
 .ةيدللا نيافعماا ين
 ١ ١ 1 5 اركب ...راذلا

 2ك

 1:20 0ع 1986 ال [551/: 0759-6

 5 نينثالا ال ١8١ ددعلا أل ةعيارلا ةنسلا حت زل* 180 تآةرسدل1 0 سم را

2 5938 
 :1١15 لوأ نيزتشن ١" نيت

ُْ 
 تل

“1.1 7 0 - 1163 - 01 

700 | 



 * ه

 ه8



 نضدن تضافر - هع "يس يصعب د ناسا 0 ا 2 ع 8 ا

 5 180 20 06ه طع 1986 0 < لوا ن نب ريس 5 نينثالا 80 7 لددعلا 86 © ةعبارلا ةنسلا 1 د ىدودحطماع مك تاكا

 يسنرف كئرف نويلم اهلامسأر (م.خ.ش) يبرعلا سرافلا راد نع ردصت

 - اسنرف نيس روس ييون 57 . :نوبود ع راش ١ ناونعلا

 ةيسنرفلا ةفاحصلا وع ايدس :روصلا 11 ا و 1 ول 2 8 ١ "نك زخل] نتنلللنع ىلا

 0 ا د اتي ووو كك 0 0 م ل : 5 و 5 2 حج 0 5 د ل ا

 1[. مث اخيك 1: رف 1[ 121 رخل من 81. ل6 م31 ملا .-! م1125 مم ] .- مخ 1! م ر]12 5 م. .1. 5 1 58

 ةدسادس ةدع ودسأ ةديرغ
 ان كقماأخقل لع 1.000.000 2.1. ل. خاخزل] 211125 838 1200101

 512 عع: 31 1ع لن طوضغ 92200-خآعانتأاإل دانى ذعام عدل ءقمعع-
 .٠ 01 ' 5 11 ئن|ز

 ”1:ت1: 4747 .50.40 1 ناءججت ثمل[ عنخ 1:55 613347 1 لاوغ قلن ان :ريرحتلا ل 9 رو رسانلا

 صب عدو 9 9 121:عءعئ6نج 0غ 13 ظنطان ءوألوت عا 186031 ءانلك عتق ءلعأ
 0105: لزوو- مم عوعع ]* ع3 عع 22[عووع

 دكهم 14511 ن4 0
 00011111551012 031113112 ع5 ]هات ةللاع ءا 121 انأز ءقأاوم - ظ]1* - 5

 1مم مزت15ع تم ظعءةمعع م35 511/1. ذ . ل. -772007101 161-0: 3 و وبا لب ّدلا نزف

 (ةرومأما 2121111 (1]2(.11411201711/-زخز خذ 11" ن4 حز ةءاعانا لع 15 1603 عانق ا 848011 47

 ا“ - 51483 لوا نيرشت ؟* - ١4 ىدعلا - ةييرغلا ةهيلطلا + [ هامل[ نحاعتناا هاجفلتا - 3



 ةقيرطلا ىلع تاملكلا كولب وهو ةكرماتملا ةيربعلا

 لقالا ىلع وا .برعلا لتقب» :ةينوسكس  ولكنالا
 !!! «ليئاريسا نم مهدرطب

 نيطسلف ىلاها قحب «ةيعامجلا» ةيوقعلا هذه لثمو

 ٠١// ىدل ةيغاص انذا ىقلت نآلا ىتح لازت ال ,ةلتحملا

 ةدع ترهظا امك ,ينويهصلا ماعلا يأرلا نم لقالا ىلع

 كلذلو .ةدعابتم تارتف لالخ ترج يارلل تاءاتفتسا

 ناتيا ليئافار ىلع ايدج اجاجتحا نوريثكلا جتحي مل
 :لاق نيح ةينودهصلا تاوقلل قياسلا ناكرالا نسشر

 اذه نا لد .«2...تبملا يبرعلا وش بيطلا يبرعلا»

 ناك ناتيا تاحيرصتو فقاوم يف ديدشلا فرطتلا
 تسينكلا لوخدل هلّشا ءرورم زاوج» ةباثمب
 ,ةفرطتملا ءايحتاه» ةكرح نع لعاف وضعك ينويهصلا

 نييخانلا نم ةريبك تاعاطق ديبأت لان نا دعب

 .ةنياهصلا

 دوكيللا لتكت ءرزودلوب» اهبكترا يتلا مئارجلاو
 نانبل يف ,.عافدلل اريزو ناك موي :نوراش لييرا
 ةقرو ةباثمب تناك :اليتاشو اربص يف ةصاخ ةروصبو
 لالتحا ىلا اددحم ةدوعلا ىلع هتدعاس «؛كولس نسح»

 ةموكحلا لوخدو .تسينكلا يف ميدقلا هدعقم
 نيذلا «مئامحلا» رئاس عم بنج ىلا ابنج ةيفالتئالا
 يف قيقحتلل ناهاك ةنجل نابا هنع هولاق ام لك اوعلب
 هلابقتسا نع زيريب نوعمش عروتي ملو .رزاجملا هذه
 ةلواط ىلا هعم سولجلاو ,ةقورعملا ءارفصلا هتكحضب
 اهتيمها ف قوفت ينويهصلا نايكلا ةحلصمف ..ةدحاو
 نيب ةكرتشم ةغل فنعلا ةغلو .ةيسايسلا تافالخلا
 ربتعي ملا .نايكلا اذه يف ةيسايسلا تارايتلا مظعم
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 سسؤملا وه ,ةيناودعو ةيموق ةينويهصلا نوكت
 تاباتك نا مث !؟ لزتره دعب ةينويهصلا ةكرحلل يناثلا
 ىدل ةديقع ناودعلاو فنعلا رينعت .ينويهصلا

