 ةديدج ةلحرم نا .نويسامولبدلا نوبقارملا دكؤي
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 اراهغلاا ىنش !اخننالا ن
 يي

 ادهني يروسلا ماظنلاو ,بونجلا يف ينبطسلف ءراوسرفد» نع ثدحتب يرب
 .توريد تاميخمو ادبص يف بورح لاعشال

 ةزهجا يف نيلوؤسملا رابك ناو :تادب دق برحلا نم
 نم نيبرقملا نم مهمظعمو .ةيروسلا تارباخملا
 :ةلحرملا هذهل اوططخ .ءايصخش يروسلا سيئرلا
 يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا تاقاقحتسالا نم افوخت
 ؛:ةديدج قاروا نم دب الو . دعصلا فلتخم ىلع مهتمهد

 ىطلتي نا يروسلا ماظنلا عيطتسي .ةريثم ثادحاو
 مدختسا يذلا نانبلف .فصاوعلا بوبه نم ء؛اهءارو
 ثثجلا اهيف تيمُر قدانخو .لمرلا نم سايكأك
 نانبل وه ؛هريصمو يروسلا ماظنلا نع اعافد فالآلاب
 نم ةيروسلا تارياخملا ةرهجا همدختست يذلا هسفن

 .راحتنالا ىتحو .ماظنلا نع اعافد .توريبو قشمد
 .تانوستلا ةلحرم قيبست دق تايفصتلا ةلحرمف

 نع ثيدح .طسوالا قرشلا ِق ,مالسلا نع ثيدحلاو

 ,مصاوعلا ضعب يف ؛هبئاقح مزحي ْنْم ؛:ةمثو ؛بورحلا

 ةيلودلا تاوقلا برضو ( ؟ضدل
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 نارهطو برغلا سلبارط يف اديدحتو .ليحرلل ايهتيو
 ديدحلا برضو راوحلا لحارم تهتنا دقلف .قشمدو
 تاجافملاو تارييغتلا لحارم آدبتل .نخاسلا
 .ةيكيتاماردلا

 ذبل قف ةيروسلا بورحلا
 لبانقلا ةراثإ يف .يروسلا ماظنلا لعق امكو

 شيجلا تفدهتسا يتلا كراعملا لالخ نم :ةيناخدلا

 .ندنلو سيراب عراوش يف اهتامصي ةيطغتل .ينانبللا
 برح لاعتفا ىلا اجل ,ديدج يسايس عقاو ثادحالو
 لالخ نم ؛روص يف ةينيطسفلا تاميخملا دض ةديدج
 زومرلا امهتضاخ نيتللا نييرحلا يفو .«لما» ايشيليم
 ةلمج قيقحت تدارا ,قشمد يف ةيتارباخملاو ةيركسعلا
 اهدادعت نكمي :ةيساموليدلاو ةيسسايسلا فادهالا نم
 :يلاتلا وحنلا ىلع

 ىوقلا هجو يف ةينانبللا ةقرولا مادختسا ١
 وكسومو سيراب هجو يف اصوصخ .ةيلودلاو ةيبرعلا
 نيمأت يف ةيسنرفلا ةموكحلا تحجن دقو .نطنشاوو
 ىلا هب تمدقت يذلا عورشملا لالخ نم ,ةيلود ةلظم
 يروسسلا ماظنلا راثا يذلا رهالا .يىل ودلا نمالا سلحم

 ترفوت يتلا ةيلودلا ةيعرشلا هذه نا رابتعاب
 .هلك نانبلل رفوتت نا ثيلت نل :بونجلل

 فده وهو ,ةينيطسلفلا ريرحُتلا ةمظنم ريمدت - "

 ماع ذنم .هقيقحتل يروسلا ماظنلا لمعي .يسيئر
  ايكريما اقاقحتسا فدهلا اذه تاب دقو .5
 نمالا ةزهجاو تاوقلا ةدوع باقعا يف .ءايليئارسا»

 فرتعيو .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تارباخملاو
 قشمد نيب راوحلا نا ,يروسلا ماظنلا نم نويرقملا
 ءاموي فقوتي مل ؛ريرحتلا ةمظنم نأش يف . نطنشاوو
 عقت :قايسلا اذه فو .رمتسم امهنيب قيسنتلا ناو
 دض :.لما» لالخ نم قشمد اهتداق يتلا برحلا

 نويقارملا دقتعي يتلاو ءروص يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 ناستستالا وعث::ةيلودلا تاَوقلا
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 دض ىرخا بورحل دعت قشمد ناو .ةليوط برح اهنا
 توريب ةيحاض يف و اديص يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ميخم ماحتقا يف يركسعلا لبشفلا نكل .ةيبونجلا
 ىلا :لما» ميعزر يرب هيبن عفد .روص يف ةيديشرلا
 .بونجلا يف ينيطسلف :راوسرفد» نع ثيدحلا

 يتلا بورحلا ةلسلس للاخ نم ةيروس فدهت -
 مامتهالا فرص ىلا ةينانبللا ضرالا ىلع ,اهلعشت
 ذيفنت نود لوؤحلا ىلاو .ينانبللا بونجلا نع يلودلا
 تاوقلا باحسنا ىلع صني يذلا 475 رارقلا

 .ةيلودلا تاوقلا رشنو .بونجلا نم ةينويهصلا
 فوس رارقلا ذيفنت نا نويروسلا نولوؤسملا ربتعيو
 نم ةينانبللا ةقرولا نم ءزج مها بحس ىلا يدؤب

 ةيلودلا تاوقلا ةظلس طسب مت اذا اصوصخ .اهيدب
 .ةلتحملا نيطسلف عم ةينانبتلا دودحلا ىتح !ديص نم

 يف نيينانبللا عفدي ءنانبل نم اءزج لودي يذلا رمالا
 ةورسا ,اهلبيودتب ةيلاطملا ىلا ىرخالا قطانملا

 ةرهجا ةسرامم نم صلختلل ةلواحم يفو :بونجلاب
 .ةيروسلا تارباخملاو نمالا

 ,ريرحتلا ةمظنم ةدحو تيتفت ىف ناعمالا -

 نم ءاديص يف نيينانبللا نيب ىرخا بورح لاعشاو
 تارباخملا نكمتل :مهفعضتو مهتدحو تتفت نا اهنأاش

 .قطانملا كلت ىلع اهتنميه طسب نم ةيروسلا

 ةددوييبملا فادشالا

 :ةنلعملا ريغو ةنلعملا ةيروسلا فادهالا لباقمو
 نكمي ,ةنلعم ربغو ةنلعم ةينويهص فادها .ةمث
 :يىلاتلا وحنلا ىلع اهدادعت

 .ينانبللا بونجلا نم ةيلودلا تاوقلا ليحرن- ١
 ههايم لي وحتل .يناطيللا رهن دودح ىلا ةدوعلا ١

 .ةلئحملا نينطسلف ىلا هرحو

 طسبل بونجلا يف ةيلهاألا بورحلا لاعشا -
 ١ .ةينويهصلا ةنمدهلا

 يف ةيناكسلا ةطيرخلا بيكرت يف تارييغت ءارجا- 4
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 نمض نم .ةيبونجلا ىرقلاو تادلبلا نم ريبك ددع
 اهتقيرط ىلع ةيئما تابيترت ريفوت يف بيبا لت فادها
 .ةصاخلا

 مالنلا يىل وؤسم ةينويهصلا فادهالا يرغتو

 يشو :ماستقالاو ميسقتلا ةبعلب رارمتسالا يف يروسلا
 ودبتراطالا اذه ىف و . 1415 ماع ذنم امهنيب تادب ةبعل
 يهف ؛ينانبللا بونجلا نم اهفقوم ف ةكيترم ةيروس
 47١ نيرارقلا ذيفنت دضو .ةيلودلا تاوقلا ءاقب عم

 .ماستقالاو ميسقتلا ةيغل نايغلد امهنال :581/و

 نم .ةينانبللا ةيعرشلا ةمايق ىلع يلاتلاب نادعاسيو
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 نم بونجلا ذاقنا يف ةيلودلا ةيعرشلا حاجن لالخ
 .لالتحالا

 وبحلا يق لقفوم
 :نافقوم وه نآلا ءبونجلا يف فقوملاو

 .بورحلا نم ديزملا لاعتشا ناكما ١
 .اهؤاقد وا ةيلودلا تاوقلا باحسنا ١"

 ىلا :نيبقارملا عيمج هجتي ؛لوالا فقوملا ديعص ىلع
 اصوصخ بورحلا نم ديزملا لعشت فوس ةيروس نا
 نم ىرخا تاهبج لاعشا ىلا ةفاضالاب .اديص يف
 .ةينانبللا قطانملا ضعب يف .بورحلا

 نيفراعلا ضعب حجري يناثلا فقوملا ديعص ىلعو
 لاح يف ,بونجلا نم ةيلودلا تاوقلا بحسنت نا
 نوقراعلا دكؤيو .اهدض تاءادتعالا رارمتسا
 ىلا ردابتس يتلا يه ةيسنرفلا ةدحولا نا .مهسفنا
 ماما ةحوتفم ةهبج بونجلا لعجيس امم ؛باحسنالا
 يتلا برحلا اهتمدقم يف :تايسنجلا ةددعتم بورح
 اهعم ةفلاحتملا تايشيلبملا لالخ نم نارهط اهضوخن
 ةيحاضلا يف ةاجافملا نوكت دقو .ىشمد عمو
 رارق نع تامولعملا ضعب ثدحتن ذا ؛ةيبونجلا
 جرب تاميخم دض ةديدج برح لاعشاب يروس
 اهتضبق يف اهطاقسأل :اليتاشو اربصو ةنجاربلا
 نا تامولعملا ضعب عقوتتو .ةيسايسلاو ةيركسعلا
 قشمد اهتداق يتلا بورحلا فنعا :برحلا هذه نوكت
 .ناتبل يف نييننطسلفلا دض

 هذه نم ربكالا ديفتسملا يش بيننا لت نا تياثلاو

 دض برحل يروسلا ماظنلا 2 يبدسل اميف ذا .بورحلا

 ىقلتتو ,ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ,روص يف ةيديشرلا ميخم يف ةيركسع ةبرض «لما»
 دعاوق ىلع :ةيليئارسالا» ةيركسعلا تارئاطلا ريغت
 ةنيدم نم ةبيرقلا راكع ةقطنم ف :ةينيطسلف ةيركسع
 يقالت نع ماهفتسالا تامالع مسترتف .ةيروسلا صمح
 ؟ةينويهصلاو ةيروسلا فادهالا

 ءاوجألا ناقتحاو ثادحالا مكارت ءوض يفو

 ضعب لايتغا ةيسايس طاسوا عقونن ,ةينانبللا
 نم نويرقم يفخي الو .ةذفانلا ةيسايسلا تايصخشلا

 تاروطت نم مهفوخت يكارتشالا يمدقتلا بزحلا
 بيغتلا ىلا طالبنج ديلو برحلا سيئر تعفد ,ةفينع
 ةيروسب هتاقالع تغلب يتلا ةلحرملا هذه يف نانبل نع
 .رايهنالاو رتونلا تاجرد ىصقاأ

 ةيروس نا تاليلحتلاو تامولعملا زجومو
 يه .اهلعف تادر ناو ءايلودو ايبرعو اينانبل ةروشحم
 انيمي برضت نال ةدعتسم يهو .اهترشح مجحب
 لوح بورضملا ةيلودلا ةلزعلا قوط كفتل اراسيو
 ةلودلا ىلع اهترطيس اهل يقبت نانبل يف برحلاف .اهقنع
 ةوطخك اهترطيس نم ففختف لولحلا اما :ةينانبللا
 ربتعي كلذلو .قشمد هنم فوختت ام اذهو .ىلوا
 يه ةنهارلا ةلحرملا نا .نوعلطملا نويسامولبدلا

 ةلحرم اهنوك ءطسوالا قرشلاو نانبل يف لحارملا رطخا
 تايفصتلا ةلحرم يفو .تايوستلا ليق تايفصتلا

 دعصلا عيمج ىلعو ,احايم ءيش لك نوكيد

 [].تايئوتسملاو

 شلك زاوف
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 اهنا ىلا ريشي ام قفالا يف ودبي الو .ةعباسلا

 ةساسسل ةجتن ةبيرق ةياديت دهشت فوس . ظ

 ىتلاو يناريالا ماظنلا اهجهتني د يتلا ءاقرخلا تنعتلا

 نا ىلا ريشي ام قفالا يف ودبي ال امك .اهريسأ حبصا
 قلق برحلا هذهب نيرشابملا ريغ نيينعملا نم ادحاو
 يتلا تاحيرصتلا نا نم مغرلا ىلع اهرارمتسا نم اقح

 ابلاطم كاذ وا دلبلا اذه يف نيلوؤسملا ضعب اهقلطي
 رقتسالاو ملسلا ىلع ارطخ لكشت اهنال اهل دح عضوب
 .ةقطنملا يف نمالاو

 مهف :نوريثك برحلا هذهب نيرشابملا ريغ نوينعملاو
 ةلود نورشعو ىدحا - لقالا ىلع ايرظن - ىرن اميف
 اهيف نولوؤسملا عمسي لودلا هذه نم ضعبو .ةيبرع
 صاصرلا زيزاو خيراوصلاو لبانقلا راجفنا يود
 اهيف حفسي يتلا كراعملا رابغ ةدرجملا نيعلاب نوريو
 .يبرعلا مدلا

 هب موقي اكرحت دهشن :ةعباسلا ةنسلا ةيادب عمو
 مهدحا نا عمسنف ةيبرعلا ةيساموليدلا مالعا ضعب

 ةديفتسم ةيمالسا ةلود ف هريظن ةرايز ةصرف زهتني
 .يرداصتقالا ديعصلا ىلع برحلا هذه رارمتسا نم

 نم لذبت نا ةلودلا هذهل نكمي اذام اعم اثحبي يكل
 حيرصت يف ناث ملع لءافتيو .اهفاقيا ىلا ايعس دوهجم
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 7 : رولكس فوس وم قاغير نال ه هب قل
 ةيبرع ةفدحص بتكتو .ةلبقملا امهتمق يف برحلا هذه

 عم ةفقو هل نوكت فوس رخا املع نا روبحلا نم ريثكب

 ذه جتني فوسو ةيناردالا ةيقارعلا برحلا فلم

 فوس ةدحلا هذهب برحلا رارمتسا» نا ةفقولا هذه

 اهرارمتسا درجم ناكو «جيلخلا يف نمالا نيزاوم ددهي
 ىلغ قلقلا ريشي ريثأت هل نوكي نل لقا ةدحب ناو -
 .هذه نمالا نيزاوم

 يبرعلا يساموليدلا كرحتلا اذه سخين نل نحنو

 ةمق ناقعتا برق عمو برحلل ةعياسلا ةنسلا ةيادب عم

 احيحض ناك ام اذا ؛:نكلو .ريدقتلا نم هقح نيرابجلا

 كرحتلا اذه لثم ناف .اهجئاتنب ساقت رومالا ناب لوقلا

 رمثا امم رثكا ىلاحلا ههاجتا يف رمتسا ام اذا رمثي نل
 . تايضاملا تسلا تاونسلا لاوط

 يف تيطعا دق برحلا هذه نا ظحالن نا بجي .ةبادب

 اذهو .ةيناريالا ةيقارعلا برحلا مسا مالعالا لئاسو

 برح يض امنا .كلذك تسبل يهف .دقتعن 1 امدف أطخ

 سيل ام ةيخيراتلا روذجلا نم اهلو ةيسراف ةيبرع
 ناك دقو .كلذ ديكآتل دهجلا نم ريثكلا ىلا جاتحب

 هعقوم مكحب .ةيبرعلا ةمالا نم ءزح وه يذلا :قارعلل

 هضرا نع سل اعافد اهضوخ فرش قفارغجلا

 نعو اهلك ةيبرعلا ضرالا نع لي .ببسحف هبعشو

 هذه ءاقبو :هراطقا ىتش ِْف هلك يبرعلا بعشلا

 ال ةنيعم ةيرطق ةيفارغج ةحاسم يف ةدودحم برحلا
 امهم ةدعاسم ةيا ناف كلذ ىلعو .ةيموقلا اهتفص يفني

 يبرع رطق يا اهمدقب اهعون ناك امهمو اهمجح ناك
 بجي ال ءايفارغج هنم برقلا ةجرد تناك امهم قارعلل
 يف عقي بجاو يه لب ةّنم اهرابتعا مهو يف دحا عقي نا
 فعضا ةرئاد نمض نآلا ىتح اهغلب يتلا هدودح

 .نالقاع نايبرع فلتخي ال اذه يف و .ناميالا

 مدع رربي ام هل دعي مل اذه ناميالا فعضاو

 لدجلا سيياقم ف لب .ةيموقلا ةيحانلا نم ال :هزواجت
 ثادحا نا وه طيسي ببسل ,ةتحبلا ةيقطنملا
 ةريغصلاو ةريبكلا كراعملاو ةقباسلا تسلا تاونسلا
 يشغ نمل ىتح تتبثا دق .قارعلا اهضاخ يتلا اهيف
 نم ريثكب هبلا رظني ناك يذلا يناردالا دراملا نا هرصن

 مهبارح سوؤرب لاطبا فشك نا ام ,فوخلاو ةباهملا
 ال يذلا ليئضلا همجح يف ىدبت ىتح ءاطغلا هنع

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم نع اديعبو كلذ عمو
 دونب قيبطتو كرتشملا يبرعلا عافدلا ةدهاعم نعو
 نيمزتلملا ءالؤهل رذعلا ضعبلا دجب دقف .كاذو هذه

 .ايساموليد نوكرحتي مه اه :لوقيو ناميالا فعضا
 اذام :نييداع برع نينطا ومك لءاستن نا انل قحب نكلو

 ةيقارعلا» برحلا عوضوم ثحب يدجي نا نكمي
 لود مصاوع نم كلت وا ةمصاعلا هذه ْق «ةيناردالا

 ريدقتلا لماكب ظافتحالا عمو ؟ثلاثلا وا يناثلا فصلا

 ةمصاع ةيا يف يبرع لوؤسم يا هب موقي دوهجم لكل

 يملاعلا ماعلا يأرلل انمارتحا عمو .ةيبرع ريغ
 انئاب بيجن .اناياضق بناج ىلا نوكي نا ىلع انصرحو
 ةرورض نع اقيقر ايسامولبد امالك ىوس عمسن نل
 ةيا يف عمطن ال نا بجي ءاننكلو ؛برحلا هذهل دح عضو
 نا كلمن ال اننال :ليبسلا اذه يف ذختت ةيلمع ةوطخ
 ةوطخلا هذه لثم ذاختا ىلع كلت وا ةمصاعلا هذه مزلن

 ام وه سكعلاو .اهنزوو اهتيمها ىدم نع رظنلا ضغب
 درجملا مالكلا روذحم يف عقن ال ىتحو .العف ثدحي
 انئادعا عم ايلمع كرتشب انئاقدصا نم اضعب نا :لوقن

 نم حالسلا مدقي ال نمو ؛ةيناريالا برحلا ةلآ ةيذغت يف
 حالسلا الو لاملا مدقي ال نمو .لاملا مدقي ضعبلا ءالؤه
 رثكا داعتباللو .كاذ وا اذه مدقي نمع فرطلا ضغب

 بوبحملاو لجبملا ميعزلا» ىلا ريشن ميمعتلا ةرئاد نع
 ناريال هحالس ةناسرت حتفي يذلا «عئوس ليا ميك ادج

 اهبراحت امك اهبراحي يتلا ةيلايربمالا تارالود لباقم
 .ىفاذقلاو دسا يماظنك ةيمدقتلا يعدت ةيبرع ةمظنا

 دعت مل يتلا حالسلا تاقفصو نيصلا ىلا ريشنو

 يذلا يتايفوسلا داحتالا ىلا ريشنو .ناريا عم ةيفخم
 زاغلا ىلع ناريا ضوافي وهو انئاقدصا سأر ىلع فقي
 ءارزو نا دب الو ,ركني هلك كلذ نم ءيش الو .يعيبطلا

 ىلا كاذو اذه دعب بهذن اذاملف .كلذ نوفرعي انتيجراخ
 جرخي» امم اهريغ نمو اهنم ديرن اذامو ؟الثم نيلرب
 وهأ ؟.يبعشلا لثملا لوقي اميسح .رببلا نم ربزلا

 ؟انسامولبد كرحتن اننا لاقب نا درجم

 يذلا يسامولبدلا لمعلل ناف ءانفلسا امكو :سآب ال
 فقو هلالخ نم نولواحي ليبس برعلا ضعب هراتخا
 .اهركنن ال يتلا هتيمها :ةيناريالا ةيقارعلا برحلا
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 ةلصوبب دشرتسا ام اذا ليبسلا اذه يف رئاسلا نكلو

 اذه هليبس نا دجي فوس .بذجلا لماوع نم ةررحتم
 سلبارطو قشمد امه نيتيبرع نيتمصاع ىلا هدوقي
 يف ال يساموليدلا لمعلا زكرتي نا بجي امهيفو ,برغلا
 .يركانوك يف الو نيلرب

 وه امم برحلا ةمادا ىف ةمسيئرلا لماوعلا دحا نا

 بناج ىلا نيماظنلا نيذه فوقو وه برعلا عنص نم
 مستي يتلا كلت ىوس اهلدعت ال ةحاقوو ةفالصب ناريا
 .؛ليئارسا» بئاج ىلا ةدحتملا تايالولا فوقو اهب
 يف دهشتسن نا نكمي اننا رابتعالا يف انذخا ام اذاو

 طبرت ةيموق ةطبارب نيلثملا نيذه نيب ةنراقملا لاجم
 دق نيماظنلا نيذه نا دجنسسف ::ليئاريسا»ب اكريما

 اديعب اكريما اكرت ثيح ىلا ةحاقولاو فلصلا يف الغوا
 يساموليدلا كرحتلا لاجم يف انلْر امو اذاملف .امهءارو
 مالعال تالواحم ةديعب ةرتف ذنم دهشن دعن مل -
 فدهي سيل نيماظنلا نيذش عم برعلا ةيساموليدلا

 نحنف .يبرعلا فصلا يف يعيبطلا اهناكم ىلا امهتداعا
 هاّرتلاب امهعانقا فدهب لب .دحلا كلذ ىلا نيلئافتم ريغ

 ؟نيبراحتم «نيراج» نيب دايحلا فقوم

 اهناو تالواحم كانه تناك هنا باوجلا ناك ام اذا
 ضفرلاو تنعتلا رادجب امئاد تمدطصا اهنال تفقوت
 ثلاثلا امهكيرش عم ناماظنلا ناذه هيف كرتشبي ىذلا
 نا يسامولبدلا لمعلا فلاخي امم لهف .ينيمخ ماظن
 يمسرلا ىوتسملا ىلعو انلع ناماظنلا ناذه بلاطي

 ماظنلا عم نافقي امهلعجت يتلا بابسالا نايبتب
 تناك ام اذاو ؟دايحلا نامزتلي الو قارعلا دض يناريالا
 نا ىساموليدلا لمعلا فلاخي امم لهف امهبابسا امهل

 اهثحبل ةيبرعلا ةمقلا ةسسؤم ىلع اهضرعب ابلاطي
 ؟لقالا ىلع اهتلازا ةلواحمل وا اهتلازاو

 الا انهو ,هملعن ال امم كلذ ريغ باوجلا ناك امير
 جرح يا ايسامولبد نوكرحتي نيذلا ءالؤه رعشتسي
 ءارقشلا ابورواو ءادوسلا ايقيرفا يف نوثحبي مهو
 هذهل دح عضو ةرورض لوح اقيقر امالك مهعمسي نمع
 ؟برحلا

 ايسامولبد اوكرحتي نا نوديري نيذلا ءالؤه ىلع نا
 .برغلا سليارطو قشمد رطش مههوجو اومميب نا
 نواهتلا نع فكت نا مهتيساموليد ىلع نا اوملعي ناو

 لك رزو امهتنايخب نالمحتي نيذللا نيماظنلا نيذه عم
 ةفاحصلا ىلع ناو .ذرتو مذرشت نم ةمالا هيناعت ام

 فلمل مهحفصتو يساموليدلا مهكرحت ءابنا يطغت يتلا
 ةطاسولا تسيل نا يعت نا ةيناريالا ةيقارعلا برحلا

 ولتن فوس ينلا الو ةريخالا لبق الو ةريخالا ةيروسلا
 عيسوت مدعب ناريا عانقا ىف اهرامث تطعا يتلا يه

 ةيقرشلا ةمالا ةباوب ىلع نولتاقملا لب :برحلا قاطن
 نورعشي نيذلا مه لذلا نمز يف زعلا ةفقو نوفقي نيذلا
 ىلع .اهنوعنقي ال .ناريا نومغريو مهزجعب سرفلا
 .ةميزهلا ساك عرجت

 سليارطو قشمد وحن برعلا هجوتي امدنعو
 يف راس دق يساموليدلا مهكرحت راطق نوكي .برغلا
 [ 1. حيبحصلا داحتالا

 روقغلا دبع قراط
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 ! طقف ٠١ :درت ةضراعملاو عارتقالا ىلع لبقأ نيدخانلا نم 812 :لوقت ةلودلا

 نط ةيرصملا ةضراعلا
 ىروشلا تاناشنلا ةهالم ىف

 اقل راثأ ةلازإ ىلع لمعتو ةموكحلا عطاقن ةدحوم ةهدج ىلا راسدلا ةوعد

 : نام وش دمحم  ةرهاقلا

 تاباختنا يف مكاحلا ينطولا بزخحلا زوف ناك "1

 اهضاخ هنآل ءادكؤم أرمأ ىروشلا سلجم  ةللق# |
 نكل :ةضراعملا بازحا ةعطاقم دعب ًادرفنم (..
 نويلم ١١,١ لابقا يف  عيذأ امك تناك ةأجافملا
 نم 4١,8/ ةبيسنب باختنالا قيدانص ىلع بخان
 زوفو .بخان نويلم 1١,5 غلابلا نيبخانلا عومجم
 تاوصألا عومجم نم ٠١// , ؟ ةبسنب ينطولا بزحلا
 . توص نودلم ١4 اهردقو نييدخانلل ةحيحصلا

 ىف كوكشلا ةراثال ةضراعملا تعفد بسنلا هذه
 ةيلخادلا ةرازو تمهتا دقف :تاباختنالا ةيلمع ةمالس
 حلاصل اهريوزتو ةيقيقحلا جئاتنلا يف بعالدلاب
 بعشلا نا ةضراعملا فحص دكؤتو .ينطولا بزحلا

 ةبسن ناو .تاباختنالا ةعطاقمب اهنوعدل باجتسا
 دقو .نيبخانلا عومجم نم ٠١/ زواجتت ال روضحلا
 ضعبو ةضراعملا فحصو بازحأ ويودنم كلذب دهش
 فحص للئدتو .بئاحألا نيلسارملاو مالعالا لاحر

 ىروشلا سلجم تاباختنا جئاتن ريوزت ىلع ةضراعملا

 سلجم تاباختنا ةكرعم جئاتنب داهشتسالا لالخ نم
 ,.ةكرعملا هذه ةنوخس مغرف 4 ماع بعشلا

 ه , ١ ىوس اهيف كراشي مل :ةضراعملا بازحا ةكراشمو
 ؛نيبخانلا عومجم نم /417 ةبسني يأ .بخان نويلم
 .طقف توص نويلم 1٠, ىلع ينطولا بزحلا لصحو

 روضحلا ةبسن عفترت نا لوقعملا ريغ نمف يلانلابو
 تناك نا دعب 8١,8/ ىلا ماعلا فضنو نيماع لالخ
 نبالم ”, ٠ نم ينطولا بّزحلا بيصت عفتربو 4

 . توص نويلم ٠١ ,9 ىلا يباختنا توص

 ةذحافملا عئاددلا
 جئاتنب تئجوف دق ةضراعملا بازخا نا ةقيقحلاو

 نم تفثك اهناو اميس ال ؛ىروشلا سلجم تاباخحتنا
 لمأت تناكو :تاباختنالا ةعطاقمب نينطاوملل اهتوعد

 ىلع لوصحلا نم ينطولا بزحلا نكمتي ال نا يف
 .هزوف نالعال ةمزاللا نيبخانلا تاوصا نم /١٠لا
 دعب كلذ قيقحت يف ةضراغملا بازحا لامآ تززعت دقو
 ,تاباختنالاب عراشلا لجر مامتها مدع حضتا نا
 بازحا نيب قيسنتلا لاكشا تدعاصت نا دعبو

 كرتشم يريهامج رمتؤم نم رثكأ تدقعف ؛ةضراعملا
 لمعلا بّرح همدق اعورشم ةضراعملا ءامعز اهمف شقان

 برق نع اونلعأ امك يبزحلا لمعلا قاثيم رادصال
 لمتشيو ,يطارقميدلا حالصالل يموق عورشم نالعا
 :ةيئانثتسالا نيناوقلاو ءىراوطلا ةلاح ءاغلا ىلع

 ناو ءهيئانو ةيروهمجلا سيئر باختنا ةرورضو
 لوصحلل تاثيهلاو تاياقنلا ىلع ضرعيس ع ورشملا
 .اهددبأآت ىلع

 ةيموكحلا قحصلا تمهتا تاكرحتلا هذه ءاْزأ
 ددنو :ةيطارقميدلا ةايحلل ةءاسالاب ةضراعملا بازحا

 ةضراعملا رارقب نيلوؤسملا رابكو كرابم سيئرلا
 روتسدلاو نوناقلل فلاخم هنأل :تابياختنالا ةعطاقم

 مظن كلذك :ةحيحصلا ةيظارقميدلا ةسرامملا دضو
 ةيباختنالا تارمتؤملا نف ةلسلس ينطولا بزحلا
 دشحو .بونحلا ىلا لامشلا نم رصم تاظفاحم تطغ

 يف ةكراشملا ىلع نينطاوملا ثحل هتايناكما لك بزحلا
 ىريو :هيحشرم حلاصل تيوصتلاو تاباختنالا
 ةلاغق تناك ينطولا بزحلا تاكرحت نا نويقارملا

 لكاشم نم ريثك لحب تطبترا اهنوكل ةرثؤمو
 يىلاو فسوي. د نلعا ثيح .فيرلا يف ةصاخ .نينطاوملا
 ١ 4” عم حلاصتلا ةعارزلا ريزوو ينطولا بزحلا نيمأ

 حومسم ريغ ةيعارز ضرا ىلع ءانبلاب اوماق حالف فلا
 .اهقوف ءانبلاب
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 يدحنلا هحاوب ينطولا و

 ليجست ىلع ينطولا بزحلا صرح نا ودبيو
 نا ىلا عجري ىروشلا تاباختنا يف ريبك راصتنا

 رابتخاو بزحلا هجاوب دحت ىلا تلوحت دق تاباختنالا

 ىركذلاب لفتحيو هساري يذلا كرابم سيئرلا ةيبعشل
 ةعطاقم ناف كلزك :مايألا هذه مكحلا هيلوتل ةسماخلا
 دعاوق ىلع ارفاس اجورخ تلكش تاباختنالل ةضراعملا

 ةوقب كلذل يدصتلا ىعدتسا امم .ةيطارقميدلا ةبعللا
 نا نا :ةضراعملا ريثأت فعضو ,مكحلا ةيبعش تايثال
 بسحتس تناك تيوصتلا يف نيكراشملا ةبسن يندت
 ةبسنلا هذه تناك ولو ىتح ةضراعملا ةوعد حلاصل

 ىدل ةيسايسلا ةكراشملا فعضل اهتقيقح يف عجرت
 ةيسايسلا ةايحلا يف ةرهاظ تحبصأ دقو .نينطاوملا
 .ةيرصملا

 ٍرسدلا ةيدح
 يف ًأدعقم 7١ ىلع ينطولا بزحلا لصح لاح يأ ىلع

 يف ةيسايسلا ةحاسلا تلغشناو :ىروشلا سلجم

 يف همدع نم ريوزتلا ثودح لوح لدجلاب رصم
 هذه يف مكحلا نع ًاديعبو .ةريخألا تاياختنالا

 عوقوب ةعنتقم ةضراعملا نأف .,ةكئاشلا ةيضقلا

 نم ديزيو مكحلا نيبو اهنيب دعابي ام وهو .ريوزنلا
 .ةيردنكسالل زيريد ةرايز دعب ترهظ يتلا ةقثلا ةمزا

 نم فوختت تحيصا ةضراعملا نا حضاولا نمو

 سلجمو تايلحملا اهيف امي ةمداق تاباختنا جئاتن

 ىلا ةضراعملا تاوصا ضعي تعد كلذلو .بعشلا

 تاباختنا ةبأ يف كارتشالا ضفرو .ةموكحلا ةعطاقم

 فارشا لظ ىفو ؛يلاحلا باختنالا نوناق لظ يف ةمداق

 .ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع ةيلخادلا ةرازو

 نل ىروسشلا تاباختنا ةمزا نا نوبقارملا ىريو
 دق لمعلاو عمجتلا يبزح ناو ًاصوصخ .ًابيرق يهتنت
 "هلا نمضض ىروشلا سلجم يف نييعتلا ضفر انلعا
 ناف كلذك :مهرايتخا كرابم سيئرلل حي نيذلا ًاوضع
 ادبم ضفر دق سيساتلا تحت يرصانلا بزصحلا

 فقوملا دفولا برح نلعي نا حجرملا نمو .نييعتلا
 تانهكت كانه ناف ؛ةمآألا»و :رارحألا» ابزح اما .هسفن
 ىريو ,نييعتلا ةيضق نم ريخألا امهفقوم لوح ةديدع
 هتركف لوبقل ليما ريغصلا ؛ةمألا» بزح نا نوبقارملا
 ذاختال ةضراعملا بازحا دوهج ناف اذه ثدح اذاو

 وأ :راهنتس ةدضارقميدلا ةدضقلا هاحت ةدحوم فقاوم

 رئاود ضعب تراشا دقو .اهفادها ققحت نل لقألا ىلع
 نيب ةهبج مايق تحرتقاو لامنحالا اذهل ةضراعملا
 لمعلاو عمجتلا يف ةلثمم راسيلا ىوقو بازخا
 نييعويشلاو سيساتلا تحت يرصانلا بزحلاو
 ىوقو بازحا مضت نل ةهبج اهنا يا .نييموقلاو
 عقاولاو .نيملسملا ناوخالاو ةمالاو رارحالاو دفولا
 اميس ال راسيلا رئاود يف ابيحرت يقالت ةوعدلا هذه نا
 ةينيميلا بازحالاو دفولا فقاوم تدا نا دعب
 لمعلاو ءاقلل ةصرف نم رثكا عايضل ةريغصلا

 لك لظت ما ..راسيلا ةهيج جرخت لهف ..كرتشملا
 لصوتلا وأ :ةهبج قيقحتل ىعست ةضراعملا فارطا
 0.؟ةداغ راهنت فقاوم قيسنت ىلا
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 رم جا اخت راء طر رو ص بر ا مج جن ينو ادد

 و سوو ةعيلطلا»

 يف اهترافس ريع رصم تبلط ةظحل رخآ يف
 ريرو نيسح دمحا ديس ةرايز ليجأت موطرخلا
 يلاتلاب لجأ يذلا رمألا ,ةينادوسلا ةيلخادلا

 ةمزا جارفنإ برقب اورشب نيذلا نيبقارملا لؤافت دعوم
 ذنم نيقيقشلا نيدلبلا تاقالع تداس يتلا روتفلا
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 كرايم .رونفلل بايسا ةدع :يدهملا قداصلا هب

 م 777” ل 7 رب ات او ورك

 مفاقثلا موسم ديزملل اطتمو نوعا رصلا لقوا:

 اهارألا 5 رد
 نادوسلا .. ى
 وا سجلوا حوا سطو نامت: ةي نا قمل

 ىلوت ذنم اهتدح تدعاصتو .ةيبعشلا ةضافتنالا

 ةياهن ف ةيفالتئالا ةموكحلا ةسائر يدهملا قداصلا
 .!يضاملا ليربا

 دها ويشلا نم ددع نم ةءاتقسم ودبب ام ىلع ةرهاقلا

 ىلا اهتبسن دح ىلا ءاهل ةئوانملا ةيمالغالاو ةيسايسلا
 قيثوتل هتاردابم ةصاخو ةايصخش يدهملا قداصلا

 .ادينل عمت هتاقالع

 ارض او تبون اروا وجت اج ب نمت أب

 20) - [ .:مانخرا1 ن نجت مط مق -



 نع اقيقحت ترشن دق «ةيبرعلا ةغيلطلا» تناكو
 باقنلا هيف تفشك ,ةرهاقلا ةعماج يف سيردتلا ةئيه يدان نم ةوعدب رصمل يدهملا قداصلا ةرايز ليجات
 لوح رضم يف رارقلا عنص تاسسؤم فالتخا نع
 ةيباينلا تاباختنالا جئاتن ناو ةصاخ «ةرايزلا تيقون
 نا اهتيشخ نعو ,نادوسلا يف دعب تنلعا دق نكت مل
 يرداحتالا بزحلا يعارو ةيمتخلا ةفئاطلا ميعز ينغريملا نامثع دمحم ديسلا ةرايزلا بضغن
 حلا يتلا ةبعصلا بلاطملا ىلا ةفاضالاب :يطارقميدلا
 ةرضاحم ءاقلا اهنمو .هترايز جمانرب يف قداصلا اهيلع
 ةلواحم نم هيلا يدؤت دق امو :نادوسلا يف ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت لوح فيرشلا رمهزألا يف ةحوتفم
 ريكعت رصم يف ةينيدلا تاعامجلاو نيملسملا ناوخالا
 موصخ ىوقأ ,يدهملا قداصلا ىلع ءادتعالا وأ نمآلا
 اهميعزو نادوسلا يف ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا
 .!يبارتلا نسح روتكدلا

 يدهملا قداصلا ةرايز تلجات ةيناثلا ةرملل مث
 .!اهمامتا نود ةأجف تلاح يتلا بابسألا نع نيدلبلا نم يا فشكي نا نودو ءاهدعوم دّدح نا دعب ةيناثلا