 .دوهنلا

 ؛ليشارسا» .ديئاد اددتب لمدلوغ
 حوفنت يتلا .ةجفلا ةيئاقلتلا ةقيرطلا هذه نكلو

 قا دحين ضي وع فك و هلع وت ذح

 ةوقلا رابتخا يف لشف :نغيب ميحانم
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 دي نايكلا لدقتسمب قلعتملا لاؤسلا ىلع درلا
 نامدلوغ موحان .ايقطنمو ايعقاو اباوج يطعي ال
 ديزت ةدمل ةينويهصلا ةكرحلل يملاعلا سلجملا سيئر
 نا ةاناعم لوط دعب لواح ءاماع نيرشعو ةعبرا نع
 ليئارسا» عم ةرملا هتبرجت ةصالخ وه اباوج مدقي
 ليئارسا» نع اديعب تبره يتلا ,عقاولاو ةقيقحلا
 نييماخاحلا نم ةينويهصلا ءابآ اهروص امك «لايخلا
 وكيب درولب ارورم رشيلاك شريه يافزو يالاكلا دوهي
 نومدا نورابلاو .درويفيتنوم زيومو .دليفست
 يفاحصلاب ءاهتناو .شريه زتيروم نورابلاو ,دليشتور
 نيا ىلا» هباتك يف نامدلوغ ىعن دقف .لزتريه رودويت
 لبقتسمب أينتو .ينويهصلا نايكلا «!؟ليئارسا بهذت
 ينودهصلا بتاكلا قفاودو .هرايهنا ىلا يدؤي دوسا

 يداحلا نرقلا وحن ليئارسا» هباتك يف نفياراه فدلا
 همؤواشت يف نامدلوغ موحان .«تاياغو ايؤر :نيرشعلاو
 هنا نم مغرلاب كلذو ؛ينويهصلا نايكلا لبقتسم نم
 ةديكالا ةقثلا» .ادقان رخآ وحن ىلع ةلكشملا حرطي
 نع اريثك فلتخت نل ةيلاثم ةلودك ليئارسا لبقتسمب
 ا .«ةينويهصلا ءانآأ اهدارا يتلا ةلودلا

 يف لظت خلا ,خلا .ةيلاثملا ؛ةليمجلا ؛ةدوشنملا ليئارسا»
 ةلوقملا وه دوجوملا !؟نذا دوجحوملا وه امف :دوشنملا راطا

 فيضي مث «.لقالا ىلع ليخي اذكه وا ءدوشنملل ةداضملا

 ليئارسا نع اديعب مويلا ىضمت ليئارسا نا» :الكاق
 دعتيت نوصلخملا ءانبالا اهديري يتلا ليئارساو .لبقتسملا
 ىلا دوقي مويلا ليئارسا يف ام لك .ينمتلا ةرئاد نع اريثك
 «..ماعلا رايهنالا

 مقاولاو لدخلا ند
 ةثيدحلا ةينويهصلا ةكرحلا سسؤم اعد موي

 ىلا «ةيدوهبلا ةلودلا» هبانك يف لزتره رودويت يفاحصلا

 هذه لوحتت نا لجا نم ينويهصلا نايكلا ءاشنا
 ناكسسا ىلا راصي ةرماغ ضرا ىلا «بعش البلا ضرآلا»
 نا هيلع ناك .ءضرا الب» مهنا رابتعا ىلع اهيف دوهيلا
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 لاح يف نايكلا اذه لبقتسم لوح لاؤس ىلع ٍبيِحي
 دجي ىملو .اعقوتم ناك امك هل يبرعلا ظيحملا ضفر
 عم نايكلا اذه فلاحت يف الا ةلكشملا هذهل الح لزتره

 يف دوهيلا نا هباتك يف دكاو ..يبرغ يرامعتسا بناج»
 ,ايسآ نم ابوروا ةيامحل اروس» نولكشي فوس مهنايك
 نم ةراضحلا ةيامحل امدقتم اسرح نوحبصيو
 .:ةرياربلا تامحه

 ةدع نم معدب .يناطيربلا رامعتسالا أشنا اذكهو

 نكلو .نيطسلف يو ينويهصلا نايكلا ,ةيلود ىوق
 ,داعنملا ضرا, ف .ةقيقحلاب ملحلا مدطصا ام ناعرس
 ةرماع تناك لب ؛ةروحهمو ةلحاق ءارحص نكت مل

 تاوئسلا نم فالا ةدع اهيف اورذجت نيذلا ناكسلاب

 ةيلمع نوكت نل ينويهصلا نايكلا ةماقا نا حضتاو
 زترا عاجرتسا» نكمي نذا فيكف .ةينيتورو ةيداع
 يدوهبلا ملحي ناكامك < [ليفارتنا ضرا) «ليئارسا

 هنا نظي ناك يذلا نغيب ميحانم باشلا ينولوبلا
 ةدصخش : .اعم نآ يف تايصخش ةدع هلخاد ف لمحب

 ةينودهصلا سسؤم يكسنتوباج ةيصخشو .لزتره

 ةيصخشو ,ةداع فصوت امك ةيثيدحتلا وأ ةيفيرحتلا

 .اضنا رلته

 تامظنملا ةداق عمسبمج يار وه اذه !.. باهرالاب

 ىوقلا زكارم همعدت مظنملا باهرالاف .ةينودهصلا
 ضرافلا يناطيردلا جاتلا تاطلس لخاد ةيدوهبلا

 نايكلا ءانبل قيرطلا وه نيطسلف ىلع هبادتنا
 يتلا ةريهشلا ةينويهصلا ةلوقملا قيقحتو ينويهضلا
 سدقلا يف ينويهصلا تسينكلا باب ولعت لازت ام
 ثدحتت يتلا سوؤرلا عيمج ايلاح رمت ثيح ةلتحملا
 :ءاقررلا دواد ةمجنب قوطملا ؛مالسلا» نع ايلاح

 .«لينلا ىلا تارفلا نم ليئارسا اد كضرا»

 ميحانم ةحفاصم ضفر نويروغ نب ديفاد نا مغرو
 نانوكسم امهنأب امهمهتاو ريماش قحساو نغيب
 مل هناف :ةيدوهبلا ءامدلاب ناثولمو ةمظعلا نونئجب
 يتلا اهتاذ «ةنونجملا» بيلاسالا عابتا نع عروتي
 ةدالو ماما لاجملا حاسقا لجا نم برعلا دض اهاعبتإ
 يبسو ناميلس دبعم رايهنا ذنم يدوهي نايك لوأ
 .!ةنيس فالا ةثالث لدق دوهملا فالا تاريشع

 ةموكحم ينويهصلا نايكلا يف تافالخلا تناك امئاد

 نم ءاوس .برعلل كرتشملا ءادعلا :ناما مامص» ب

 ةيبرعلا يضارالا يلاها نم وا .ةلتحملا نيطسلف يلاها
 ءادعلا اذه ةدعاق ىلعو .ينودهصلا نايكلاب ةطبحملا

 اوعنصي يكل ينويهصلا نايكلا ةداق فتاكت :كرتشملا
 اذه تدبثت ىلا ةمئاد ةفداهلا ةيركسغلا مهتاراصتنا

 .طوفضلا عيمج مغر امامت هضفري طيحم ف نايكلا
 ,ريشابملا ربغو سشابملا باهرآلا لاكشا عيمجو
 ...يداصتقالا ىنحو يسايدسلاو يركسعلا

 ةدياهبصلا أديم ناهرألا
 مهداجما اونب ينويهصلا نايكلا ةداق عيمج

 يف مهنم طرخني مل نمو ؛باهرألا لالخ نم ةيسايسلا
 نم اهريغ يف طرخنا نريتش وا نوغرالا وا هاناغاهلا
 نابكلا ماق نا دعبو .ةيباهرالا ةينودهضلا تامظنملا

 مهعقاوم نم تالارنجلا زفق ةيلمع تتاب ينويهصلا

 ةيداع ةلأسم ةيسايسلا ةادحلا ةهجاو ىلا ةيركسعلا

 ,ةطرابسا» ءانب ىلا حمطي لازي امو ناك عمتجم يف
 يلاها نم (!؟...) ؛ةرياربلا» تامجه ةهجاولل ةثيدح
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 .نيدلصالا دالبلا

 تاسرامم ىلا ةنياهصلا ىدبا ىلع ترجفت .دوهيلا

 مئاعد تيبثت لحا نم روصتلا دودح تقاف ةيباهرا

 ,نابكلا اذه ماق فنعلا ةدعاق ىلعف .ينويهصلا نابكلا

 ةيذاكلا ةروطسالاو .عسوت اضدا فنعلا ةدعاق ىلعو

 قالمعلا يبرعلا مزه يذلا دوواد يدوهيلا نع

 لقعلا لخاد فنعغلا نم اديزم رمهزت تناك تولاج

 الصا ةنماكلا ةيعسوتلا ةعزنلا ىذغتو .ينودهصلا

 .ةينويهصلا ةيجولويديالا روذج يف
 ىلع تماق مهتلود نا معزلا نع ةنياهصلا فكي مل

 لوالا «يبنلا» نويروغ نب .(!-.) مهضرا نم ءرج
 ليئارسا ةطيرخ نا» :امثاد ددرب ناك ينودهصلا نابكلل

 يناثلا «يبدلا» اها «اندالب ةطيرخب تسبل ةيلاحلا

 ةلودلا» نا هيديرم عيمجل دكؤي ناك دقف نعدي ميحاتم

 ةحطش تغلبو... ءانتتطو نم طقف بئاح ىف تثتشتا

 فقو نيح :ناباد يشوم ىدل اهكرادم ىصقا لابخلا

 لثحملا نالوجلا يف ةربغملا ةيركسعلا هتزبب اوهّرم
 نا نلعأف /11517 ناريزح نم سماخلا برح ةيشع

 ايروس ىتح ليئارسا دودح دمي نا ديدجلا ليجلا ىلع»
 ,ةدحاو نبغي عقاولا ىري اهموي ناياد ناك .«نانبلو

 ,دعب ام يف ةيعقاو رثكا حبصا هنا حيحص .دنالا ىلا

 ناك .نغيب ميحانم لاثما ,نيرخا «نيناجم» نكلو
 نم اوففخب نآ ليدق تاودس ةدع اورظتند نأ مهيلع

 برح يف ىريكلا ةبيخلاب اوبيصا نأ دعب «مهنونج»
 ىلع فقو ةطلسلا ىلا نغيب ميحانم ءاج مويو .نانبل
 ةفقو ينويهصلا تسينكلا ىف ةبياطخلا ةصنم

 نوحشملا تفاخلا هنوصب خرصي ذخأو.«ةيريلته»

 فلخ نايفتخت نيتغئازلا هينيعو ةيبصعلاو رتوتلاب
 ىلا درت فوس ليئارسإ ضرآ» :نيتكيمسلا هيتراظن
 .«دبألا ىلاو اهلماكد يدوهبلا بعشلا

 !عيبطتلا قيرط ةيلاردفنوكلا :زيريب نوعمش

 يح

 ..ةيدحلا

 ةيجولويديالا تقلت 194177 نيرشت برح يف
 نايكلا ةداق دعي ملو .ىلوا ةبرض ةينويهصلا
 .قلطملا يركسعلا مهقوفتب اريثك نوقثي ينويهصلا
 .مهبلا هجولا ءام درل ةئدفاك ءراوسرفدلا» ةرغث نكت ملو

 .فيلراب طخ ف مهتيفقا ىلع اهوقلت يتلا ةمطللا دعب
 ربع ديدج نم ددمتلاب نوحجني اوداك مهنا حيحص
 دودسلا نكلو .يروسلا لخادلا هاجتاب نالوجلا
 ىلا مهترطضا يقارعلا شيجلا اهماقا يتلا ةيرشبلا
 ربزانج اهتساد ينلا يضارالاب ءافتكالاب عانتقالا

 ...«ءافاكربم» تابابد

 ةينويهصلا ةيجولويديالا تقلن 2 نانبل برح يف و
 ىتح .ةنياهصلا نقيأو .ىسقألاو ةيناثلا ةبرضلا
 نم ليئاربسا اي كضرا» راعنش نا .مهنم نينداعلا

 راعش وه امم رثكا ةيرخسلل ةاعدم «لينلا ىلا تارفلا
 ةينويهصلا تاوقلا نا مغرو ةيجيتارتسا ةلحرم
 نكت مل اهناف .توريب ةنيدم ىتح لوصولاب تحجن
 ادب دقل .اهتلتحا يتلا ضرالا يف ءاقبلا ىلع ةرداق

 ةيجولويديالل ةميزه ينويهصلا راصتنالا
 نيب ةبيجعلا ةقرافملا هذه تزربو .ةينويهصلا
 ىروس نغيب ميحانم ماما نكي ملف .لايخلاو ةقيقحلا
 مكحلا يسارك اكرات هلزنم يف يوطنيو هزاكع لمحي نا
 سوؤرلا لواطي نا عطتسي مل يذلا ريماش هتفيلخل
 .ةبوعصب الا :دوكيللا» لتكت يف ةريبكلا

 ملح رايهناب روعشلاو .ةرارملاو .ةبيخلا يه له
 نم مداقلا قيتعلا يباهرالا اذه لايخ بعاد اماط