 ىربنإ يدهملا قداصلا نا ليلحتلا ضرعم يف ليقو
 نيذلا ةيرصملا بازحالا ءامعز نم هفويضب بحري
 ةيعمجلا داقعناب ةكنهتلل موطرخلا اولصو
 .يريمن ميلست ةيضق نامرد مأ يف مهل هماقا يذلا لفحلا يف حرط امدنع يموجه وحن ىلع .ةيسيساتلا
 ناك لقالا ىلع وأ ..نيدلبلا تاقالع يف روتفلا ديعصتل هتاهجوتو هاياون نع ةرشابم ريغ ةقيرطب ىحوأو
 هسيئرو يطارقميدلا ينطولا بزحلا دفو عابطنا كلذ
 .ىلاو فسوب روتكدلا هماع نيمأ و

 اولا ةريفملا عبرا
 يطارقميدلا ينطولا بزحلا رمتؤم داقعنا نا ريغ

 نيماظنلا نيب ءانبلا راوحلل ةحناس ةصرف ناك ؛ارخؤم
 حالص موحرملا ىرجأ دقف .ءينادوسلاو يرصملا

 بزحل يسايسلا بتكملا وضعو قداصلا قيقش يدهملا
 ةدايقلا عم ةعسوم تاثحايمو تاءاقل .ةمأآلا
 ددعص ىلع ةييط جيفاتن ترمثا رصم ِق ةيسايبنلا

 تاءارجالا نم ةعومجم لوح قافتالاو قفاوقلا
 تافالخلا ةيفصتن ىلا يسرد ,ةلدايتملا تاردابملاو

 تايدحتلا ةهجاومل غرفتلاو نيماظنلا نيب ةيوناثلا
 «نادوسلاو رضم هباحت يتلا ةكرتشملا راطخالاو

 ,نيدلبلا نيب ةيبعشلاو ةيمسرلا تاقالعلا ةيمنتو

 نيب ةمق ءاقل بدترن قافتالا اذه دونب نبب نم ناكو

 .!كرابم سيئرلاو يدهملا قداصلا
 ةييطلا اياونلا هتهتشإ امب تأت مل حايرلا نكل

 :لقألا ىلع ةثالث بادسأل ةلدايتملا

 طاحا يذلا كرتشملا مهافتلا ءوس ىلا عجربو :لوألا

 ,نيدلبلا نيب تاقالعلا ىرجم ةقاعا ف ببستي ال ىتح يريمن ميلست عوضوم ءاصقا لوح قافتالا ذيفنتب
 ءاضقلا مكح راظتنا ىلع كرابم ينسح سيئرلاو ةدايسلا سلجم سيئر ينغريملا دمحا ديسلا قفتا دقف
 هب نيتلودلا لوبقو كئاشلا عوضوملا اذه يف يرصملا

 .هذيفننو
 يذلا ينادوسلا ماعلا بئانلا نا ةلكشملا نكل

 نم ادحا دجي مل ةمكحملا ةسلج روضحل ةرهاقلا لصو
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 ترسبتعا اميفو .هلابقتسا يف نييرصملا نيلوؤسملا
 لوكوتوربلا تايجاوب ةناهتسا فقوملا اذه موطرخلا
 ريغ ةمهم يف ءاج هنا ةرهاقلا در ناك ؛ينادوس ريزو عم
 ةيسامولبيدلا تاونقلا ربع غلبت مل اهناو ..ةيمسر
 .همودق دع ومب

 نفسؤم لثداح
 ممستلاب ماعلا بئانلا ةباصا نا رمالاو ىهدألاو

 وبا قوراف ةدئام ىلع كامسألا نم ةبجو هلوانت بقع
 ىلا تلقن .برعلا نيماخملا داحتا ماع نيما سبع
 تناك ةيرصملا تارباخملا نا ىلع ةينادوسلا فحصلا
 ةسلج رضحي ال ىتح هميمسنل ةتيبم ةلواحم ءارو
 .!ةمكحملا

 هتموكح باطخ يف يدهملا قداصلا ةبلاطم :يناثلا
 يف رظنلا ةداعإ وأ ءاغلاب ةيسيساتلا ةيعمجلا ماما
 رصم در ءاج دقو .رصم عم كرت ُ ١ عافدلا ةيقافتا

 راشتسم زايلا هماسا روتكدلا ناسل ىلع رشابملا
 هذه نا دكا امدنع :ةيسايسلا نوؤشلل كرابم سيئرلا
 رصم ناو ؛نادوسلا بلطمل ةباجتسا تزجنا ةيقافتالا
 اققحم نادوسلا هاري امل ًاقفو اهليدعت وأ اهءاغلا لبقت

 ش .!هحلاصمل

 نم ينادوسلا ةراجتلا ريزو باحسنا :ثلاثلا
 يف رظنلا ةداعال ةرهاقلا يف ترج يتلا تاثحابملا
 رصم نا ىوعدب ,نيدلبلا نيب يراجتلا لوكوتوربلا
 يرصملا لورتبلاب ةينادوسلا علسلا ةلدابم ضفرت
 تنلعا يذلا تقولا يف .نادوسلا هجاتحي يذلا
 نآل ائجافم ناك ينادوسلا ريزولا بلطم نا ةرهاقلا
 لدابتلا علس ددحي نيدلبلا نيب عقوملا لوكوتوربلا
 ةلمعلاب رصم هعيبت يذلا لورتبلا اهنيب سيلو
 !ةبعصلا

 نيب روتفلاو فالخلا رهاظم تمقافت اذكهو

 يتلا ةينادوسلا فحصلا ضعب تبعلو .نيدلبلا
 مارضإ يف لوؤسم ريغو اريطخ رود اثيدح تردص
 ّدح ىلا .رصم اياون يف كوكشلا ءاوجا ةراثاو رانلا
 ,لينلا هايم ميسقت ةيقافتإ يف رظنلا ةداعإب ةبلاطملا

 ةعماج رودب ديدنتلاو .بيالح ةرماؤم فلم حتفو
 يف ةيرصملا سرادملاو موطرخلا عرف ةرهاقلا
 يف ةيسارد حنم نم رصم همدقت ام ناو ..نادوسلا

 ةنميهلل ةلواحم وه امنإ نيينادوسلا ةبلطلل اهتاعماج
 .ينادوسلا لقعلا ىلع

 قداصلاب كرابم ينسح سيئرلا ءاقل دعوم ءاج مث
 دقع يذلا يقيرفالا ةمقلا رمتؤم داقعنا لالخ يدهملا
 دقو ؛نوحشملا وجلا اذه طسو ابابا سيدا يف ارخؤم

 يريمن ميلست عوضوم حتف يدهملا قداصلا داعا
 ..ةقلعملاو ةكئاشلا اياضقلا نم هريغو

 جئاتن نع كرابم سيئرلا نويفاحصلا لأس امدنعو
 :رهاظ بضغ يف لاق ..يدهملا قداصلا عم هعامتجا
 ..اننيب رادامي ىردا وهف هولأسا

 رصم نا ..موطرخلا يف ةميلع رداصم دكؤت انه نمو
 نم باحسنالا بولسا ابيرقت رهش ذنم سرامت تادب
 وحن اهتاردابم صيلقتو ةينادوسلا ةسايسلا ةبلح
 ناك اميرو .اهتيمنتو نيدلبلا نيب تاقالعلا نيسحن
 نكمم هجوت لضفأ اذه نا اوار ةرهاقلا يف رارقلا عانص

 ءوسو كوكشلاو ةعيقولا تالواحم ضاهجال نآلا
 [1.!دمعتملا مهافتلا

 ١1 هدي مكلا ىمطاتلناع مثلك هذ اخاع

 "1 _ ١925 لوا نيرشت ١4 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ءادديرد و هن نو زج تيري مور وعي وول ربو كراج جيري مل د دي م تو ب مدت كاما طويت يوازي يعدم هو عربا ال ماع ايما

 قافتا ساسا ىلع تماق يتلا :ةيفالتنئالا»

 قحساو زيريب نوعمش نم لك نيب رشايم
 ,نوريثكلا نهار لب .اليوط رمتست نا نكمي ريماش
 نم وا «:توريحد» و «لمعلا» يبرح لخاد نم ءاوس
 ام ناعرس «يعرشلا ريغ» جاوزلا اذه نا ىلع .امهحراخ

 ددرتي ملو .ةموكحلا هجاوت ةمزا لوا ىدل ككفتي

 ةكرح ميعزو .ةرازو الب ريزولا .نامزياو ارزيع
 لوحتت فوس ةموكحلا تاسلج نا لوقلا نع .«دحاي»
 «لمعلا» ءامعز اهلالخ موقي ةرمتسم تانحاشم ىلا

 فاضاو .اضعب مهضعب نويع ءقفب «دوكيللا» و
 نع هنولأسي اوناك نيذلا نييفاحصلا ضعب ماما لوقي
 نوكي فوس :تلكشت نا دعب ةموكحلا هذه يف هبأر
 ...اعم نآ يف ايلسمو اعتمم رظنملا

 ةموكحلا تبرض يتلا ةدعارلا فصاوعلا نكلو
 لاصيا يف حجنت مل ؛جراخلا نمو لخادلا نم ةيفالتئالا

 هاركالاب جاوزلاو .«لالحلا ضغبأ» ىلا ريماشو زيريب
 لخاد نييسيئرلا نييسايسلا نيلتكتلا نيب مق يذلا
 لهف ىلوالا ةلحرملا ةياهن ىتح دمص ينويهصلا نايكلا
 اذه ةدايق يف حجنيف زيريب ةراهم لثم يف ريماش نوكيس
 رحب طسو تاسكاشملاو تاضقانتلاب لفاحلا زكرملا

 !؟تامزالا

 ةدماجلا ةبدصملا
 تقفو يتلا يه اهدحو «ةبيصملا» نا فورعملا نم

 ناك يذلا مكحتسملا ءادعلا مغر ريماشو زيريب نبي

 ناكما يف نا دحا روصتي نا بعصلا نم ناكو .امهنيب
 ف ةحماج ةبغر امهكلمتت نيذللا نيميعزلا نيذه
 اذه لثم ىلع اقفتب نا ةموكحلا ةسائر ىلا لوصولا
 ةرتف لالخ بصانملا لدابت ىلع مئاقلا ءطسولا لحلا»
 دعب ءاج يذلا قافتالا اذه نا ةقيقحلاو .ةددحم ةينمز

 ناك ؛عيباسا ةتس لاوط ترمتسا ةقاش تاضوافم

 ةرورضب نييسايسلا نيميعزلا نم لك ةعانق صخلي
 لامتحا ةهجاوم مدع لجا نم ام لح ىلا لوصولا

 يتأت نا عقوتملا نم نكي مل ةديدج تاباختنا ءارجا
 اهبلا تلصو يتلا جئاتنلا نع اريثك فلتخت جئاتنب
 . 15814 زومت رهش لالخ ترج يتلا تاباختنالا

 نكت مل اهتاذ دحب ةيفالتئالا ةموكحلا ةدالوو

 نا لبق ةيرصيق ةيلمع نم رثكال تعضخ لب .ةلهس
 لقعلا نا كش الو هيف تتا يذلا لكشلا ىلع يتات

 ١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 4/١ ١ لوأ نيرشت ١4/7

 وفعلا 1 1 نودففعت ع قيقا 7 8 لقوافأ ١

 0 ا

 بيهانملا ناش ريماشو زيريب

 اودع رتسأ قافلاو ةيكيتكلاا كاف :هوكيللاو لمعلا ٠
 يفق نكد ف نراك رطاقلاو منعا كيفن

 ذيفنتلا عضوم فالتئالا ةركف عضو ىلع هدحول

 ةدعاسملا ةيكريمالا ةينقتلا مدقت مل ول .يلعفلا

 هزهل ةبكريمالا ةياعرلا تناكو .ةمزاللا «ةيتسحوللا»

 رمت ةمزأ لك دعب رثكأف رثكا زربت .ةيفالتئالا ةموكحلا
 . نييسيئرلا نيفرطلا ؛قالط» ىلا يدؤت نا نود اهب

 نيب عمج يذلا نا دعب ام يف نيبتي ادب اذكهو
 ,ةكرتشملا ,ةيدصملا» نم رثكا .دوكيللا» و .لمعلا»
 ءانثتساب .ةموكحلا فارطا نيب فالخلا طاقن ناو

 امم لقا يه ةيصخشلا تاسكاشملاو تانحاشملا ضعب
 عارصلل ةبستلاب اصوصخو .رهاظلا يف ودبي ناك
 .ينودهصلا  يبرعلا

 قفحنب مل لاهر
 تاناهرلا عيمج تطقس هناذ بيسلا اذهل اميرو

 نكت مل ذا .«دوكيللا» و «لمعلا» نيب فالتئالا لشف ىلع
 نم ةموكحلا تمح يتلا يه طقف ةكرتشملا ةحلصملا

 قافتا ىلوالا ةجردلاب اهامح يذلا امناو .رابهنالا

 روتكيف لعلو .ةيسيئرلا اياضقلا مظعم ىلع اهفارطا
 بزحل افيلح ناك يذلا «ماباملا» بزح سيئر فوطمش
 ,«خارعملا» عمجت نم جرخو اماع ١١ لاوط :لمعلا»

 نم اهبنت رثكا ناك :ةموكحلا هذه ليكشت ىلع اجاجتحا
 دقف .ريماشو زيريب نيب قافتالا لومشو قمع ىلا هريغ
 كف ىلع ناهرلا نا» :الئاق ةموكحلا ليكشت ةادغ قلع

 ريماشو زيريب لظيسو .هيف اغلابم نوكي دق فالتئالا
 نلو .نيعئار نيماوقت ةنس نيسمخ ىتح نآلا نم
 ةيسايسلا ةقاذحلا نم غلب امهم صخش يا عيطتسي

 دوقي امهياو ,لمعلا» بزح دوقي امهيأ زيمي نا
 .«دوكيللا»

 ةفيحص يف يسايسلا قلعملاب تعفد ةقيقحلا هذه
 ةموكح نا لوقلا ىلا ةلقتسملا ةينودهصلا ءسترااه»

 زيريب ناو .«دوكيللا» حلاصل ةموغلم ؛نيسارلا»
 نآلا وهو .«دوكنللا» عم هقافتا يف رمحالا طخلا زواجت

 ريماش طورش رابتعالا نيعب اذخآ مكحلا ىلا رطضم
 لحا نم ةيمدقتلا ةمئاقلا ةداق دحا نكلو .هراصناو

 ال هنا :الئاق , رخآ قلطنم نم مالكلا اذه ىلع در مالسلا
 لصفت تناك ةيقيقح تافالخ ةمث نأب الصا دقتعي
 ةداق دحا ددرتن مل نيح يف .«دوكبللا» نع ٠ :لمعتلاو

 يف نومار ميباح +لمعلا» ٍبْرَح لخاد يلاربيللا حانجلا
 «لمعلا» ةدايق ةسايس فصو يف كلذ نم دعبا باهذلا

 ةيسايسلا ةجهللا لمعتست ةدادقلا هذه نا لاق ذا
 .اناهاك ريثام ماخاحلا اهلمعتسي يتلا اهتاذ

 ةموكحلا يف «نيسأارلا» نيب تافالخ ةمث نا حيحص

 دق ؛يكيتكتلا عونلا نم تافالخ اهنكلو .ةئفالتئالا

 نم يه ةيساسا ةطقن لوح نايحالا مظعم يف رصحنت
 نم لب .نيسارلا نيذه نم «لوالا سارلا» نوكي
 ةحماطلا , ةموكحلا ىف ةكراشملا ىرخالا سوؤرلا
 نايكلا يف ةيمها رثكالا بصنملا لغش ىلا اهعيمج
 تتبثا دقف يجيتارتسالا ديعصلا ىلع اما .ينويهصلا
 نيب ةشهدم ةروصب متي نواعتلا نا تاروطتلا

 ةيسايسلا ىوقلا ىلا ةفاضالاب «دوكيللا» و ,لمعلا»
 .مئاقلا فلاحتلا يف ةكراشملا ىرخالا

 يحدنارنسا قافنا

 .فورغملا يدوهبلا يفحصلا كويلباك نونمأ لوقبي

 نيب يجيتارتسالا مهافتلا نا ءاسنرف يف ايلاح ميقملاو
 ريبكلا فارحنالل ةيعوضوم ةجيتن دوكيللاو لمعلا
 هتاحورطا نع دعتباف «لمعلا» بزح هيف عقو يذلا
 بكرب ايئاهن قحتلي يكل ةيطارقميدلا  ةيكارتشالا
 ردحنملا «يلدئارسالا» عمتجملا برضي يذلا فرطتلا

 .ةلصا وتم ةروصب نيميلا وحن
 «دوكيللا» جمانربب مازتلالا جهن يف زيريب راس دقل

 تاحورطالا اما .ةموكحلا ةسائر ىف هدوجو نم مغرلاب
 لبق ءلمعلا» بزح مساب اهي مدقت دق زيريب ناك يتلا
 ىوقلا تاوصا بسك لجا نم ةيباختنالا ةكرعملا
 ينويهصلا نايكلا لخاد برعلاو ةيلاربيللا تارايتلاو

 .ةيرخم ةقيرطب اهنع عجارت دقف
 ىلا :نانبل نم باحسنالا ىلا هتوعد نع عجارت دقف

 نما نامض» طرشب باحسنالا اذه طيرت ىرخا ةوعد

 كرتي طاطم طرش وهو «ليئارسال ةيلامشلا دودحلا
 بيسلا اذهلو :تالامتحالا عيمج ماما احوتنفم بابلا

 يف ةينودهصلا تاوقلا عيمجت ةداعال ةطخ زيريب ذفن

 اضفر نانبل نم اهيحس اضفار يدقنكا طبرشلا

 ريماشل رخآلا هجولا :زيريب
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 ةلكشملا لح ىلا هتوعد نع زيريب عجارتو .اعطاق
 امكح نيينيطسلفلا ءاطعا ساسا ىلع ةينيطسلفلا
 ةمظنم عم ةكراشملاب تاونس سمخ ةدمل الماك ايتاذ

 دوكنللا ةوعدل ةفددر يه ىرخا ةوعد ىلا ريرحتلا

 نع لزعمبو . ضرألل ال بعشلل يتاذ مكحب ةبلاطملا
 .ةزغو ةفضلا يف نيينيطسلفلل يقيقح ليثمت يا

 يف «لماشو يقيقح مالس» ل هتاءاعدا نع عجارتو

 تاعارصلاو بورحلا ماما ايئاهن» بابلا قلغي ةقطنملا

 نمرثكا لاق امك ؛ كرتشملا نواعت ةريبك تالاجم حتفيو
 ةسائر هملست ليق اهاقلا تاملكو تاباطخ يف ةرم

 «مالسلا» ةقرو لامعتسال ةطخ نع افشاك .ةموكحلا

 ماما عشبلا ينويهصلا نايكلا هجو نيسحت لجا نم
 يف ناعمالا لجا نمو .ةهج نم يملاعلا ماغلا يارلا
 بماك» ةرغث نم اديفنسم .يبرعلا فصلا قيرمت
 ةحاسلا لخاد تاداسلا رونا اهحتف ينلا :ديفيد

 مث ؛ةيردنكسالا يف كرابم عم زيريب ءاقلو .ةيبرعلا
 راطا نع اجرخب مل .نارفيا ىف يناثلا نسحلا عم هؤاقل

 ىلع لوصحلا ىلا ةفداهلا ةيتيتفتلا ةطخلا هذه

 تاحاس يف اهيلع لوصحلا ناكمالاب نكي مل بساكم

 .كراعملاو برحلا

 ةديدج ةانق حتف يف زيريب حجن نارفيا ءاقل ربعف
 نيعادلا ىلع قييضتلا يف مهاست يبرعلا نطولا لخاد
 ةيردنكسالا ءاقل ربعو .ينويهصلا نايكلا ضفر ىلا
 بماك تايقافتا ىلا ديدج نم حورلا ةداعا يف حجن

 رثا  لقالا ىلع تومن تداك وا - تنام نا دعب ديفيد

 .تاداسلا لايتغا باقعا يف مكحلل كرابم سيئرلا ملست
 بسكمرمالا ةقيقح ف وه اباط لوح ميكحتلا ىتحو

 نأ كلذ .رصمل ابسكم هنوك نم رثكا ينويهصلا نايكلل
 عازن دوجوي يرصم فارتعا هنا ىلا ةفاضا ميكحتلا

 ضرا ةعطق ىلع ةدايسلا ىلع ةينودهصلا ةموكحلا عم

 عجارت ىلا ةراشا هناف .اريخا ةيبرعو لوا ةيرصم
 بماك» دويق نم صلختلل ةقباسلا اهنالواحم نع رصم
 « دقن د

 ,نيرخآلا ناكفاو ...يلاعلا توضلا :ريماش

 - [ ماهل نمط مطهمطأت 3 ١

 عم ةمقلا ءاقل عضو لؤاح كرابم سيئرلا نا مغرو

 ناف :مالسلل يل ود رمتؤم» ىلا ةوعدلا ةلظم تحن ريريب

 ام ناعرسس زيربب نا كلذ .ةرمثم جانت ىلا دوي مل كلذ

 يه ةيزيجعت طورشب يلودلا رمتؤملا ىلع هتقفاوم طبر
 اذه ىف عاسم ةبا بدلاود يف يصعلا عضو ليبق نم

 رمتؤملا اذهل اموهفم حرط هنا ىلا ةفاضا .داجتالا

 نا .«دوكنللا» ةداق عيمج هب بحر ابيحرت يقل يل ودلا

 ةسلج نم رثكا نوكي نل رمتؤملا اذه نا زيريب ربتعا
 نيب ةرشابمو ةيئانث تاضوافمل لاجملا حيتت ةيحاتتفا
 ةمظنم ءانثتساب ةقطنملا ف عارصلاب ةينعملا فارطالا

 .ةينيدطسلفلا ريرحتلا

 قاد فالدتالا

 ضعب تدبا ةموكحلا ةسائر زيريب حملست امدنع

 در دقو .هتسايس نم اهفواخم ةزرابلا تايصخشلا

 .الئاق ريماش ينواغم برقا دحا روديريم ناد اهيلع
 ول ىتحو .دودحلا رخآ ىلا زيريب لمحتنس اننا»
 ةمظنم عم تاثداحم يف لخد هنا يدنج انيضرشلا

 .ةموكحلا كرتن نلف رحآل وا بدسل اهسفقن ريرحتلا

 ....ةموكحلا ةساّئر ريماش ىل وتب

 نم نا ؛ىتدا وا نيسوق باق بوانتلا تاب نا دعبو

 ربوتكا / لوالا نيرشت ١4 يف ققحتي نا ضرتفملا

 :ةيرخسب «حاكار» بزح يف نيزرابلا دحا لاق ؛يراجلا
 .ءيش يا قيزمتل ارطضم هسفن دجي نلريماش نا ودبي
 ةيسانملا ىلع ؛:تروبدر نيروفلا» ةفيحص قلعت نيح يف

 ذيقنتب ةلبقملا ةلحرملا يف يفتكي فوس ريماش نا اهلوقب
 عم قافتالاب ةيجراخلل ريزوك اهمسر يتلا تاسايسلا
 .هتازذ بصنملا ىل ونيس يذلا ٌريربب

 روصت بعصلا نم نا لوقت ةفيحصلا تفاضأو

 .ةيفالتئالا ةموكحلا ةسادس يف ةريدبك تاردبغت ثودح

 نمرثكا اددشتم نوكي نا لواحي فوس ريماش نا مغرو

 ةروصب تانطوتسملا) يحاونلا ضعب يف زيريب
 ىلا اجاتحم نوكي نل لاوخالا عيمج يف هنكلو :(ةصاخ
 فقاوملا نع اهرهوج يف ةفلتخم ةديدج فقاوم ذاختا

 ضعب رخسيو ةموكحلا اهتذختا نا قبس يتلا

 مهولا نم ينويهصلا نايكلا يف نييسايسلا نيبقارملا
 لجا نم هعسو يف ام لك لمعي فوس ريريب نا لئاقلا

 نا دعب .ريماش ةسائر ةرتف لالخ مئاقلا فالتئالا طرف
 ميقي الو .هتسائر ةرتف لالخ هئاقبا ىلع هدهج لك لمع
 ترج يتلا يارلا تاءاتفتسال نزو يا نويقارملا ءالؤه

 14١ ىلا تلصو دق زيريب ةيبعش نا تدكاو ارخؤم

 حلاصل ةيبعشلا هذه رييجت ىلع رداق ريغ ريريب نا كلذ
 ةنياهصلا نينطوتسملا تاعانق نا نع الضف .هبزح
 .عارتقالا ةفرغ لخاد لدبتت ام ناعرس

 يتلا ,ةيكريمالا ةرادالا نا كلذ لك نم مهالاو
 نا ىرت لازت ام :مئاقلا فالتئالا نآلا ىتح ةوقب تمعد
 فورظلا نمض يرورض فالتنئالا اذه رارمتسا
 ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةيفحص رداصم لوقتو .ةنهارلا
 رودلا بعلت تناك يتلا يه ةيكريمالا ةبغرلا هذه نا
 ةفاك ءاهنا لحا نم سيلاوكلا ءارو نم حساحلا
 ةروصبي دوكيللاو لمعلا نيب تاشن يتلا تاعازنلا

 يه ةيكريمالا ةرادالا نا رداصملا هذه فيضتو .ةيبح

 ملستلا ةيلمع دعب فالتئالا رارمتسا ىعرتس يتلا

 لدبت نيح ىلا كلذو .ةلبقملا ةلحرملا لالخ ميلسنلاو
 .ةقطنملا ف فورظلا

 ةدكرتسالا ةحلصملا 9فالننالا 2

 ةرادالا نا .طامسوالا هذه همدقت يذلا ريسفتلاو

 نيدنويهصلا نيفرطلا دوجو نم ديفتست ةيكريمألا
 طوغض ةسرامم لجا نم ةدحاو ةموكح يف نييسيئرلا
 ناف يلاتلابو .ةقطنملا يف اهتيجيتارتساو بسامتت
 ىلع ىرخاآب وا ةروصب رثؤي دق فالتئالا اذه كاكفنا
 ةماه تارديغتب اناذيا نوكي دق وا ةدجيتارتسالا هزه
 .اهديعص ىلع

 كلذ نم دعبأ ىلا ةيسايسلا طاسوالا ضعب بهذتو
 . هطرف وا فالتئالا ءاقي ىلع بترتملا ىزغملا ريسفت يف

 ءايلاح سركتي ادب يذلا .يلودلا جارفنالا نيب طبرن ذا
 فالتئالا ىلع ظافحلا يف ةدحتملا تايالولا ةبغر نيبو
 ةلعافلا فارطالا عيمج ةكراشم نامض لجا نم مئاقلا

 يف ةيسايس ةيوستن ةيا يف ينويهصلا نايكلا لخاد
 .هيلتس يتلا تاءاقللاو ةمقلا ءاقل نع رمثت دق ةقطنملا

 ناق .اهتاباسح ةبكرنمالا ةرادالل تناك اذا غبطلاب

 بغرت ام لك سيلو .اضيا هتاباسح ينويهصلا نايكلل
 ةموكحلل ةرورضلاب امزلم ةيكريمالا ةرادالا هيف
 يا فسن لواحت دق ةريخالا هذه نا لب .ةينويهصلا

 نوكت نل هجئاتن نا تار اذا ةقطنملا لوح ىلود قافتا
 ماما احوتفم بابلا حبصي ةلاحلا هذه قو .اهحلاصل

 لامتحا ماما كلذكو .مئاقلا فالتئالا طرف لامتحا

 ىتحو .افلس جئاتنلاو تامدقملا ةفورعم برح بوشن
 نيب قافتالا هوجو نم رخا هجو ةمث فالتئالا طرف

 ةداق نا نآلا ىتح تيثي ملآ .ينويهصلا نايكلا فارطا

 ف ةياهنلا يف بصت يكل مهتافالخ نوجمريي ودعلا
 قوف: عهزرظن يف يه: يذلا :ينويهنفلا نايكلا ةحلضيم
 [1!؟عيمجلا ةحلصم

 دعسأ ىلع حجان

 ؟ 17 _ !١ة؟ م45 لوأ نيرشت ١9 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا

 يب رغلا باهرا" لويس اه
 ين ويطصلا ةيدخ هقول كفيف

 أ ةيباف رم
 0-0 بيير عمم 5270000 ريو ترا ج تررر 0 ترتيل جيجا توتا 0 00 و ل

 1 وو طا ةتتالولا مجم ا

 م6 "سو هنطو ريرحت لجا نم لئافملا نيب ريبك قرف

 دبر رفس زاوج لمحولو لتقلاو ةميرجلا نهتممو
 اة ما هاا لة ب ا ع ب

0 

  رفش ما مق
 200 دج ججج ]1 ز ز ]زا ا 2018 2700 0 3 0 0

 مهتم وهو ٠ : :هعتتجم هج نا ناسنالا جرحُي
 كلذ رصتقا ول ىنح املاظ وا الطاب اماهتا

 ناك اذا فيكف .هبراقا وا هتيب لها ىلع عمتجملا
 ملاعلا ِق لب .هنطو ءاجرا ٍِق هل جور دق ماهتالا اذه

 !عمجا

 ماهتالا نوكي نيح حرجلا قمع نوكي فيك مث
 ؟ءايربالا ءامدل شطعتم مرجم مهتملا كلذ نا ضرتفي
 امب مهتي يذلا ناسنالا كلذ نم سانلا عقوتي اذام مث
 ؟فرصتي نا ؛هيف سيل

 مويلا هجاوي يذلا يبرعلا ناسنالا فقوم وه اذه
 .ءامدلل شطعتم ,يباهرا» هنأب ضرالا ناكرا ةعبرا يف
 وا يقالخا عزاو البو ريمض الب ةميرجلا ىلع لبقي
 .ناك عون يأ نم يميق

 ذنم ندنل يف يناطيرب صخش ينهجاو دقل
 الا مكل مه ال برعلا اهيا مكلاب ام .ينلاسي نيعوبسا
 اذام ؟هب نوّلحت ناكم لك يف ةميرجلاو باهرالا رشن
 ضرالا ىلع نا مكتارجفتمب مهولتقتل ءايربالا مكل لعف
 نم ىهتنا ىتح تماص اناو درطتساو ؟ءامسلا يف وأ

 .ًاّمس رطقي يذلا همالك

 دب ال تلق .اماع نوتس :لاق ؟نآلا كرمع مك .هتلأس
 برحلا نع ريثك وا ليلقب ظفتحت تلاز ام كتركاذ نا
 ءايوروا يف ةينشافلا و ةيزانلا هتلعف امو ةيناثلا ةيملاعلا

 .ةرتفلا كلت نع ريثكلا ارق هنا لاقو كلذ دكاف
 يضاراو ادالب قحلا دق رلته نا ركذتا هل تلق

 نع ءيشان هل يخيرات قح ةجحب .يناملالا خيارلاب
 اهحاتجحا ةديدغ ادالب نا ركذتا ؟ةفاقثلا وا ةغللا ةدحو

 هدنلوهو اكيجلبو اسنرف اهنم .مايا يف
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 دعب نمو :هدنئلوبو اينامورو ايكفولسوكيشتو
 .هتفرعم دكأف ؟جيورنلاو ديوسلاو كرامنادلا

 :لاق ,كلذ لك نم ايناطيرب فقوم ناك اذام تلقف
 :تلق .ينيلوسوم هفيلح دضو رلته دض برحلا انلخد
 ؟اهبضارا تلتحا يتلا دالبلا بوعش فقوم ناك اذامو

 له :تلق .مواق مسقو ناكتساو ملستسا مسق :لاق
 يتلا ةمواقملا ليصافتو تادرفم نع روصن كيدل

 لاق ؟يرلتهلا حايتجالا دض بوعشلا كلت اهتضاخ
 كناب ترعش له :تلق .ريثكلا نم ليلقلا فرعأ
 ؟لعف ام ىلع رلته رقت كنا وا نيمواقملا عمم فطاعتم

 .ةمواقملا ةندعورشمب رعشا تلز امو امئاد تنك لب :لاق

 ضعب رخآو نيح نيب اهاياحض نم ناك ولو ىتح : تلق
 ؟لافطالاو ءاسنلاو خوبشلا نم ءايربالا

 .اعبط لاق
 نيذلا ةنياهصلل نودصتي نيذلا برعلا نا هل تلق

 مهتمارك نمو مهقوقح نم مهودرجو مهنطو اوحانجا
 دض نولتاقم مه ,ةايحلا قح نم لب مهضراو مهتويبو
 هفرع ام لك نم ةوسق دشا يريرب يجمه حايتجا

 ردقا ةنياهصلا نا ءدحاو ءانثتساب .هخيرات يف ملاعلا
 مهو مهروصي يذلا يماردلا يمالعالا جارخالا ىلع
 مهنأكو .ءاسنو الافطاو اخويش .ءايربالا نولتقي
 .ةيناسنالا ميقلاو قالخالا لاطباو ةيرحلا لاطبا
 نوفصقب اماع نيرشع ىلع ديزي ام ذنمو مهنا ركذتا

 تاميخم ةيركسعلا مهرخاوبو ةثافنلا مهتارئاطب

 ,معن :لاق ؟نانبل ضرا ىلع نيينيطسلفلا نيئجاللا
 لافطالا ىتح تلق .نييباهرالل تاركسعم اهنكلو
 تمصف ؟خ ويشلاو

 عير رت عمم
 2ظ211110101107 0

 ةنياهصلا نولتاقي نيذلا نيينيطسلفلا نا .تعباتو
 ضرالاب نوفتكي ال مهنا ناودعلا مهب غلب نيذلا
 لك ىلع برعلا نيينيطسلفلا نوقحأالي امناو اهنولتحي
 عقاولاو ةقيقحلا يف مه :هتاذ مهدوجو اورمديل ضرا
 ميقلا ةداعتساو مهنطو ريرحت لجا نم نوبراحم
 خيرات اهدهش ةمجه ىنعا هجو ف ةيئاسنالا
 ريمدتلو اهسيياقمو ةيئاسنالا ميق ريهعتل ةيناسنالا
 ةوقلاب نينيعتسم يناسنالا عمتجملاو ناسنالا
 نم ملغلا هيلا لصو ام ثدحأبو انيح ةحلسملا

 يف ةغمدالا لسغ يف روطت نمو مالعالا ايجولونكت
 .ةفاك ةيرشبلا تاعنمجملا

 ىلع .مكدونج اوقّلع يذلا ةنياهصلا ءالؤه
 نونبت متنك موي دوواد كلملا قدنف اوفسنو راجشالا
 نيذلا ةنياهصلا ءالؤه .نيطسلف يف ايموق انطو مهل
 نيذلا مهيرجاهم لمحت ينلا رخاوبلا مهسفناب اوقرغا
 ,ةيعرسف ريغ ةروصي نيطسلف لحاوس يلا اوعاج
 ةاسام ةيلوؤسم ةيناطيربلا ةموكحلا اولمحيل

 ةموكح ةردق اولشيل .اهوعناص خه اوناك :ةيناسنا

 ةوزغلا عنم ىلع نيطسلف يف يناطيربلا بادتنالا
 مه مه ءالؤه .نيطسلفل «ةيعرشلا ريغ» ةينويهصلا
 نوميقي اولاز ام نيذلا برعلا تويب نوفسني نيذلا
 فئاذقلا نوقلطي نيذلا مه مهو ؛نيطلسف ضرا ىلع

 نيذلا مه مهو نيئجاللا تاميخم ىلع ةيخوراصلا
 اوضرففا ام اذا .مهارقو مهتويب يف نينمآألا نومهادي
 هنا هنع فرع دحاو درف :تويبلا كلتو ىرقلا كلن يف نا

 .مهتيربرب و مهنا ودع دض لضانم وا لئاقم

 له .ةنياهصلا نولتاقي نيذلا نوينيطسلفلا ءالؤه

 بافرالا نيبو هثيب طلخلا زوجي الو ةيعرش ىلا دنتسي ينيطسلقلا لاضنلا
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 ةمواقملل فرشملا خيراتلا نم اوملعت مهنا مهبنذ

 ىنعم يف اسورد وا اسسرد ,ةيرلتهلا ةورغلل ةيبوروالا

 له ؟اوملستسي مل مهنا مهينذ له ؟ةقحلا ةنطاوملا
 فرش نودجميو مهنطو نوبحي اولاز ام مهنا مهبنذ
 ؛مالسلا بحي» يذلا خلاعلا بحاو نم له ؟ةنطاوملا

 برحل ةيلود ةرصاخم ةيلمع يف مهئادعا ىلا مضنب نا

 ؟ةسدقم ردرحت

 حمسي فيك .ديسلا اهيا يل رسفت فيك :هل تلق
 يف .تاروثلا» اوززعي نا مهسفنال نويكريمالا مكؤافلح
 اوردصتسي ناو ؛الوغنا يفو اوغاراكين يف و ناتسناغفا
 ةفاضا .ةيدلع لاوما صيصخت ىلع سرغنوكلا ةقفاوم
 :دالبلا كلت يف ةمظنالا بلقل ةيرسلا لاومالا ىلا
 كلن نم مهيتاور نوضاقتي نيذلا نيلتاقملا نوربتعيو
 نونضي .نيح يف ؛ةيرحلا لجا نم نيلتاقم تاصصخملا
 ءانباك ةيرحلا لجا نم اقح ةلضانملا بوعشلا ىلع

 لدعلا ءىدايمب قثن نا عيطتسن فدك :هل تلق

 انيلع تعلط يتلا برغلا لود تناك اذا ىلودلا
 يف بوعشلا قوقح ءىدايمبو ةدحتملا ممالا ءىدابمب

 اذا ؛اهريصم ريرقت يف اهقح نامضو اهتيرح ةداعتسا
 فرصتتو نيسايقمب سيقتو نيلايكمب ليكت تناك
 كانه هضفرت ام انه لبقتف .ةيقالخا ريغ ةيزاهتناب
 ؟هتدبت ناو قيس ام ضفرتو

 نييباهرا انسل نحن :كنوه ىلع يديس اي هل تلق
 اننكلو .ءامدلل نيشطعتم انسلو :نيمرجم انسلو

 ىلا نوشطعنمو ةيرحلا ىلا نوشطعتم لاقي قحلاو
 نا ليق انؤامد كفسن ليبسلا اذه يف و انناطوا ريرحت