 يف اديحو نكي مل هنكلو ...روجي ...نكمي !؟اينولوب
 رعتجما تاون بج ةررختا وو تيربع دككم .هتيبخ

 نيذلا ؛نيناجملا» نم ريثك كانه دعي ملو :ينويهصلا
 نم :برعلا نع رنسولك ماخاحلا هلاق ناك ام نوقدصيب
 عم نولماعتي مهنا نم اونقدتب نا دوهبلا ىلع نا

 ةجوزمم ةبيخلا هذه تناك دقل .ىضرملا نم ةعامج
 الن تسدل ضرالا هذه نا وه رخاتم فاشتكا ةرارمب

 نل يركسعلا قوفتلا ناو .لاوحالا عيمج يف بعش
 ليئارسا ضرا» قيقحت ىلع ةرداقلا ةليسولا نوكي
 .دوملتلا مدلاعتل اقفو «ىرسدكلا

 قدران سكرام هيف ناك يذلا دهعلا كلذ ىضم دقل

 نم عمج ماما ؛بارغتسالاو ةيشهدلا اهنصتم .لوقد

 اناو نيطسلف ىف برع كانه ...ابجع ...ابجع» :دوهيلا
 !؟«,فرعا ال

 رياطت دق ينودهصلا ملحلا نأب يحوي ناك ءيش لك

 راكفال فحتم ىوس نوكت نل «ليئارسا» ف ...اعاعش
 باتك وأ :نيرشعلا نرقلا راطا يف رشع عساتلا نرقلا
 بيدالا لاق امك .تامنرود هتياتك ديعي فوخيشنتل

 اذه .«نويليئارسالا, هباتك يف نولا سوما يدوهيلا
 ملحلا اذه نأب يحوي ءيش الف .«ليئارسا» تيقب اذا
 يف دنالا ىلا هسفن خيسرتب حجني فوس ينويهصلا
 .ةظقيلا ملاع

 اهتيعورشم قفت ةمددقلا ةيدئاقعلا
 ةرطيس لك دقفت ةميدقلا ؛ةيدئاقعلا» تادب اذكهو

 ريس الو :ةينودهصلا راكفا دعت ملو .عقاولا ىلع اهل

 :«ليتاريسا» ةدالو دعب دلو يذلا بايشلا نفت .اهتداق

 ةيدوفقهمنلا تاعامجلا قالطالا ىلع نتفت دعت مل امك

 ةعوفدملاو :ينويهصلا نايكلا ىلا ةمداقلا ةديدجلا
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 نامياي ةخوفدم ةينوج نم ربكا ةلئاقلا جيراتلا حايزبا مج
 «ليئارسا» و ةينويهصلا ةيجولويديالاب يقيقح
 - لودلا هي باصت ام لكي تبيبصا ,ملخحلا ةلودلا

 يف دسجتت نا دعب  اهطمن ىلع تناك اذا اصوصخو
 .ىوقلل فازنتساو ةطلسلل كاهنا :ةايحلا عقاو
 دعب ءاخترالاو .ةيمويلا تاروطتلاب مادطضاو
 ردوب نترام لوقن امك وا ...ةمعنلا دعب رطبلا و :ىمحلا

 ىوهو افغش لصالا يف ناك ام نا ٠ :حوضولا ىهتنمب

 ةيلستو ةياوه درجم حبصا دق ءدوهيلا ءارقف ىدل
 ناينويهصلا نايتاكلا ددرتي مل كلذلو :؛...مهئايرثال

 طوقس نع ثيدحلا نم ونيمودول ناجو اكلام روتكيف
 - ١447 ليئارسا خيرات» امهباتك ف ينويهصلا ملحلا
 اوناك لئاوالا ةنباهصلا نا نابتاكلا لوقب .
 نوكي ام نتما ىلع ةسسؤم ةيدوهي ةلودب نوملحي
 نِكلو :ةاروقلا انل هيورت يذلا حمراتلا ىلع :ىسسيساتلا
 ناك يذلا ميهارنا ىلا ىقرب ال ةلودلا هذه ءاشنا

 .ايناوهش نوكي داكي يعقاو بولسأب بعشلا بطاخي
 ليئارسا ثحبصا دقل ١» :ةرسحن نايتاكلا فدضنو

 شابواو اياغب نم اهيف نمب ,ىرخالا لودلاك ةلود مويلا

 .«بتاكملا يف نوسلجي نيفظومو نارعزو
 ىلع دوهيلا هقلطي مسا) «ليآلا دالب» دعت مل

 لصد نيذلا ملاغلا دوهب دوارن املح (نيطسلف

 ذقف امئدب ٠ ةمسن نيدالم ةعست يلاوح ىلا مهدادعت

 ةبا (ةمسن فلا 1٠٠ و نييالم 7”) ةنباهصلا دوهبلا

 .ةياهن الب برح ةعباتم يف ةبغر
 عم .ينويهصلا نايكلا لخاد تامزالا مقافتو

 مدع نم اروعش تقلخ .يبرعلا ءادعلا ةلاح رارمتسا
 مل كلذل .ةنياهصلا دوهيلا ىدل ءاقكنالاو رارقتسالا
 نم «لوزنلا») «اديريلا» ةبسن ديازتت نا ابيرغ نكي
 «ءايلعلا» ةبسن تندت نيح يف (,ةدوعوملا ضرالا»
 .(ةاروتلا لوقت امك ةسدقملا ضرالا ىلا ءدوعصلا»)
 نايكلا نم نيرجاهملل نيبار تاماهتا تلبوق دقو
 «ةنيكسم ةيرشب جذامن ةمامل» مهناب ينويهصلا
 ةيبعش تاكنلا ىدحا تلان نيح يف ةداحلا مهتيرخسب
 لوقت .ناسلو ةفش لك ىلع تتاب دح ىلا ,ةحساك
 ةتفال دللا راطم ف تعضو نمالا تاطلس نا. :ةتكنلا
 راونالا ءافطا دللا راطم رداغي نم رخأ نم ىجري :لوقت
 «...بابلا ةحسمم تحت حاتفملا سدو

 احلا

 نب لوقت «ليئارسا ةلودل دوجو ال ةرجهلا نود»

 نم !؟دوهيلا نورجاهملا يتأي نيآ نم نكلو ...نويروغ
 لودلا دوهب يرغب ءيش الف .نكمم ريغ !؟..برغلا