 .هيلا علطتن امو بلطن امل انمث انريغ ءامد كفست
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 ليبس يف لتاقملا نيب امساح اًزييمت رّيمن اننا هل تلق

 :لتقلاو ةميرجلا ينهتمم نيبو هنطو ريرحتو هنيرح
 ةيبرع رفس تازاوج اولمح ولو انم اوسيل نوريخألا
 يتلا مكتاعمتجم ذيمالت ءالؤه .ةيبرعلا اوملكت وا
 ذيمالت مهو .,اهبازحاو اههابشاو ايفاملا تزرفا
 ناكم ىلا ناكم نم نولقتني نيذلا نييملاعلا نييباهرالا
 نمثلا ىلع لوصحلا لجا نم ريمدتلاو لتقلا نوفرتحي
 الو ةدحتملا تايالولا ىرن الف كلذ عمو .ةزئاجلاو

 ةرهجا نم ريثكلا نا لب .مهيلع ابرح لعشت ابوروا
 .نولعفي اميف مهعم ةطروتم مكنما

 برعلا نكلو .باقعلاب نوريدج ةلتق لتقلا اونهنمم
 افطاعتم ناك وا ةيرحلا لييس يف التاقم مهنم ناك نم

 ةئيضم نيوانع مه امنا :مهناطوا ريرحت تاكرح عم
 معدلا اهحنمت ناو اهارت نا مكتاعمتجمب ردجب ناك

 .ءاردزالاو داهيطضالاو ناهنمالا ال .ةدناسملاو نوعلاو

 .دحلا اذه دنع انثيدح ىهتناو

 عيطتسا انا ...يسفن عم اراوح تآدب هتكرت امدنعو
 مهفا نا ميطتساو ةنياهصلا فقوم مهفا نا

 عقن يتلا لودلاو ابوروا فقوم مهفا نا لب .نييكريمالا
 ,ةعجفملا ثادحالا ضعب اهتاراطم فو اهضرا قوف

 مهفا تسل يننكلو .زييمتلا ىلع ةرداق تسيل يهف
 العف !!مالعا لئاسوو ةفاحصو تاموكح برعلا فقوم

 لوق لوقن :ةريصق ةرتف يف و انسفنا اندجو فيك مهفا ال
 قح نيب نكن زيمن نا نود مهئافلح لوقو ءادعالا
 مهتابيترت يف لخدن نا الا انيلع قيب ملو ؛لطايو
 نيلضانملا لك لمشيل ءاياقراد هةنومسب ام ةرصاخمل

 اوقلقا نيذلاو مهنطو ريرحت لجا نم نيلتاقملاو
 هططخ نوضرعيو هرارقتساو ودعلا ةحار نوقلقيو
 جراخو نيطسلف ضرا لك يف راشتنالاو ناطيتسالل
 يذلا فقوملا انفقو اننا ول .طابحالاو رطخلل نيطسلف

 انقحل انتفرعميو اهدئاكمو ةينويهصلل انتفرعمب قيلي
 .حافكلاب هترادجو

 كيكشتلا نع يأذم يف يندظسلفلا لاضحلا

 يف نوداج ؛نحن» اقح له ...يسفن لئاسا تحر مث
 ىتحو («ةمالسسلا رب» ىلا ةيديطسفلا ةيضقلا لاصبا

 ؟ساف ةمق لها اهنلا لصو ينلا نسسألاو دعاوقلا ىلع

 هذه ىلع ادحا اوعنقد نا تاضوافملا برع عسوب لهو

 اريدج ايأر وا مامتهالاب ةريدج ةيضق مهل نا ضرألا
 فقوت ام اذا ,:ةباجتسالا قحتسي ابلطمو عامسلاب
 ضعب وا مهقح عازتنال مهلاضن نع نوينيطسلفلا
 نود شيعلا ةمقل نع نوثحبي اعيمج اوحارو ,مهقح
 مهتيضق فيرحتو مهفقاوم قيفلت اولبقي ناو .اهريغ
 يلكتمم لادبتساب فورعملا ينويهصلا ططخملا قفو

 مهضرفت ةقزترملا نم ةنفحب .يبرعلا نيطسلف بعش
 .اهتيضقو نيطسلف رادقا ىلع

 ءانبا هضوخي يذلا يريرحتلا لاضنلا نا

 نا زوجي ال :ةيعرش ىلا ساسالا ف دنتسي .نيطسلف
 يف ديعص يا ىلع كيكشتلاو لؤاستلل ةضرعم نوكت
 .يبرعلا نطولا اذه

 نماضتب ريدج ينيطسلفلا يريرحتلا لاضنلا ناو
 ةدايزو هزيزعتو همغدلو هلوح اهلك ةيبرعلا ةمالا
 ثيحب .يلامو يركسعو يسايس ديعص لك ىلع هتيلعاف
 ةلحرملا هذه ىف اصوصخ .ىوقلا نازيم نم ريغي

 ناريزح ذنمو نيطسلف جراخ برعلا ادب ثيح :تاذلاب

 يف ةرشابملا ةينويهصلا عماطملا نوهجاوي

 ؛,ينويهصلا يركسعلا فلصلا نولباقيو مهناطوا
 دض هلك ملاعلا دينجت ةرهاظ كلذ نم رثذكا نوهجاويو

 نوألمي نيذلاو .نيذختسملاو نيفعضتسملا برغلا
 ىلع مزعلا نوحملي نيحو :لعف نود اخارص ضرالا
 :ةصاخ نيينيطسلفلا نمو برعلا ضعب نم لعفلا
 اونوكي نا الا ,باسنح لك هل نوبسحتيو رمالا مهلوهي
 عم نينماضتم مهئاب ملاعلا :مهمهتي» نا الاو هبناج يف
 .لعفلا كلذ

 نم ؛بيرغ بيجع يبرع فقوم نم هارن ام لعلو
 فرشت فقاومب قارعغلا اهوضخي يتلا برحلا
 يبنجالا ناودعلل هيدصت يف برعلا فرشتو ةلوطبلا

 ةبيجعلا فقاوملا قايس سفن يف يتأي .هضرا ىلع
 رخآ عون ضرفب .اهيلا انؤادعا اندوقي يتلا ةبيرغلا

 «لزانلا قيرطلا لهستسن اندجتف .انيلع باهرالا نم
 دوعصلا قيرط .بعصلا قيرطلا ىلع يدرتلا قيرط
 .ةيلوؤسملا ىوتسم ىلا

 ةرماؤملا يف لخدن نا انل زوجي ال  برعك نحن
 ينيطسلفلا لاضنلا ةرصاحمل ةيلايربمالا ةينويهصلا
 .ىلود باهرا هنا ناونع تحت .هيلع ءاضقلا ةيغب

 نم ىوكشلاب راجتو تراج يتلا لودلا نا ملعن نحنو
 يف اباهرا هنومسي ام فاعضا بكترن اهناذ يه باهرالا

 يتلا تاموكحلاو بوعشلا دض ضرالا ءاجرا لك

 بكترت .ةيرامعتسالا اهحلاصمو اهتارماؤمل ىدصتت
 ةفاضا لودلا ءاسؤر هيف طروتي .ايمسر امظنم اباهرا
 وا بوعش دض باهرا هنال هنكلو .ةينعملا ةزهجالا ىلا

 نا دحا قح نم سيلف ؛ةفيعضو ةريغص تاموكح
 روطت ولو ىتح ,هنم ىوكشلا ىلا يغصي وا هعمسي
 ايروك ضرا ىلع لتاقنتل لسرن ةيبنجا اشويج لمشو
 .ادانارغو ىطسولا اكريما تايروهمجو مانتيفو

 لاضنلا نع ىلختن نا كلمن ال - برعك  نحنو
 ف و هليصافتو هنادرفم ضعب يف ناك ولو ينيطسلفلا
 هينن نا انيلع ثيح .هيلع قفاون ال ام نايحالا ضعب
 ىقبي نا بجي لاضنلا نكلو .هنم رذحنو هيلا
 قسدتسيو

 ةميرجلل نوفرتحملاو نورجاتسملا كئلوا اما
 ططخملا نم هيجوتي نولمعي نيذلا اميس الو :لتقلاو
 مهئاذياو برعلا ةعمس ريمدنل «يليئارسالا» يناريالا

 يملاعلا ماعلا يارلا بيلاتو ءىربكلا حمهتيضق يف

 اوناكأ ءاوس ؛:يبرغلا ماعلا يارلا اميس الو .مهيلع

 دق مهناف .مهريغ وا رفسلا تازاوجو ةغللا برم
 لئاسو تدغ نيح مهفادها ىلا اولصي نا ىف اوحجن

 ةميرج لكب برعلا مهتت ةيبرغلا لودلا يف مالعالا
 يرجي نا لبق ىتح  ةميرجلا اوفرنخم اهبكتري
 .ةقيقح ةيا فرعت نا لبقو ,قيقحت

 ططخملا ذيفنت يف اوحجن دق ءالؤه نا لوقا
 ةنياهص نم ةيبرعلا ةمالا ءادعا همسر يذلا يمارجالا

 ةيبرعلا ةمالا هيوشنل :نيينارياو نييلايربماو
 دهج لك لذب ىلا انوعدي امم ؛يبرعلا ناسنآألا هيوشنو
 وا ضرا اهيف مهل تناك اذا ,اندالب يف مهترصاحمل

 نع اعافد ؛مهرود يهننو نحن مهرصاحن .ةدعاق
 يذلا ةيريرحتلا انبرخو انلاضنل اريهطتو انتيضق
 نع انتيلوؤسمب انساسحابو نحن انرايخب .اهضوخن
 نم يقينلو ءىربكلا لودلا باهرا و طغضب ال انتيضق
 [1.هتيلعافو هرثا و هرود لاضنلل دعب

 ! 6 _ ١445 لوأ نيرشت ١8-١7 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 ليسا عا

 .. نيماحملا نع اروف جرقيس هناب ,رهشا ةدع لبق برعلا نيماحملل مئاذلا بتكملا
 0و ديويسلا اذ ىلع تدعي عل اذيش نا 19/١ ماع ذنم نيلقتعملا نييروسلا

 عم هئاقل لالخ هسفن ىلع دسا ظفاح هعطق يذلا ينلغلا دعولا نم م رقاد | "1

 .ٌنآلا ىتح نجسلاو اعيمجا نولقتعملا نوماخملا لاي ا

  لجا نم يروشلا بعشلا لضنل ومر نماسملا ءالؤغ ةيفضق تحدمأ دقو 1
 :. تاباقن) ةيروسلا ةينهملا . تاباقنلا تداق 46 ماع يقف . .تايرحلاو ةيطارقميدلا

 ءاغلا لجا نم اعبساو ايباقنو ايبعش اكرحت (نيس دنهملاو ةلبايصلا و ءابطالاو نيماحملا ْ

 ٍ نامضو نينتسانسلا :نيلقتعملا حارتسا قالطاو ءىراوطلا نيناوقو ةنفرعلا ماكحالا

 0 ةابارصمالا رف حط كاذنأ دالبلا ا .ةيروس ُْق ناسنالا قوقحو تايرجلا 0

 5 . بلاطملا هذه لجا نم تارهاظتلاو 0

 اهتارمتؤمو اهتاميظنت ءاغلاو ةروكذملا تاناقنلا لحب كلذ ىلع : ةظلسلا تدر دقو 1

 :ايلك يماقتلا لمعلا مضخم ةينهملا .تاناقنلل ديدح َنوناق رادصاو :. .اهتداق لاقتعاو 0

 2 لكشب ةيفحتلاو اعلا تاءارجألا و تنشق 3 تيصئاو .نمآلا ةزهجا ةظلسل -

 ..نيماحملا ىلع
 3 هذه لغ :ةقحالشملا «تارستؤم 3 نرعلا نيماجملل ماعلا لاحتإالا در هتهج نمو :

 0 .انييعت ةنيعملا ةيروسلا ةناقنلا لوبق “ضفرو :ةروكذملا تازارقلا ضفرب تاوطخلا 1-0

 0 : .ةيروس يبماحمل يعرشلا لثمملا ةنوجسملا ةباقنلا رابتعا يف رارمتسالاو
 تارواثملا نم ريتكلاب .يموقلا يناقنلا .فقوملا اذه هحاو يروسلا ماظنلا نكل 00

 0 لجا نم تراد دقو :قشمد يف داقعتالل مكادلا بتكم لا ةوغدذ اهرخآ ناك «تاموانسملاو

 ليث دروبعلا ةمصاعلا يف داقعنالا اهلالخ ضفري مئاذلا .بتكملا ناك تاضوافم كلذ
 يضسملا ا العزل رع عارفا :

 ماظنلا ى سيئر نم ةصاخ ءةوعد» تاضؤافملا قف يروسلا :يئاجلا لفن نا ناكو

 ع مهيدياي م اوجرفيو قمشمد 4 ماا بتكملا وياكم لضفتملا :لوقت يروسلا

 '..صاتحسلا نيماحملا 0

 ' 0 ةقرو مادختساو لوبقلا ةيناكمأ مئادلا ب بثكملا ءاضعا ضعبل نيفتلا ا اذه لهس دقو

 َ ل 1 0 نك اذكهو . :نيرخآلا عا ةليبس وك ,ءالمزلا نع جارفالا»

 ] ةقباس تارارق نع صوكن لق ':هنف ام لكب .؛ : قسم د 5 .خئادلا بتكللا داقعنا نكل
 .اهنوناقو ةنيعملا ةباقثلا ىلع ةيموق ةيعرش غابساو .برغلا نيماحملا داحتا تارمتؤمل 0

 ْ نمالا ىسيع وبا قوراف حرط نا: :ناكو . .ءالمزلا نع جارقاللا دؤي .مل ٠ .ينوناقلا ريغ 9

 1 اكريما نم يِجنز كاتا : رسا ظفاحل لاق نيح' .اهانرشن نا قيس يتلا ةفيرطلا هتروصب

 | ..هملط متيدلف ..نانبل اوفصق نييكريما نيرابط نع جارفالا بلطو (نوسكاج سقلا) .
 ١ - كحضف .. دحا اوفصقي مل نيماحم ءالمز نع جارفالا بلطا نادوسلا نم يجنز اناو

 ..نييروسلا نيماحملا نع جارفالاب مئادلا بتكملا ءاضعا عيمج ماما دهعتو دسا ظفاح
 ١ '

 0 لازي امو . هنآلا يح يضلل صراع 0 ا دعب ا تنضم رهسشالا نكل

 ا 0 .:يدامتلا اذه نم نرعلا نيماحملل مكأدلا بتكملا ققزم وم انف
  مهتالمز عانقل ةليسوك مئادلا بتكملا لخاد دغولاب اوكسمت نيذلا فقوم وه امو

 ؟ئشمد يف عامتجالا دقعي 1

 + افرح وادم دق :نييروسلا نماحللا نس اودع نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقل

 | .حرط .كرحتلا اذه هنمضتب ام ةلمج نم ناو ٠ ةيضقلا هذه لوح اهجراخو دالبلا لخاد
 1 0 ةلاسملا هذه "نا رابثعام .ةيلود ةينابسناو ةيقوقحو ةيباقن تائيه ىلع عوضوملا

 0 | ةاناعمل اجذومت لثعت. كلذ نم رشكا لب ؛ ,ةيروس ف ناسناإلا قوقحل قرخ. درحم لكشت

 |  اجذومن لكشت امك .ناسنالا قوقحو تايرحلا ديعص ىلع يروسلا بعشلا
 ا © يسوقلاو لدا نيئديعصلا ىلع راو يروسبلا اقبل ةيجوغاميدل 0



 شيِجْلا طابض نم ةعومجم لايتغال
 03 داما راتبك ضع © احلا ل

 ١ ليل ديقعتا قايحغا جوكياوا :مولخالا |
 كلت نميض نم ؛سماخلا ءاوللا شاق ناعنك

 ملستل لاحشرم ناك هنا اصوصخ .ططخلا
 .نيتلبقملا نيتنسلا يف ريبك يركسع بصتم

 نيذلا نيينانبللا طابضلا ضعب لوقو
 شيجتلا 8 ةدانق نأ دم «سيراسب اوياز ظ 1

اا قا نمالا ةزهجا اه اهيلع رطيس
 ه

 .0 .ةيروسلا

 ,نيذلا فيهلا نأ. نوي ويزكتس

1 

 وه 1 ا
 ةيركسعلا رداصملا تنلعا يذلا فاهلا ريغ م ]

 ءاريذلا فاضاو .هذيفنت نع ةينإ دهس

 ,ةينويهصلا تارئاطلا نا ,نولوقي مهسفنا
 رمالا ةيرارح تائؤولاب .اهتاراغ لالخ تقلا 1

 6-4 .: ةيفاشتييإلا اهتامهه دكا ىذلا |

 ا قد مجاوم ةئا قا ن نا نود نمو 0

 هن ءى 1 يلا"
 دج سيئر , هجو ٠

 مما

 ْ 2 ىلع مهلوصح > مدع لاح يف نييناريالا | .
  نوهجاويس مهناف .يسايسلا ءوجللا

 سيئرلا يوجر دشانو 52 ف اديداب 1 :

 اونلعا 3 ةعبرالا نييناريالا نا 0

 - 121/871 نمعمع هعمظع- 7

 دقو ..قلخ يدهاجم» ىلا مهمامضنا

 هثارشن ىدحا يف نارهط ويدار فارتعا

 .يضايرلا قيرفلا:نم مهزارفب ةيزابخالا
 .مهنافيح ةدخا نع لويس يف ءابنالا ثدحتت اميف

 نم اوجرخ دق اونوكي نا نكمملا نم نا

 01 اوقحتلاو ةيبونجلا ايروك

 ١ 0.ةيناريالا ةمواقملا

 يئاربلا ونجل
 ةيئا اريالا «قلخ يدهاجم ةمظنم» تدكا

 1 ا ةرسشن نم ةريخألا ددعلا يف ,ةضراعملا

 ا نيدركسعلا رارف ةجوم نأ ٠ «ةرحلا نارياد

 0 يف تدعاصت دق ,يناربالا شدحلا نم

 نا ةمظنملا تلاقو. ,نسردخالا نيرمشلا

 ا مسوج# 0 لق بة 0

 | ن 0 للا تانغ يب جزقا
 اوييصا نا قيس نيذلا نويركسعلا مهيف 3

 نوضفري نيذلا ةددهم . ةريطخ تاهوشتب ةرملل 0 هس
 بتاورلا ندي ىآ ةجولتلا
 لنا .نوجسلا ىلا مهتلاحاو

 . صرع ىلا ةطياشلا في هلا ايزخا ظ
 نع القن ةينانبل ةيركسع رداصم تركذ

 ١ هللا 7-5 نا 0 ةيئاضلا تا |0

  2شعت دادما دمعاوقو ةنيرسس ايالخ هل 310

 .ةريزجلا نم ينانوبلا ءزجلا قد وطال

 يف جردني صربق يف هدجاوت نا ,تربتعاب

 دادما طوطخ لعجل يناريا. ع ورشم راطا

 ١ .ةحوتفم بصعتملا ينيدلا بزحلا

 6 ءدشلا بر ٠ نا تتوتملا ا

 ويا سم دهس م دادس

 لاحر نإ فورعملاو .نايبلل هجاوملا نخآلا

 يضاملا عوبسالا اولقتعا ةصرابقلا نمالا

 اكنرال ْق «لمادو «هتلأ بّرح٠ نم نمرصبخ

 3ك ياا ديد ىلع روتغلا دعب

 0.اقهتزوح

 .. ةيرؤ يف نويضيطسلفلا نولفتسملا
 نم اناسد ةدسرعلا لودلا ةعماج تقلت

 نيينيطسلفلا نيلضانملا نع تا
 نا هيف ةنجللا تدلاط :ةيروس يف نيلقتعللا
 ةيروسلا تاطلسلا ىدل ةعماجلا لخدتت

 نيلقتعملا نا .نايبلا لاقو . .مهنع جارفالل

 1 بست لا يف نيينيطسلفلا |

 قاب ةشلات د ناينلا ةتجالا تهجوو
 تان ادهلاو وح ا تابياقنلاو تاداجتالا

 0-0 ةزهجا اهسرامت يتلا بيذعتلاو 3 تالمح نع فلا لجأ نما لكدتلا

 .اهراصتالو اهل ةلفقم_ لاقب امك_ تناك ٠

 ضالانف 0
 !عيرلا ضيفو 0 يالا
 رابتغعا ىلع اديص ةقطنم ىلا هحتت دك راطخالا هدف تناك يذلا تقلا ق

 انا .:تامدخملا برسح» نم ةديدج ةقلحل احربسم نوكت فوس اهنا

 تامدخملا دسض كراعملا ران لاعشاب عنمجلا ءيجافت «لما» ةدابقم | : ذك ش

 "  .روص ةقطنم يف ةدجاوتملا ةيئيطسلفلا

 : 'ةينيظسلفلا تاميخملا هذه اهوارو نمو « «لما» ةدابق تراتخا اذامل نكلو

 :لجالا ليوط دومضل ةرينكلا تاناتمالا اهل راونت 2 يذلاو ةلوزعملاو ةقوطملا

 ؛!؟لعافو يوق ينيطسلفلا دوجولا ثدح اديص تامدخم راتخت نا لدب

 : .ىتح تناك تاميخملا هذه نا ىلا ةراشالا نم ددال ءرومالا حاضيا لحا نمو

 :ديرت نم لقتعت تناكف .«لما» تايشنلبم ماما. لماكلاب ةحوتفم ةبسرق ةرتف

 مهئازدد ٠ «نورتخمت» ب اهرصانع ناكو .ديرن نم لاتغتو

 نم ةديدج ةحاس ىلا اهليوحت رارق اهلمح يتلا ةأجافملا اهدودح يف تقاف
 : .«تاميخملا برح» تاحاس 1 !

 قيضت نا لواحت :بيرقلا سيمالا .ىتح تناك يذلا «لمأ» تايشيلتبمف :

 اديصو ةيبونجلا ةدحاضلاو توردد ُْق ةيتيطشلفلا تامدخملا ىلع قانخلا

 دضض «ةدنا ودعلا برحلا» هذه ضوخل نآلا رطضت اهريغو

 يراجصنال ا قيرطحلا اذه يف اهعفدت يتلا تاهجلاو :«لما» ةدابق نا كش الو
 هذه يف كراعملا نا دقتعت تناك :نانبل يف ينيطسلفلا دوجولل يداعملا

 | ١ يف صوغت اهسفن تدجو اهنكلو .ةطيسب ةهزن درجم نوكت فوس تايمخملا
 ١  تامنخملا هذه ءانبا ناب تتجوفو ,باسسح اهل بسحت مل كراعم ىمح

 .ةدودحملا مهتاناكما مغر ةلموط ةرتفل دومصلا نوعبطتسي
 تدقتغا ؛توريب يف تامدخملا برض نع «لما» تايشيلبم تزجع نا دعبو

 لبق ,روص ةقطنم يف تاميخملا هذه نم فعضالا ةقلحلا برض لضفالا نم هنا

 رجت مل حايزلا نكلو .توريبو اديص نم لك يف ىوقالا تاقلحلا ىلا لاقتنالا
 ىوقا اهنا :فعضالا ةقلحلا» هذه تتيثاو ؛تايشنلنملا 1 2

 .نانبل يف ينبطسلفلا دوجولا دض ةرماؤملا يف ةطروتملا فارطالا دقتعت دقتعتا

 ؛روص تامدخم ىلع اهتضيق ماكحا يف تلشف دق «لما» 0 .,

 دوجولا ةيفصت ةطخ حاجنا اهرودقمد لهف ءاهل ةيتاوملا لماوعلا عبمج مغر

 . 11 لفاعلاد ناذبل يق ينبطسلفلا

 عالتقا تعضلا نم هنا موي دعب امون تاروطتلاو ثادحألا تيثن اذكهو

 بعشلا تاثف عيمج نيب دتمت اهروذج نا املاط ,ةينيطسلفلا ةروفثلا

 ةيضقلا ىلع نورماتملا لاند نلو .اهجراخو ةلتحملا يضارالا لخاد :ينيطسلفلا

 .0.حيرلا نم ضبق ىوس , ممنارماوم يف اولغوا امهم .ةينيطسلفلا
 اش

 ١؟- ١/4 ددغلا  ةيبرغلا ةعبلظلا

 . اهلخاد ةيركسعلا

 .اهلها ىلع نوربجتيو نوربكتي و نولاتخيف .دويق وا عناوم نود نم

 0 . قظانم يف تاميخملا دض



 ةقالعلا مصف ىلع نهارت ةيناربال ةيفلسلا
 0 قا م »تا خمارة ا مم سطس يار هج اوت وح نجا تن  ةت

 سلا اهنا ةيمايولكذلا لوؤسو ٠

 ةيبوروالا ةيمنتلا ضّوفم عم راوح

 يسنرفلا ع .ورشلل و ..ةيسايسلا برحلا نف مونلا امالبا ننثا ةيداصتقاا لا برحل
 غذا

 211111111111111آ1آ]1]1]1ذ1آؤ#ذزذزذز ]| 00

 يي لل و ع بح جرا را

 0 ا تل قف

 0 ووسام واو سا

 1 0 تأخر ا

 ةيعارزلا مهتاجتنم قيوست يف مهسنو ةلقحملا ضرالا ل لها: ةاناعم فيفخت افخت ميقلت ةيبورولا ةعوبجلا
 0 0 ب

 .ةقطنملا يف قمع رثكالا هنال يسنرفلا روضحلل يبيع برغلاو نرعلا نا
 4 111111111 ذا 0111 ذا جست وو وللا جل د تلا اا هوما 7 مانا ا موو ص اتكك 0

 ديزل :بداك ةسردبو نسا نو لص ةزته يرصما ١
 0 ةمخ اوو حا ماخ مستو عمت هوت حور جو ا

 ا رخو ساو طبع وسلا وا
 ا ا 4
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 :«ةيدرعلا ةعيلطلا »ب صاخ  لسكورب

 بلق يف ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ىنبم فقي
 تناو لءاستتو .ةنيدملا لخاد ةنيدم لسكورب

 يف :ةيبرعلا ةعماجلا نم هوتل طباهلا يبرعلا
 ارباع ارما هلأ تسئل ةدلاملا ةمزالا ثيح ,سنوت

 دحلا مادعناب ةلثمتملا ةيقيقحلا ةمزالا ىلا ةيسنلاب
 اهترامعب «ةنيدملا» هذه نا فدك .نماضتلا نم ىندالا

 .ءامتنا ةيلخو لمع ةيلخ ةيناوعفالا ةسدنهلا تاذ

 قاصتلالا ةيدجبا ةءارقل مهم :ناكملا» نا مك رعشتو
 هتدباكم نع اضوع نويبوروالا هعنصي يذلا ردقلاب
 نا نم دكاتت امدنع بجعلا ريكي و .هيئاصم ةاناعمو

 ديعاوملاو راكفالاو سائلا نم طوبضملا عاقيالا اذه لك

 روجعلا ةراقلا مكحي لب .ةسايسلا ىطاعتي ال
 .ايسايس اهمكحي غروبسارتس ناملرب اميف .ايداصتقا
 دعت مل رصعلا ةلداعم نا نوفرعي نويبوروالاو
 .ةيداصتقالا برحلا اضيا لب .طقف ةيركسعلا برحلا
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 نم لودل تاقصلم قوسلا ىنبم ناردج ىلع عئاطن كلذل
 لاجر يف ةمسجم .رشع ..ثلاثلاو ثلاثلا ملاعلا

 اثحب «ءءاضيبلا» مصاوعلا نوقوطيو الالس نولمحي
 نكل .حمقلا نم ةنفحو بيلحلا نم ابوك عيبي نمع
 ةلود ١١ لالخ نمو ةيبوروالا ةراقلا نا يف ةقرافملا
 نم بوك ْف انايحا قرغت ةكرتشملا اهقوس ىلا يمتنت
 ىنبملا ناردج ءارو لعتشيو .ففجملا بيلحلا

 ضئاف فالتا ىلا ةيمنتلا وضوفم رطضيف .. .راعسالا

 واو ةملسلا يبه لع ظاقحللا حيباقلا يف ضئافو بيلحلا

 نورتشي نيذلا رشيلا ضئاف نم ددع كلذ ىلع بترت

 وهو .هيربود سيجير لقي ملأ .عفترم رعسب توملا
 اكرنما لهاجم نم نارتبم سيئرلا هب ىتا يذلا

 هيلا دنسيل ارافيغ يشت تاوطخ ىفتقا ثيح ةينيتاللا
 انوروا» نا :ثلاثلا ملاعلا نوؤشل ناتقتسكا بصق

 عضت يهو .ةميظعلا لكايهلا قيوست يف انايحا عريت
 ؛ايكريما موعدملا يسايسلا ...ءابهلا يف اهتورث

 ريزو نوسيش دولك مهنيبو ؛قوسلا يضوفم نكل

 يسدنهم دحا وهو .قباسلا يسنرفلا ةيجراخلا
 نم عونب نولوقي .ةيبرعلا 2« ةيبوروالا» تاقالعلا
 ىلع راتسلا لدست ال ةيداصتقالا تاقالعلا نا رارصالا
 امئاد ىقبت ةيولوالا نا عبطلاب .يناسنالا بناجلا

 يسنرفلا كنرفلا نوكي ام ردقبو .يداصتقالا رارقلل
 ام ردقب ايوق يناملالا كراملا وا يكرامنادلا نوروكلا
 تماد ام نكل .يسايسلا قارتخالا تايلمع لهست

 ةفيعضو اهفعض يف ةيوق ةيكريمالا ءارضخلا ةقرولا
 .ةيعبتلاو ناهترالا لخاد اب وروا عضت اهناف ءاهتوق يف

 يف «ةبورع» رثكالا ريزولا .نوسيش دولك نا ريغ
 ارود ةمث نا لوقي ةبقاعقملا ةيسنرفلا تاموكحلا

 نم مغرلا ىلع :يبرعلا نطولا يف احضاو ايبوروا
 .وكسومو نطنشاو هسرامن يذلا يشحولا باطقتسالا

 طخ قئتعي ءايبوروا نوكي نا لبق يسئرف نوسيشو
 ايسايس .ةدجإولا ابوروا ةركف قلطم هينوم ناج
 ناملرب لالخ نم ةركفلا هذه تدسجت دقو ...ايداصتقاو

 .لسكورب يف ةكرتشملا قوسلا ىنيمو غروبسارتس
 دعب .ةيروسلا  ةيسنرفلا تاقالعلا نم انأدب كلذل
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 هناب قشمد ماظن ىلا تهجو يتلا تاماهتالا ةلسلس
 نا» :لاقف .سيراب تيرض يتلا باشرالا تايلمع ذفنم

 .يعيبط رما سيرايو قشمد نيب ةيعصلا تاقالعلا

 ريرحتلا ةمظنمو قارعلاو نانيل لوح تافالخ كانهف
 نود لوحت نا بحي ال تافالخلا هذه نكل .ةينيطسلفلا

 ةيفاحصلا ةلمحلاو .قئاوعلا لدلذتل راوحلا ةفعاضم

 لايتغا دعبو .ةديدج تنسل قشمد دض ةزركرملا

 لوالا نيرشت 7< 4 يف ,رامالود يول :توريب ف ابريفس

 .قشمد دض افنع رثكا تالمح تثدح ؛.١1581 (ريوتكا)

 ةيسنرفلا  ةيروسلا تاقالعلا نا عنمد مل اذه نكل

 تبياوث ةمث :لاح يا ىلع .كلذ دعب اباجيا تروطت

 سيراب نم ةيؤرلاو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيسنرف
 يفارغجلا سامتلا كانهف .قشمد نم ةيؤرلا نع فلتخت
 لوقا داكاو .ياقثلا سامتلا انهو .ةيروسو نانبل نيب
 عم لماعتن اننا امك .اسنرفو نانبل نيب يحورلا
 تافرع «سيئرلا» ب ,ةلثمملا ةينيطسلفلا ةيعرشلا

 يف ايويح ارود قارعلل نا ربتعنو .ءريرحتلا ةمظنمو
 نيبو هنيب ءقؤفاكتملا مالسلا ىلع نهارنو ةقطنملا
 «ناود ...«ناريا

 لحلل ىؤر هدرا
 لسكورب يف هرظن حّرسي وهو نوسيش دولك مكلتي

 قوسلا ىنبم نم رشع ثلاثلا قباطلا نم ودبت يتلا
 بابقلا بارح اهءاضف ألمت ,:ةعساش ةنيدم .ةيسوؤرؤالا

 هذه يفو .ةيحاش ةيفيرخ سسسش تحت ,جاربالاو

 يسايسلا ثدحلا ةءارق نم اضيا ةعساشلا تاظحللا

 ةروص هنركاذ ْق سدحت .هتالالد ءارقتساو يبرعلا

 برقلاب ليتغا يذلا رامالود يول توريب يف ؛هريفس»
 تاوقلا اهيلع رطيست ةقطنم يف ,ربونصلا رصق نم
 رامالودو .نيتوريبلا نيب لصافلا دحلا ىلع .:ةيروسلا

 رامالود بصنم اقسن اعمو .هل ايئانثتتسا اقيدص ناك

 توريي نال امير :ةينانبللا ةمصاعلا يف يساموليدلا

 .ةينيطسلفلا ء؛ةمصاعلا» ١985١ ماعلا ىف اضيا تناك

 ايفاطعنا ءاقل ٍبّتر رامالود نا فيك ىسي ال نوسيشو
 ءارزولا سيئر روضح يف ريرحتلا ةمظنم سيئر عم هل
 ةعيلطلا, ل لوقيو .نازولا قيفش .ذئموي ينانبللا
 ءاوجا يف ىرح تافرع عم لوالا يثاقل» :«ةيبرعلا

 نم ايتا توريب يف تطبه دقل .ةخيودلاب ةهيبش
 لبقو .يروسلا سيئرلا عم ليوط راوخ رثا .قشمد
 ةلوج رثا ,نيسح كلملا تيقتلا ثيح نامع يف تنك كلذ

 يو :نغيب عيحانم عم ةبعص تاضوافمو :بيبا لت يف
 يف لحلل ئؤر عبرا ىلع ادهاش تنك دحاو عويسا ىدم

 بيبا لت دعي تصرحو .ةضقانتمو ةرياغتم .ةقطنملا

 تلياق ثيح توريب ىلا باهذلا ىلع قشمدو نامعو

 رساي ةروثلا سيئرو سيكرس سايلا لحارلا سيئرلا
 ,مالكلا وحمد اريثك امالك ناب تعنتقاو .تافرع

 ةلكشملا اميف .كوفسم مد ىلا فاضي اريزغ امد انايحاو
 ةيلودلاو ةيميلقالا فورظلا نيمات يف لثمتت ةيساسالا
 ...«ينيطسلفلا نايكلا ةماقال ةيتاؤملا

 ةيسامولبدلا لوؤسم .نوسيش نا عبطلاب
 دعب .نيتيكارتشالا اوروم رايب يتموكح يف ةيسنرفلا
 قوسلا يف ةيمنتلا ضوقم نوسيش امك ؛ 1
 يبرعلا نطولا عم تاقالعلا نع لوؤسملاو ةكرتشملا
 / لولنا وه ؛دحاو رهش ىدم يفف .تافاسملل ريبك واه

 تقو يفو ءرصم يف يلاوتلا ىلع رهظ :يضاملا ربمتبس
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 ةدحتملا ممالا ىلا راط مث .كرابم  زيريب ةمق عم نمارت

 ةدحاولا ةرودلا ف سيلاوكلا تالوادم نم ابيرق نوكيل
 قلطيو ةبيقروب يقتليل سنون ىلع جرعو .نيعبرالاو
 نم ةيسنوتلا ةلودلا يطايتحا ناب راذنالا ةحيص
 ِق ةيداصتقالا ةفكلاو ؛: بوضن ىلا ةيعصلا تالمعلا

 ّق ؛جيلخلا ىلا زفقلل انهار دعتسنو .قيمع جاحجترا

 نيب ةقلاعلا تايوايميكورنبلا تافلم ةيوستل ةلواحم
 .ةيبوروالا ةعومجملاو تيوكلاو ةيدوعسلا

 يف تسيل ةنهارلا ةيبرعلا ةلكشملا» :انل لوقيو

 فقوملا ةمذرش يف لد .ةكلاه ةدام ىلا لوحت يذلا طفنلا

 ميوقت ىلع فقا ؛ةيبرع ةمصاع لك يفو .يسايسلا

 دحلا ناك .اهتيوستب ةليفكلا ليسللو ةمزالل فلتخم
 حنرتي هنا وا ؛ةيوبيغ ةلاح يف نماضتلا نم ىندالا
 .«...نانبل ىف برحلاو جيلخلا يف برحلا ةأطو تحت

 ةفلسلا ىوقلا و ..ىرعلا واسنرف
 يف نيلاعتشالا نيب «يىلدج» طيخ ةمث له :هلأسأو

 يف ينمدصيو ينشهدي ام» :بيجيف ؟جيلخلاو نانبل
 ىلع ثدح يا نا وه .طسوالا قرشلا ىف دئاسلا عضولا

 ام لياقملا يف و .نانيل يف «ةيمتح» تاساكعنا هل حرسملا

 .طسوالا قرشلا يف يرجي ام يف رثؤي ال نانبل يف يرجي
 هادص ىلع رثعب نارا وا ةبروس وا رضم ىف ثدح ياف

 يتالوج لالخ يف و .مهسفنا نيينانبللا نيبو .نانبل يف
 دحا ال :نانيل جراخ هنا :تظحال :ةيلانتملا ةيبرعلا

 .رباع لكش يف الا :عيظفلا ينانبللا عضولا ىلع ملكتي
 «ليشارسا»و ندرالا ىلع بحستن ةدعاقلا هذهو

 نا لوقلا ىلا ينعفدت ؛ةبيرغ ةرهاظ هذهو .جيلخلاو

 ال يتلا تاباسحلا ةيفصتل ةحاس ىلا لوحت نانبل

 نيب قدقدلا نمازتلا كلذ ظحالن امدنعو .اهب هل ةقالع

 نانبل يف نويسنرفلا اهل ضرعتي يتلا تامجهلا
 ةيترم تابرضلا نا جتنتسن .ىرخا ةنكماو سيرابو

 يبرعلا راظتنالا ريتاوف نوددسي نوينيطسلقلاو نويناثبللا :نوسيش دولك

 نا يل ودبب ؟اذامل .ةماع ةوزنل ةعضاخ يهو .ةقسنمو

 يذلا يسنرفلا روضحلاب سملا وه يساسالا ببسلا

 سيل هنا .ديلقت ىلا لوحتو ,ةميدق ةنمزا ىلا ىقري
 .ةرباع حلاصمب طبترملاو .تقؤملاو ءىراطلا روضحلا
 ,برعلاو نييسنرفلا نيب ةقيمع ةقالع نع ريبعت وه لب
 ةمث نا يف كش الو .برغلا ىلع برعلل حاتفنا رصنعو

 ىلع نوملسملا ءىفكني يكل ىعست ةقطنملا ف ىوق
 ةلزعلا نم ةليوط ةفاسم .ايلات ؛اوزاتجيو .مهتاوذ
 ملاعلا عم طبا ورلا مصفل لمعت ىروقلا دذهو .ةفشقنملا

 حمالم يف ةءارق يفو .اديدحت .يبرغلاو ,يجراخلا

 تايفلسلا لك رارغ ىلع .ءاهنا ظحالن :ةيفلسلا

 ,ذفاونلاو باويالا قالغا ىلا حمطت تايلوصالاو

 ؛«صاخ باطخ ربع اهيلا هجوتت يتلا ةفئاطلا عفدو

 ةلحرم يف اهتعاضب ردصتو اهتاذ ىلع يوطنت يكل
 قرشلا ِق تايفلسلا رارضا جردا راطالا اذه يف . ةقحال

 بيلاساب .يسنرفلا روضحلا نم لينلا ىلع طسوالا
 اهنال امير :هروذح ثاثتحال تططخ دقو .ةفلتخم

 .يبرعلا قمعلا يف برضلا يهو .ةصاخ ةمسب درفنت
 كلذكو .ثاثتجالا عورشم نم ءزج نئاهرلا ةلجلجو
 نيذلا عنص نم نوكت دق يتلا سيراب يف لبانقلا
 .٠...نئاهرلا نوزحتحي

 مئادضلا تفولا و ةدوسنلا

 نم ايوك بلطيو .هتعلاطم يف نوسيش حيرتسي
 هتيلوؤسم اهيف لمحت يتلا ةرتفلا ىلا دوعيو .ءاملا
 )1١9841-١9844( ةيسنرفلا ةيسامولبدلل سيئرك

 ةحاسلا ىلع ريمتم يمنرف رود نع تقحب :لوقيو
 كولا ال ؛ حيرص لجر يننا نوفرعي عيمجلاو .ةيبرعلا
 هضرفت ام نايحالا نم ريثك يف :يعارا الو ؛مالكلا
 فقاوملا نع ريبعتلا يف ةيساموليدلا ديلاقتلاو فارعالا
 ةزهجا ىلع هفارشا لالخ يف هنا عقاولاو ,...ةيمسرلا

 هتاحيرصتب نوسيش راثا ةيسنرفلا ةيسامولبدلا
 بزحلا فوفص يف ارابغو تاداقتنا ؛:ةيخاصلا»
 هدض قيس يذلا ذخأملاو .هيلا يمتني يذلا يكارتشالا

 يف ودبي هناك ىتح .ةيبرعلا هتسامحب يلاغي» هنا وه
 لوق دح ىلع .«...كولملا نم رثكا ايكلم :نايحالا ضعب
 نم أرهي نوسيش نكل .ةيسنرفلا فحصلا ىدحا
 .ةظحل يا ٍِق ,ركفا ملد :لوقدو .«ةعرستملا تاماهتالا»

 نم ءيش .....ةيبرعلا ةغماجلا ىلا اسنرف مضي
 ةيرخسلا هذه نا ريغ .مالكلا اذه يف ةفيفخلا ةيرخسلا

 عم ءرثكاف رثكا ,تطرخنا سيراب نا فيك يفخت ال
 تحبصاو :ينويهصلا - يبرعلا عارصلا يف .نوسيش
  ةيبيرعلا تاعازنلا ف .تاظحللا ضعي يف ؛افرط

 نا» ءقايسلا اذه يف ءنوسيش كردتسيو .ةيبرعلا
 ,نينكسامتم ةيوستلل نيتغيص تفرع ةيبرعلا ةقطنملا
 .ةداضملا تايوستلاو لولحلا عيراشم طسو

 امهنيب و ,ساف ع ورشمو ديفيد بماك :امه ناتغيصلاو
 ...1987 ربمتبس /لوليا ؟ يف ناغير عورشم ناك
 عارذلا يش ةيديفيد بمكلا ةيسردملا نا عبطلاب

 عورشم اميف :ةقطنملا يف «ةيليئارسالا»  ةيكريمالا
 هنكل .14317 ذنم ديحولا يبرعلا مساقلا وه .ساقف

 اذهل .سنوت يف .ةيبرعلا ةعماجلا نئارخ ْيف حاتري نآلا
 غوص ىلا نييرصملا عم مهافتلابو .ترداب ببسلا
 وهو :نمالا سلجم يف يرصملا  يسنرفلا عورشملا
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 نم تحمطو .اهليصاقتو ساف ةطخ نم ىحوتسم ّح

 الكش ةرياغتم .ةلوقعم لئادب لبيكشت ىلا اهلالخ
 .يبرعلا نماضتلا عورشم مسسم ارهوج ةقباطتمو

 ةلفح وا :ةنولم تاعقرفم ةلفح ىوس دصحا مل يننكل
 نا مويلا ينيقيو .تأفطنا ام ناعرس .ةئيضم لبانق

 فورظلا قلخ يف نوداج «نييليئاريسالاو» نيدكريمالا
 ةدرب نوفتكي برعلا اميف ديفيد بماك ريرمتل ةمئالملا
 يتارايز ىدحا دعب يهابتنا راثا ام رثكاو .لعفلا

 تقولا ناب نييروسلا ىدل داقتعالا كلذ وه ,قشمدل
 نم ادج نوقياضتم مهنا ريغ .برعلا حلاصل لمعي
 برعلا نا لوقلا ديرا ال .نانبل يف يثالثلا قافتالا لشف
 طقف لوقلاب يفتكا .اريثك اهرثؤا ال ةرابع هذه .نولماخ
 ةعانق ىلع مهو .ةنهارلا ةيعضولا ىلع اودوعت مهنا

 نكميو .ديعبلا ىدملا ىلع مهحلاصل لمعي تقولا ناب
 نا لئاقلا حرطلا ةشاشفه روصتن نا كلذ دعب انل
 اهناف «تأ وتس ةدمل برحلا ضخت حل انا .«ليشاريساب

 ءارو نومتحي نيذلا ءالؤه .اهتاذ ىلع مسقنت فوس
 رمت ةنس لكو ءرمي رهش لك نا نوكردي ال :تاريربتلا
 مه نيكاسمو .ةديدج تاساعت نافيضي امنا
 .«..نوينانبللا مه نيكاسمو .نوينيطسلفلا

 .عئاضلا ينيطسلفل .: او ينانبللا نمزلا يف انمد امو

 جرخ يتلا «ةينادبملا تاعابطتالا» نع نوسيش لاسأ
 يف ةينيطسلفلا تايصخشلا نم اددع هئاقل دعب اهب

 ىلوالا ةرملا يش هذه نكت مل» :بدجيف .ةلتحملا سدقلا
 ةفضلا نم ةينيطسلف تايصخش اهيف يقتلا يتلا
 تارابز مسوم طسو ىنأآ ريخالا يناقل ناريغ .عاطقلاو

 «سشوب جروج .يكريمالا سيئرلا بئان اهب ماق ؛ةيلود

 يتفصبو .رينودروا .ينابسالا ةيجراخلا ربزوو
 ةاناعملا ةسمالم ىفدهو .ةيب وروالا ةيمنتلل اضوفم

 تاجتنم قيوست يف ماهسالاو ءضرالا ىلع ةينيظسلفلا
 ةقالع ال « قي وسنلاد اذهو .ةيعارزلا عاطقلاو ةفضلا

 عورشمب وا .,ةيسمخلا ةيندرالا ةيمنتلا ةطخب هل
 نا .ندريب هحرتقا ىدذلا طسوالا قرشلل لاشرام

 بماكب اهل ةقالع ال ةردابيم يفو .ةيسوروالا ةعومجملا
 ىلع ةلتحملا ضرالا لشها ةدعاسم لواحت , ديفيد

 ادوعو عطقن مل نحنو .ةيشدعملا مهفورظ نيسحت
 اننطخو .نامع تلعف امك ؛تارالودلا نيمالم قافناب

 نم بجعتاو .انيدل نييالملل ضئاف ال ذا .اعضاوت رثكا
 زجعت ينلا غلابملا هذه دصر ىلع ةردقلا ندرالل نيا

 نوسيش ظحالبو ....اهنيمأت نع ةيبوروالا قوسلا
 حلصي ال .زيريب هحرتقا امكو :لاشرام عورشم نا
 ةمث نا «نانبلل لياقملا ف .حلصي لب ءهطسوالا قرشلل
 دوعيو .ديدج نم رامعالا ىلا ةجاح يف ةمدهم ةقطانم
 ةيجراخ ريزو مسا لمحي يذلا عوربشملا لصا ىلا
 جورخ عم هحرط نمازنو .لاشرام جروج وه .يكريما
 ةيعضو ف تناكو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ابوروا
 لاملا غلابم نيمأت ظرش ءانبلا ةدواعم اهلهؤت

 ةيبوروالا قوسلا ناب نوسيش يفخي الو ...ةمزاللا
 .نانبل رامعا ةداعال ةمزاللا غلابملا تدصر ةكرتشملا

 راظتنا يف يهو .يبوروا لاشرام عورشم نمض
 .ءاندلا ةشرو يف ع وورشلل ,؛ةمئالملا فورظلا»

 ؛لسارسا ةدفغ»

 يجهنملا ءانبلا وه .نوسيش روظنم يف ؛مهملا نكل
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 دعب هنا يفخي ال راطالا اذه يف و .ةيوستلا تايمانيدل
 ةلاح تآأشن .زيردبو يناثلا نيسحلا نبب نارفيا ءاقل»

 طرخنا» برغملا هنا ىريو .:طسوالا قرشلا يف ةفلتخم

 ةيوستلا هذهو .«ةيوستلا تايلا ريوطت يف فرطك
 عفدلا ةوق يفضتو ساف تاررقم ييحت نا بجي
 ةطلس ىلا ةجاح يف اننا» :لوقيو .اهيلع ةمزاللا
 أدبت دق يتلا مالسلا تاضوافم يف كراشت ةينيطسلف
 عيمج حساب ثدحتت يتلا ةطلسلا هذهو .موي تاز

 يضارالاو نانيلو ةيروس يف نيدوجوملا ,نيينيطسلفلا
 ةمظنم نوكت نا يغبني .جيلخلاو ندرالاو ةلتحملا

 يف قحلا هل .ينيطسلفلا بعشلا نا تباثلاو .ريرحتلا

 يضارالا ةداعا انه نم .لكايهو ةلودو نطوو ضرا
 .....لحلا راسم يف ةيرهوج ةطقن ةلتحملا

 يساموليد, هناب رهتشا يذلا نوسيش دولك

 ,ةرشابملا هتيوفعو هتحارص ببسب امير ..تاوفهلا
 ظحاليو . تايهيدبلاو قئاقحلا ةيسامولبدب انه قطني
 عم بواننلا كص بحومد ةعاقلا رداغي يذلا زيربم نا

 .ةيبرعلا ؛هتامهم» زجنب مل ريماش قحسا «يىدوكيللا»

 .اهيلا دنتسي ناك يتلا ةيرهجملا ةيبلغالا ببسب
 ال هنا دقتعاو .كلذ نم دعبأ ىلا باهذلا ديرب ناكو»

 ةيبرعلا يضارالا مض :لاوحالا نم لاح يا يف :يغبني
 مالسلا ىلا لصؤتلا يف الما كانه نا املاط ةلتخملا
 يف نكل .«يلودلا ىدتنملا» ب لوقي وهو .يضوافتلا
 فرعا .اضماغ ىدتنملا اذه موهفم يقب .هعم يثيدح

 فارتغالا ىه ..ةيليئارسا ةدقع» ةمث نا اديج
 نيذلا نيب ةمزالتم ةقالع ميقا اناو .ريرحتلا ةمظنمب
 ءاطعا نوضفري نيذلاو ةمظنملاب فارنعالا نوضفري
 اذه ىقبي نا نوديري مهناأك .نيينيطسلفلل نطو
 ,كلذ لك دعبو .تاتشلا قطانم يف .ءوه ثيح .بعشلا

 نوكي نا ضفر لظ يف يلود رمتؤم رقع ةميق يه ام
 77 نطو نيينيطسلفلل

 ضوفم تبثي .ةقثوملا ةعلاطملا هذه قايس يف
 نييكريمالا ىلا جاتحن ال انناب ةيبوروالا ةيمنتلا
 دكا: هنا ىلا ريشيو ...انمهت يتلا تالكشملا ةجلاعمل

 قرشلا يف ةسايس اهل تسيل اكريما نا ىلع ةرم نم رثكا
 يفخا الو .«ليئارسال» قلطملا دييآتلا جراخ طسوالا
 قرشلا لوح ينود رمتؤم هيف دقعني موي ينأي هنا
 ,ةينعملا فارطالا لك هيف كراشن رمتؤم يا .طسوالا
 لاحلا ةعيبطبو ؛ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهيفامب
 نعو «...نمالا سلجم ىف نومئادلا ةسمخلا ءاضعالا

 كيفايكير يف ةيناثلا فوشتابروغغ  ناغير ةمق
 وا ينوكوتورب ءاقل» اهنا نوسيش لوقي .ةيدنلسيالا
 يف وا ماعلا اذه ةباهن يف ةثلاث ةمق راظتنا ىف ءيديهمت

 دحلل لامعالا لودج يف ةيولوالاو .لبقملا ماعلا علطم
 «نيتناسرتلا نيب نزاوتلل سيلو ةيوونلا ةحلسالا نم
 هيبش .اهلوح قافتا مازبا لاح يف و .ةيبرغلا و ةيقرشلا
 ىرخالا لئاسملا ناف .«7 تلاس» وا ؛١ تلاس» ب
 طسوالا قرشلاو . جارفنالا ةرئاد ىلا ايكدناكنم .لخدن

 برح اصوصخ .لامعالا لودج ىلع يساسأ دنب
 .ةيناغفالا ةلكشملا عم سامت ىلع يه يتلا جيلخلا
 ءلوباك نم يحيردتلا باحسنالا تايفوسلا أدب اذاو

 هاجتا يف وحنت نارياو قارعلا نيب ةهجاوملا ناف
 نطنشاوو وكسوم .لاح يا ىلع .يجيردتلا ديربتلا
 ىديلقتلا راطالا نم برحلا اذه جرخت الا ىلع ناتقفتم
 60.فورعملا

 رزحنملا 2 ابالولا وفص ! ِض ملثن امدف
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 اذكه .« ودبي اميف افرطتم اينيمي سيل ناغير»
 يتلا كيفايكير ةمق ىلع يناملا يسامولبد قلع نب

 ربوتكا /لوا نيرشت ١١7١١ يموي دقعنتس .
 ناكملا نع نيتيناملالا دعي نم مغرلا ىلعو .يراجلا
 نكمن هنا الا ةيكريمالا ةيتايفوسلا ةمقلا داقعنال ررقملا

 :ةيطارقميدلا ايناملا ةمصاع ةيقرشلا نيلرب ناب لوقلا
 ناضوغت ,ةيداحتالا ايئناملا ةمصاع نوب كلذكو

 يسايسلا امهيرقب .ادنلسيا نع يقارغجلا امهدعب
 لوقنتو .نطتشاوو وكسوم نم لك نم يتامولعملا
 ميعزلا نا كلذ ىلع اسيسأت ةيساموليدلا رئاودلا

 سيئرلا علطا دق فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا
 ىلع لواب الوا ركدنوه كيرا يطارقميدلا يناملا

 لالخ ةصاخ ىتافوسلا فقوملاو ةريخالا تاروطتلا
 ' يف ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىلا ةّئجافملا ةريخالا هترايز
 سيئرلا هلعف هسفن ءيشلا ءيراجلا لوا نيرشت
 يداحتالا راشتسملا عم ناغبر دلائور يكريمالا

 .لوك تومليه
 ةموكح يف ريبكلا فرطتملا سيل نذا ناغير

 حضاو وحن ىلع طبترم نيتملا فاشتكالا اذه :نطنشاو
 يف بغري يكريمالا سيئرلا نا يف انه ماعلا روعشلاب
 لحا نم اًئيش اولعف نيذلا ءامعزلا ةمئاقب همسا ماحقا

 فرطب ادودحم اضيا وهو .ملاعلاو ةيرشبلا مالس
 يكريمالا يسايسلا رارقلا عنص روقص .رخآلا ةنراقملا
 ىوق ةرهمجو .سرفنوكلاو ضيبالا تيبلا يف
 ,ةسايسلاو داصتقالا نيدايم ف ةطغاضلا نيظفاحملا

 ةطلغ» هنوربتعي ام ناغير ىلع نوذخاد نيذلا ءالؤه
 ةمق دقعب يتايفوسلا حردقملا ىلع ةقفاوملا يف :ءهرظاضلا
 يف اهيلع قفتا يتلا ةيكريمالا ةمقلا ليبق .ةيريضحت
 نم . 1982 ماع ىل والا يناثلا ندرشت ةمق ءانثا فينج

 امرابتعا يف ددرتلا ةظحالم ىلوالا ةلهولا نم نكمي انه

 نويبرغلا نويسايسلا .ادنلسيا ةمق ءاقل يف يرجيس
 ةمقلا وا .ةمقلا لبق امي اهفصو ىلا نويليمي
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 امك اهيلا نورظني نويقرشلا نويسايسلا .ةيريضحتلا
 نييمظعلا نيتلودلا يميعز نيب همق ءاقل نكت مل ول

 ةمكلا ةمساحلا ةمقلا اهفصوي اضنا امناو . بسحفا

 .ةرّرقملا
 ىردكلا ةطحملا 2

 دب اال .يبرغلا يقرشلا عارصلا ينهبج نع اديعبو
 نوكتس كيفايكير ةمق نا يف ايعوضوم فارتعالا نم
 ةيتايفوسلا تاقالعلا راطق ىف ىربكلا ةطحملا

 .ةيكريمالا
 ؟اذامل ..ىردكلا ةطحملا

 نيقالمعلا يتطراخ ىلاو ءارولا ىلا اليلق رظننل
 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيعراصتملا

 :ةيكريمألا
 يكريمالا سيئرلا دوقي اييرقت تاوئس تس ذنم

 تاقلح نم ديزملا وحن هرساب يبرغلا ملاعلاو هدالب
 ارطضم ملاعلا لاق تاونس تس ذنم ,يوونلا حلستلا
 هت دهش يذلا (يىل ودلا نواعتلاو جارفنالا دقعل اعادو)

 ١79 ريشسيد /لوا نوناك يفف .تانيعيسلا تاونس

 جاتنا يف رنهشلا لسكورب رارق يسلطالا فلحلا ذختا

 ةطسوتم ةيوونلا ةحلسالا نم ديدج ليج رشنو
 زارط نم ايوون اخوراض 1٠١ بصن 87 ماعو ؛ىدملا
 86١١و رتمولبك ١6٠٠ غلابلا ىدملا تاذ ؛"” غنيستربب

 يضارا ىلع .زورك تافوذقم زارط نم ايوون اخوراص
 ايناطيربو ةيداحتالا ايناملا ةعبرألا ونانلا نادلب
 .اكيجلبو ايلاطياو

 ةعرس ءيش لك لبق خيراوصلا هذه يف ديدجلا
 .ةيبوروالا قرش امومعو .ةيتايفوسلا اهفادها اهغولب
 دعاوق وا .ةيركسعلا ةدايقلا تارقم تناك ءاوس
 داصتقالا ىف ةبوبحلا تاقلحلا وا.ةيداعملا خيراوصلا

 دحا «ةيبرعلا ةعيلطلا» غلبا امكو .تالصاوملاو
 هذه ناف ةيطارقفميدلا ايناملا ف نييسايسلا ةداقلا
 ىدح قئاقد ثالث نم رثكا ىلا جانحت ذل حيراوصلا

 نم عستم انيدل نوكي نل اننا١ ةجردل .اهفادها غلبت
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 تاقالعلا يف ىزيكلا ةطحملا 'ناغير_ فوشتابروغ ءاقل
 مام سدس كيوب , د ال

 ةنوونلا حيراوصلا نم اددع رشن دقف .ارمثك رخأآتب

 ايئاملا يضارا ىلع 15 سفح ةطسونم

 ريجفت ىلع ةرداق ايكافولسوكيشتو ةيطارقميدلا
 .ةقدقدلا فصنو ةقدقدلا زواجتت ال ةعرسب اهفادها تبدا دع

 للدملا فمر لفط
 ىلع ةيبرغلا ابوروا ةدحتملا تايالولا تربجا دقل

 عيش لك لبق ةفدهتسم اهلابقتساو 6 حيراوص لوبق

 يتلا يلودلا نواعتلاو جارفنالا ةريسم فقو :الوا
 يف يكارتشالا ءانبلا روطتل بسنا اطورش تقلخ

 ايقيرفا يف يملاعلا اهذوفن راشتناو ةيقرشلا ابوروا
 .ىطسولا اكريماو

 ابوروا نادلب ىلع ةبكريمألا ةضبقلا ماكحا :اينئاث
 ةديدجلا ةيداصتقالا اهتيفاع يف تأر يتلا ةيبرغلا

 يسنرفلا جذومنلا ليدعت رصانع نم امهم ارصنع
 ريع ةيبوروالا ةساينسلا ف (ةنلوفيدلا ةيلالقتسالا)
 .اهيضارا قوق ةنكريمالا ةيوونلا ةيامحلا ةلظم رشن

 يكريمالا يوونلا يدحنلا عم لماعتلا :اثلاث

 يتايفوسلا ركسعملا تايداصتقا قاهرال قيرطك

 نيرايخ ماما هعضو يناتلابو .هتاورثو هدراوم بيئرتو
 عوكرلا وا .حلستلا قابس ةلصاوم اما :امهل ثلاث ال
 .ملاعلل ةينادحولا ةبكريمالا ةدادقلل

 يضارالا يع 55 ملطم يضيكوسلا قرنا نإ ميرا
 ىمسي ام ءوشن ىلا ىدا .ةيقرشلا ةيناملالاو ةيكيشتلا
 نا ينعي اذه نا .جنرطشلا ةيعل يف :تاملا» ةلاحب
 ةيكزريمالا ةيوونلا خحيراوصلا نم.ديدجلا ليجلا
 رمالا ,ةمساح ةييرح ةيلعاف اذ دعب مل ىدملا ةطسوتم
 رثكا ةقلحي ديدهتلا ىلا ضيبالا تيبلا ةرادا عفد يذلا

 داحتألا عص يجيتارتسلا يوونلا لاحبسلا ُِق دروطخ

 - يجيتارتسلا عافدلا ةردابم تدلو اذكهو يتايفوسلا
 دلانور يكريمالا سيئرلا اهعم لماعتب يتلا“ 1
 .ءاضفلا ةركسع اهناش نم يتلاو .للدملا هلفطك ناغبر

 وحنلا ىلع يوونلا حلستلا قابس ةرئاد عيسوتو
 .اهيلع ةيرشبلا ةباقرلا نادقف ددهي يذلا

 لكشب تريغت يتايفوسلا درلا ةيجيتارتس نكل
 ةمق ىلا فوشتابروغ ليئاخيم دوعص ذنم لئاه
 ةردقلاب دحا هيف كشي ال يذلا تقولا يفو .نلمركلا
 ءاضفلا يف يكريمالا يدحتلا لوبق ىلع ةينايفوسلا
 لضف .مهسفنا برغلا ءامعز كلذب فرتعي امك .اضيا

 قيرط يف «:جنشتاللا قيرط يف ريسلا فوشتابروغ
 اياون يف بايترالل الاجم عدت ال يتلا تالزانتلا
 فقوم نلعا اذكهو .ةنسحلا ةيتايفوسلا ةمضاعلا
 حالسلا عزت ديؤملاو .ءاضفلا ةركسعل ضفارلا هدالب

 دكا امدنع اددعب ىضم هنا لب .ضرالا ىلع يوونلا
 -55 زارط نم .ةيووثلا خيراوصلا فالتال هدادعتسا

 يتلاو ارتموليك فالآ ةسمخ غلابلا ىدملا تاذ ٠

 ابوروال عازفا عبعبك نطنشاو اهلغتستو اهتلغتسا
 نطنشاو ظافتحا ىلع قفاو امدنعو نابابلاو ةيبرغلا

 يعافد ماظن اهلباقي ال ةيموجه ةيخوراص ةحلساب
 براجتلا دحاو فرط نم فقوا امدنعو .ؤفك يتايفوس
 عجارت امدنعو .لباقم يكريما ضيوعت نود ةيوونلا
 ةيا يف ندنلو سيراب خيراوص باستحا طرش نع
 دكا امدنعو ,ةديدج ةيوون ةيكريما ةيتايفوس ةلداعم
 دبمب لوبقلل يتايفوسلا داحتالا دادعتسا ارخؤم
 ةيلمع تاءارجا ةيا ىلغ ةرشابملا ةينادبملا ةباقرلا

 رمتؤم ف لعف امك امامت .يوونلا حالسلا ضيفختل
 نمالاو ةقثلا قلح تاءارحال ريخالا ملوهكوتسا

 تايلاعفلا رغصا ىلع ةرشابملا ةياقرلا ددصي لدابتملا

 كلذ لك لعف امدنع ,ةيركسعلا تاروانملاو تاكرحتلاو
 نم ةديدجلا هتيجيتارتسب قلطني فوشتابروغ ناك
 ةيوون ابرح نا ىري وهف .ةديدجلا ةيملاعلا تالداعملا
 نم دب ال كلذل هيلع ارصتنم وا ارصتنم زرفت ال هديدج
 ىلع ةلامسأر وا ةيكارتشا ايحت ال هنودب ذا ,مالسلا
 تازنافادهاو لماوع ةمث نا كلذ ىلا فضا .ءاويسلا

 يحالصالا هجهن ةمدقملا يفو .هتدايق يف ىربك ةيلوا
 ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيتايفوسلا ةايحلا ىنبل
 ةينطولا تاورثلا زيكرت بلطتي جهنلا اذه يف ريسلاو
 قابسلا ناديم يف ال .يملسلا ءانبلا ناديم ف اهفيظودو
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا عم يوونلا

 دهعلا ىلع تضم فصنو ماع ةرتف نا كش ال

 ةيفاك تسيل ةيتايفوسلا ةايحلا يف ؤفوشتابروغلا
 اذهل ةيلخادلا ديباتلاو معدلا رصانع عيمج نيمأتل

 ناكردمالا روقصلا يبولب هما دطصا ىلا ةفاضا .جهنلا

 يف يلاحلا زجعلا دسل ديحولا قيرطلا نا نوري نيذلا
 ريغب نوكي ال (رالود رايلم )7١٠١ ةيكريمالا ةينازيملا
 هناو :ءاضفلا نادم ْق ةيركسعلا تارامثتسالا ةدايز

 فوشتابروغ جمارب ةلقرع ىلا ةيدؤملا اهسفن قيرطلا
 هحون يذلا يبوللا اذه نا .ةيعامتحالاو ةيداصتقالا

 ةمق ىلع ناغير سيئرلا ةقفاومل تاداقتنالا دشا نآلا

 قايس ىلع رارصالا ةسايس عم لماعتي .ادنلسيا
 ميعزلا عارذ فاعضاإل ةاداك يوونلا حلستلا

 .ةهدوعو هزذيفنت نود ةلولبحلا فدهي يتايفوسلا

 .دعب ام ق هدض ىلحادلا يتايفوسلا عضولا ريبجفتو

 ناغير دلانودو .يكريمألا عافدلا ريزو رغربنياو
 -©) يموقلا نمالا راشتسم ىلا ةفاضا .ةسائرلا بتكم ريدم
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 طهر مهئارو نمو ,سرغنوكلا ءاضعا نم ريبك ددعو عه

 ةمق نوربتعي ,يكسنيجيربو رجنسيك يرئهك ريبك
 عجارت عم نولماعتيو .انصحم ايكريما اقزام كيفايكير
 رصنعك ةيديلقتلا هتاءال نع ءىجافملا ناغير سيئرلا

 .ةيتايفوسلا ةيلاملا دراوملا ريرحت هنأش نم جارفنا
 ةيجراخلا ضورقلا ىلع لوصحلا ةيناكما ريفوتو
 طفن لوقح رامثتسال ةمزاللا ةيجولونكتلا تاردخلاو
 عيراشملا نم ريثكلا قيقحتو ,ةقالمغلا ايريبيس
 .ةثادحلا ةيلاعلا ةيداصتقالا

 .كيفايكير ىلا قيرطلا يف ماعلا وجلا ملاعم الوا هذه
 ؟نذا ةمقلا ملاعم ودبت فيك ىرت

 ةيا ىلع ادنلسيا يف عيقوتلا عقوتملا ريغ نم
 لقت ال ةحلصم ناغير سيئرلل ناف كلذ عم .تاقافتا

 قافتا تاعورشم ةرولبل فوشتايروغ نع ةحلصم
 .ةددحم نيدايم يف يكريما يتايفوس

 هينعي امب اقيمع ركفد ضيبالا تيبلا ديس نا دي آل
 نا لوقلا بحس ءادتباف .اهلشف وا ةمقلا هذه حاجن

 ةمقلل ةكلاس تحبصا دق قيرطلا نا ينعي اهحاجن
 ماعلا اذه رخاوا فوشتابروغو ناغير نيب ةيكريمالا
 ةناكمل امدعدت اهحاجن ينعي امك .لدقملا ماعلا عللحم وا

 تاباختنا اهددهنت ينلا ةيروهمجلا هتيبلغاو سيئرلا
 .لبقملا ريمسيد /لوالا نوناك يف يكريمالا سرغنوكلا
 ةيا دقع مدع دكؤم لكشب ينعيف ةمقلا هذه لشف اما

 .اييرق نطنشاو روزي نل فوشتابروغ ناو ؛ةقحال ةمق
 مداقلا راظتنا ةسايس ليضفت ىلا ليمتس وكسوم ناو
 ناو ؛نييناغيرلا دعب ام راظتنا يا ,ضيبالا تيبلا ىلا
 ديصلا ةسايس ةسراممل تقولا نم اعستم وكسوم ىدل
 .راظتنالاو

 حاجنا يف رخآألا وه متهم فوشتايروغ نا بير ال
 ودييو ؛اهحارتقا بحاص هناو ةصأخ .ادنلسيا ةمق

 ةفرعمل اهتم دب ال رابتخا ةيناكما ةمقلا هذه ف ىري هنا

 نأش نم نا امك .نطنشاو هترايز لباقم يكريمالا نمثلا
 ماما ين ودلا هجهن ةيقا دصم زيزعت كيفايكير ةمق حاجن
 نم اديازتم ارمذت يدبب يذلا يتايفوسلا ماعلا يآرلا

 يداصتقا رايت ةيمنت ىلع عجشيو .نطنشاو تاءال
 طاسوا ىف ةصاخ . ةيلاتتملا هتزالانت ءازا .ددشتم
 ريثكلا ةيفوشتابروغلا اهتدقفا يتلا ةيركسعلا ةدايقلا
 .يسابسلا رارقلا عنص زكارم يف ريثاتلاو نوفنلا نم

 حلستلا ىلا ف 0 ةجاح كلذ ىلا فاضي
 ةدايق ىف ديدجتلا ةسايس ةلصاومل ادنلسيا تاحاجنب
 يف حوضوب سكعنيس يذلا رمالا .ةلودلاو بزحلا
 يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا عامتجا

 ةشقانمل سركم وهو .لبقملا لوالا نوناك يف ,يتايفوسلا
 هناف ةمقلا هذه حاجن مدع اما .(يبزحلا رداكلا عضو)

 الجا ةمقلا ةيسامولبد ميونت ىلا فوشتابروغ عفديس
 .عءارشتسالا لبق هجهنل ديازتملا دقنلا ةرصاحمو .اندعم

 .ةيلودلا تاقالعلا ريتوت ةيلوؤسم نطنشاو ليمحتو

 ١9 يف هزدانرافيش لمح قئاقحلا هذه نم اقالطنا
 نم ةيطخ ةلاسر مرصنملا ربمتبس /لوليا
 دقعب احارتقا ةريخالا اهترقف يف تنمضت فوشتابروغ
 سيئرلا .ندتل وا كيفايكير يف اما ةيريضحت ةمق
 ريزول ةجهللا ةديدش جاجتحا ةلفح دعا دق ناك ناغير
 زاجتحا ةلصاوم ببسب .يتايفوسلا ةيجراخلا

 ١97 لوا نيرشت ١94 "١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا"

 ةلاسر .وكسوم يف فوليناد يكريمالا لسارملا
 مويلا يف باجا يذلا سيئرلا تأده فوشتابروغ
 ف عقن اهنال كيفايكير لضفو .معنب حرتقملا ىلع يلاتلا
 ماكحا نا امك ءنطنشاوو وكسوم نيب قيرطلا فصتنم
 عم لاحلا يش امك اذقعم سيل اهيلغ ةينمالا ةلظملا
 .ةيناطيربلا ةمصاعلا

 هريظن يكريمالا ةيجراخلا ريزو زتلوش غلبا امدعب
 تاعامتجا ةثالث نانثالا دقع ناغير ةقفاوم يتايفوسلا

 زجتحملا يكريمالا لسارملا لدابت ةيلمع بيترتل ةفثكم
 يتايفوسلا يساموليدلا عم .سسجتلا ةمهتب

 يتلا ةلكشملا اما اهتاز ةمهتلاد زجتحملا فوراخاز

 نم اسساموليد "ت5 داغباب يكريمالا رارقلا اهراثا

 لوقتف .ةدحتملا ممالا يف ةيتايفوسلا ةنعبلا ءاضعا

 .ةزاجا ةلاح يف .العف نيرداغملا ةتسلا نييساموليدلا

 نا اهنم مهفي ةيكريما تاحيملت كانه نا فيضتو
 دهعت لاح يف ايلك اهرارق نع عجارتتس نطنشاو

 يف يكريمالا حمقلا نم ربكا تايمك ءارشب وكسوم
 ةمق مسحت نا حجرملا نم حومعلا ىلعو .لبقتسملا

 .ةقلعملا ةلكشملا هذه ةيدنلسيالا ةمصاعلا
 ةلقثم ريغ يسايسلا سقطلا ةلاح تحبصا اذكهو

 لاؤسلاو .كيفايكير نع ةيؤرلا بجحت ءادوس مويغب
 تادوسم وا تاقافتالاب قلعتي انه هسفن حرطب يذلا

 نيدايملا يا يف ىرت : ادنلسيا ةمقل ةلمتحملا تاقافتالا

 فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا لوقيس
 !؟؟ةكرتشملا معن ناغير دلانور يكريمالا سيئرلاو

 عضو ىلا ةدوعلا نم دب ال لاؤسلا اذه ىلع ةباجالل
 :يلاحلا ةيكريمالا ةيتايفوسلا جنرطشلا ةعقر

 11/1  ىدملا ةطسوتم ةنثخ وراصلا ةحلسالا :الوا

 قافتا ىلا راصي نا نكمملا نم .ابوروإ يف ةطبارملا
 لعلو .فرط لكل يوون خوراص ٠٠١ ىلا اهقيفختل
 ةيمها عجارت نع مجان ةنعقاولا ةدناكمالا هذه رفوت

 ةوق ىلاو ءايركسع يوونلا حلستلا ىف خيراوضلا هذه

 ابوروا ىلع ةيكريمالا ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةدميهلا
 يمانت نم قلقلا نوكي دقو .ايسايس ةيبرغلا
 يف ةيبوروالا ةسايسلا يف ةيلوغيدلا ةيلالقتسالا
 .تانينامثلا ىف ايلعف هرربي ام هل دعي مل تانيعبسلا

 ربع /1؟ ماع ىلا ضيفختلا اذه حارتقا خيرات دوعي
 ناك يتلا تاباغلا ةهزن تامواسمب كاذنأ يمس ام

 .اهتسرامم نابحي يكريمالاو يتايفوسلا ناضوافملا
 لداعتلا وا تاملا ةلاح ءوشن دعب انكمم حبصأ هنكلو

 /باآ يف وكسوم تعجارت امدعبو .84 ماع رخاوا
 خيراوصلا باستحا طرش نع 85 ماع سطسغا
 .ةيناطيربلاو ةيسنرفلا

 اذه يف ةلمتحملا ةيوستلا هجاوت يتلا ةلكشملا

 خيراوص طبرت وكسوم نا يف كلذ عم نمكت ناديملا
 يذلا .يئاهنلا رصنلا لح ىمسي امي ندنلو سيراب
 ديدهت لهاجت ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىلع بعصب هنودب

 نا كلذ ىلا فاضي .ةيقرشلا ادوروا مومع خيراوصلا

 ريوطتل البقتسم هجوتلا نع رشتاتو نارتيم نالعا
 .ةلكشملا هذه ددقعت نم ديزي ةيمدلقالا ةيوونلا ةوقلا

 حليف ةمردملا تاقافتالا ذيفنت ىلع ةباقرلا اما :ايناث

 ةلماش اهلعج ىلع سرغنوكلاو ضيبالا تيبلا روقص
 ريغو .ينادبملاو رشابملا عونلا نم ةددحم نيدايم يف ال
 ةئقافتا تددح امك ةيعانصلا رامقالاب ةروضحملا

 هنكلو .دكؤم ربغ ريدقت نم نوقلطني مهنا .؟  تلاس
 هتقفاوم ءاطعا عيطتسي ال فوشتابروغ نا يف .هيجو
 .اذهك رما ىلع

 ةيووذلا براجتلا ةيضق اضيا لخدت راطالا اذه يف
 ديدحت لوانتب قافتا ىلا راصد نا لمتحملا نمو