 عفادلا دقف نا دعب :داعيملا ضرا» ىلا ءيجملاب ةيبرغلا

 يبرغلا يدوهبلا كركد اذاملو .هتوق يجولويديالا

 يف شيعلا لجا نم اهيف شيعي يتلا «ةنجلا»
 !؟رامدلاو برحلاب طاحملا «ميحجلا»

 تايقع كلذ نود نكلو !؟يتايفوسلا داحتالا نم

 ةرجهلا هذه لثم تاطلسلا ضفر اهلوا .ةريثك

 نيرجاهملا دوهيلا مظعم ليضفت اهيناثو .ةيعامجلا
 ىلع اهريغ وا ادنكو ةدحتملا تايالولا ىلا باهذلا
 نا دعب اصوصخ .ينويهصلا نايكلا ىلا ءىيجملا
 نم اهايحي يتلا ةيقيقحلا ةاناعملا ءابنا مهيلا تلصو
 .ةرجهلا يف مهقبس

 ةليلق مهدادعا نكلو ...اشالافلاب ةناعتسالا نكمي
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 ىلا دوهيلا خضل امئاد انيعم اولكشي نا نكمي الو
 دوزت مل ةفلكملا ءيشوم» ةيلمعو .ينودهصلا نابكلا

 هضع مهمظعم يدوهي فلا ١١ نم رثكأب نابكلا اذه

 لصو نا دعب تام مهضعبو ,ضرملاو بعتلاو عوجلا

 ةهجاومل دوهيلا نم ديزملا بلج نكمي فيك نذا
 ينويهصلا نايكلا لخاد يبرعلا يناكسلا ديازنلا

 اصغم قلخت تاءاصحالا اهمدقت يتلا ماقرالا !؟هسفن
 ضرا» ب ملحي لازام يدوهب لك ةدعم يف امئاد

 .«داعسملا

 ينويهصلا نايكلا يركفم دحا خابنزيآ يفص
 لالخ نم يبرعلا يناكسلا ديازتلا عوضوم لوانتي
 زكريف ,«لبقملا ليجلا يف ليئارسا يف ناكسلا» هتسارد
 يناكسلا ديازتلا رارمتسا نع ةمجانلا رطاخملا ىلع

 هيلع يه ام ىلع رومالا تراس اذا هنا لوقيف .يبرعلا
 علظم يف لضي فوس «ليئارسا» ناكس ددع ناف ؛ايلاح

 نيبالم ةسمخ يلاوح ىلا نيرشعلاو يداحلا نرقلا

 .يبرع فلا 25١ و نويلم مهنيب نم .نويلم فصنو
 ال نيح ف /257,7 حبصت فوس برعلا ةيسسف نا يا

 ١١17/ ةبسن نع ايلاح ديزت
 نيعب ةيئاصحالا ةساردلا هذه ذخآت عيطلاب

 ,«برعلاو دوهبلا ىدل تادالولا ةبسن رايتعالا

 نايكلا ىلاو نم ةيونسلا تارجهلا تالدعمو
 تالدعم تضفخنا اذا اذنم نكلو .ينويهصلا

 اذا اذامو !؟«:اديربلا» تالدعم تدازو ءءايلعلا»

 تدازو .دوهبلا ىدل ةدالولا تالدعم رثكا تضفخنا

 تاضارتفا لصت انه !؟برعلا نع ةدالولا تالدعم
 .ةمئاشتم جئاتن ىلا خاينزيا يفص

 يف حبصت «ليئارسا» نا خابنزيا لوقي ةطاسبب
 ,««ةيموقلا ةحودزم» ةلود ىلا لوحتلا رطاخم ةهحاوم

 ذيفنت لاح يف ةدكؤم نم رثكا حبصت رطاخملا هذهو

 ةلاحلا يفف ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا مض عيراشم

 دوهيلا ددع نم ربكا برعلا ددع حبصي ةريخالا
 ! ؟رطاخملا هذه يدافت نكمي فيكف .ةريبك ةيسنب

 ةلئاع لك زيريب ةوعد «نويليئارسالا» لبقت عبطلاب
 .لقا الو رثكا ال ةتكن اهنا ىلع .لافطا ةعيرا باجنا ىلا
 برعلا ىلع بلغتلا بعصلا نم باجنالا برح يفف

 دق ةعبرا ىلا ةيدوهي ةلئاع لك يف لافطالا ددع ةدابزو

 ةعبرا ىلا ةيبرع ةلئاع لك يف لافطالا ددع ةدابز اهلباقب

 نع ةمخانلا رطاخملا بناح ىلاو .ددعلا اذه فاعضا

 رطاخم ةمث .نيينيطسلفلا ددع يف ةدرطضملا ةدايزلا
 مغر ينويهصلا نايكلا هجاوت تلازام رخآ عون نم
 «ةيردنكسالا» ةمقو «نارفنا» ءاقل مغرو « ديفيد بماك»

 نيب متت يتلا ةيرسلاو ةينلعلا تاءاقللا رئاسو

 ضفر رطاخم اهنا .برع نيلوؤسمو ةئياهص نيلوؤسم
 دوهجح نا دح ىلا .ينويدهصلا نايكلل يبرعلا طيحملا

 عم ؛عييطنتلا» لعج يف تلشف رصم يف «حاتفنالا» ىوق

 ديزي ام رورم مغر ةيبعش ةقيقح ينويهصلا نايكلا
 . «دنفاد بماك» تاقافتا عيقوت ىلع تاونيس عبس ىلع

 يدوهي نطوتسم لك لقع عرقت تادب ةقيقح كانهف
 ةيمويلا همومه نم ايساسا اءزج لكشت تنابو
 نم ىقلت امهم ينويهصلا نايكلا نا يهو .ةمئادلاو
 عم اهمعد لاكشا نمو ةدحتملا تايالولا نم تادعاسم

 نابكلا اذه ناف :ملاعلا يف هل ةدناسملا ىوقلا رئاس

 ةيرثكالا ثيح ءطسوالا قرشلا ةقطنم نم اءزح ىقمد

 هذه هجوو ريصمب ةياهنلا يف مكحتت يتلا يه ةيبرعلا
 .نهارلا ةيرثكالا هذه عقاو نم مغرلاب ةقطنملا

 ةساقلا تارادخلا
 صالخ ال نا نوري :نييليئارسالا» مظعم حبصاو

 نكلو .طسوالا قرشلا ةقطنم يف هجامدنا نودب مهنايكل
 يف راشا دقف .نغيب ميحانم ىري ناك امك ,ةوقلاب !؟فيك
 هبزح رمتؤم ءاضعا ماما اهاقلا يتلا تاملكلا ىدحا
 لجا نم ةديحولا ةلدسولا يه ةوقلا نا ىلا :توريح»

 نغيب ناكو ..ةماتلا ةعاطلا ىلع برعلا ربجت» نا

 .يكسنتوباج مهمهلم نم مهراكفا نودمتسي .هراصناو
 نكلو .ينودهصلا ركفلا يف فنعلا ىلا تاوعدلا يبا

 هنيب ةهجاوم لوا ىدل نغيب ناخ «ةوقلا ناحتما»
 ارفم دجي ملق :نانبل يف (دوهبلا ريغ) «ميوغلا» نيبو
 نع ةيرايتخالا هتلزع قيرط نع اثحاب برهلا نم
 .مطحتت همالحا ىري وهو هدقف يذلا يلخادلا هنزاوت

 دوكدللا ءرزودلوب» نا حنحص .ادودح ةوق لكل نا

 ءوض ىلع ةقطنملا يف عضولا ىري نوراش لييرا
 ىلع نا دكؤيو :ةلدحملاك خوفنملا همسج تالضع
 ال ثيحب .ةقطنملا يف ةلاعف ةوق حبصت نا ليئارسا»

 امك .«هيف رود اهل نوكي نا نود اهيف لوحت يا ثدحي
 نزاوت ضرفل :ليئارسا» هجتت نا ىلاوعدي
 قلخت ثيحب ءاهحلاصل ةقطنملا يف ديدج يجيتارنسا
 ال اهحلاصمو اهتايغر ىلا !دانتسا ةوقلاب مالس ةلاح

 تالزانتلا ىلا !انانتساو ضوافتلاب مالس ةلاح
 تادب «ليئارسا» ل ةليوطلا عارذلا نكلو ...ةلدابتملا

 ىتح .اهتداق دقتعي ناك امم رصقأ اهنا مايالا عم رهظت
 ةلولشم هيش تدب ةطلستملاو «ةرايحلا» ديلا هذه نا

 ةاجنلا قوط الول :ينانبللا عقنتسملا ف صوغت يهو
 نم تاظحل لبق ةيكريمالا ةرادالا اهيلا هتمر يذلا
 .ىلعفلا قرغلا

 ةيا نع ةداع دعتبب يذلا . زيريب ارجت كلذلو
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 نا ةنياهصلا ىلع نا لوقلا ىلع ,ةقالخ ةردابم

 اوناك نيذلا نم ةعومجم ايطاخم لاقو .اوريغني
 ترج يتلا ةيباينلا تاياختنالا ليبق هيلا نوعمتسي
 نم نييليئارسالاو برعلل رفم ال .رفم ال» :1985 ماع

 ةدابالا رطاخم ءازا لظ يذلا ديحولا رايخلا ىلا هجوتلا

 .«مالسب ةايحلا رايخ ...راوحلا رايخ وهو :ةيشحولا

 ةداق ماما رفم نم نكي مل !؟اذام لوحو !؟راوح يا

 اولواح امللط ةيضق ةهجاوم نم ينويهصلا نايكلا
 ضرالا لها ةيضق :ةيضاملا لحارملا ةليط اهلهاجت
 ىعس قباسلا يف !ةينيطسلفلا ةيضقلا .نييلصالا
 نيطوت ساسا ىلع ةيضقلا هذه لحل ةنياهصلا
 نب لاق امك ؛ةعساشلا برعلا دالب» يف نيينيطسلفلا
 ةبرجت نكلو ينويهصلا نايكلا سيسأت ةادغ نويروغ
 ايلاثم الح نوكي نل «نيطوتلا» نا ترهظا تاميخملا
 ةفضلل ينويهصلا لالتحالا ءاج مث .ةيضقلا هذهل
 يدويهصلا «”سشرقلا» نظو /١4571. خاع ةهرغو ةدبرغلا

 هذه يف ةريغصلا كامسالا مضه ةعرسب هناكماب نا
 تزرب .ةليحتسم مضهلا ةيلمع نا نيبت اميو .قطانملا
 نا تبثا عقاولا نكلو .ةوقلاب مهدرط ىلا تاوعدلا
 ,مضهلا ةيلمعل ةهباشم تابقعب مدطصت درطلا ةيلمع

 ةفاثك دوجو اهلثمي يتلا رطاخملاب ساسحالا ديازتف
 . ؟نذا لمعلا ام .ةزغو ةفضلا ف ةينيطسلف ةيناكس

 ةسارد يف اعد يقرشم يدوهي وهو ةحومس يماس
 ىلا «لبح دغي ليئارسا ٍِق مكحلا ماظن» ناونعب هل

 نأل ةزغو ةفضلا يينيطسلف نغ ايئاهن لاصفنالا»
 نم ناف هيلعو ٠ مهتاراجم ىلع ةرداق نوكت نل ليئارسا
 .تلاثق نم .ناكنمتآلا  ةظساوب عهفه ضلختلا اهحلاسص
 ةداق ابلاطم كلذ نم دعبا ىلا عشوهي نب ماهاربا بهذو
 يف ةينيطسلف ةلود ةماقال يعسلاب ينويهصلا نايكلا
 ليئارسا يف برعلا ةبلاطم» لجا نم ةزغو ةفضلا
 لوحت يدافت لجا نم كلذو .مهتلود ىلا باهذلاب
 ,!ةيموقلا ةجودزم ةلود ىلا ليئارسا

 ةينويهصلا تارايتلا تدر ؟«ليئارسا ضرا»و
 ةرسحلا نم ريثكب تاوعدلا هذه ىلع ةيلوصالا

 ينويهصلا شيجلا ءوينالقع»٠ حرطو .ةرارملاو
 ةلود تماق اذا .نمضي نمق :«ةينما ةيواز» نم ةلأسملا
 «ليئارسا, ندم حبصت الا .ةزغو ةفضلا يف ةينيطسلف
 وه امك ةينيطسلفلا , اشويتاكلا» ل افده اهارقو
 عفادملا ةدوعب لبقن نل» !؟ليلجلا يف ايلاح عضولا

 لت نع ارتمولدك ٠١ نم لقا دعبت ةفاسم ىلا ةيبرعلا
 ريصاشو نغيب فاضاو .شدجلا تالارنح لاق» بيبا