 نم الدب :يوونلا راجفنالل ىوصقلا تايوتسملا
 دعبتسملا ريغ نمو .ايلك اهققوب ةيتايفوسلا ةيلاطملا
 رما يكريمالا سيئرلا طيري نا نويقارملا ىري امك
 دددحت لوح 4 ماع ةعقوملا تايقافتالا ىلع ةقداصملا

 تاريجفتلا ديدحتو ضرالا تحت ةيوونلا براجتلا
 ميعرلا ةقفاومب ةيملسلا ضارغالل ةيوونلا
 ةيناديملا ةباقرلا ةيلومش بلطم ىلع يتايفوسلا
 .يوونلا حلستلا تالاجم عيمجل ةرشابملاو

 بغرب يذلا ةيوامتكلا ةحلسالااما:اثلاث

 اهنم دحلا نأشب سوملم مدقت قيقحت يف تايفوسلا
 بسنا نآلا فورظلا نا لوقلا نكميف ءاهريوطت عنمو
 قافنا ةدوسم ىلع ةبكريمالا ةقفاوملا لاصحتسال

 ةجتنملا ريغ ةليوطلا تاونسلا تاضوافم ضقتنت
 نيعب نخالا دنع ةصاخ .نيفرطلا نبب نآلا ىتح

 لوصحلا يف ارخؤم يكريمالا سيئرلا لشف رابتعالا
 .ةيواميكلا ةحلسالا ريوطتل سرغنوكلا ةقفاوم ىلع
 نم ءىرخا ةهج نم .ديريس لاجملا اذه يف قافتالا نا
 ةرسشابملا ةباقرلا ةيلومش ىلع قافتالا رصانع
 تاءارجا نم دكأتلا ليحتسملا نم ذا ,ةينادبملاو

 ةباقرلا ربع ةيواميكلا ةحلسالل ةبسنلاب ذيفنتلا
 .ةدعانصلا رامقالا ةياقر وا ةيجراخلا

 ةيموجهلا ةيجيتارتسلا ةحلسالا مظن اما :اعبار

 ةيناكما روصت بعصلا نم نا لوقلا نكميف ةيعافدلاو
 وكسوم تحرتقا دقل .اهل ةلاعفو ةلوبقم ةيوسن
 فيفخت ىلع تقفاوو 5٠/ ةيسنب الدابتم اضيفخت
 ديدمت ىلع نطنشاو ةقفاوم ةلاح يف 7١/ ةبسنمب يروف
 4811 ةيعافدلا خيبراوصلا ماظن ةيقافتاب لمعلا
 نطنشاواما .ىرخا ةنس ٠١ واا١١ لال" ماع ةعقوملا

 5101 .موجنلا برخ جمانرب ىلع رصت تلاز ام ينلا
 (ارخؤم ةدحتملا ممالا يف .يكريمالا سيئرلا باطخ)
 يساسالا ثحبلا عنمت يتلا 4811 ةيقافتا يف ىرتف
 اًرجاح .ةيئاضفلا ةحلسالل اضيا يربتخملاو يملعلا
 .ءاضقلا ةركسع ةسايس ماما ايوق

 يف رتوتلا رؤبو ةيميلقالا تاعازنلا اما :اسماخ

 برحو ايدوبمكو الوغناو اوغاراغين) ثلاثلا ملاعلا
 ليمتف (ناتسناغفاو طسوالا قرشلا ةلكشمو جيلخلا

 وكسوم نع ةرداصلا تاحيملتلاو تاحيرصتلا

 .ناتسناغفا ةلكشم ٍْق مدقتلا حيجرت ىلا نطنشاوو

 ةغيص مدقتلا اذه زواجتي نا عقوتملا نم سيلو
 ضعب مغر :ةماع ةيساسا نيدايم ىلا لصوتلا
 ىلع لبقم فوشتايروغ نا ىلا ريشت يتلا تانهكتلا
 نم ةيتايفوسلا تاوقلا بحسل ةيلمع ةطخ .ميدقت
 ةيكريما تالزانت لباقم .ارهش ١8 لالخ ناتسناغفا

 هذه ردصم دوعي اميرو .ىرخا عقاوم يف ةيدج
 فالآ 8 بحسب ةيتايفوسلا ةوطخلا ىلا تانهكتلا
 ميعزلا هدكا ام ىلاو .ناتسناغفا يف افلا ١٠١ نم يدنج

 رمتؤم يف هاقلا يذلا هياطخ لالخ ارخؤم يتايفوسلا
 لاق نيح وسراو ىف دحتملا يدنلوبلا لامعلا بزح
 ىلا تياث ىسرم ىرخالا نادلبلا يف انتانكثذ ىدل سيل»
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 تاسايس يف موي دعب اموي دظوتت ةدعاقلا
 رسلا اضدا يهو .ةماعلا ةيكارتشالا انوروا |[ |

 ةيبعشلا نيصلا ىلع ديازتملا اهحاتفنا ءارو قيمعلا

 لارنجلا دعبف .نرق عبر ةبارق تماد ةعيطق دعب
 يدنلوبلا لامعلا بزحل ماعلا ريتركسلا يكسلزوراي
 يراجلا ريوتكا /لوالا نيريشت ١4 يف رداغي .دحتملا
 يكارتشالا بزحلل ماعلا ريتركسلا ركينوه شيرا
 نيكي ىلا ةيطارقميدلا ايناملا سيئرو دخوملا يناملالا

 ايلوفنمو ةيلامشلا ايروك لمشت ةلوج نمض
 .مايا ةسمحخ قرغتسنتو

 هتلوج نم يكسلزوراي لارنجلا ةدوع دعب
 ترم اهنا لاقيو .وكسوم يف هترئاط تطح ةيويسآلا
 يتلا ةثداحملا .ةيتايفوسلا ةمصاعلا يف ةلوجلا ليبق
 يتايفوسلا ميعزلا عم فثكم لكشب اهارجا
 نع هتاعابطنا كش نود تلوانت فوشتايروغ
 جئاتنو .ةينيصلا ةدايقلل ةنهارلا تاهجونلا

 .نيكب يف هتاثحايم
 يطارقميدلا يناملالا سيئرلا ىبل .ةرشابم كلذ دعب

 راتسلا ةحارا ةيسانمب وكسوم ىلا ةرايز ةوعد ركيدوه
 نامليت تسئنرا يناملالا يعويشلا دئاقلا بصن نع

 .4 4 ماع ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم دحا يف لتق يذلا

 نيصلا ىلا قحاللا هترايز عوضوم نا دكؤملا نمو
 هارحا يذلا ماهلا ءاقللا ٍِق ةزراب ةناكم لثحا ةيبعشلا

 يدنلوبلا ميعزلا نا عمو .وكسوم يف فوشنابروغ عم
 نا ظحالملا نم هنا الا نيكب ىلا ركدنوه سيئرلا قيتسا
 ىلع يدنلويلا فيضلا عم تلماعت ةينيصلا ةدايقلا
 ردصم نا رابتعاب .طقف ةيموكحلا تاقالعلا ىوتسم

 ال غنايسيك ةلودلا سيئر هيلا ةهجوملا ةوعدلا
 اوه ينيصلا يعويشلا بزحلل ماعلا ريتركسلا
 اهنأب ةرايزلا فصو ىلع اهصرح ىلا ةفاضا .غبتويك

 ,ةرايزلا ةيمها نم ليلقتلا ينعي ال اذهو .لمع ةرايز
 سيئرلا ةرايزل ةيلعفلا ةيمهالا لباقملا يف ددحي هنا الا
 ايناملا تقفتا ثيح ةمصاعلل ةمداقلا ركينوه
 ماعلا ريتركسلا ةرايز فصو ىلع نيصلاو ةيطارقميدلا
 ةرايز) اهنأب دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل
 ريتركسلا نم ةهجوم ةوعدلا نوكت نا ررقتو (ةقادص
 سيئرل ةفاضا يندصلا يعويشلا بزحلل ماعلا

 تاقالعلا ى وتسم كلذ ىلا انفضا اذاو .ةلودلا سلحم

 ,تانينامثلا علطم ذنم .نيكبو نيلرب نيب ةروطتملا
 ةيطارقميدلا ايئاملا اهلتحت يتلا ةمدقتملا ةناكملاو

 هذه ,.داودج مدع مايالا تتيبثا ام رييغت» اليا
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 اي

 نرتايرإت
 نيعلا ىلع ين غلا انور وأ جاقفلا هاتأب عفدبإ

 ركسقعملا ةيجيتارتس ٍِق تاذلاب ركينوف سيئرلاو

 :«ينايفوسسلا داحتالا ةصاخو ةمملاعلا يكارتشالا

 نيكب يف يناملالا سيئرلا تاثحابمل نا لوقلا عيطتسن
 ةيولطملا تامزلتسملا ريفوت ديعص ىلع ةردبك ةيمها

 ةسسانسلا تاقالعلا حيحصت ةداعاو ةوجفلا مدرل

 ابورواو يتايفوسلا داحتالا نيب ةيجولويديالاو
 . ىرخا ةهج نم ةيبعشلا نيصلا و ةهج نم ةيكارتشالا

 يتلا ةيويسآلا فوشتابروغ تاهجوت تسيلو
 ساسا اهدحو يه لوتسوف يدالف يف ارخؤم اهنلعا
 اضيا كانه امناو :نيصلا وحن ةيقرشلا ايوروا كرحت
 ةانقلا رارمتسا اهنيب نم ءلماوعلا نم ىرخا ةعومجم
 ةرتف ةليط .نيكب ىلاو نم :نيقيرطب ةحوتفم ةينامورلا
 نيرشعلا رمتؤملا يف فوشتورخ اهرجف يتلا ةعيطقلا
 نم ةريخألا ةرتفلا يفو .:يتايفوسلا يعويشلا بزحلل
 ةيباجيالا تارشؤملا تمكارت ةينيصلا ةسايسلا روطت
 اهتلصحم يف دكؤتل ةيلودلا تاسايسلاو لفاحملا ف

 نيب ةيجولويديالاو ةيسايسلا ةبارقلا قمع ةيرهوجلا
 ةفاثك يضاملا يف تغلب امهم ةيقرشلا مصاوعلاو نيكي
 كش ال .اهنم ةريبك ءازجا تطغ يتلا ءادوسلا مويغلا

 ىلوالا ةكرحلا نوكت يكل وسراو رايتخا نا ء.انه
 فقوم نا انركذت اذا ةضاخ . هرريي ام نيكب هاجتاب
 يكسلزوراب ةدنلوبل دناسملا ةديدجلا ةينيصلا ةدادقلا

 غنويكاوه ةينيصو فوشتابروغ ةيسور نيب ديجلا مجرتملا :ركينوه

 داوملاو موحللا تايلاسراو ؛شوئنراديلوس رايت دض
 ىلع مهفت نا لمتحي ال 8١ بآ ذنم وسراو ىلا ةيئاذغلا
 حيحصت ةداعا ْق ةرغرلا تاراسشا نم رثكا اهنا

 وحن ىلع اهريوطتو ةيقرشلا ابوروا عم تاقالعلا
 تياثلا نمف .نيلرب عم امامت فلتخيرمألا نا ىلع .ديدج
 يف ءاريثك عفدنت مل ركينوه سيئرلا ةموكح نا الوا
 مدع ىلع ةغلاب ةروصب تصرح دقو .نيكب ةلماعم
 تاونسلا ةعيطق اهتججا يتلا نارينلا باهتلا
 ىلع لب .يثئاعدلاو يمالعالا ميشهلا ىف ةليوطلا
 تانينامثلا علطم ذنم مالعالا ةزهجا تلغتسا سكعلا
 باصعالا كابتسشا كف ىف مهاسي يذلا لكشلاب لقالا ىلع

 راطا فو ءاساسا ةجنشتملا ةيجولويديالاو ةيسايسلا
 ىلا ركشسوه ةدابق تعس ةكرتشملا ةيداصتقالا حلاصملا

 راوحلا ةفد ريدي امب نيكي عم ةلداينملا ةجاحلا ٌريزعت
 لبق ةيموكحلا تاقالعلا لصافم ىف تيزلا بصيو

 .ةيبزحلا تاقالعلا عم ىرج امك امامت اهدسكأت

 يف نيلرب ةموكحل ايباجيا ارود نويئيصلا ركذيو
 مغر :ةيمادتيفلا مهدودح ىلع مزراتملا عضولا ةثدهت
 ىلا زايحنالا نم اردق ضرتفت يتلا ةزانمملا تاقالعلا

 دعاصتملا قيسنتلاو ةكرتشملا فقاوملا كلذك .يوناه
 نم دب الو .ةفلنخم ةيلود اياضق ءازا ةدحتملا ممالا يف

 امدنع امامت اوئجوف دق نيبقارملا نم ديدعلا نا لوقلا
 برحلا ناسلب ةقطانلا دنالشودزي وت ةفيحص تماق

 تافطتقم رشنب 87 ماع دحوملا يئاملالا يكارتشالا

 يعويشلا بزحلل ماعلا ريتركسلا ييرقت نم ةعسوم
 ةيبزحلا تاقالعلا مادعنا مغر :غني ودكاويه ينيصلا

 لوقتو :كاذنا ةيتايفوسلا ةينيصلا تاقالعلا رتودو
 ةعيلطلل» عالطالا ةنسحو ةقوثوم ةدناملا رداصم

 اذهب كاذنآ ادصخش رما ركينوه سيئرلا نا :ةيبرعلا

 باتعو ضعبلا ةرارم نود رمي مل يذلا ءارجالا
 ةيصخشلا تاقالعلا بيس كلذ ىلا فيضتو .نيرخآلا

 لالخ غنيويكاوهو ركينوه طيرت تناك يتلا ةزاتمملا
 يطارقميدلا ةبييشلا داحتا يف ةكرتشملا لمعلا تاونس

 ةدايقل يمامالا عقوملا يف دعب انوكي مل موي .يملاعلا
 ةيقرب نوكت نا ف هتبغرو ءامهيدلب يف ةلودلاو بزحلا
 .بزحلا لاح ناسل قيرط نع ةينلا نسح

 رشع يداحلا رمتؤملا رقا 85 ليربأ /ناسين يفو
 ةلصاوم ةرورض دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل
 ةيبعشلا نيصلا عم نواعتلاو تاقالعلا ريوطت
 ةيداصتقالا نيدايملا فلتخم لمشت يكل .اهعيسوتو

 اذه نم بارغتسالا نكمي الو ,ةينهملاو ةبعامتجالاو
 راز نآلا ةياغلو 84 ماغ علطم ذنم هنأب انملع اذا رارقلا

 ا" نيلرب رار لباقملابو ءايناملا ايمسر ادفو 1١ نيكب
 امك .تالاجملاو تايوثسملا فلتخم ىلع اينيص ادفو

 ام 85 زومت ةئاغل ا/ ناريزح نم ةرتفلا لالخ تعقو

 .نيدابملا ةفاك ف ةكرتشم نواعت ةيقافتا 8 براقي
 لوقلا انكمم حبصي ةسوململا قئاقحلا هذه ءاْا

 لجر ركينوه نم لضفا كانه سيل نا ةغلابم نود
 البقتسمو نآلا ديجلا مجرتملا رودب مايقلل لوالا ايناملا
 لثم .غنبويكاوه ةينيصو فوشتابروغ ةيسور نيب
 رمتؤملا لالخ ءاوس ديازنم لكشب حضتيس رمالا اذه
 يقاحصلا دفولل اصيصخ هدقعيس يذلا يقاحصلا

 ةدايق رقم يف يراجلا لوالا نيرشت ١١ مود ينيصلا
 نيكب يف هتاثحابم لالخ وأ ةلودلا ةسائر يف ال .بزحلا

 [1.غنبويكاوه ميدقلا هقيدص عم
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 ءاح . ًايمسر يعُد اذا الإ سنوت ىلا دوعي الا مسقا هناؤ

 اهتذختا يتلا ةيئانثتسالا تاءارجالا رثإ كلذ

 يف زايحنالا مدع رمتؤم نم تافرع داع نيح ةموكحلا

 امنيبن سنوت لوخدي ايصخش هل تحمسف يراره

 ىلاوح مهددع نا لاقب 9 راطملا ٍِق هنقفارم تزجتحا

 !- صخش ةئام

 جيلخلا لود قيرط نع قافتا ىلا لوصولا نكمي له
 ؟نهارلا تقولا ىف كلذ تافرع ديرب لهو ؟الثم

 ةيقارعلا برحلاب ةلغشنملا جيلخلا لود تناك امدر

 ردرحتلا ةمظنم كرحت ليهست لضفت ةيناريالا

 نم ريبك ددع دجوي ثيح قارعلا ىلا ةينيطسلفلا
 لقأ لح) .رصم ىلا امير وأ نيينيطسلفلا نيلتاقملا

 .(الامتحا

 نم اهيباحسنا رثإ سنوت يف ةمظنملا ترقنسا نا ذنم

 نيرايخ هجاوت ةيسنوتلا ةموكحلاو 15/7 ماع نانبل
 :ةروطخلا نم اهتاذ ةحردلا ىلع امهالك

 .اهيلع ءاقبالا وأ ةمظنملا درط

 عفدامم :نوينيطسلفلا نولتاقملا اهلمحي يتلا ةيموقلا

 يف مهلزعع ىلا ةيادبلا ذنم ةيسنوتلا ةموكحلا
 نمآلا تاوق مهقفارت نا ىلع رارصالاو تاركسعم
 .قاوسألل مهباهذ يف ىتح ةيلحملا

 يف ناكسلا ةيبلغأ نا رابتعالا نيعب انذخأ اذا 3

 كانه ةلاطبلا ةبسن ناو !١5لا نيس نود مه سئوت ٠
 ةموكحلا هيب تماقام حبصي ./70 ىلا لصق

 ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تلوحت .ةياهنلا يف“

 يف ةبيقروب سيئرلا سجاه :تيمُم جيزملةيحض
  ةيسنرفلا تارباخملاو ؛ةطلسلا ىلع ةظفاحملا ٠

 .ةيسنوتلا

 هعفدت ةطلسلا ىلع ةظفاحملا .ةبيقروبل ةبسنلاب
 ةلمتحم ىوق زكارم وأ ةيسايس ةسفانم ةبأ ريمدتل
 نافطاعتي اناك نيذللا ةليسو ةديسلاو يلازم دمحمك

 يف نإف كلذل 0 دج دما ام يو جلا

 يثيطسلفلا روضحلا ٌضوقب يذلا رخآلا لماغلا 1

  ايمسر  اسنرف نا نم مغرلاب ةيسنرفلا ةسايسلا وه
 .نيينبطسلفلل ةديؤم
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 وتخلل ووو جدت نجت جوا تت

 .اهل يدصتلا رخآ لجر يا وا 0 1

 ىلع تاونس ةدع ذنم يسنرف  يكريما عارص كانه
 - مدق ءىطوم اسنرف اهربتعت يتلا سنوت يف ذوفنلا

 َ دييحت وه كرابم بولسا نا» هلوقب كرابم رود ىلع 2 ةدعاق اهرابتعاب ةيبرعلا ةيسايسلا ةبخنلا ىلع
 | هذهل نكل .اهضعبب اهتاواسمو ةروكذملا رصانعلا
 [(ل .«ءاهريذاحم ةدلعللا 1

 .ةيبرعلا لودلا ةعماجل
 ملو .يسنرفلا ذوفنلا قيرط يف ةرثع رجح يلازم ناك

 نع ؛لوؤسملا» وهف .ةيفاك ةجردب ًايكريمأ نكي

 .سنوت يف ةيئادتبالا فوفصلا
 ' طوفضلا ةأطو تحتو :هسفن تقولا يف

 هاجتاب كرختي ةبيقروب سيئرلا ناك :ةيداصتقالا
 .ةينب ومتلا داوملاو دقنلاب هدوزتل ىرخا ةرم 0

 [].ةدودعم ..يلازم مايا تناكف

 اذمارا» /؟

 نويبيرن دلاريف

 ةليفنلا ناداسلا فرن

 رنفيك نوج :ملقب

 ةدايق تاونس سمخ ذنم كرايم ميديسح أدنا

 2 :جيرلا بهم 3 ةلود هيبوع ديدربكا

 تاكل ىلع زاح يذلا لحرلا ءوده نم مغرلا ىلع

 ةهقحالتملا تامزالا ببسب عساو لكشبم دقَتْنُي .عيمجلا

 ٍبلغا نا عم ؛:ةحضاو ايؤر وا جمانرب نع منت ال يتلا '
 نم ربكا ىه ةحلملا ةيداصتقالا رصم تالكشم | راكقألا ىلا صاخ لكشب كلذ يف ببسلا دوعيو

 ةيجراخلا نويدلاف .كرابم ينسح ديسلا تايناكما .
 ريراقت ريشت امك رالود نويلب 8-لا زواجتت مويلا '

  ةعبرا نم رداصم ةثالثو .يلودلا دقنلا قودنص
 دق- ةحايسلاو طفنلا تادئاع .جراخلا نم تاليوحتلا .
 ةمزا ببسب ثلثلا ةبسنب اهنم رصم لخد ضفخنا .

 .باهرالا نم فوخلاو طفنلا
 ؛كرابم ىلا نويرصملا رظني فيك
 طويخ كسم لواحي صخشك 3 ماع لكشب سانلا دارد

 مهددع ديازتي نيذلا نويفلسلا نوملسملا ©
 تاسسؤم ءاشنا قيرط نع ةموكحلا نودحتيو
 يتلا كلتك ةحلسملا ةيرسلا ايالخلا ديدهتو .ةيزاوم :

 .تاداسلا تلاتغا

 فحصلا نم اددع اهكالتما نم مغرلاب ةمظنم ريغ
 .اهمساب ةقطانلا تالجملاو

 ةيداصتقالا تاداسلا ةسايسب اهئارث طابترا بيسب 1

 .ةيوق اهنكل ةريغص ةقبط يهو مسالا اذهب ةفورعملا

 .تاداسلا ةيقح تاكرت نم ةدحاو عيطلاب ا

 .سيراب يف ةريخالا تاراجفنالا ةلسلسب قفارت .

 ناريا دض هبرح يف قارعلل اهمعد ديدحتلاب - حفلا ش٠

 .ةيباهرالا لامعالا روحم عقاولا يف وه

 دحا ال نا عم ؟ةيروسو ناريا ىلا انلع ماهتالا ةيمسرلا
 نم نيدلبلا نيذه يفعي نيلوؤسملا نيب نم ابيرقت .
 :سيراب تاريجفت يف رشابملا ريغ وا رشابملا طروتلا .

 نعو قرعلل اسنرف معد نع ةيضار ريغ قشمدف

 ,ةجعزملا لئاسملا ضعب فشك نم ىشخت ةموكحلا .

 ةثالث اوضرف دق نييناريالا نا عيبطتلا تايرجم اديج .

 نودد عفد :اسنرف عم تاقالعلا ةدوع لحا نم طورش ْ

  ةضراعملا درطو .شاقن سينا حارس قالطا .فيدروا

 1 .اسئرف نم ةيناريالا .

 ١ 0 جس هييحيما سيكا نحو .شيجلا ©
 .ىرصملا عمتجملا 0 1 5-5

 ١ حاتفنالاو ةيقيرفالا قاوسالا وزغ اهلالخ نم عيطتست

 نويساردبل

 تانادشلا هيوم
 سيرا عراوتل ىف
 نوسراغ هيزوج :ملقب

 نويباهرالا اهيف فعاضي يتلا ةظحللا يف ”4 1
 لا نا موي لك يف ودبي ءاسنرف ىلع مهطوغض | #8

 يذلا بعرلا لسلبسم يفلؤم دحا مه هللا دبع , 2

 ينمرالا يريسلا شيدجلا لد .ةريخالا مانالا ُِق

 قرسشلا ف اهتسايسو نانبل ف اسنرف روضح نا

 اهتانايب يف ةيسنرفلا ةموكحلا هجوت ال اذامل

 نا اعابطنا يطعم يذلا يمسرلا تمصلا اذه انامل

 .ناربا عم

 نوفرعي نيذلا برعلا نييساموليدلا ضعب دكؤي

 4/١ اةودحر أ 5

 م رجا قو هاتوا ار بؤطوت مهامها اسس تجعل تابت بوما تورو نانو جر ججح حي

 ناجاملع ؛ليسلبسملا اذه يف ىرخا ةقلحك حرسملا ١
 «نيفلؤملا» اذيااوتنوكي مل شريجلا اذه ءاضعا

 .عونلا اذه نم لامعال نييسيئرلا :

 1 صو اي نزهه ندع نا ىو 010177777776 ناز والرب ره ريل رو سس ع اند

 اا وتلا شب باور جن ات نات هان نات اتا ان ا ةنطدن انو فاتك وب ا از خا وتاج ل تن
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 هيمو هشة ام ل وو سر تملا تو

 و و د علاج

 ١ فيدروا نويد اما .ريخالا بلطلا الا سيران ذفنت مل
 | نيح 1985/1/7١ يف اهدادسب اسنرف تمزتلا يتلا .

 . كيشلا مهميلست لجا نم يلالملا عم هيشيرت دولك قفتا
 - طارتشا ببسب ذفنت ملف رالود نويلم 5٠" غلبمب لوالا

 عم عفدلا قفارتي نا كاريش كاج . ِ

 ٍ اهتملك ىلع ةظفاحملا مدعو قافتالا نع . ١

 34 - [ :ملنخللا" نحاجط]ت حاج شقت -

 فس

 ١ نئاهرلا حارس قالطا



 سينا نع جارفالا دعوب ءافولا مدع كلذ ىلا فاضُي

 نسناه جروجو وشور بيليف حارس قالطا دعب شاقن
 يف توريب يف نيزجتحم اناك نيذللا نييفاحصلا

 «كش نود ةمئاغ دوعو اهنا .1585 وننوب / ناريزح

 نع وفعلا رادصا عيطتسي طقف ةيروهمجلا سيئر نال

 دعت مل اهنا ناريا لوقت :نئاهرلا ةيقبل ةبسنلاب
 قارعلل اسنرف معد» نع ثيدحلل يلالملا دوعيو .ءيشب

 ةيسامولبد تاروانم هيف يرجت يذلا تقولا يف
 لجا نم ةيدوعسلا ةيبرعلاو نارياو ةيروس اهباطقا
 برح يف ضوافتلا ىلع ةينبم ةيوست ىلا لصوتلا
 نيلوؤسملا دحا لابقتسا سيراي ضفر ناو .جيلخلا
 ىلا لوخد ةربشأت هحنم وا ةيقارعلا ةضراعملا نع

 :«قارعلا قتلك ىلا لفاكلا اسئرف دازتقا فكي انستوق ا |
 ةيسنلاب ةدياحم تسيل نارهط نا دكؤي مدقت ام لك

 [].سيراب عراوش يف ىرجامل :
 ايدل 0

 !!ىووغلا وسار
 بقنلا ءارحص تحت ءىبتخملا عنصملا ناك أى

 ىدم ىلع ةيوونلا برحلا سوؤر جتني ظ
 سقف خونلا اما .ةنضاملا نيرشعلا تاونسلا| 1[ |
 ةيوونلا ةحلسالا عنصي هنا دكؤم هبش حبصا
 .اهريسأب ندم ريمدتل ةيفاكلا ةيرارحلا

 ةيوونلا «ليئارنبسا» تانئاكما لوح تامولعملا هذه

 ١ - ةنس ١  ونوناف ياخدرم ناسل ىلع تءاج
 ٠١ ةدم يوون ىدقدك لمعب ناك يذلا «يلدتارسالا»

 جاتنا ةيلمع دادما هنمهم يرس عدوتسم ىف تاونس

 ثاحبالا ةسسؤم عقت ثيح  هنوميد يف ةحلسالا

 ةيويحلا تابكرملاب  .ةيليئارسالا» ةيوونلا
 .جاتنالا اذهل ةيرورضلا

 تبثت طئارخلاو روصلاب ةقفرحلا ونوناف ةداهش نا
 دق ؛ليئارسا» نا يوونلا حلستلا ءاربخل ةبسنلاب
 اكريما دعب ملاعلا يف ةيوون ةوق سداس تحبصا

 .نيصلاو اسنرفو ايناطيريو يتايفوسلا داحتالاو
 تاعدوتسملا نا يسلطالا يبناج ىلع ءاردخلا ردقبو

 كلت نم اروطت رثكاو ربكا ؛ةيليئارسالا» ةيوونلا
 بونجو ناتسكابلاو دنهلاك ىرخا نادلب يف ةدوجوملا
 .ادقيرفا

 ١ ةيوونلا ةلينقلل «لدئاريساد» كالتما ميرات عحردو

 .ةلتحملا يضارالا:ف تانطوتسملا ددع ةدايز ةلاسمو | ةتتسؤم نم ةنوميد تلوحت نيخ نامزلا نم نيدقع ىلا
 ٌْ |. لضفب ةيوون ةلبنق جاتنا ةليسو ىلا ةيملس ثاحبا
 اهتدوز يتلا ةيسنرفلا ايجولونكتلا ةصالخب اهزيهجت
 .موينيتالبلاب

 نويسئرفلا دانب يذلا يوونلا لعافملا ةوق اما

 ١ .نآلا تديازت اهنكل . طواغيم 75 تناك دقف اضيا
 ) لجا نم طواغيم ١6٠١ ةوقب لمعت نا لمتحيو

 1 ماج: نمار مهمات 5

 .موينيتالبلا ةدام نم ربكا ةيمك صالختسا !
 ندذلا نيسملاعلا ءاردخلا دحا .روليات رودودنت قلعي

 ىلع . ةيكريما ةيوون ةلبنق لوا ميمصت يف اوكراش

 نم دقع ذنم ةقاطلا لماكب ةيوون ةلود ليئاربسا نا
 حلستلل اهجمانرب لوح ريرقنتلا ناو .لقالا ىلع نامزلا

 ءيش يا نم امدقن رثكا جمانربلا !ذه نا تدثب ىوونلا ١

 .«هةنفرع ٍ

 ىلع قيلعتلا «ليشارسا» تضفر :ىرخا ةيحان نم
 ةنجل يف لمعي ناك ونوناف نا تدكا اهنا ريغ .رشن ام
 / يناثلا نيرشت رهش ىتح ةنوميد يف ةيوونلا ةقاطلا

١180 عم ىفعُي نا لبق ءيضاملا ريمفون ١
 نم نيلفاعلا نم 

 .فيدراصملا صيلقت ةلمح ءانثا مهماهم :

 © قارغاو اهريمدت ىلع ةرم ريغ اهتداق مسقا يتلا ةودعلا
 دق ةيديلقتلا اهتاوق نا ٌحيحص .(!!!) رحبلا يف اهناكس
 ةحلسالا نا ريغ . ناودعلا دص ىلع اهتردق امئاد تتبتا

 دجت نلو (!؟) اهسفن ةيامحل ريخا اجلم ةيوونلا
 اهناريج نم يا ىلع ةيوونلا اهلبانق طاقسا يف ةبوعص
 ترما ريثام ادلوغ نا ةدكؤم ريغ ريراقت لوقت .بنرعغلا

 رعب ةيوجلا دعاوقلا ىلا ةيوونلا سوؤرلا لقنب . ' او
 . 14 /*# ماع برح ءانثا لوألا يرصملا موجهلا

 اهي

 ريما لأ زار نم
 يروم نايا :ملقب

 لحا نم ,ةنكردمالا ةدحتملا تايالولا ةطساوب

 ناك .نيدلبلا نيب ةرشابم تاضوافمل دادعالا | |١
 ماما يعادولا هباطخ يف زيريب نوعمش هلاق ام اذه
 رهن لدوحت» تاضوافملا هذه ةياغ نا .سما تسننكلا ا

 ثعبم هنوك لدب نيعرازملا لوقح يوري رهن ىلا ندرالا
 .«يهتني ال ديدهتو راجش

 حجرسملا نع ثيدحلل همظعم سرك يذلا هباطخ يف

 عوبسالا نم ارابتعا هتيلوؤسم ىلوتيس يذلا يلودلا '
 طوطخلا ركذتسا .ةدحراخلل اريزو حبصي نيح مداقلا

 ةرجفملا عوضوم ىلا اريشم فلاحنتلا ةموكحل ةماعلا

 ,هدهع يف هيلع تراس يذلا هسفن قسنلا ىلع رمتستس

 .ةيجراخلا ةيلوؤسم هيف ىل ونيس يذلا تقولا يف :

 ةيفيك لوح تزكرت دقف :ةيسيئرلا باطخلا ةركف اما

 أدبي نا عيطتسي ال ندرالا .برعلا عم تاضوفملا ءدب

 .نيينيطسلفلل نييقيقح نيلثمم عم ضوافتلل ةدعتسم ٠

 ! ىلع زيريب قفاو كلذل .يلود راطا نود ضوافتلا يف
 ١ ندرالا ناك دقل» تاضوافملا اأدبت نا لجا نم ةركفلا

 اليدب ءاطقلا اذه نوكد نا نود يىلود ءاطغ عم امئاد

 ديفم اذه .ءاهمعدإ امناو ةرشابملا تاضوافملا نع
 .ىنودلا رمتؤملا ةركف مجاهي ناك يذلا ريماش ديبسلل

 .نيلجرلا نيب امدقم شقون دق زيريب باطخ نا امبو
 | 2 .يلود ءاطغ ةركفب نآلا لبقي ريماش نا ينعي اذهف

 وا تاديدهت نود . تاسدسم ال راكفا نولمحن نيلثمم

 .«تاءالفا

 ١ ناك اذا اقلغم سيل هنكل ءيطب مالسلا ىلا قيرطلا»

 | بناج نم مالس كانه سيل ذا .نيفرطلل ةبسنلاب امهم
 ' ليقتسم ...دغلا :اضيا ثلاث بناج مالسلل .دحاو

 | دغل ةصرف انءارو كرتن نا انبجاو نم .لايجالا
 ١ شيعت يتلا بوعشلا لكل مالسلاو لمالا دغ .فلتخم
 ١ .ءانتقلعت ف

 ملست نا ذنم هزجنا امب هراختفا نع ربعي زيريب ناك
 ا رايهنا ةيتع ىلع فقن انك» ارهش ١١ لبق فلاحتلا ةدادق ١

 نم أوسالاو .ينانبللا عقنتسملا ف صوغنو يداصتقا

 ١ ةبقح انأدب .دلبلا اذه يف ضعبلا ةقث زازتها هلك كلذ

 ' ُرَشنُي اذامل :اطيسب الاؤس حرطت ةيبرعلا ةعيلطلا 0
 مس ةسعوع ْ

 , ةيوق تاردابمو ديدج بولسا ةلحرم اهنا .لدابتملا

 ْ .«ملاعلا ماما انتوق ضارعتسال

 ٠ ريماش ناك :رختفي زيريب نوغمش ديسلا ناك امنيب

 | ملستيس مداقلا عوبسالا يف ..ثارتكا نود مستبي ْآ -
 7 نيتنس دعب ةمداقلا تاباختنالا يف اما .ةطلسلا

 ّ [ل!سمالا '
 يل

 ْ «ليسا رسأ» يف - هاعملا ظ

 .يروم نايإ :ملقب

 يذلا بوبنالا قلغي ماع 77 ذنم ةرم لوأل أَ ا
 ىلا لامشلا ىف ايربط ةريحب نم ءاملا حضي

 وه بيسلا .بونجلا يف بقنلا ءارحص |! ظ ١

 اماع 5٠ ذذنم ىلعالا  ةيذعلا اههايم ىوتسم ضافخنا
 .ريطخ نم رثكأ ريتعي يذلا ىندالا دحلا ىلا-

 ةريحبلا ىلع رصتقي ال ءاملا حش ,لاح ةبا ىلع
 ١ تحت هاما نوزخم لمشيل اهادعتب امناو ءاهدحو
 ' فازنتسالا راثآ هرابآ ىلع تدب يذلا يلحاسلا لهسلا .