 ةينويهصلا تايصخشلا نم مهريغو رنلفو اناهاكو
 ,ينمالا دعبلا ىلا اينويهص ايتوهال ادعب .ةفرطتملا
 نم ءزج نع لزانتلا نكمي ال :ولعت مهتاخرص تادبو
 !! «مالا نطولا» ىلا تداع نا دعب ؛ليئارسا» ضرا

 نيفرطتملا نم هعم نمو .نغيب هب لبق ام ىصقا
 يتاذلا مكحلا نيينيطسلفلا ءاطعا وه .ةنياهصلا
 نكمملا نم :نغيب لاقو .«ةيليئارسألا ةلودلا» نمض
 اءزج ىقيتف ضرالا اما .بعشلل يتاذلا مكحلا ءاطعا

 ...«ليئارسا» نم

 يتلا ةحيرصلا ةيبصعلا هتربنب نغيب هنلعا امو
 ةحسملاو ينيدلا ليترتلا مهلتست نا امئاد لواحت
 نايكلا ةداق عيمج ىدل ةخسار ةعانق لكشي .ةيحورلا
 ,ةيمئامح» و ةيسامولبد مهرثكا مهيف نمب ينويهصلا
 :ينويهضلا يجولويدبالا ثرالاو نمألا ىلع صرحلاف

 - ["*مانمرو1 تمم ما خاعجحقاأع -7

 يراعلا ةينويهصلا هجو : اناهاك ريئام

 راكنا اعطق لوؤاحي مل نادك يف ةماعزلا تابضتقم نم وه

 .هنب وكتل ةيرصتعلاو ةينيدلا ةنجولوبدبالا نسسنالا

 ين ويهضلا فرطلل ةيسنلاب ةدقعلا ساسا انه

 هعم ةيوست ىلا لوصولاو يبرعلا فرطلا عم راوحلا
 نم يظسوا قرشلا طيحملا ْق جامدنالا ىلع لمعلاو

 ةينما عاودل ةزغو ةفضلا نع لزانتلا مدعو :ىل وا ةهج

 .ىرخا ةهج نم ةيجولويدياو
 فدكو ؛؟اذام ىلغو !؟راوحلا نذا اذاذم لوح

 نيينيطسلفلاو برعلا ءاضرإب قزاملا نم جورخلا
 ىلع ظافحلا ةطيرش .مهعم تاقالعلا ء:عيبطت» و

 !؟ةزغو ةفضلا ىلع ةينودهصلا ةرطيسلا

 سحاهلا امئاد ناك يبرغلا طدحملا ٍِق جامدنالا

 ال ليقتسملا ناو اصوصخ .ءدواد ءانبادل يساسالا

 ةلحرم فو .اهدحو ةيركسعلا ةوقلا هنمضت نا نكمي
 خرؤملا لواح ينويهصلا نايكلا ةايح نم ةركيم
 قيرط ملاعم ددحي نا ربويب نترام ينويهصلا ركفملاو
 يشحبي نا ةذحو نكمي يذلا ,جامدنالا» اذه

 لب .برعلا تايكلم عازتنا ديرن ال» .«ليئارسا»
 ثعب ةلاسر ىف 14179 ماع هلاق ام اذه .:مهعم شيعلا

 نع عالقالا ىلا دوهبلا وعدب ناك يذلا ي دناغ ىلا اهب

 يفو .اهلها باسح ىلع نيطسلف يف مهل ةلود ةماقا ةركف
 حوضوب ددح كروب وبث فق ماع اهاقلا ةرضاحم

 ثعب» نا ىلع دكأف .برعلا عم تاقالعلا نم هفقوم
 جامدنالا» ةازاومب يضمي نا بجي .ءيدوهيلا بعشلا

 الئاق نيرضاحلا بطاخو ..طسوالا قرشلا ملاعب
 نأب معزت يتلا كلت يش اطخو اداسف تايرظنلا ديشأ»

 ةيرظن ةدعاق ىلعو ,«ةوقلا اهقشت امنا خيراتلا كلاسم
 اهسفن طيرت نا ؛ليئارسا» ىلع ناك هذه قوفتلا
 .«هنم ةعطق» اهنا ةريتغم يبرغلا ملاعلاب

 دوهبلا ىلع عاضا هجوتلا اذه نا لوقب فاضاو

 ذنم هنا ىلا راشاو .ةقطنملا ناكسب جامدنالا ةصرف
 قرشلا يف يلاردف داحتا مايق ىلا اعد 147١ ماعلا
 ةكراشمل افالخ» لاق مث ,دوهيلا هيف كراشي طسوالا
 سيعتلا رارقلا ردص طسوالا قرشلل داحتا يف دوهنلا

 ثيح نم :فنعلا دض تسل انا» .«بورحلا تايادبو
 عباتيو .ريويب لوقي «ليئارسا مايق ضراعا الو ؛ادبملا
 نا نكمي ال برعلاو دوهبلا نيب مالسلا نكلو» الئاق
 نوكي نل ذا ؛ةيناودعلا لامعألا فقوت درجمب لحي
 ناك اذاو ...نيفرطلا نيب يلعف نواعتب الا مالس كانه
 قرشلا يف يلارديف داحتا يف ليئارسا كارتشاب ريكفتلا

 ؛يعقاو ريغو الاحم نيريثكلل مويلا ودبي طسوألا
 .:هقيقحتل ةيناكما لبقتسملا يف كانهف

 دنومدا ريبكلا ينويهصلا يلامسارلا زكر اضيا
 ايراجت اعورشم «ليئارسا» يف ىري ناك يذلا دليشتور
 ةركف ىلع ايجولويديا اعورشم اهنوك ىلا ةفاضا احبار
 رمتؤم ىف ةحارص اعد دقو .يلاردفنوكلا داحتالا
 ىلا ١454 ماع سدقلا يف دوهيلا نييالملا باحصا
 نوفن ةقطنم» ىلا طسوالا قرشلا لوحتي نا ةرورض
 .«ليئاربسال

 وا ةغيصب ابواجت تقال دليشتورو ريويب راكفا
 .ينويهصلا نايكلا يف نييسايسلا ضعب ىدل ىرخأب
 ةيشنويهص تاعاطق وزعي كشلا أدب نا دعب اصوصخ
 ىلع ةمّئادلا ةينويهصلا تاوقلا ةردق لوح ةريبك