 ةموصحلا ةكضرل وس يضعنا نسدلوفم
 مل يذلاو .يضاملا ويلوي /زومت يف ,«ةيليئارسالا» :

 .دودحم لكشبالا حجني
 ' يا نوعرازملا مواقي .الثم نطقلا لوصحمل ةبسنلاب

 - .هريدصت يف ةيلاع حابرا نم نونجي ام ببسب عجارت
 " ىلع رداق ايريط هايم حش نا ودبي ال .ىرخا تاملكب .
 | اهتسايس يف رظنلا ةداعا وحن «ليئاربسا, عفد :

 0.ةيعارزلا
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 يودلا عدلا دنا نواف كوابتجا

 ةهدقملا يف هج رغلا . ةيبيرغلا نانالخلا
 .ىط ةييانلا نادلملا لكاشمإ

 يتلا ةسماهنا ةيداصتقالا ثادحالا 7 نيب |
 تاعامتجا ؛ارخؤم ةيلودلا 3 طا

 كننلاو ..دقنلا قودنصل 4١ لا نسلحملا

 رهشلا نم لوالا عويسالا لالخ ترجح يتلا يلودلا

 .يراجلا
 نيثكسسؤملا يف ءاضعالا نادلبلا لثمت ادفو ١

 تناك يتلا ةيوئسلا ةيسانملا هذه يف تكراش نيتيلودلا

 لوح ثحابتلاو رظنلا تاهجو لدايتل ابحر الاجم
 ,ةيلودلا ةريسالا ىلع ةحورطملا ةبلاملا لئاسملا

 يملاعلا يداصتقالا عضولا حاما فوقولل اصوصخو

 كاذ يرتعيامو .ةيلودلا فارطالا نيب تاقالعلاو

 .ةرتفلا هذه ف تابقعو بعاصم نم هذهو

 دب ال :لكاشملاو بعاصملا ضعب ىلا انه ةراشالاو

 تغط يتلا ةديدعلا تافالخلا :نهذلا ىلا ديعت ناو
 .:ةيضاملا رهشالاو عيباسالا لالخ ثادحالا حطس ىلع

 يتلا ةيلامسأرلا ةيعانصلا نادلبلا تافالخ اميس ال

 يىلاملا ماظنلل يرقفلا دومعلااهعومجمب لثمت

 نادلبلا ءانثتساب يا) يلاربيللا ملاعلا يف يداصتقالاو
 نم ديدعلا رجفنا ةيضاملا ةرتفلا يقف .(ةيكارتشالا
 ركذي .ةنيرغلا نادلبلا ةعومجم 1 تاعارضلا

 فيصلا لالخ مدختحا يذلا يراجتلا فالخلا اهنيب

 :ةهج نم ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نبب ىضاملا

 ,ىرخا ةهج نم ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا نادلبو
 ةييوروالا ةعومخملا نين ةيداصتقالا لكاشملا كلذكو

 لوح رظنلا تاهجو يف ريبكلا ضراعتلاو نابايلاو
 نوبو نطئشاو نسب ةيدقنلا لئاسملا نم ذبدفلا

 ...ويكوطو
 ةددرفلا تافالحلا

 ام يف ال ناكمي ةيمهالا نم تافالخلا كلتب ريكذتلاو

 ريسو يل ودلا كنبلاو دقنلا قودنص تاعامتجاب قلعتي
 هويلا لضوعلا مه: ىبلا ضادتلا ةؤحو ايه تاحجابيلا
 تاقالع ىف لدبتلا ةظحالم لجا نم اضيا لب .بسحف
 | .ةيساسالا ةيبرغلا نادلبلا فقاومو

 ايناملاو نابايلاو ةدحتملا تايالولا نا فورعملا نمف
 ياز ادنكو ايلاطياو اسنرفو ايناطيربو ةيبرغلا

 1585 لوأ نيرشت ١9/4 *١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7"

 يف تلصوت دق تناك ةنعاششلا ةعشسلا علا

 يذلا ةردخالا اهنمق ءانثا ادي دحتو ةدسلا هذه تانادب

 صيلقت ىلا ءويام /رايا رهش ةيادب يف ويكوط يف ترج
 لئاسملا لوح اهئاضعا نيب لصفت يتلا دعابتلا ةوجف
 قيقحت ام دح ىلا تعاطتساو .ةيداصتقالاو ةيدقنلا
 روهظلاو ,كرتشملا روصتلاو مهافتلا نم رينك ردق

 كلت ةيوست قيرط ىلع دضاعتملاو فتاكتملا رهظمب

 .اهلحو لئاسملا

 قايسلا اذه يف ويكوط ةمق جئاتن تناك دقلو

 دذنم ىلوالا ةرملل تردب يتلا نواعتلا حور يف ارارمتسا

 كونبلا ءاسؤرو ةيلام ءارزو عامتجا راطا يف تاونس
 داعيتساب يا) ىلوالا سمخلا لودلا يف ةيزكرملا

 عامتجالا وهو (ةعبسلا ةعومجم نم ادنكو ايلاطيا
 يكروي وينلا ارالب ىدنف ف هعئاقو تراد يذلا ريهشلا

 ١19/5. يضاملا ماعلا نم ردمتبس /لولبا 5١" يف

 ,ةوقب نويبرغلا نولوؤسملا ربع ةيسانملا كلت يف
 ةحفص حتف ف مهتبغر نع , ةلدابتم تالزانت دعبو
 ةيداصتقالاو ةيدقنلا تاقالعلا صوصخي ةديدج

 مهنا ةحارصب اونلعاو :مهنادلب نيب طبرت يتلا
 يف ربكا رارقتسا قيقحت فدهي كرتشم لكشب نولمعيس

 ضافخنا .لعفلاب كلذ عينت دقو .ةيدقنلا قاوسالا

 ءافلح ةيغرو ىشامتي اميو .رالودلا رعس يف ظوحلم
 اهنلمع دوعص نم اعرذ اوقاض نا دعب نطتنشاو

 .ءارضخلا

 ئاقولاو نادغرلا
 ويكوط ةمق يا نيتقباسلا نيتطحملا نم اقالطنا

 نا ايلج ودبي .1185 فيرخ يف يسامخلا عامتجالاو
 ىلع قيقحتلا قيرط دخات مل مهاياونو ءافلحلا تابغر
 ىوتسم ىلع مدقت نم هزاجنا اوعاطتسا امم مغرلا

 .صوصخب قيسنتلا ةدايز يفو .راوحلا ةغل بيلغت
 .ةيلودلا ةيسايسلا اباضقلا

 رهشلا اذه كروب وبن تاعامتجا تامدقم تدكا دقو

 تاءاقللا ناو اصوصخ :ةقيمع لازت ال تافالخلا نا
 نا تنّيب :كاذو قيرفلا اذه اهارجا يتلا ةيردضحتلا

 بيرقت ةيلمع ناو ؛ارمتسم لازي ال حلاصملا عارص
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 .اهاغتبم نع نآلا ىتح ةديعب فقاوملا

 تاثحاممل تآبهت دق ةيبوروالا نادلبلا تناك

 نم ١٠و ١59 يف اهنع نيلثمم ءاقل لالخ نم كرويوبدن

 اياضقلا نم اهفقوم ديحوت لما ىلع يضاملا رهشلا

 نا تيثتل كلذ دعب تءاج ثادحالا نا الا .ةحورطملا

 صوصخب اهئاكرش نع اهعفاود ىف فلتخت ارتلكنا

 ريبادتلا ةعيبطو تالمعلا قوسو راعسا عوضوم

 امامت ادناملا كراشت ال اسنرف ناو ءاهذاختا بجيب يتلا

 .دئاوفلا تالدعم ع وضوم نم اهفقوم يف

 ةلتكلا نبب ام يف تافالخلا ىلع رخآلا يشؤملاو

 ةعيبسلا قيرفل يريضحتلا عامتجالا جئاقن ةدبرغلا

 تللد :ينودلا كنبلا ةرود ءدب ليبق دقع يذلا رابكلا

 .مهافتلل ةحضاو ةدعاق بادغ ىلع

 فقاوم صيخلت ريخالا ءاقللا صوصخب نكميو
 ءالؤهف .اهولثمم اهنع ربغ امك .ةيعانصلا نادلدلا

 لوح عامتجا ىلا لصوتلا اوعيطتسي هل مهنا اودكا

 يف لخدتلا ةيفيك الو .ةدئافلا تالدعم ضفخ عوضوم

 نا دعب رالودلا رسبس رارقتسا فدهب ةيلاملا قاونسالا

 يا ميدقت نع نويكريمالا نويدقنلا نولوؤسملا عنتما

 .نأشلا اذهب مازتلا
 ةعيسلا نادلبلا ولثمم برعا ىرخا ةهجح نم

 ريباعتب ولو كرتشملا لمعلا ف مهتبعر نع اددجم
 مهنادلب دادعتسا ىلا ندبربشم  ةضماغو ةيمومع

 لخدتللو .يعامج لكشبو بثك نع عاضوالا ةعباتمل
 نا يماتخلا نايبلا ق ءاح دقو .رمالا ىضتقا اذا

 تالدعم يف نسحتلا ضعب اوظحال نيينعملا ءارزولا

 ضئافب عتمتت يتلا نادلبلا ِق يداصتقالا ومنلا

 ةنبرغلا ايناملا لاحلا ةعيبطب دوصقملاو  ىراجت

 . اليقتسم هاحتالا اذه زدزعت بجوتي هناو  نابايبلاو

 ةلاح نم يناعت يتلا نادليلا صوصخمن ناسلا دكاو

 يف رارمتسالا اهيلع بجوتي هنا اهنيزاوم يف زجع

  مهافتلل ةخسش اولا دع اقلا :نايخ [نايكلا ةعيسل
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 تاعوفدملا نازيم زحجع ضيفختب ةليفكلا تاسادسلا

 خمدقن قدقحتل يعسلا يف تمزتلا نادليلا كلت ناو اهيدل

 .اهتانزاوم يف زجعلا ضفخل ديدج
 نادلبلا نا ةقباسلا طاقنلا لالخ نم حضتب

 يف ىرخا ةرم اهاياون ديكأت نم مغرلا ىلعو  ةعبسلا
 نم ديدعلا لوح اهققاوم يف دعابتت  كرتشملا لمعلا
 ضيفخت نأشب لاحلا وه امك .ةحورطملا لئاسملا
 نا ءالجب انه ودسو .رالودلا رعسو ةدئافلا تالدعم

 ,يسنرفلا لاملا ريزوف ,ادحاو سيل يبوروالا فقوملا

 - 1م خلا1 نر حا مهما -7

 قلاخد .نطنشاو تاحرتقم عم امامت قفتي مل ناو
 .هسفقن عوضوملا هاجت يناملالا هريظن عبطلاب

 ةديدجلا ةميدقلا ةركفلا كلذ ىلع ساقت نا نكميو
 صخلتت يتلاو .هيلا راشملا عامتجالا يف تحرط يتلا

 يف ام للخ لوصح لاح يف ةيوس ةينعملا نادلبلا لخدتب
 لدايت لدعم) يهو ةيداصتقالا تارشؤملا دحا
 زجعلا .ةنزاوملا زجع .ةدئافلا تالدعم تالمعلا

 يذلا حارتقالا اذه (..مخضتلا ةبيسن .يراجتلا

 ةيسوروالا نادلدلا ضعب اهدئاسي اسنرف هنع تعفاد

 .ىرخالا نادلبلا ةقفاومب ظحي مل

 راودلا ضفخب ديدبنلا
  ةيبدرغلا تافالحلا عوضوم يف كلذ نم رطحالاو

 تاءاقللا ةلدط تدابس يدلا رتوتلا ةلاح ةيبرغلا

 نا نيدقارملا عيمجم احضاو ادب دقف ,ةنريضصحتلا

 ةنازخلا ريزو ةدايقب نييكريمالا نييدقنلا نيلوؤسملا
 لبق ىا .ةقئاسلا عيباسالا ءانثا اولواح ءركدد سمنح

 ىلع اوطغتضي نا اهءانثاو ةيدقنلا تاعامتجالا

 .مهتاحرتقمب لوبقلا ىلع اهلمحل ىرخالا نادلبلا
 م

 ةطنش هاو ءافلح ةبغر ققح رالودلا ضافخنا

 ةرم نم رثكا ددهي نا ركيب سميجب رمالا بهذ دقو
 قيقحتل ةليسوك رالودلا ضفخ حالس لامعتساب
 نم تلعف املثم ةرتفلا هذه ىف ةبكريمالا ةرادالا فادها

 ديدهتلا ىقال دقو .اهتلمع راعسا تغفر امدنع لبق
 مجدي دق امل ارظن ءافلحلا جاعزناو ناحهتسا يكريمالا

 نودقتعي كتلوا ناو اص وصخ .ةسلس راثا نم كلذ نع

 ىرخالا تالمعلا ليباقم املاح رالودلا تالدعم نا

 .امومع ةلودقم ردنعت

 تالاحجسلا كلت يف فقونتلا قحتسيب ام نا ريغ

 نوبو نطتشاو نيب حضاولا فالخلا .تاثحابملاو
 صخالا ىلعو :يملاعلا يداصتقالا عضولا مدسقت لوح

 يتلا ةيبرغلا ايناملا يف ةدئافلا تالدعم عوضوم

 اهضيفخت نم دب الو ,ةعفترم نويكريمالا اهربتعي
 . يداصتقالا طاشنلاو ومنلا تالدعم ةدايز فدهي

 عفدل لدسلا لكي انه طغضنت ةدحتملا تايالولا

 اذهو .مهيدل ةدئافلا تالدعغم ضيفخت ىلا ناملالا

 يف يفخي ةيدقنلا عيضاوملا هاجت فقاوملا يف دعابتلا
 يكريمالا داصتقالاف .ةيراجت ةيداضتقا تافالخ هنابط

 طاشنلا ؤطابت نم ابرقت نيتنس ذنم يناغي
 ينازيم ىف زجعلا ةلاح رارمتسا نمو .يداصتقالا

 هيجوت ىلع نومئاقلاو .ةنزاوملاو تاعوفدملاو ةراجتلا
 جاعزنالاو «دسسحلا» نيعب نورظني داصتقالا اذه

 ناققحي .ينايابلا امك يناملالا داصنتقالا نوري امدنع

 ! ارددك اضاف

 اقالطنا نولواحي نويكريمالا نولوؤسملا ءالؤهو
 تاعبت نم اطسق نيدلبلا نيذه ليمحت عقاولا اذه نم
 ىلع ةيحضتلا نم عون ضرفو .يكريمالا عضولا
 .ةيلخادلا مهعاضوا نيسحتل ءالؤش

 ينعي ةدئافلا تالدعم ضيفخت نوب .نم بلطلاف

 .امومع ومنلا و رامثتسالا تال دعم عفرل اهعفد ام لشكي

 نم علسلا و تاجتنملا ىلع يناملالا بلطلا ةدايز لما ىلع
 ضيفختو ,اهضئاف فيفخت كلذ ناش نمو جراخلا
 وا نيقفتم اوناك ناو ايناملا ةداقو .اهئاكرش ىدلز جعلا

 نوعسي .كرتشملا لمعلاو راوحلا رارمتسا يف نيبغار
 نيعرذتم .يداصتقالا مهقوفتب ظافتحالا لجا نم
 يضفي ال دق ةدئافلا تالدعم ضيفخت نا لوقلاب

 نم رثكا لب .يداصتقالا طاشنلا ةدوع ىلا ةرورضلاب

 دعب مكضتلا تالدعم ةدايز ىلا دوقي نا هنأش نم .كلذ
 .اهفجل لجا نم اقياس تلذب يتلا دوهجلا لك

 ةيسادلا نادلدلا لكاشمو ..

 نبي ةمئاقلا تافالخلاو تاقالعلا عقاو نع كلذ

 نود ةرمتسم ودبت يتلا :ةيساسالا ةيعانصلا لودلا
 ةيلاملا اياضقلا اما .بيرقلا لبقتسملا يف كش ىندا
 يتلا تاتحابملاو تاءاقللا لالخ نم حضتدف ىرخالا

 اهنا :يل ودلا كنبلاو دقنلا قودنص ةرودراطا يف ترج

 مامتهالا لتحت مل .ةيمانلا نادلبلاب ةقلعتملا اميس الو
 .بولطملا

 لوبقو كيسكملا نويد لوح قافنالا ينثتسا !ناف

 ,ةيراجتلا كوبلا هاجت اهنامضب يلودلا دقنلا قودنص
 تارايلم 5 ةريخالا هذه ميددقن نم كلذ نع جنن امو

 قودنصلا ميدقتو ةيكيسكملا ةموكحلل ةديدج ضورقك
 ع وضوم ناف ةطقنلا هذه انينثتسا ام اذا رايلم 5

 حرضطي مل ذا قلعملا مكحب لظ ثلاشثلا ملاعلا نويد
 ةيمللعلا ةيدقنلا تاطلسلا نا امك ,يلامجالا هلكشب
 ةلباق كيسكملا عم قافتالا ةفيص رابتعا نع تعنتما

 .ىرخالا ةثيدتسملا لودلا ىلع حيسفتلل

 تاعامتجالا نا لوقلا نكمي ادج رصتخم لكشبو
 رخا ءيش لك لبق تزكرت كرويوين يف ترج يتلا ةيدقنلا
 .اهسقن ةيعانضلا نادلبلا ىلع ةحورطملا لكاشملا ىلع
 بقرتلا عقوم ف ديدج نم تناك ةيمانلا نادلبلا ناو
 (0.راظتنالاو

 ىداصتقالا خيسقلا
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 1 ىضام ا عوبتسألا قمضتته يككلا “1

 ةمظنمل يئانثتسالا عامتجالا لظ .ءاعبرالا "5
 هناكم ىف حوارد ؛كبوا» طفنلل ةردصملا نادلبلا ! 1

 .ديدج نم صصحلا عيزوت ةداعا يتلاسم لايح

 نم ديدعلا ظحال امئيب ءاليقتسم راغسالا ىونتسمو
 ناو دب ال ةعجشمو ةيباجيا رداوب دوجو نيبقارملا
 ام قافتا ىلا لصوتلا ىلع طفنلا ءارزو دعاست

 يف نينثالا موي تأدب يتلا فينج تاثحايمو
 ماتخ ىف ترقأ دق تناك .رهشلا اذه نم سداسلا
 /بآ لئاو يف ىرج يذلا قياسلا ةمظنملا عامتجا
 قافتالا ىلا لصوتلا هلالخ مت يذلاو .يضاملا سطسغا
 ءارزولا فقوتي نا لما ىلع :جاتنالا ضفخب قلعتملا
 يف ؛ةيمللعلا طفنلا قوس يف ةريخالا تاروطتلا ماما
 .ليق نم ةذختملا تارارقلا ءوض

 ؛كبوا نا تارارقلا كلت ددصن انه ربكذتلا نم ديالو

 تاعامتجا ةدعو ةينضم دوهح دعم و ءانعيب تعاطتسا

 لوح مهافتلل ةديدج امسسا دجت نا .لشفلاب تينم

 ةديدج قالطتا ةطقن :كبوا

 ١4/3 لوأ نيرشت ١١/5 ١7 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ا

 ةتدحم فقس. .هيوحك كاكيشم انه قا نزعت .اياضقلا ضعب

 .جاتنالل

 لئاق عارص ةلاح تسشاع ةيطفنلا نادليلا تناكو

 دعانتلل ةجيتن ةنسلا دذه نم لوالا فصنلا لالخ

 ةباهن ىف ةمظنملا نالعا رثا .رظنلا تاهجو يف ريبكلا

 الصا دنتست اهل ةديدح ةيحيتارتسا نع يضاملا ماعلا

 قوسلا نم ةيعرشلا اهتصح نع عافدلا أدبم ىلا
 راعسالا نع عافدلا أدبمب انمض ةيحضم .ةنملاعلا

 .ةيميسرلا

 كلت ,تاماسقنالاو عارصلا ةلاح رهاظم نم ناكو

 يف ءاضعالا نادلبلا اهتلجس يتلا ةقحالتملا تارايهنالا

 تافالخلا نع الضف نا .ةروكذملا ةرتفلا ةلبط ةمظنملا

 ,جاتنالا تالدعمل ةدندعلا قرخلا تالاح نعو ةنلعملا

 ضعب يف لصتل ةريبك ةعرسب راعسألا تروهدت
 طسوتم لباقم .ليمربلل تارالود " يلاوح ىلا تالاحلا
 .ةتئافلا ةنسلا تاياهن ِق ارالود 4

 رفقهقتو :كاذ يماردلا لكشلاب راعسالا عجارتو

 لكاشملا رجفتو .ةنلعملا ةنطفنلا نادلبلا ليخادم

 ةديدج ةيضرا تقلخ .ءاهيدل ةيداصتقالاو ةيلاملا

 ,مئاقلا رابتلا سكع لما ىلع مهافتلا نم عون قيقحتل

 لودلا يف يباجيالا ريغتلا ضعب اضيا كلذ مهاس
 فورظ نع ةعبانلا ةيضرالا كلت تدعاس دقو

 ىلجت يذلا سطسغا /با قافتا جاضنا ىلع ةبعص

 موي ليمرب نويلم 158 هردق جاتنا فقس ديدحتب
 /لوالا نيرشتو ربمتبس /لوليا يرهش ةرتف لالخ
 فوقولل قحال عامتجا قيقجت متي نا لما ىلع ربوتكا
 ام يف تاءارحالا ذاختاو .«ندرهشلا ةئدهز جئاتن ماما

 .لبقتسملا صخي

 ةيضاملا عيباسالا لالخ ةيباجيالا جئاتنلا صخلت
 .ظوحلم لكشب راعسالا عفرو .ايلعف جاتنالا ضيفختب
 ةرورض عم .ةنوآلا هذه يف اييرقت ارالود ١0 لدعم ىلاو

 ءاضعالا ضعب مازتلا مدع ىلا عنطلاب ةراشالا
 اهيلع قفتملا صصحلاب

 فينج تاعامتجا رابتعا نكمي قبس امم اقالطناو
 اذه ةباتك دنع دعب اهجئاتن فرعت مل يتلاو) ةريخالا

 رثكا ريبعتب وا ؛عضولا مييقتل ةفقو ةباثمب (عوضوملا
 ةداعتسال كنوا ةلواحم يف ةديدج قالطنا ةطقن ال ؤافت

 .ةيطفنلا ةحاسلا ىلع اهرودو اهتبيه

 نم دب ال .ىلوا ةهج نم جاتنالاب قلعتي ام يف
 ءدب ّذنم اهصرح تدبا نادلملا ضعب نا :ةظحالملا

 قيرط يف عيمجلا رارمتسا ةرورض ىلع تاثحابملا
 مهتامازتلاب نولخي نم هاجت ددشتلاو .نواعتلا
 ءانه ةحضاو ةراشالاو ,جاتنالا صصح صوصخم

 اهجاتنا تداز يتلا .ةيبرعلا تارامالا ةلود ينعتو

 اهتصح نع 75 ةبسنب ريراقتلا ضعب بسح
 .ةيمسرلا

 يه اضيا جاتنالا صوصخب ىرخالا ةلكشملاو

 ةبا راطا ىف اهتصح ةدايزب ءاضعا لود ةدع ةبلاطم

 اهنيب ركذن «صصحلا عبزوت ةداعال ةلواحم

 ...اهريغو تيوكلاو روداوكالاو ايسينودنا
 ىلع ةلأسملا هذه نا نيبقارملا ضعب ىريانه

 ,.ةمظنملا هجو يف اريبك اقئاع لكشت ال دق اهتيساسح

 مهمازتلا ِق ءاضعالا عسمج رمتسا ام اذا اصوصخ

 تارايهنا عوقو بنجت يف مهتبغر يفو .تايقافتالاب
 نيعب تذخا ام اذا اضيأ اصوصخو .ىرخا ةيطفن

 نم ءادتبا ةعقوتملا يملاعلا بلطلا ةدايز رابتعالا
 نم ريثكلا ليزت نا اهنأش نم يتلاو .يلاحلا فيرخلا
 .دوشنملا قافتالا هحو ىف تادقعلا

 ةلاسم ديكأتلاب كانه ةقباسلا لكاشملا بناج ىلا
 ,ءانثتسا الب ةيطفنلا نادلبلا قرؤت يتلا .راعسالا
 تالدعم عفر ةلاحتسا امامت فرعي عيمجلا ناك اذاو

 ءاضعالا لودلاف ,ماع لبق هيلع تناك ام ىلا راعسالا
 معدل ةيلحرم فادشها مسر ىلا بناجلا اذه ف ىعست

 .ادوعض ليمرتلا رعبش ةاحتا

 ىلا ريشت يضاملا عوبسالا يف تراد يتلا تاثحابملاو
 ةيبدلاغلا هلوح عمتجت يذلا مداقلا يلحرملا فدهلا نا

 ارالود ١4 ىلا ١؟ رعس وه ةيلاحلا فورظلا نمض

 يراجلا ماعلا ةياهن عم ليمربلل
 مدع ىلع ةعجشملا تارشؤملا نم ريثكلا كانه نذا

 /بآ قافتا ةرتف ديدحت ىلع رخآ ريبعتب وا .فالتخالا
 قفتي مل اذا لقالا ىلع اذه .ىرخا روهشل سطسغا

 [].راعسالاو صصحلا يعوضوم لوح ديدج
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 ةيداصتقالا ةدنكملا 1

 يي يره فن 5-7

 ديدج باتك ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم نع لا

 ىف ؛«ةيبرعلا ةيدقنلا ةدحولا» ناونع تحت | 4

 0 .زكرملا اهردصي يتلا ةيموقلا ةفاقثلا ةلسلس
 .اهنم عياسلا رادصالا باتكلا اذه

 ىلا اهساسا ىف ةهجوم ةيداصتقالا ةلسلسلا هذه

 ةيطيسبت نوكت نا لواحت ذا صصختملا ريغ ءىراقلا
 يهو ةصاخ .تاحورطاو ميهافم نم هحرطت اميف
 اهنم يناعي يتلا تالكشملا نم ةعومجم لواننت
 .يبرعلا نطاوملا

 اهتالخادم ىف شقانت لوصف ةعست يف باتكلا
 ةلحرملا لثمت يتلا ةيبرعلا ةيدقنلا ةدحولا عوضوم
 ثحبدو :يبرعلا يدقنلا لماكتلا لحارم نم ةردخالا

 :ماعلا اهراطاب يدقنلا لماكتلا ةيرظن يف لوالا لصفلا
 راطالا ىلا يناثلا لصفلا يف فلؤملا لقتني يكل
 نادلبلا يف لماكتلا اذه دتاوفب قلعتملا يقيبطتلا
 عوضوملا اذه ةيمها ةشقانمل لالهتساك ةنمانلا

 باتكلا لوصف ىلاوتتو ..ةيبرعلا راطقالل ةبسنلاب
 ةيضق ثحبب صاخلا سماخلا لصفلا ىلا لصن ىتح
 نييبرعلا يداصتقالاو يدقنلا لماكتلا يتيلمع روطت
 ةدحولا تاناكماو .ةيضاملا ةعيرالا دوقعلا لالخ

 .يبرعلا يموقلا ديعصلا ىلع ةلماكلا ةيدقنلا
 يتلا فيلاكتلاو عفانملل ماعلا ميوقتلا ةلأسم اما

 يتلا قئاوعلاو ةيبرعلا ةيدقنلا ةدحولا اهزرفت

 دبع روتكدلا اهل زرفيف اهتهجاوم لبسو اههجاون
 نع لصفب اقحلف صاخ الضف ىلع ديسلا معنملا
 جيلخلا راطقا نيب لماكتلا اذه لثم تاناكما
 0 ع
 ا من 5

 ره هيف ب .ةيداصتقالا ةابحلا 30
 ا 0 :نسيصر ىبحعم را مرا ا نا جلا

 ةيعاشخالاو ةتئابحلا || تايس[روفل يموقتلا نكرملا ف نع

 ةيسمخ نم ةئوكم ةلسلس ارحؤم ةرهاقلا ِق تردص
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 يذلا لماشلا حسملا ع ورشم نوكت امخض ادلجم رشع
 هجوا ةفاك لوانتتو تاونس ةدع ذنم هيف لمعلا أدب

 ةيفاقثلاو ةيجاتنالاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا

 نم ةعومجم تالحجملا هذه دادعا تقيس دقلو

 عيضضو كيعقب نوصصختملا اهرضح يتلا تاودنلا
 ءزجلا ءاج دقو .ةدح ىلع ع ورشم لكل ةيئاهنلا غيصلا
 ةروص ميدقتب اليفك يداصتقالا حسملاب صاخلا
 عمتجملا يف ةيجاتنالا ةايحلا هجوا نع ةلصفم

 عناصمو ةلماع ىوق نم اهيلع بترتي ام لكب يرصملا
 يتلا ةنيرداصتقالا تاسسؤملا ةفاكو دودسو عرازمو

 يي ب ل داصتقالا دايس

 ا تدسدحلا

 مايا لبق ردص دادغبي ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع
 مولعلاب ةصصختملا سلاديد ةلجم نع َدَعُم باتك
 ةرضاح.+ ناونع تحن ةسدئهلاو داصتقالاو

 يدنمح دومحم سدنهملا هتمجرتب ماق ءلبقتسملا
 باتك ةئاملا ةلسلس نمض كلذو .ليلخ يرخف هعجارو
 .رادلا اهيلع فرشت يتلا

 ةيعامتجالا مظنلاو ندملا ملاع بانكلا سردي
 ريثأتو ,ةعساولا ةرضاحلا تاليومتو تايداصنتقاو

 نيماضملاو ةيرضحلا لاكشالا ىلع ايجولونكتلا
 ةرضاحلا طمنو يرضحلا ومنلل ةسسسلاسالا

 .ةنيدملل ةردغتملا تالامعتسالاو
 لصاوتلاو رببعتلا لوح تاظحالم باتكلا مدقي امك

 ةسايسلاو .,ةثيدملاو ركفملاو ,يسيذملا ميدالا قف

 اهمدقب تاساردلا هذه لكو ؛ةيمانلا عاقبلل ةيرضحلا

 رسصحتلاو ندا نووس يو نيسكسختما 'نف ةبحكم
 ةايدكلاو

 والا كينسلل 1 ادب ريرف دلل

 ني ات نا نا ىلا ةنسلا هذهل هرودص لالخ
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 ةيبرعلا ةعرازلا لكاشم

 يفرغلا

 حاجن ناو ,ةيمانلا نادلبلا تايداصتقا نم اريبك
 ازراب ارود بعلبس .هققحن لاح يف .ةيعارزلا عيراشملا

 نم هرظتنتن ام لالخ يداصتقالا اهراسم ديدحت يف

 .ةينمز دوقع
 زجاوحلا ةفعاضم نا ىلا اضيا ريرقتلا ريشي

 نم لكش يا جاهتناو ةنمانلا نادلبلا نبي ةيكرمجلا

 جتانلا ومن نود لوحت يتلا تاسايسلا لاكشا

 مل ةيذغالا ةراجت نيزاوم ليوحت امهنأش نم يعارزلا
 سما يف يه تقو يف ,نادلبلا هذه حلاص ريغ وه
 تقولا ناو ةصاخ .زجاوحلا هزه ءاغلا ىلا ةجاحلا

 تالدابملا نازيم يف اهتايحضتو اهتينويدم ديازن دهشي
 اهددع يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» ترشن) .ةيراجتلا
 . (ةيداصتقالا اهتاحفص يف ريرقتلا نع ةءارق قباسلا

 ٠ يتلو 5 زري .

 ناونع «؛ةيعامتجا ةمؤر :ةومتكل ا

 ةدعاسملا ةسردملا شايغ ديبع ةزومل لوالا بانكلا
 ةيعامتجالا راثآلا شقانب .ةيبرعلا تارامالا ةعماجب

 ىلا ةيوؤدسآلا ةلامعلا ةرجهل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 يبرعلا جيلخلا لود

 ةينادبم تاءاصقتسا نم باتكلا اذه ةنمشأ يتأت

 يذلا مهادلا رطخلا ىدم نيبت لوادحو تايئاصحاو
 ةلامع ىلع ايلك اهدامتعا لاح يف راطقالا هذه فليس
 يف تالالتخا نم رذحي هنا امك .اهبلا ةرجاهملا ايسا
 دقو :ةيويسآلا تايسنجلا حلاصل يناكسلا نزاونلا

 نينطاوملا نم ةنيع ىلع ةينادبم ةسارد ةثحانلا ترجا

 يويسآلا وزغلا رطاخم اهلالخ نم تفشك نيرجاهملاو
 تاباحا تدكاو ,جسيلخلا ىلع ةيناربالا رطاخملاو

 ىلع الماش اءاتفتسا مهعم ترجا نيذلا نينطاوملا
 جيلخلا ةيورع سمط تالواحمل يدصنلا ةرورض

 را جرم د م ديد

 ةيعامنخال ةلأسلاو ةيطفنلا ْْه لا ةرهشلا

 .ةديدع ايابضق يبرعلا قطولا قادحفتلاس ضع جرطفإ ٠

 ةيبرع راطقا يف اولمع نيذلا نييرصملا ىلع ةصاخ

 ةلأاسملاو ةيطفنلا ةرجهلا» ناونع تحتو .ىرخا
 باتك .ةرهاقلاب يلوبدم ةبتكم نع ردص ,ةيعامتجالا
 .يظعملا دبع طسابلا دبع روتكدلل ديدج

 ةعيبط يناديم لكشب باتكلا اذه يف فلؤملا سردي
 نم .ةيبرعلا نادلبلا ضعب ىلا نيبرصملا لامعغلا ةرحه

 راثآلا سردي امك .تيوكلا يف ةلماع مهنم ةنيع لالخ
 لامعلا ءالؤه ىلع ا]رطن ينلا ةيسفنلاو ةيداصتقالا

 .كانه لمعلل مهلاقتنا ةحيتن

 ,ىداصتقالا هاوحف يف .باتكلا اذه ةيمها ىتأتنو

 اهجئاتن يتأت يتلا ةيعالطتسالا ةساردلا لالخ نم
 ىلا رطق نم لامعلا لاقتنا ةعوضومل اليلختو ةقد رثكا
 ىلع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تارشؤملا مث نمو .رخا
 عم .تاعامج وا ىدارف اولقتنا ءاوس .مهتايح

 ةئيب فورظل مهلبقت ةعيبطو .اهنودب وا مهلئاوع
 0.لامعلا ءالؤه اههجاوي يتلا لكاشملا زرباو .ةديدج
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 ةيبرعلا ةيموفلا نف

 ديدج باتك ارخؤم ردص تورسيبب
 ناونع تحت يدامح نودعس روتكدلل
 ةيبرعلا ةيموقلا نع ثيدحلا ديدجت»
 . «ةدحولاو

 تالاقملا نم ةعومجم باتكلا نمضتي
 ةيموقلا عوضوم سردت ىتلا تاساردلاو
 هيلع باد يذلا روحملا وهو .ةدحولاو

 يسايسلاو يركفلا هطاشن لمجم يف فلؤملا
 كش ال امتد : باتكلل ديهمتلا يف ءاج دقو

  ةيبرعلا ةدحولاو ةيبرعلا ةيموقلا نا هيف
 نم ةلحرملا هذه يف يناعت  صخألا ىلع

 لالخ يبرعلا نطولا يف ةمولعمو ةحضاو
 اذه ىلعو .ةريخألا اماع رشع ةسمخلا

 فورظلا هذه يف امهنع ثيدحلا ديدجتف
 .ريربتو لب طقف ريسفت ىلا ال ةجاحب

 ةمدقم يف يدامح روتكدلا هب ءاج ام اذهو

 لؤافتلا ثعبي امب اهيف تبثي ىتلا هباتك
 عوضومل ةيباجيا بناوج كانه نا :ةقثلاو
 لالخ تققحت ةيبرعلا ةيموقلاو ةدحولا
 ثيدحلا نا ةدكؤم نيريخألا نيدقعلا

 دب الو لب «يهتني نل فوسو هتني مل اهنع
 دجت

 رعم الب لولبإ
 ىلا ةمجرتم ةيماعلا صصقلا نم ةعومجم

 ديدج باتك ارخؤم اهمض ةيبرعلا ةغللا
 الب لوليا» ناونع تحن تو ريبب ردص

 3 .هرطم

 ميهاربا اربج اه مّدقو صصقلا راتخا

 تريتخا نيذلا نيصاصقلا نمو .ءاربج
 تسكتفرا :مهلامعا نم جدامن مشت

 .فلوو اينيجرف .رنكلوف ميلو .ياوغنم*

 باتكلا يف فلوو اينيجرمل ةصق

 ًافيرعت نمضتت تامدقم اذ صصقلا

 هيولساو ةيصصتقلا هتباتك ىلع تاظحالم

 6 .يبدألا

 :اذا5 ذة
 يبرغملا دقانلا يروقانلا سيردأ

 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد هل تردصأ
 . :ءاكيلاك كحضو» ناونعب ًاباتك دادغبب

 تاساردلا نم ةعومجم باتكلا مضي

 الصفنم اثحبو ةيبرغملا ةريصقلا ةصقلا ىف

 .يبرغملا بدألا يف ةينيطسلفلا ةيضقلا نع
 دمحأ يبرغملا صاقلا صصق نع ةساردو
 .روفزوب

 بتكلا ةلسلس ىف ردص باقكلا

 6 . ةيبرع قافآ ةلحم نع ةيرهشلا
+ 7 

 اهردصي يتلا ؛يبرعلا ثحابلا» ةيلصف

 ردص .ندنلب ةيبرعلا تاساردلا زك رم

 ةعومجم ًانمضتم ديدج ددع ارخؤم ابنم
 رواحملاو تالاقملاو تاساردلا نم

 . ةيركفلا

 بتكي اهريرحم سيئر ديرف ديجملا دبع
 يتلا ةثلاثلا ةيضقلا نع ددعلا ةيحاتنا

 يهو ددعلا اذه يف ةلحملا اهحرطت

 ةحوتفملا تارايخلاو ةيئيطسلفلا ةيضقلا»

 نا دعب «ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ماما

 قباس ددع يف نيتيرخا نيتيضق حرط قبس
 بولج»و «جيلخلا هرج )» اهو

 روحمل ةباتكلا ُِق مهساو .«ثنادوسلا

 رتيب . نسحلا دلاخ : نم لك ديدحلا ددعلا

 , ةيطعلا ناسغ .دو «دليفسنام

 ديس .د :نيرخآلا ددعلا باتك نم

 ماظنلا قف يبر علا يسايسلا ءادالا) ةويلع



 ةيمدتلا) ىلجتملا دبع ىيحي .دو (يلودلا
 لامح .دو (ثلاشلا ماعلا ِق ةيسايسلا

 دادعا ىلع هريثأتو يبرعلا ككفتلا) مولظم
 (برحلل ةيبرعلا لودلا تايداصتقا

 اهيضاه ...ةيزردلا) يرق ردان ىودفو
 ةيرظنلا» ةيضق نع الضف (اهرضاحو
 ةدوع دمخت اهيف مهسأو «ةيرصانلاو
 ىلا ةفاضالاب ؛ ميهاربا نيدلا دعس .دو

 ةلجملا ديصر اعيمج لكشت ىرخا تالاقم
 اهرودص ذنم هتطتخا يذلا يركفلا

 6 .ةيفاقث , ةيداصتقا (ةيسايس ةلجمق
 مد اح وس 0س

 . اريبوفلا نمز يف ابفلا
 نا امل قببص ىنلا رشتللا تآراعم زاد

 تاياورلا نم ةعومجم ندرألا نم تردصأ

 ارخؤم تردصأ .ةيبرعلل ةمحرتملا ةيملاعلا

 بتاكلل «اريلوكلا نمز يف بحلا» ةياور
 ةمجرتب زيكرام ايسراغ ليرباغ ىنيتنجرألا

 ايثراك ىسوخ لوقي ةياورلا هذه نع
 ابغا ةينابسالا ةيكلملا ةيميداكالا وضع ويثين
 عص .بحلا :ةايحلا ةذهاعم)و

 ةفطاع كانه سيل هناو .ةخوخيشلا

 نوكي الو ,نيعبرألا دعب الا ةيقيقح

 سيرد يف جلاصلا فسار ديس يعش
 نارعاشلا مايا لبق سيراب راز

 يف غياصلا فسويو ديعس ديمح نايقارعلا |
 ةيناطيربلا ةمصاعلا لمشت ةلوج راطا

 ءابدالا نم ريبك ددع ةوعد ضرغل اضيا '

 ديرملا ناجرهم روضحل بناجالاو برعلا |
 :عباسلا يرمشلا

 /يناث نيرشت رخاوا ماقيس دبرملا |
 وهيا ب بلغا ه نيس مدان ب ريمثوتا '

 .«نيسمخلا دعب الا ًاديج ًابتاك يئاورلا
 نم ماع ةئام) بحاصل ةديدجج ةياور

 ا ؛«ةلزعلا

 ,رمعلا نم نيعبرألا دعب بحلا اهعوضوم
 ةمداق اهيف انبيصت ىتلا ةشهدلاو .ةرملا هذه
 لوحتي اهيف ءيش لك .ىرخا قرط نم
 هنا رهظي ثادحألا ةفرعم دعبو .نكمم ىلا
 7 رخآ لكتب اهثودح ناكمالاب نكي م

 اتا حا: 0 نو

 يبا زفلا عظان
 ينأنف ربذع

 بحي نم (ئاد كانه لظيس هئا ودبي

 مظان لحارلا نانفلا يناغا ىلا عامتسالا

 ٍيفو لب طقف قارعلا يف سيل .يلازغلا
 ارخؤم ردصضأ دقو ؛ يب رعلا نطولا مومع

 ةينغألا خيرات يف ثحابلا لاس فيطل لامك
 . .يلازغلا مظان» ناونعب اباتك ةيقارعلا
 .«ةيقارعلا ةينغألا رقس

 اروبي اذه هباتك يف فلؤملا عج

 نانئفلا اذه ةايح نع ةديدج تامولعمو

 نم ددعب هتاءاقل لالخ نم اهاقتسا

 دمحم دئارلا نائفلا مهنم نيينعملاو نيناثفلا
 نمحرلا ديعو يديبزلا يرخفو يجنابقلا
 دايم تاهويدوتس ضعب نمو ؛يزوف

 37 سا كو

 ةرهاظت ذا يف برعلا داقتلاو ءابدالاو

 لالخ نارعاشلا ىقتلا دقو .ةيبدا ةيموق
 نييسئرفلا ءايدالاب سيرابب امهدوجو

 روضحل تاوعدلا مهل اهجوو برعلاو
 .ريبكلا يفاقثلا ىقتلملا اذه

 دق ىرخا ادوفو ةمث نا فورعملا نم
 ةوعدل ىرخا نادلبو راطقا ىلا تهجوت
 ف «ةيبرعلا ةعيلطلا» مدقتسو .اهئايدا

 ناجرهملا اذه نع ةيؤر ليقملا اهددع

 [0 . ةيدقنلا هتقلح 0-00 6

 ل. « ذا

 رفشلا ةقرف
 .٠ تلا يف

 . لهألا روصملاو كاب مزاح لثم
 اذه ُِق ردضأ نا بتاكلل قيس

 (ةداورو يقارعلا ماسقملا» باتك رامضملا

 ةهعومجم نع الضف .«دادغب تاينغم»و

 داوسج لمع لييحرلا» ناوشعب صصق
 ند د يس ا ا ا

 دوب نوفلا
 9 داما رهفلا

 بدألا داور دحأ « بويأ نونلا ود

 نم بعتي الو لكي ال ؛«قارعلا يف رابكلا

 لحن ةيلخ هنا :هتايح اهبهو ىتلا ةباتكلا
 نم ًايتع ىطختي ذا وهو .ءاطعم ةيوؤد
 انوكسم اباش لازي ام هملق ناف .رمعلا

 .ةيبرعلا ةمألل ضالخالاو نطولا حورب

 مسقلا يف هتاركذم ىلا اددجم دوعي وهاهو

 رجفلا» ناونع لمحي يذلا عباسلا
 . «قداصلا

 هريغ دل ال , هسفتي اهبتكي هتريس

 ,رجفلا امك ةقداص يتأت اذهو ءاهب فلكتي
 هتايح ربك ةريبكو .هتركاذ هتنزتخا امب ةئيلم

 . اهيناعمو

 انيف ىلا ةدوعلا» مسسقلا اذه نيواثع نم

 ءاديدج يرج عورشم» .«رادلا ىلاو

 نيسح مادنص) .يدمأ يخأ ةافو»

 ةثراك» ,«عافدلا ْق ةكراشم» نايس

 6 .,ىرخألا نيوانعلا نم اهاوسو «نانبل

 ةرهاقلاب هب وخلا 0

 ِق هزاوطاو رعشلا ةكرح» هتحورطا نع

 تلوانت «رشع عساتلا نرقلا لالخ فجنلا
 قح ةرئاثملا رضع دعم .فحجتلا ةساردلا
 يلا لماوعلا ناب 3 0 ياا

 يبوبحلا ديعس دمحم 0 9

 1 ل ع

 ارفق تناك ابنكلو ميدقلا ةداسو ىلع ءاكتا

 دامتعا لاط ىتلا ةئرهتملا دئاسولا ىلع
 بلاوق يف رعشلا تام ىتح اهيلع ءارعشلا

 تدعأ ةساردلا .ةزهاجلا ظافلالا

 تلانو يزاجح لالج روتكدلا فارشاب
 اههدابتو اهعبطب ةيصوتلا عم فرشلا ةبترم



7 
 اذ

/ 

27722777777 
 ْ قط تت 0 نيا 4

 ةسداسلا ةعاسلا نيب حابصلا يف

 ظقيتسي ام ابلاغ .ةعباسلاو
 نا هيف ىري .ملح ىلع اروعذم

 هينيع كرفي ءًاحابص ةرشاعلا زواجت تقولا
 للعي ءاهودشم ةعاسلا يبرقع ىلا رظنيو

 زئاحلا نمف , هشارف ىلا ذاع ول هنا يف هسفن

 ,هسفن عم متمتي  ةليوط ةوفغ هذخأت نا

--- - 
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 ةئعللا .هسأر ىلع اهحتفي ءاملا ةيفنح ىلا

 يف حوفت ةردحم ةحئار يوالحزلا اذه ىلع
 قاحللا نآلا نم نيتعاس دعب هيلع . ناكملا
 .ةفدص هب رمي قيدص راظتنا وا صابلاب
 نا ذنم ءنومنقلا قالا زا ا ىلا هبنتي
 . ىلغي ياشلا قيربأ توصو شارفلا رداغ

 ةعاسلا تحبصأ مك ؛ياشلا دسف له
 ىدترا دق نوكي فصنلاو ةعباسلا ؟نآلا

 ذنم اهقلحي مل ىتلا هنقذ سملتي .ةلماك هبايث
 يتأت .هروطف ريضحت يف رمتسيو نيموي
 .ىرخألا ةفرغلا نم ةجوزلا تاوطخ
 .ياشلا نم ًاحدق هل مدقت نا اهيلع ريشي
 : انخاس اءام مدقلا يف ريدت يهو كحضت

 ضيبغي .تيسن دقل ياشلا عضت مل تنأ

 يف نخاس ءاوه . لجع ىلع تيبلا رداغيو
 فصتنلاو ةئماثلا . صابلا ةطخم ىلا قيرطلا

 نا ا و يول حلم
 فصن ؟رخأتلا يف هل حومسملا تقولا
 «قيدص هب رمي نا طرش ,يفكت له ةعاس

 ايؤرلا بجحم بارت نم ةروس نا ريغ
 اورم هئاقدصا نم ةثالث نا هيلا ليخي ( هنع

 .قيرطلا يف هتراجيس يقلي .مهتارايسب
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 يف ايدج ركفي .ريصقلاب سيل دمأ ذنم

 ىلع ىرخاو ةرات ةعاسلا ىلع هينيع
 نم نآلا ىتح نكمتي مل ةرشاعلا قيرطلا
 ىرخا ةراجيس لعشي . لح ىلا لوصولا
 ىلا ةدوعلا يف داج وحن ىلع ركفيو
 [0 .تيبلا

 دنف ادهاؤ ذأ لا

 (باهولا دبع دومحم ىلا»

 غلبت مل ةدحاو ةأرما نع ةصق ةباتك
 تقولا دجي م هنكل .اهرمع نم نيثالثلا

 صخلت ةأرما اذه لعفي يكل بسانملا

 : هتقفرب اهليختي اهئاد ناك ءاعيمج ءاسنلا
 نا هنكمي ناكم يأ وأ ةماعلا قئادحلا يف
 لك أيه ءاسملا كلذ ..طقف اهعم نوكي
 نع .ةديسلا كلت نع بتكي يكل ءيش

 اهيتيعو يهشلا اهمفو خذابلا اهدسج
 كلتو .ةيلاثملا اهتماقو نيوادوسلا

 .هلخادب ومني روعسملا قلقلا ءرشبلاب

 ام ذفني نا رخآلا رمأت امأف ائيش بلطت

 ىلع اهعضوو قاروألاب ءاج .ديرت
 لاق .ةباتكلاب ءدبلا لواحو ةدضنملا

 ةفرغ افوخد ةظحل نم أدبأس :هسفنل
 ةفرغلا اهترداغم ذنم لب الك .لمعلا

 .لمتحي ال اغارف اهءارو كرتت فيكو

 ةدينسلا انرداغت نيح :اذه بتكاس ًادسجح
 نم ةلاح يف اعيمج نوكن .اهتيب ىلا (م»

 يغبني الك .رخاآ ءىشب ريكفتلا نع زجع
 ال ىذلا ليمزلا كلذ نع ةباتكلاب ءدبلا
 دراطي هنأف تكرحت اهلك .ءابنع هرظن ديحي

 .انيلع نميهملا اهدسج ايانث نم ةينث لك

 .ةجوزلا تلاق .هيدلو نيب ةيماح ةكرعمب
 كرت ؟نكممن اذه له كعم ثحببلا ديرن

 :تلاق .غارفلا يف رظني لظو .ملقلا

 امك .يردت تنا ؛ لطاع نويزفلتلا زاهج

 :نيرهش ذنم لمعت ال بايثلا ةلاسغ نا

 ام هلك اذه نع بتكي نأ ركفي ناك ءاهيلا
 نم أدتباو ىلوألا ةقرولا قزم :الطعم ماد
 ال . ىرخا ةحفص ديدح

 هيغل ايش 1

 يف :ةدئاملا لوح نوقلحتي اوناك
 ةديحولا ةرحشلا تحت .ةعساولا ةقيدحلا
 :نايغلل ًايداب ردحتملا اهعذج :ةقالمعلا
 ةدئام لوج ةعمجتملا هوجولاو هماما

 . ةلصاوتملا ةرثرثلا نع فكت ال .ةدحاو

 عذج ةنوشخ سملت هديبو لاخ دعقم ةمث

 لخادلا نم ةروحتم اهنا هل دكأت ء ةرحشلا
 نل اهناف طقست امدنع :هسفنل لاق ءامامت
 ةقيدحلا حالف اهعطقيس رثأ درجم الا نوكت
 ايأ نكي مل ةيناث ةرجش ابهنم الدب عرزيل
 اباتك عفر . غرافلا دعقملا ىلا هبتنا دق مهنم

 الأ 0 لاق .دعقملا قوف هعضوو

 .دحأ هبيجي مل ؟اشوشغم قرعلا اذه ودبي

 هلاب ناك دقف .وهو الا اولمث دق اوناك
 1 دعقملا كلذك ةرجشلا عذج ىلا ًادودشم
 ةفشر ذخأ ءميدق باتك ىوس هلغشي
 . مهثيدح ىلا ىغصأو . هحدق نم ةريغص
 تناكو ءايرطضم .اعطقتم اثيدح ناك

 وهو باتكلا تاحفص بلقت حيرلا

 ضعب امومهم ادب . حيرلا توصل يغصي
 ةرجشلا لازت امدنع : هسفنل لاق .ءىشلا
 يف ارثأ كرتيس اهعذج ناف اهناكم نم
 مادختسالل لباق ريغ دعقمب هبشا ضرألا
 مل .نورخآلا هعبت مهنم لوألا ضب نيح

 وهو اديحو هتسلج لصاو ءائيش لعفي
 تناك . جراخلا ىلا ناكملا نورداغي مهاري

 لنم ةروجهم اهنأك .نآلا ةيلاحخ ةدئاملا
 0 . !ًادج ميدق . .ميدق نمز
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 . يصاعلا ربهغ ىلع .رزيش ةعلق

 ةنيدم نم يبرغلا لامشلا ىلا كنب
 اهنكلو .راثا اياقب مويلا يه .هامح |

 ىلع تبصع يتلا عالقلا ىدحإ اموي تناك
 , مهططم تقوعو ءارارم نييبيلصل |

 رييغت ىلا ؛نايحألا نم ريثك اورطضاف

 ةيركسعلا مهفادها وحن مهقيرط

 .ةيرامعتسالاو

 نم ذقنم نب ةماسا دلو رزيش ةعلق ىف

 ءاهتيحانو ةعلقلا ةراما تلوت ةيب رع ةلئاع
 يف اريبك اماهسإ تمهساو ءاليوط انمز
 ديدعلا اهنم دهشتساو «نييبيلصلا ةبباحم
 .نيفو رعملا ناسرفملا نم

 ىف ًاماهسإ هلهأ رثكأ ةماسا لعلو
 ةثالث ةبارق) اليوط شاع هنكلو «برحلا
 مهل ناك ةداق ةثالث رصاعو .(اماع نيعستو

 دامع مهو .ةلحرملا كلت يف ريبكلا مه رثأ

 حالصو ؛نيدلا رونو .يكنز نيدلا
 ريرحت نم دحاو ماع دعب يفوت دقو .نيدلا
 ما ماع يا . سدقلا نيدلا حالص

 ,.ما9١1ه ماع دلو ناكو

 وهو :هتايح ىف اماه ارمأ ةمث نا ىلع
 ءالؤه بناج ىلا هتقو مظعم ناك هنا
 ءالوسرو ءايتاكو ,ءايراحتم ةداقلا

 هعالطا ناك ائه نمو . . .اراشتسمو

 ثادحألاو رارسالاو ايافخلا ىلع اعساو

 . ةقيقدلا اهليصافتب

 خيراتلا ركذي الأ نكمملا نم ناك
 نيلتاقم لمهأ املاظلف ءذقنم نب ةماسا
 ةماسا نا الول ؛ءادشأ نيبراحمو ءاناعجش
 تانك انت ربا :نيييدأ نيركأ كرت
 هيوذ يف ةيثرمف يناثلا اما .«رابتعالا»
 ةعلق برض الر مهيلع ىضق نيذلا
 3 وين

 ضعب ىلمأ وا ؛رابتعالا» ةماسا بتك
 .هتايح نم ةريخألا تاونسلا يف .هلوصف
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 .هفك تشعتراو .هرصضب فغض نأ دعب

 اظفتحم ةريخألا هتاظحل ىتح لظ هنكلو
 . حضاو فاص نهذو .ةيوق ةركاذب

 ىلا وهو .رصعلا ىلع ةداهش هتاذ تقولا

 نودي «يبرح لسارم» تادهاشم كلذ

 «.تاضوامملاو ,كراعملا ثادحا

 لفاح لجس ىلع يوطني امك . تالسارملاو
 :تافالسخلاو «تارماؤتملا نضع
 .ةطلسلا ىلع تاعارصلاو

 كلت باتكلا يف ام مهأ نم لعلو

 امدنع رصنلا نع ةحضاولا ةروصلا

 ةثالثلا ةداقلا رصتني ملف .ةدحولا ققحتت

 .نيدلا حالص ةصاخو ؛ مهرصاع نيذلا

 .ىوقلا ةدحو قيقحن اوعاطتسا امدنع الا

 .بعشلا ةدحو ساسألا يفو

 ةايح نع ةعيدب روص باتكلا ينو
 ةفيثكلا تاباغلاو ءرزيش نعو .ةماسأ
 - ءىش اهنم قبي ملو اهب طيحت تناك يتلا
 رومنلاو دوسألا ديص اييس ال .ديصلاو
 .دوهفلاو

 فورعملا قررشتسملا رشن 8 ماع

 . ةيسنرفلا «رابتعالا» ةمحرت ليكيم هيردنأ

 لسلستلا عبتي مل ذقنم نب ةماسأ نكلو
 ناك .اهضرعو ثادحألا درس يف يخيراتلا
 اهامبر وأ هل ضرعي ام ةركاذلا نم يوري
 ةريس نيودتب نعي مل هنا امك .هنع لأسي

 انيح طبترا ام اهنم قاس لي :هتايح
 . ةزيزع ىركذب انيحو .« ثدحب

 ىلا ليكيم هيردنا ريكفت قلطنا انه نم

 ابترم ءةيسنرفلاب .باتكلا ةباتك ةداعإ

 « يخيرات لسلست بسح .هلوصفو هءازجأ

 يذلا ؛ةماسا ةايحح» باتك ىلا هيف دنتسا

 ىمسو . ارى ماع «غروبنا ريد» ةرشن

 ايعرف اناونع هل عضوو عةماسأو باتكلا

 دقو .«نييبيلصلا ةهجاوم يف يروس ريمأو

 ةلسلس يف .راياف راد نع ارخؤم ردص

 .«خيراتلا مهلهج نم»

 - ليكيم هيردنا قرشتسملا ناك دقلو

 .ايلاح سيراب يف ةينطولا ةبتكملا ريدم

 حورل انيمأ  اقباس نويروسلا يف ذاتسالاو

 ةيسايسلا هتاليلحت ىلع اصيرح .ةماسأ

 لعجي امنت .ةيركسعلاو ةيعامتجالاو

 .ةصاخ ةهكن باتكلل
 «ليكيم بجعأ ام زربا نم لعلو

 نم ذقنم نبا نع اوبتك نمث هريغو
 يف ةييزنلا ةيدايحلا حورلا كلت .نييبرغلا
 الثم وهف .دهش وأ عمس وا ىأر ام ضرع

 . لضف نم صقتتني الو ءاقح مهطمغي الو

 كشئئلوا ىلا ةراشالا نم انه دب الو

 1.65 1ءرتما1 615 ىيلبماتلاب» اوعد نيذلا

 هل ناك نم ؛نيرونتملاب مهفصي نيذلاو
 .ةريثك تاراوحو تاءاقل مهعم

 مجد 1/1116

 قل
 الد ت12 هو عم
 15606 تنتج 6

 سك موجب تك طه ان ال8701
 | كوم

 لقن اولواح مهنا ءالؤه نع فو رسعملاو
 . ةسينك اونب مهناو «ةيبرعلا ةراضحلا
 ةيرامعملا نم ريثكلا اهيفو ءرتراش

 سئانكلا يقاب نع ةفلتخم يهو .ةيبرعلا
 ين ابابلا مهيلع قفتا مهناو .اسنرف يف
 امجنال مهيلع ايضقف اسنرف كلمو ناكيتافلا
 .برعلا نع هولقن امو مهميلاعت اربتعا
 .امهيتطلسو نيئثالا ىلع ارطخ

 ؛ةماسأ» ءىراق عيطتسي ال ريخأ رمأ
 . هيف لمأتي نأ الآ

 لالتحا مادو .تالمجلا رطخأ اتناك
 ةبارق «ةيبرعلا ضرألا نم ةعساو ءازجأ
 امم رثكأ تايالولا ماكح نيب ناكو .نرق
 ةمث ناكو .مويلا برعلا ماكحلا نيس

 يف يسابعلاو ءرصم يف يمطافلا : ناتفيلخ
 ةطلسلا نم ءىش امعدحال نكي ملو .دادغب

 لقأ ماكحلاو ةداقلا نكي ملو . مسألا الا
 لبق ام ذنم برعلا ماكحلا ضعب نم اءوس

 .مويلا ىتح ينويهصلا نايكلا ءاشنإ
 نييبيلصلا دمتاهلك ابوروأ تناكو
 رفوت نيح .كلذ عمو !لاملاو لاجرلاب
 مهوح بعشلا فتلا ,نونمؤملا ةداقلا

 ذقنم نب ةماسأ دهشو .سدقلا ررحو
 . ري رحتلا

 بابلا ؛ةماسأ» باتك حتفي ءانه نم
 ريرحتلا ىلع مزعلاو لمألا مامأ اعساو
 . قبطملا داوسلا لك مغر

 اذه تحنم ليكيم هيردنأ ةباتك لعلو

 بتك هنأل ,ةصاخ احور مزعلاو لمألا

 ريبك نينحب لب ءصرحو بحب «ةماسأ»
 وبأ اهيف لاق ىتلا ةيبرعلا سفنلا كلت ىلا
 : يبنتملا بيطلا

 مهسوفن نأك موق نمل ٍينإو
 ماظعلاو محللا نكست نأ ٌفنأ اهب

 يناولح دجام
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 : هللا دبع ا درا علا

 نع ةريصق ريغ باجتحإ ةرتف دعب
 ءاقتلالاو تاودلحنلا روضح 1

 روتكدلا بيدألا رهظ روهمجلاب
 ةحوتفم ةودن يف ًاريخأ سيردأ فسوي

 .يناقثلا ةيليعامسالا نولاص هل اهدعا

 ًاصيرح سيردا فسوي روتكدلا ناك دقو
 يتلا ةظفاحملا هذه يف هروهمج ءاقل ىلع ًادج

 يتلا هيهااولل نم دييدغلا هترغاذ لمح

 دحا سبي ردأ 1 ناك امدنع زيلكنالا

 نومحابي نيذلا ةيبعشلا ةمواقملا لاجر

 ةيودألا نولمحيو زيلكنالا تاركسعم

 .ةيليعامسالا ءانبا نم نيباصملل

 هذه نم ريثكلا سيردا فسوي عجرتساو
 هحرسم ناك يذلا ءاقللا ةيادب يف فقاوملا
 ىدحا دياز خيشلا ةقطنمب هزتنملا يدان

 يذلاو  ةيليعامسالاب ةديدجلا قطانملا

 ةيريدم ريدم نيدلا رون نمحرلا دبع هدعا
 هروضح ىلع صرحو .كانه ةفاقثلا

 ريزول الثمب يوارعش يطعملا دبع روتكدلا
 ةفاقثلا زاهحل اسيئر هرابتعاب .ةفاقثلا

 ينفلاو يفاقثلا طاشنلاب ىنعملا ةيريهامجلا

 . تاذلاب ةمصاعلا جراخو رصم ميلاقا ٍِق

 نم ةيليعامسالا روهمج ىلا هثيدح يفو
 سيردتلا ةئيه ءاضعاو نيفقثملاو ءابدألا
 روتكدلا سمل سيوسلا ةانق بط ةيلكب
 ىتلا اياضقلا نم ديدعلا سيردا فسوي

 مهثدحي نا هيلا اوبلط ىتلاو نيرضاحلا مهم
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 . ملعلا نيناوقك تسيل بدألا نيناوق

 21111101111 1]1]ؤ]1ذ]1]ز] ]1111111 0 01 خذ17آ0زأآ]]1*11آ#1 1 1 1 1 12 21 121212 2 2 2 2 1 1

 يعن لرب وا قحاج لمع ثي.
 0 جت 00 ببيورحت دو وابد ربو جن وروبتج ديفيدس نري و دوني

 00 00001 0 و نا ماسة دوم

 داكنلا ىع ةاقي كندا يوم

 1 يس ملعلاو نفلا نيب
 ذأب ملعلا زيمتي :لاقو نينثالاب هتفرعم
 دحنف .ةيملاعو ةدلاخو ةيدمرس هنيناوق

 سفنب ديدحلا ىلا بذحني ديدحلا نا الثم

 .اسنرفو ةيليعامسالاو ةرهاقلا يف ةجردلا
 داجيا ىلع لمعي هنا هزيمي ايف نفلا اما

 .ءايشالاو رشبلل ادج ةصاخلا نيناوقلا

 ارهوج هلخاد يف لمحي انم ناسنا لكف
 وه هميدقتو رهوجلا اذه فاشتكاو .ًاصاخ
 .اهخيراتو اهتصقو ءايشالا امارد ميدقت

 نقلا ةنا ةروهمج شيردا تقسوي لاقو

 تأت امنا هتيملاع ناو .ىلح هتعيبطب
 !ديسحت ل كد -

 اهسحي نا ىلا اهب لصي اركتبم .أق
 روتكدلا لاقو جا نم فروع

 هتسارد نم اريثك دافا هنا سيردا فسوي

 هتلعج اهنا لاقو . يبدألا هعادبا يف ةيملعلا
 .ًاعم بيدألا ةرظنو ملاعلا ةرظن كلتمب

 بلعلا سيرد
 بط ةيلكب بطلل هتسارد مايا ركذتو

 نآلا بطلا سيردت نا فيكو ىنيعلا رصق

 نأل لضفا وه سيوسلا ةانق ةعماجب
 سيردتل لاجملا حاسفا يعارت جهانملا
 يفو انفير يف ةرشتنملا ضارمألا عاونا

 سيردا فسوي ركذو .انرضح
 هؤالمزو وه روثي ناك فيك نيرضاحلل
 تناك اهمأل ينيعلا رصق بط ةرادا ىلع

 ًاسأر ارتلجنا نم ةمداق جمان عل رانك

 يتلا بتكلا سفنو جهانملا سفن يهو

 ١5/5 لوأ نب
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 تاعماجلا ٍق بطلا ةبلطل سردت

 ةكحضم هحشهاتم تناكو ١ .ةيزيلكنالا

 يهو الثم بلقلا مزيتامور ضارماف ادج
 رصم لافطا نيب دوجولا ةردان ضارما

 امنيب جهملا عير نم رثكأ لتحت تناك
 ايسراهلبلا :لثم ةدطوتسم ضاربما

 5١/ يلاوح بيصت يتلا اموتس ولكنالاو
 تانك .تقولا كلذ ِق «نييرصملا نم

 .امبر ةدحاو ةرضاحم يف سردت

 يف بطلا سيردا فسوي فصوو

 ! !(يتاجاوخ
 الصاح نآلا ىتح فرعي مل هنا لاقو

 وا ايسراهلبلا يف ةاروتكدلا ةجرد ىلع

 يف رشتنملا ليفلا ضرم وا اموتس ولكنالا
 يذلاو ةيقرشلا ةظفاحم نم ةريثك نكاما

 ءوسو ةكرحلا ةبوعصب ناسنالا بيصي
 .همسج بسن لالتخاو رهظملا

 دجي يذلا مويلا يتأي نا ىنمتي هنا لاقو
 يف ةرشتنملا ةريثكلا بطلا تايلك هيف

 لك ةساردل لاجملا حسفت رصم تاظفاحم

 اهتم يناعي ىتلا ةيبعشلاو ةيلحملا ضارمألا
 ةركف بلاطلا هطجل عم . نطولا ءانبا
 بيصت ىتلا ضارمألا نع ةعيرس
 انييصت ام اردان يىتلاو ةديعبلا تاعمتحملا

 نم ضفخي نل اذه تا لاقو .رصم يف

 هلعجي وأ ادبأ يرصملا بيبطلا ىوتسم

 ةربخ بحاص هلعجيس هنكلو .ًايلحم ًاييبط
 فصوو هينطاوم ضارما صيخشتب ربكأ
 . اهجالع ةيفيك

 يئاور بتاكو يناحص بتاكك هتبرجت
 هلاغتشا نم رسخ مكو حبر اذامو

 : لاقو . ةفاحصلاب

 انرصع يف بيدألا ثراوك دحأ نم

 بتكي وأ . .ةفاحصلاب لمعي نا دب ال هنا
 يف ةباتكلاو . .رارمتساب ةفاحصلل

 ةمهم ..ةمعانلا لامرلاك ةفاحصلا

 لعجن نيحو .اهتروطخ اه نكلو ةديفمو
 يفاحصلا بتاكلا رودب طلتخي بيدألا رود

 ةفاحصلا نأل .هلتقم نوكيو هتياهن نوكت

 مويلا يف هدئاع كلصيو مويلا لاقملا بتكت

 تايقربو تاباطخ مث تانوفيلت . . يلاتلا

 . تارايزو

 تقولا لاوط ينفرؤي ناك ادج ساسح

 ام وا حاجنلا اذه 0 ا

 نأ الا اهيف بتكا ىتلا ةفيحصلا عيزوت

 مدعو قرألا وه يقيقحلا يساسحا

 . حايترالا

 تالاقملا ةباتك نع ةزاجا ىسفن ءاطعاب

 ةباتكلل ةدوعلا عيطتسا ىتح ةيفاحصلا
 اموي 5١ رمو .تاصفغنم نودب ةيعاذبالا

 انهو اذحاو افرح بتكا نا نودب ةلماك

 ريطخ لمع يه ةباتكلا نأ تسسحا

 نم ارهش تلمكأو يكبأ تذخأو ءادجح

 تيطعا يننا نم مغرلاب رمتسملا باذعلا

 تيهذو ةيمويلا يتاقرؤم نم ةزاجا سفن

 ديعا نأ عطتسا ملف . رحبلا ء ءىطاش ىلا

 يف لخدا ملو . ةباتكلا جازم ىسفن ىلا
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 . عادي الاب نصاخخا (عروفلا) وأ (دوملا)
 ملو ةصق نيسمح نم رك تأدبو

 يركفب بتكأ ىننا تيس يننأل اهلمكأ

 ليسلاك ىخاد نم جرحت ' ةباتكلا ناو

 دعنا نه لكتب ب ردبللا ذا قفدتملا
 تاينت اذا يفنا اهئاد ىيسفن تدوع انأف

 ةباتك نوكتس هذه ناف هبتكأس امب اقبسم
 انا تئجوف اذاو . ةغنطصم ابعأل ة هئيس

 ةينف ةباتك يهف ةرم لوأل بتكأ امب ايصخش
 ثودح رظتنا تللظو ..ةلذيج

 ال . .نكلو .ليسلا رامجناو . .ةأجافملا
 .!!ليس الو . . ةأجافم

 هيف نا تسسحا تبتك امدنع ىننا مهملا

 .ةرم رخا يف هتبتك نا قبس ابع اروطت
 تءاح ةيؤرلاو ةديدج تءاجح ةباتكلاف

 يذلا وه رخا اناسنا نأكو ةفلتخمو ةديدج

 ةيعادبالا ةباتكلا نا دكؤي اذهو .اهبتك

 نأل ة ةيموي ةداع يه لب ذوي عميل

 دعب اعوبسأو موي دعب اموي ريغتي ناسنالا

 . ةجاردلا بكري نمب هبشا اذهو . عوبسا

 اهكرت مث ايموي اهوكر داتعا دق ناك اذاف

 دقو لالتخالاب سحيسف اهيلا داعو ارهش

 .اهقوف نم طقسي
 ءوس نم ةريصقلا ةصقلا باتكو

 موي لك ةباتكلا نوعيطتسي ال مهنا مهظح

 يه مهتبهوم ةعيبطو .ةياورلا باتكك
 .بيسلا

 ! سيردا فسوي لغ ديو ف اوقبطتال
 سي ردأ ٍفسوي روتكدلا لباق امدنعو

 ناونعب ًاباتك رشن ةيليعامسالا نم ابيدأ
 فسوي هل لاق (وباتلاو سيردا فسوي)

 : سيرذدا
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 سفن وه كباتك ناونع نا بيرغلا -
 لمحي ةيكريمأ ةبتاكل ةيعماج ةلاسر ناوتع
 دقو (سيردا فسويو وباتلا) ناونع
 لوط ىلع اهعم تفلتخاو رصم يف ينتراز
 ريمسفت لمعب موقت نا لواحتن ابهال طخلا

 بيكرت يف ةفسعتم يهو يضل ينج
 ىتحو .ىصصق ىلع ةيديورفلا ةلداعملا

 اهتلعج مابسلا روظنملا تاد صصتقلا

 سيردا فسوي روتكدلا حضوأو

 فلأ ىذلا ةبلط داؤف ليعامسالا فلؤملل
 وه (وباتلا) ةملكب دوصقملا نا هنع ًاباتك
 . ادح عونمملا وا سدقملا وا . مرحملا

 نا نيب ادج اريبك اقراف كانه نا لاقو

 بتكي ىتح هئاذل (مرحمملا) بتاكلا لوانتي

 ناو .زئارغلل ريثم وأ يرغم عوضوم يف
 نم لوقيل اربعم عوضوملا اذه نم ذختي
 نم دعباو سنجلا نم دعبا ًافيش هلالخ
 . ةطيسبلا مارحلا ةركف

 نا .(مارحلا) ةياورب الثم برضو
 دقو :مارحلا وه ديدش حوضوب اهمسا
 ةديس تلمح امدنع مارحلا اهب ثدح
 لجأ نم اهحدكل ةجيتن احافس ةجوزتم
 هذهو .اهافطاو اهجوزل زبخلا ةمقل ريفوت
 تناك تائيسمخلا ذنمو .تاذلاب ةياورلا

 ةلواحمو انميق نع ةباتكلا ةركف ىنلغشت

 نع فلتخم مارحلا نأل .ملاعلل اهحيرشت
 نا ىنعت ةيحيسم ةملك ةئيطخلاف . ةئيطخلا

 مارحلا اما . قلاخلا قح يف ناسنالا ءىطخي
 .اضيا هللا قح ينو سانلا قح يف يهف

 ع يبعشلا امئارت يف ةيلخاد زومر اهو

 ةددحم  اهروصتا مك  ةئثيطخلاو

 اما . يبرعلا موهفملا يف ًادج ةصوصختو
 جاتحم تناكو اعاستا زثكأو ةلماشف اندتع

 . ةيئاور لامعا يف اهنولوانتي ءابدأل

 (بيعلا) تبتكو .(مارحلا) تبتك اثاو
 ةءلطس وع انلا بيلا نا رهظا نا لجأ نب
 يلا معامل رمت جملا قيس و

 لكشب لامعا ىلع نوثحابلا اهقبطي يتلا
 قح اهمهفو لامعالا هذه مهتءارقل قيم
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 ىقتومهتي سانلا ىشحي نان ده كلذلو

 الو ىسج الو) يننا عم يسنج بتاك ىئأب

 بتاك ىننا لوقلا عيطتسا لب .(ةجاح
 لكش يف ةقيقحلا بتكي بيدأ وأ يقيقح

 نأب هئيدح سيردا فسوي ىباو
 وه ىلمأتلا بناجلا وا هدنع يناميالا بناجلا

 نم رهظي ام ناو .ادج قيمع بناج
 .هلغشيو هيف ركفي ام الا لثمي ال هتاياتك
 ىنع نولوقي نمل ءاثر يف مستبا اناو

 ال مهف . .سيردا فسوي صاصتقلا

 لجأ نم برجأ مكو يناعا مك نوكردي
 [ل . !ةدحاو ةصق ةباتك

 7 0 تير دج نصبو نا 0 يالا 07

 ا ا ع ل

 هبيؤر

 - عيار لا عيرلا طاسب نم يملعلا لاخلا

 :ءافخالا 1 ةيتاطو و: ل طاسب

 .ةرئاطلا ين مويلا ققحت يذلا رصعلا
 اذه انرصع ىتح لزت مل ءافخالا ةيقاطو

 جذومنك  ىرخألا يه تروطت ) املح

 ,مويلا «هنع زجعت نلف :شيرعلا لاقتنا

 اهقتاع ىلع تذخأ ىتلا ةيعانصلا رامقألا
 ٍِق لاصتالا لئاسو تروتثف ,ةركفلا

 . ملاعلا

 وأ - يملعلا لايخلا يف برغلا ىأر دقل
 نازرط ريطاسأل ةلمكت  يلايخلا ملعلا

 ءالعو دايدنسلل برقا وه [متيب «ناتناتو

 1 .ناسنالا زحعب ةقالع اذهو .نيدلا

 .! نازرط . , يكريمألا وبمار

 ةعيلطلا

 اذه فايف دمام نم جوك هدوجو
 نا دعب الإ ًاعقاو ريصي مل يذلا لايخلا
 همدقت قيرط يف هزجع ناسنالا زواجتي
 .ليوطلا يراضحلا

 وه ؛ يملعلا لايخلاب ىعدي ام .مويلاف

 .روطتت ريطاسألا نأل ءدغلا ؛ةروطسا»
 لخأتل | .اهثشني يذلا رصعلا بسح ءاضيا

 عقدي يذلا يلبقتسملا اهدعُب ةروطسالا
 رخاآو موي نيب شيعنف :مامألا ىلا ملعلا
 ىلعو .ةديدج ىرخا تازاحناو براجن

 ةقلح ىملعلا لايخلا ناك .ساسألا اذه
 لبقتسمو يراضحلا انرضاح نيب لصو
 اذه طبترا دقو .ةيناسنالا ةراضح

 .هنع ربعملا بدألا لالخ نم .لايخلا

 ةيملعلا برغلا ةنميه ببسي ؛برغلاب
 هلا اذه رشتناف .رصعلا ةراضح ىلع

 ءامامل الا اندنع هقيرط ري لو .هيدل يبدألا
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 ديعب يراضح عضول ديلقتلا طرش تحنو 3
 ناك ام سكع ىلع .يبرعلا انعقاو نع

 ةيبرعلا ةلودلا راهدزا مايأ يرجي
 نم ةليلو ةليل فلأ ف امو .ةيمالسالا

 ليلد ريخ رصعلا كلذل رياسم لايخ

 بادآلا نم عونلا اذه طابترا طرش ىلع

 .روطتلا ةجردب

 ةيلايخلا مولعلا دسجتت مل ابوروأ 2

 وعدملا .نريف لوج ىبنرفلا عم
 أدبت مل اهنكلو .«يملعلا لايخلا تا
 هزايو ىزيلكتالا عب ؟40 هنضالإ الدف

 فرعت ملو .«ةلآلا نمزا هباتك يف ةصاخو

 ,1947- 19117 ىتنس نيب ام الإ اهجوأ
 ةصتخملا تالحملا ةمحه دعب ءاكريمأ يف

 .ملاعلا اهوزغو بادآلا نم مونلا انهم

 ةنس الإ ةيملع ًاسسأ لخأت مل يهو

 ابدأ لكشت تراص اهناامك . 5317

 ةشم ةيرفا ةلينق لوأ راحتقتا دع ةاقعتم

116 . 

 اناذيا ناك ,ريخألا ثدحلا اذهو
 يملعلا لايخلا بدأ يف ديدج عون ةيادبل
 نم هبعرو ناسنالا فوخ هعوضوم
 رامدل ءادوس ةرظنو :ةيرذلا تاعرتخملا

 ليمجلا لوب رثيب باتك اهنع ربع انبكوك
 بكوكل ضرع اينيح ؛«دورقلا بكوك»
 ناسنالا هيف دبعتسا ثيح ةملاعلا دورقلا

 درقلل ةبسلاب ًاكارداو ًايلع «فلختملا»

 هبلق يف بتاكلا نأكو ءايجولونكت قوفتملا

 تاقاط نم رخسي نا ديري ءراودألل

 نل .دورقل ترفوت ول ىتلا ,ناسنالا

 وه ءرامد نم هلعفي ام لعفت نا اهزجعي
 م نا ملعلاف . هللاعلو هميقلو هتاذل رامد

 همدقتو ناسنالا حلاصل امن نكي

 وأ ءاكذ نم ءىبش هيف سيل ىقيقحلا

 . ةيرقبع
 ةبحاصم ثناك ةيوادوسلا ةرظنلا نذا

 دقو :ريذحتلا نم ريثكلا اهيف ةربعل

 يف ءائيشف ائيش .لدبتت ةرظنلا هذه تحار

 «برغلا ْق ناسنالا نأكو . يلاحلا انتفو

 .هباصم داتعا دق .بورحلا مقافت عم

 ةرظن قيرط نع هلهاجت ىلا ىعسي حارف
 تاقولخملا هنع تربع ملاعلل ةجذاس

 دنع يه |مللثم ؛ةفيطللا» ةيئاضفلا

 ضرألا رضاح نم برها وأ ؛ غربليبس

 رفا يضرك ةدوعلاو ءاهيضام ىلا

 : ةرظن كانهو .ةبيجعلا اهتاقولخمو
 0180 دس ا ب ليلي

 ءاوس .؛موجنلا برح» ناغير حلطصمب:
 اهلطيبو «ضرألا يف برحلا هذه تناكأ

 .ءامسلا يف وأ .ديدحلا ناز رط .وبمار

 روصلا تالسلسم لك كلذ ىلع انلثمو

 يىتلاو ؛لافطالل ةهجوملا ةكرحتملا

 ةيكرسيمألا ةيجولويديالا اهلك . . حضفت

 اساهذو .اهتوقو .اكريما ةعاحشب ةلئاقلا

 00 .(!)اهتلادع ةماقأل ميحتلا ةبتع ىتح

 0 ا

 200 مب سرب ا تا

 اجلا الا بركن ةناقأ "ينبني ابي فيكو يهل ىقأل تاذ ١ بوعل نيلملا نر رف تاق نإ

 0م مم ل

 : دولج رفاظ نم  دادغب

 مساق يفارعلا يحرسملا جرخملا

 ةطراخ ىلع هطاشن عزوتي دمحم

 ردتقم جرحم وهف ..ةعساو | ذل:

 مقا ِثمتلا يف هتبهوم ىلا ةفاضالاب

 ةيلاعو ةيبرعو ةيلحم تايحرسمل دعمو

 عمتجملا تروصو ة ةرهشلل اهقيرط تذخأ

 ربتحم عناصو . . هليصافت قدأ قف يقارعلا

 يف ةتبلط: عم هنيموسم قف عرفتي يمر
 ةيحرسم تاجاتن يف ةليمحلا نوئفلا دهعم

 يف حاجنلا قيرط اهب نيكراشملل تدهم
 قنج كيجإب . .ةيئفلاو ةيحرسملا مهت ر يسم

 ىرسق يف نيرضشتنملا نيرخآلا هتبلط
 ةيمسرلا قرفلا يف قارعلا ندمو تابصقو

 ةقطنم يف دمحم مساق نانفلا شاع دقل

 سانلا «حافكلا» دادغبب ةيبعش

 .ةيلضألا ةيدادغبلا حورلاو . , ءاطسبلا

 فورظ ىبقا يف لمعو .ًريقف ًاذيملت
 ترثأ ىتلا شيعلا ةمقل لجأ نم ةايخلا

 وحن هقيرط قشو هجاتن ىلع يلاتلاب
 . ةيلاتتملا تاحاحنلا

 نونفلا دهعم دمحم مساق نانفلا لخد

 ١943 لوأ نيرشت ١١؟- ١174 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا - 5"

 0 قعر لين قع ىف ةليمبملا

 حرسملا مالعا نم ايبرق ناكف هنايح يف

 يلبشلا يقح لحارلا لشم ةرهش رثكألا
 ذيمحلا دبع يماسو لالج ميهاربا نائفلا

 هتكاصا نمل ًايربق مه رثكأ ناكو

 هنا لوقي يذلا يدوبعلا مساح نانفلا

 مغر ةيناسنا ةيفاقث ةنهم حرسملا ينملع

 , انعم هلماعت ةواسقف

 هتبهوم تدقوأ ىلوألا ةساردلا فورظ
 ةلامز ىلع لصحي نأل هتلهأ ىتلا ةركبملا
 عبس ةدمل يتايفوسلا داحنالا يف ةيسارد

 ريثأتلاو مهملا راسملا يف تناك تاونس

 ةبرجتلا قّمعو ىرثأ يذلا حضاولا
 نع دمحم مساف نائفلا لوقي . ( د

 اهنا مغر وكسومل هباهذ تقبس يتلا ةرتفلا
 ناسناك هدوجو نع ثحبلا ةلحرم تناك

 ؛ةبعصلا ةايحلا هتعراقمو عمتجملا ْق

 تقولا اذه لتقي ناك يذلا ىنضملا لمعلا
 تناك ابنكل ةءارقلاو ةعياتملا يف نيمثلا

 0 رجلا
  رسمسيف

 .. نفلاب قلعتلا قب نم عا ربصلا
 نطولا ضرأل دمحم مساق دوعي امدنعو

 صضعب هجاو دق كاذنا حرسملا نوكي

0 

 قالا ويس هميق يف مم

 تباتيتسلا ةرتف لالخ تعستا يتلا

 ةلذتبملا ايديموكلا حور هيف تعاشاو

 اسأر بلقتا اه ناعرس هنكل ةيصيخرلاو

 هتيحرسم دمحم مساق مدق امدعب بقع ىلع
 حرسملا ةقرفل «ناريخجلاو ةلخنلا» ةيخح راتلا

 5/١5/ يف طبضلابو ثيدحلا ينفلا

 يف ًايرذج ابالقنا تندحأ ىتلاو 6
 ةبسنلاب ع .ةمدقملا ضو رعلا عون

 اق .ةيقارعلا ةيحرسملا قرفلل

 ل ةدهلا اك اسردم داع دمحم

 ةهجاولا كاذئيح دهعملا ناكو هنم

 اهضورع يف ةنغوتنملاو ةقحلا ةيحرسما
 .ةيبيرجنلا

 نا يمه لج نأ دست ميال لوبصي

 ةيركفلا هتانوكم عيمجب احرسم مدقا

 ردق ربكأل اكرحمو ارثؤم ايويح « ةينقتلاو
 اهليوحنو ةلماخلا غامدلا ايالخ نم نكمم
 ديعص ىلع ءاوس ةركفم ةطشن ايالخ ىلا

 ينعفدي ةرورضلاب اذهو يدؤملا وأ يقلتملا

 دادعال ٠ نيرمتلا تاعاس نم ةعاس لك يف

 ةشقانملاو ثحبلا ىلا ىحرسملا ضرعلا

 قيرامت ىدنلا ببسلا اذه ..قيبطتلاو

 . .ةتباث ريغ ةجيتن يضورعو ةيحرسملا
 نكل ءاهتاريغتم يه اهتوق نا ةعئقم ربغ
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 وه ةيلمعل ا هذه ىرهوجلا ىعسملا ىقبي

 ٍزاج اذا ةيرحسلا ىوقلاو تاقاطلا فشك

 اجارخاو اليثت حرسملا نونفل ريبعتلا

 قلخو ريبعت لئاسو وأ الكشو اءاضفو

 يكنرب

 تبايحسربملاب اودي يقارعلا 3

 عم ةريغصلا تايحرسملاب ارورمو ةريبكلا
 م اكش كيدل رولبت له ةبلطلا

 ؟ يحرسملا ضرعلل
 يفادج حيسف ذ ملاع حرسملا

 هتارايت نمض ىقبن اننكل . .هتاءاضف
 لكش رولبتي دق امبرلو 0

 تراجتلا نم ددعلا اذه ةجيتن . لضفأ

 هردصم ىقلقو . قلق ىقبأ ىننكل ةيحرسملا

 يف نكرت يتلا ةعساولا تاحاسملا هذه

 ةسايسلاو ثارنتلا يف بيتك نم ىتبتكم

 ةزيرغ اهنأ .ماع لكشب ةايحلاو ةيفارغجلاو
 . حرسملا

 ؟ةيحرسملا ةبرجتلل كموهفم ددحت له اه#
 ةضالخ يحرسمملا ضرعلا 3

 ينعي لمعلاو هارب بع ةيريخاو

 يف تاعانق ىلا تدلوت تاق“ رارمتساب

 ةبرجت ةلصأ حرسملاو : .دلت نا اهليبس

 2 0 . ةرمتسم

 يف الثمبو اجرحت أدب دمحم مساق نا لقنل ا

 ..شطعلا تاياكح» يف ًالثمم جرخملا

 1 م17 مقن1 نحط مفتتات - 7

 ءانثئا اهتمدق ىلا (دوه نبور) ةيحح رسمه

 ةوصانع قيم ةميدم ق كتيازن
 يميداكالا حرسملا يفو ءاضيبلا ايسورويلب

 دعب يأ 1485 ماع دخلو 1415 ماع
 يتابولا و باجل 0م يس ضرع

 ع

 هجرعتو :ًاجيرمتم ناك كش نودب -
 لك نا .هيف انا يذلا عقاولا جرعت نم

 فالتخاو اهفالتخا ىلع ةفاقثلا تايطعم
 ترم اهاكشاو أه ريبعت لئاسوو اهطاغا

 يف ةيليكشتلا نونفلا ادع ام جرعتلا اذه
 نا ؛ةحضان ةتباث تيقب ىتلا .قارعلا
 تاجرعتلا نم ددعب رم انعمتجم لثم اعمتج
 نالماملا ناذهو ةيداضتقالاو ةيسايسلا
 يقارعلا عمتجملاف  يناقثلا بناجلا يف ارثأ
 نذإف  اهدعب هريغ وه 1154 زومت لبق
 ينايبلا طخلا جرعتي ال نا نكمي فيك
 ال رهوجلا نكل يحرسملا يطاشن لمجمل

 ال يذلا بوؤدلا ثحبلا وهو اتباث لاَز

 ريبعتلا لئاسو ين ديدجلا نع لمي وأ لكي

 نوكملا ردصملاو نومضملاو لكشلا يف ْى

 ماخلا ةداملا وه يذلا يماردلا صنلل

 . يحرسملا ضرعلل
 ءنآلا دحو تأدب نا ذنم .كلذ ىرتف

 ءانب يف اهدمتعا ىتلا يرداصم تفلتخا
 ةرم ىرت «ضرعلل ةدامك يماردلا صنلا
 دئاصق وأ ةيروهمجلا ةديرج يردصم نا

 عضا ىرخا ةرمو دحاولا دبع قازرلا دبع

 ضرع يف يكروغ ميسكم نع ةودن
 بتك يف صوغا ىرسخأ ةراتو يح ر يسسم
 نباو يديحوتلاو ظحاحلا عضأل ثارتلا

 تائروملا ىرتو .حرسملا ةبشخ ىلع انيس

 فسويو ناعلا فسوي لثم نييقارع
 . !رخا فسوي راظتنابو غئاصلا

 ةلحرم ربثأت تحت تعقو هذه لهو 8#

 ؟يقارعلا حرسملا ىلع ةدحاو

 ا تناك ناو ؛ةدحاو ةلحرم : معن -
 ةطحملا الثم .تافاطعنا وا تاطحم

 .ناريحلاو ةلخنلا تايحرسم ىف ةيعقاولا

 يهو .ةيروطسالا ةطحملا :ةقيرحفلا
 نيريشو بحلا رئاطو دعسلا ريطل يجاتن

 دادغب لثم ةيتاذلا ةطخح|ملاو . . .داهرفو

 .ةددعتم تاطحم . .ناكام اي ناكو لزألا
 ىف «:نوكاردا» بتاكلا نا دقتعأ انأو

 ءابلك راص يذلا لجرلا ةياكحو» هتيحرسم
 يننا يا «ريطلا ةلاسر» يف انيس نبا لمكي

 تفلتخا ناو ضعبلاب يضو رع لمكأ

 . روصعلا
 قفتي . لحارملاو تاطحملا هذه ركذ ىلع ا#

 دمحم مساق ةايح يف ةلحرم مهأ نا عيمجلا
 . .ةليمحلا نونفلا دهعم ةبلط عم تناك

 ةيلظلا سامح نم اهتيلاعف تدمتسا ةقالع

 تقلخو ةبرجتلا تجضنف حرسملل ةاوهلا

 قرطتت مل كنكل ..|ههم ايحرسم ارايت
 . :اهيلا

 لاؤسلو مداقلا ثيدحلل ًالصأ اهتكرت -

 لمجأ نم تناك ابغا . .لوقأو عقوتم
 تداقو تحضتنا ؛«يتايح يف لحارملا

 قافا ىلا نيبوهوملا بالطلا نم ةعومجم
 لبقتسملا مهل نوكيسو ةديدج ةيحرسم
 ءامسا اهنا .يتآلا انح رسم لبقتسم يف رثؤملا
 رهص تداعا ىتلا ةقدوبلا اهربتعا ةديدع

 ةءاضا تقلخ يا ءيقلقو يكوكش ضعب

 بيرجتلا برد وهو ديدج بردل ةديدج

 بي رجتلا حور نأب نيقي ىلع نآلا تبو
 نكي لدن شرا قيركلا يف ةيربتخملا
 حرسملا تامزا لكل رصنألاو دحوألا

 ةيماردلا ةيؤرلا ةيدلعت

 تاودنلا نم ريثك يف دمحم مساقل راشي ا
 يبرعلا لمكملا هنا تاءاقللاو ةيحرسملا
 برغملا عم ثارتلا نع ثحابلا يقرشلا

 يجنملاو يقيدصلا بيطلا ةصاخو يبرعلا
 لوصضأ نع ثحيلا ونه لهف . ميهاربا

 ةلحرم مأ لكشلاب ةددخحم ةبيرغ ةيمارد

 نم كسفن عضت نيأو ةينا ةبغر تاذ

 ؟كلذ

 انضعب لمكي ةعومجب نحن -

 لوانتلا شيل انطبري ام مهأو . .ضعبلا

 ةيجاتنالا يأ ةيحرسملا ةرهاظلل 7

 ف م نيوكتلا انطبري ام

 : ميقا اذهو جيجا
 ..زايخأ كانه . .ةدحاو حور انتسيلت اننا

 رئازجلا يف اهلثمو سنوت يف نييحرسملا نم
 رصم يفو يبرعلا جيلخلا ينو برغملاو
 . سونو هللادعس الثم .ناتبلو ة هيروسو

 هيجور . غئاصلا يدهم ٠ .رجاسلا داؤف

 ضرألا ىف ناوكحلا ةعامجو فاسع
 رداقلا دبع .ىقيدصلا بيطلا .ةلتحملا
 فصنملا ءميهاريإ نبإ يجنملا .ةلولع
 دودح دنع نوفقي اعيمج مهلك .ىسيوسلا

 يبرع يحرسم لكش ديدحتل يأرلا ١ اذه

 . اريخأو ًالوأ
 اننأف لاؤسلا نم يناثلا رطشلا اما

 ةعومحملا هذه تدقف اذا فقوتنس

 قيرطلل لصتس وأ . ةيربتخملا يا اهتافاضا
 رابتخالا رمتسا اذا نكلو دولعجملا

 ريكفتلاو ثحبيلا ىجعي اذهو بيرحجتلاو

 رمتستس .ةديدج ىرخا قافا ربع رمتسملا

 . ةينأ ةوزن ودغت الو

 يتلا برعلا نيلثمملا ةقرف تلصو نيأو ا
 اهضرع دعب اهسامح ًافطنا ودبي |ميف
 دحأ تنك يذلاو لوألا يحرسملا
 ؟اهئاضعا

 حرسم ..ةعئار ةيرجن تناك دقل -

 مدصقيو ماعلا تاراضح بوم يموف

 نع جتانف اهؤافطتا 1 . برعلا ةراضح

 فقوتف بولطملا يلاملا معدلاب اهليومت مدع
 ديدج نم قثبنت نا ىبسعو اهتركفو اهطاشن
 اناكم قارعلا نوكي نا ىنمتاو
 [ل . يعيبطلا
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 وو سس وجصسو دعسوسو

 2 يداحلا 9 ٍِق قد يبا نبا هل

 تاقبط يف ءابنالا نويع» هباتك نم
 :لاق :ءابطالا

 :يرمقلا حون نب نسحلا روصنم وبا
 اروهشم .هنامز دحوأو هتقو ديس ناك
 ةقيرطلا دومحم .بطلا ةعانص ىف ةدوحلاب

 .اهعورفو اهوصا يف الضاف ءاطامعا يف
 ا 5 ا هيت

 ا ا ئ

 :ةمكسلا نبا لاقو

 ىلوأ : هأنعم -

 : ديبع وبا لاقو

2 

0 

57 

0 

 اذن 2

1 

0 
 : لاق

 . تيكسلا نباو دربملا

 ءاهيلع ىثملا بعصيو .نارظ عمجلاو
 : رعاشلا لاق

 يك ثم
 ةلعاد كناف قرأ

 .هيحاون يهو .قيرطلا ررط بكرت نا :رارطالا

 راع يوك كيلا ايلول خلا بكرا عبو

 : ةنوزحلا عدتو ةلوهسلا يف ىعرت هل تناك ةيعارل لاق ليسو دا هلأ

 سدا ع .هيحاون يهو يداولا ررط يذخ يا ؛يرطا

 .اهيمدق دلج ظلغ نيلغتلاب ىنع هبسحا
 . هيلع هرادتقال ديدشلا رمالا باكتراب رمؤي نمل برضي

 هلاق اذك ,ثينأتلا ظفل ىلع نيتثالاو عمجلاو ثنؤملاو ركذملا باطخ هيف ىوتسيو

 .ددحملا رجحلا يهو ءررظلا يبكرا يا ءةمجعملا ءاظلاب . يرظأ : موق لاقو

 مي دعابي سف بلم ميل يهدي وي.

 ديج « ةخلاعملا نسح - هللا همحر  ناكو

 هنامز يف كولملا دنع ازيمتم ,ةاوادملا
 خيشلا ىنثتدحو .هل مارتحالا يريثك

 ىسيغ نب ديمحلا دبع نيدلا رسمش مامألا

 قحل دق ناك انيس نبا سيئرلا خيشلا نا
 هسلجم رضحي ناكو ءريثك خيش وهو اذه
 ةعانص يف هب عفتناو .هسورد مزاليو
 .«. , . بطلا

 الو هتدالو ةنس ةعبيصا يبا نبا ركذي

 ىتلا ةقبطلا نم جتنتسن اننكلو . هتافو ةنس

 رات هن اعرإلا لم ايفو

 ىرفلا يبرعل
 ليصالا يبلغ
 ا ع لا 0

 00 لا

 نا عيطتسن امك .يرجهلا عبارلا نرقلا

 .نرملا اذه رخاواب هتافو خيرات ددحدن

 لوقي ه 719/8 ةنس دولوملا انيس نبا نال
 مولعلا ليصحت نم ىهتنا هنا هسفن نع

 . ةنس ةرشع ينامث نبا وهو اهلك
 ةنسلا ديد ل يف رداصملا تفلتخا دقو

 «نيفراعلا ةيده» هباتك يف 1 سائلا

 انيب ناملكو رب هنع لقنو ه ١“ ةنس ابغا

 ثارتلا خيرات» هباتك يف نيكزس داؤف ركذ

 .ش “4 ةئس اهنا «يبرعلا

 ةمدخل ديدملا هرمع يرمقلا رخس دقل

 . ىضرملا مالا نم فيفختللو بطلا ةئهم

 اميكح ال 2كاصصختم احلاعم ابيبط ناكف

 يف همه رصح دق .ايعوسوم افوسليف
 .مولعلا رئاس نم هريغ ىلا هادعتي ال بطلا

 فلاخ:ذبيو .ةيقابلا هراثا نم انل رهظي اك

 و! يبرعلا انثارت مالعا. دنع اعئاش ناكام

 .روصعلا كلت

 ةيبطلا بتكلا نم ةفئاط يرمقلا كرت

 :اهنم ةميقلا

 وهو .ةيبطلا تاحالطصاللا ىف ريونتلا- ١

 1! ىلع هقاروا ددع ديزي ال فيطل بيتك
 يف ةفلتخم ءامساب خسن :ةدع هل يةقرو

 نارهطو رسولا: ندنلو لوبناتسا

 .اطوطخم لازي الو اهريغو ةرهاقلاو

 ٠١ - ةدوقفم .ردصلا ضارما يف ةلاسر .

 “' - تايمحلا ىف ةلاسر .



 . ةدرفملا ةيودالا ةعومجم 5

 . ءاقستسالا يف ةلاقم 5

 . للعلا للع - 5

 تدقف دقف مويلا بتكلا هذه دوجو الو

 يرملا نطلا ةئارحلا نم اندقف ام عم

 يرمقلا هفلأ يبط باتك مهأو . خماشلا
 ةدع انيلا تلصو دقو ىنمو ىنغ : هناونع

 : ةعبيصا يبا نبا لاق ةطوطخم خسن

 يرمقلا حون نب نسحلا روصنم يبالو
 دق نسح شانك وهو ىنمو ىنغ بتكلا نم
 ىلع اهتاوادمو ضارمألا ركذ هيف ىصقتسا

 نم المح هيف صخلو ,نوكي ام لضفا
 . . .بطلا ةعانص ىف نييثعملا لاوقا

 مساي رهتشاو ّتاتكلا اذه فرع دقل
 رييغتلل ضرعت ناونعلا اذه نكل ىنمو ىنغ
 دوعي اذه لعلو ءانايحا فيحصتلاو
 يفف بطلا ملاع يف هتفارطو هتبارغل

 لاق رخآ عضوم يفو «بطلا يف انغلا»
 .«بطلا يف ىنغملا»

 ةيئيتاللا ىلا باتكلا اذه مجرت دقو

 . «توملاو ةايحلا» ناونع تحن

 ؛ىنملاو ىنغلا» وه باتكلا ناوئع نا
 . ميملا حتفو نيغلا رسكب

 ةماقالاو شيعلا ىنعم ديفت ىنغلاف

 . شاع يا هب ىنع» نم يهو .ءاقبلاو

 ينغو . . .اوماقا :رادلاب موقلا ينغو

 .اهيف مهماقم لاط اذا مهرايد يف وقلا
 يأ ءاهيف اونغي مل نأك» : الجو زع هللا لاق
 2 ءىشلل لاقي . لا

 . . نكي مل نأك يا «سمالاب نغي مل نأك»

 رم : يضرك ناكملاب ينغد و

 . . يقبو شاع يا ىنغو

 ةزيجو 57 هباتك يرمقلا أدبي
 يف لزا مل ينا :اهيف لاق ةدحاو تلغش

 مولعلا بحا تلقع ذنمو يابس

 .ءاهيلا ىسفن ىنعزانتو .ةيعيبطلا
 هيف ىرا تنك امل .بطلا ملع اصوصخو

 ,مالآلا نم اهصيلختو « سقنالا ةحارا نم

 زارحاو .ماقسلا دعب ةحصلا ىلا اهتداعاو

 ىلع صرحاو .ةرخآلاو ايندلا نم ظحلا

 بتكلا ةساردو هيف ةفلؤملا بتكلا عب
 ,هنئازخ نوتكمب تطحا ىتح .هيف ةفلؤملا

 تكرداو . هئئافدو ةرارسأ ىلع تعلطاو

 هب تردقو «ةيافكلا هعم توجر ام هئم

 ىلع تيبكأف «ةياغلاو لامكلا غولب ىلع
 .«للعلا لها ةاوادمو ىضرملا ةجلاعم

 حوضولا اذبسو .ةقرشملا ةغللا هذه

 بطلا ملعل هبح نع يرمقلا انثدحي
 هجبغم ىتبي كلذ دعب . سانلا عيمج داعسال

 عيمج نم جرختسا نا تيبحا دقل : لوقيف

 ارخذ نوكيلو ىسفنل .هيلع تعلطاام

 .راصتخا ليبس ىلع تاجالع ,.لايجالل
 ءابطالا ليواقا رثكا يناعم ىلع لمتشي
 . ةصاخ جالعلا ٍق ني رخأتملاو نيمدقتملا

 ضارغا يرمقلا ركذي ةمدقملا دعب

 ىلا هباتك مسق هنا ىرتف .باتكلا تالاقم

 :تاللاقم ثالث

 نم ةيداحلا ضارمألا ٍق ىل والا ةلاقملا

 نيرشعو ةئم ىف عقتو .مدقلا ىلا قرفلا
 عادصلاك سأرلا ضا ب اهؤدبي اياب
 .,نيعلا ضارماف امهريغو ةقيقشلاو

 ةلاق فنالاف .نذالا ضارسمأف
 لغشي باوبالا هله ضعبو .٠ . .اذكهو

 «فنالا يف نتثلا» باب لثم ةحفص نم لقا

 ١7 نم رثكا لغشي لصفم رخآلا اهضعبو

 يف عقتو ةرهاظلا للعلا يف ةيناثلا ةلاقملا

 نآلا هيمسن ام لباقت يهو اباب 4*
 ءاذ :اساوبا نمف ءةيدلجلا ضارمالاب

 صربلاو .فلكلاو ةيحلاو بلعثلا

 . ماذجلاو

 ؟1/ ىف معقتو تايمهلا ىف ةثلاثلا ةلاقملاو

 اهعاونأب تايمحلا اهيف ركذي اباب
 . تامالعلاف

 وحتنلا اذه ىلع باتكلا ميت نا

 نسح نم دجن امل ؛باجعألا ىلا وعديل
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 ب ام هدف ع ين هدفنا تك 011 با  ءاعتستا 000 ةيقابفب بحد

 3 1 ومس هم مقسما ا سم وجو

 «ضارمالا عاونال و نمو .ميظتتا

 ةيدلحلا ضارمألا لصف هنا دجن نحتف

 .اهريغ نع

 . الثم . وهف ءزيكرتلا عم لو فلاو

 ضارمالاو ةبراقتملا ضارعالا نيب قرفي

 . ءايضلاو رشنلا : الثم لوقيف ةبماشتملا
 باتك دادعا يف فوو يرمقلا دعو دقل هصلقتو وضعلا باذجنا وه جنشتلا»

 جلافلا سنج نم هنإف ردخلا اما .هلصا ىلا
 .«دحاو اهجالعو

0 0 
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 ةمهبملا ءاسألا

 ةميملا ءايننألا
 . طرشلا ءايسأو

 . ةليسوب
 فرعي الف . (مهبم مسالا يقب قكلَسأو وا كنيع وأ د كديب ور رشت لو (اذه) : :تلق اذا

 نود (فيك) تلق وا امهم (يذلا) ب ةلص ذلي (يذلا ءاج) تلق اذاو هيلا راشملا

 طرشلا لعف ركذت ملو (امهم) تلق ولو .ًايهبم (فيك) 2 مُهْفتسملا ركذت نا
 اههبم (امهم) يقبل هباوجو

 . ماهفتسالا ءايسمأو .ةلوصوملا ءامسألاو .ةراشالا ءامسأ . يه

 الا ىنعملا ىلع لدت ال ابنال ةمهبملا ءايسألا ةغللا ءاملع اهامس امناو .

 نو هضيفح ثنؤملاو ركذملا

 امو ةيبظ هاثنا ناف يبظو ,ةأرما هاثنا َّناف لجرك ىثنا هل ناك ام وه يقيقحلا ركذملا
 .كلذ هبشا

 . .امهارجم ىرج امو . .لّبجو رمق : لثم ىثنا هل نكت ملام وه يزاجملا ركذملاو
 راو : لثم ركذ هل نكي ملام يزاجملاو ركذ هل ناك ام وه يقيقحلا ثنؤلاو

 . كلذ ريغو ةيرقو
 يونعملاو ىظفللا ثنؤملا

 لشثم ءاغلا :يهو ثينأتلا تامالع نم ةمالع هيف تناك ام وه يفللا ثنؤملا
 ثنؤملا اما .(ءافيه) لثم ةدودحملا فلألاو (ىملس) لثم ةروصقملا فلألاو (ةمطاف)
 (فكو ديو رانو بئيزو دنه) :وحن ةرهاظ ثينأت ةمالع هيف نكت ملام وهف يونعملا
 . اهرئاظنو
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 ركذملاو عمجلاو د دحاولا هيف يوتسي .ءىغلا نا ةوعدلا هانعم لعف مسا (ملَع

 .دنه اي ملَهو .موق اي ملَهو :نالجر اي مله و .ٌديعس اي ُمُلَُه) :لوقت ؛ثنؤملاو

 درقحلل نولوقيف رئامضلاهنوقلحيو رما لعف هتولمجي نييوحتلا ضعبو مهاسئا مله
 اهعمجلو (يَمْلَم) ةفتؤمللو (اوّمْلَم) عمجللو ((َلَم) ىنثمللو (ُملَه) ركأملا
 .دحاو ظفلب لعف مسا هلامعتسا حصفالا نا ىلع :(َنْمِمِلَه)

 تاو اذو ةليل تاذ

 لاثملا اذه يف (اذو تاذإف (حابص اذ)و (ةرم تاذ)و (ةليل َتاذ ًانالف تيقل) لاقي
 ىنعمف . ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع اتبصنو فوذحملا ف زوضوملا ماقم اتماق ناتفص هوحتنو
 ,ةرم تاذ ٌةيقل هتيقل (ةّرم تاذ هتيقل)و :ةليل تاذ يقل ةئيقل (ةليل تاذ هتيقل) كلوق
 د9 ٍحابص ت1 توازن

 ع وو 7

 : كلذ

 هتدام ىلا باتكلا بيت رث انزواجت اذاو

 . «ةريثك بايسا هلو ةعيبطلا راصضتخالا عم

 []! روصعلا رم ىلع ريخب

 نم م باحكلا باوبا يف ركذي ملو
 لاثم .هيلا ةجاحلا سمت ام الا تافيرعتلا

 ساستحا جنلوقلا ىنعم : جنلوقلا»

 رظتني لازي ال اذه يرمقلا باتك نا

 ملاع ىلا هجارخال برعلا نيثحابلا دوهج

 يبرعلا لقعلا نا ,ىرخآ ةرم تبثي ميق

 رت كة دن جوقة قت تت ب عنا
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 .مايآلا ه هزه ًاردثك ةكخضلا دقتفا

 ارك قا ةراؤي هم عيطتسا الق كّكضا/ نا لواحا . ٍْ

 .!كحضلا داقتفاب يساسحا نعال وؤيسم تسل اناو --

 .؟نذا لوؤسملا نوكي نم
 نقل ناك ا ا ملاعلا يسآم

 .ىرخا ةايسامي ةطبترم ةاسأم

 ناننويلا ايديجارت لع حرزاتسملا ف جرفتن انك

 ايهيجيارتةنهارلا انتوا يف ةمكو ؛ريبسكشو قيرغالاو ْ

 .ًادعزارثكأ
 ١ لا دج الف «يديموكلا» ىلا يدي نص برهذ

 انياديجعإ نورك نيذلا نيجرهملا نيلثمملا نم ةعومجم

 .فيخسلا كحضلاب

 العن دحضن برص ,ةشاشل | ىلع نلباش يلراش تام
 ١ .ضعنلا انضعب

 ولو ءءاسملا اذه ٠ 2 يسون نا عمطتسي نذأ نم
 .الدلق !ٍ

 اطالب حم كل 8ةغازجما درو ًارممأ دلو اكلم ظن

 عاوصو دورقلا تاشقفي مدمتسافل ةاوحلا تازرشعب+

 لوقياال يكل بيس نود: كحضا نا عيطتسا الو .ةكيدلا
 برقا ىلا يلقن نوبلطيو# !نويجم ينتاب ينال ىنع
 .لقعلا ضارمأل ىفشتسم

 ةمثف .اذقا . .يكبأ يضنا ينعي ال هلك اذه: :نكلو.ي

 مهفا نا عيطتتسا ال ةمايستنالاو ةعمدلا نيب عيفر طبيخ

 . حصتسا جاوب :ههنك

 ظ !نوؤش هقلخ يف هللو ٠ :قاكبالال وب .كحضا ال

 يف .كسحف ًاجرفتم نوكا نا ئنمقا تنك ينا ريغ

 ةهاكفلا باطقا» هيف عمتجا يذلا ناجرهملا كلذ

 نلا سعي مايإ لبق ,ةيسنوتلا ةيسوس ةنيدمب «ةيبرغلا .

 .اه ةماستيا نع ياتفش جرفنت

 اما نيكحضملا نم «ريهاشملاب هيف كراش ناجرهم

 سشازجلاو برغملا نم .مهنم ادحا فرعا ها ايضخشا

 جديع ةيدوتغتسلاو نادوسلاو رصمو نضوتوإ
 ةمث نا اوفاضاو :نيخلا ةاور لاق :اذكه ..ةبروسو

 ودم لااا «ناجرهملا "بي تدقيونإب ة ةودن

 ةحفملا هذه

 يررحمل زج ردنم
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا

 يف مهئارآبنهنم نولطي ءاهطخد ]
 .ةينرفلا ةانحلا اننا وج فلتخم ظ

 سكعت نا ةرورضلاب سيلو .
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 .«ءاهليقتسمو» ةملك ةفاضا نود ءاهرضاخو ّْ

 ١ اهلمحو ,لزهلا رحب انيسنو دجلا,رحب يف انقرغ دقلف

 : جرفنت يقلل تارودبلا نييالم تاونشنلا رودتق نا ىلا .

 100--_ منريشتلاو للحتلا . اع ّْ

 8 نيسفو يدتعملل قيدفصتلا . .اوفع ات !

 ةمافس اتم كفلضلا ناكو انكحض :

 :ةادوخلا ىلا نآلا برعللا نتخن انجوحا ام ..ال ملو

 8 ةيشخ يف اهنم ًادحاو قدم نا نود ريصاسيملا نينالم

 + ةيلاطملا نم دب القا :ةلئقثا ةلمقث انتامح نألو .ةريغص
 ١ يكل .ةيبرع ةيرقو ةنيده لك ىلا ,ناجرهملا اذه لاقتئام

 جاد ولو حتا نا# يتبرع لك ىلع ةصرفلا 0

 ظ هدو كه نآلا ةقكن ك1

 . ..كاز نم ةيلاع ةهقهقو اذه نم ةيلزه ةكرح :كانه نم
 "امك .ةيل قنا ةيحسجلاوو ا خلل 18 كاانكلا زوق ىلع
 - 2١ 7 .!عزجلاو عزفلاو فوخلا نيب قرفلا وه

 ةليوزا اكجاض انا ورحل قاتستفالا زكي حلا

 نيب قرفلا يغتييل ,ةفيفخ ةماستبا نعام ناويج اتفش
 آ 0-00 قىرخألا ةلوقملا ىلا دوعن يتكلو ,نيقولخملا

 / باق دزه هيض يوحنا نقدا :ظقف قطان ناويح
 .قورفلا

 (د اقع تسا انل نا .اماط ,مايآلا اهقبا ءنذا يعرسا

 © ءانججم يب نع الانف ؤاو لاختي نإلدي .كحضن يكل

 .ءاضفلا وزغ يف ل

 ![ظاقدلا انضعب وزغ قف . 0

 .ةيدسمشلا ةقاطلا مادختسا قو

 ١ .ةدسمشلا ةقاطلا رده . 00

 .يموقلا لفاكتلاو نماضتلا قواك

 .يدتعملا ةمواقم ّقاو ات

 يالا يلع .ةباهيماو /اتهاستلا راق ان نا

 ني 5 ّدَح "5 عم ال ةتحم لإ ده ا نع ينذا ولو

 5 بكومل .تيلقلو عوسدلاب يانيع قيورفت ىح



 نابدشتلا و مملعلا ةنيدم
 اهيلع فرعتن نا انربجت اهنا .انتايح ىلع فحزت ةيئقتلا ا ْ ظ

 نا ادبأ عيطخسن ال انئكلو !ةدحاو ةعفد وأ اديور اذيور | / | ا 3 ١ 00 لا

 تامولعملا نم لئاهلا مخزلا اذه لك يراجن | ١ ١ 1 | سي

 نم ريثكلا نع ىتحو لب ءانع ةبئاغ ىقبتف :تافاشتكالاو 0"
 . ةقالعلا تاذ تاسسؤملاو نيصصختملا ءالعلا |

 ةيملع الم .ءانبر ىلإ لودلا نم ريثكلا تعلم انه نم

 يهو .بيرجتلاو ثحبلل تاربتخمو ةيكلف ةدصرأو ةلئاه

 اهيف زكرتت ةيقيبطت ةيملع ةعماج نوكت ساسألا اذه ىلع
 لاجر اهيف يقتليو ةفلتخم ةفلتخم 0 ول ةينقتلا ا

 ءاثيل ساسألا رجحلا 0_1 عضو ناديملا اذه يف
 مك (تاينقتلاو مولعلا ةنيدم» اهيلع قلطا ةقالمع ةنيدم

 نع الضف :ةيملعلا اهتمهم حاجناب ةليفكلا غلابملا دصر
 ءاعلا هيفي ابو لمعلا تعبلا اطر اد د اهديو رت

 .ةيملع عجارمو دصارمو تاربتخم نم

 هذه تاءاطع نم دوزتلا نيثحابلا ةفاك ناكماب نوكيس

 ثحبلا تازاحنا ةمدخ يف ءًاييوك عيقفتم ةس ىلا 9

 ءايزيفلاو كلفلاو ةسدنهلاو بطلا يف « يف
 [] .ىرخألا ةفرعملا عورف ةيقبو ءايحألا مولعو هاا

 ا

 0 42 م

0 

 0 حمس مسالا .- 8

27 

 0 0 ١ دصرم ( لا 0

 38 3 . ةيلعلاٌةيلا لعاد| ري ريخألا فالغلا
 ةزهجألا لكب ةدوزم تاربتخ
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