 رولبت دقو .برعلا دض يركسعلا قوفتلا ىلع ظافحلا
 لهاستلا ىلا وعدب لوالا تارايت ةثالث يف بواجتلا اذه

 ىلع طسولا يميلقالا لحلا ةغيص نمض يفيظولا
 تاخومطلاو بلاطملا ضعبل ةباجتسالا ساسا
 لاكشا نم لكش ىلع ءاقبالا عم ةيبرعلاو ةينيطسلفلا
 دقو .ةرغو ةفضلا يف ةيركسعلا ةينويهصلا ةرطيسلا

 يسايسلا قلعملا وهو رابتلا اذه هوجو زربا دحا اعد

 ينيطسلف- يندرا داحتا مايق ىلا ريشا يجاح فورعملا
 «يليئارسا»  ينيطسلف يلاردقنوك داحتاو بناج نم
 ةلود ةماقا ىلا وعدب :يناثلا رايتلا .رحا بناج نم

 عم يلاردف داحتاب ةطويرم ةزغو ةفضلا يف ةينيطسلف

 نم نيزرابلا يآر بسحب ةفيصلا هذهو .«ليئارسا
 فيزوجو ليئب ريئامو سيئاف نانعر لاثما ,رايتلا اذه
 ىلا يدؤت فوس .نيفور يفارو رليه كرامو كاد نب
 نامضو مهسفنا مكح يف نيينيطسلفلا تاعلطت قيقحت
 رايتلا اما .هتاذ تقولا يف ينويهصلا نايكلا نما
 ندرالا نيب .يلاردفنوك داحتا ةماقا ىلا وعديف .ثلاثلا

 ةفضلا يف ماقي ينيطسلف نايكو ينويهصلا نايكلاو
 ةعومجملا ءاضعا مه رايتلا اذه ىيلثمم زرماو . ةزغو

 رهش يف لمعلا بزح لخاد تلكشت يتلا ةيلاردفنوكلا
 سيه هيرآ مهسأر ىلعو :1487 يلاحلا ماعلا نم زومت
 نا لاقيو «لمعلا» بزح يف ةيسايسلا ةنجللا وضع
 مهتاكرحتو مهراكفا يف مهناو «نوديارتي رايتلا يديؤم
 «لمعلا» بزح لخاد ةلعافلا ىوقلا معد نم نوقلطني

 هنا سيه لوقيو زيريب نوعمش صاخ هجوبو
 باتك نم الصا ةيلاردفنوكلا عورشم راكفا ىحوتسا
 رايخ زربي ثيح .«لادغ .. نآلا» همسا زيريب نوعمشل
 دق ناك .زيريب نا كلذ نم رثكا لاقيو ةيلاردفنوكلا
 نم ءودعلا عافدل اريزو ناك موي 191/5 ماع .بلط

 دجي نا ريمتاش اريا يموقلا نمالا نوؤشل هراشتسم
 نا نود «ةينيطسلفلا ةيضقلا» لحل ايلمع اروصت
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 ةزغ عاطقو ةفضلا نع لزانتلاب «ليئارسا» مزتلت

 داحتالا» مساب فلم ةدوسم ريمتاش دعا اهموبد .ايئاهن

 ىلاردف وا يلاردفنوك» داحتا ةماقا هيف حرتقا :ينالثلا

 ندرالاو ليئارسا يه ةيموق تانايك ةثالث نيب
 اذه لثم نا اذه هفلم ةدوسم يف لاقو ..نيطسلفو

 فوس ةثالثلا تانايكلا نيب كرتشملا يسايسلا راطالا

 احور ةقطنملا يف يسري عساو نواعغتل ةمدقم نوكي

 اقافآ ؛ليئارسا» ماما حتفيو نواعتلا نم ةديدج
 .ايلاح مئاق وه امع ةفلتخم

 جاردا يف خيراتلا كلذ ذنم مان فلملا اذه نا مغرو

 نمضي لح نع ثحابلا هلقع يف مني مل هنا ريغ .زيريب
 حيتيو .ةيئاهن ةروصب ينويهصلا نايكلا لبقتسم
 ةرخاز ةقطنم يف لعاف رود بعل هسفن تقولا يف هماما

 نكي ملو .ةنيفدلا ةددعتملا تاناكمالاو تاورثلاب

 ,يبرعلا عارصلاب نيمتهملا نم ريثكل اًنجافم
 يتلا ةيعادولا ةملكلا يف زيريب وعدي نا ينويهصلا
 ريماش نيبو هثيب ميلستلاو ملستلا ةلفح لالخ اهاقلا

 اذه لثم مايق ىلا ؛قالتنالا بوانتلا قافتال اذيفنت

 لباقلا دنحولا لحلا هرابتعاب يناردفنوكلا داحتالا

 !ةلبقملا لحارملا يف قيبطتلل
 !؟ينويببم ملح ةيلاردقتوكلا

 ةيلاردفنوكلا» ىلا :هراصناو زيردب ةوعد ينعت الو

 حتف نوديري ينويهصلا نايكلا ةداق نا :«ةيثالثلا

 .ةيبرعلا لودلا عم ءانبلا نواعتلا نم ةديدج ةحفص

 ناكلا يعاسم راطا نمض مهقُت نا بحجب امناو

 راتس تحت ةقطنملا ىلع هترطيس سيركتل يسودهصلا

 اهيلع ةرطيسلا ف ليشف نا دعب «مالسلا» و «نواعنلا»

 .«لصاوتملا عارصلا» و «ةيديدجلا ةضيقلا» ةطساوب

 يكل ةيبرعلا ةقطنملا كدكفت ىلع لمعلا يف ينويهصلا

 نا نم مغرلاب كلذو ,ةرطيسملا ىلوالا ةوقلا وه حبصي
 تديازت املك لءاضتي ,ملحلا» اذه قدقحت ةيناكما

 اقفو يميسشقتلا حفلا زواحت ىلع برعلا تايناكما

 .يقرعلاو يفئلطلا تيكرتلا

 نابكلا ةداق دقتعا ينلا ةقياسلا مالحألا ةلسلس

 ددرتيب مل كلذلو ةقيقح حبصت دق اهنا ينويهصلا

 نايكلا يف نيبسايسلا نيرظنملا دحا رود نب ليئارفغ
 ءاهنا ةيناكما نم همؤاشت يدبي نا نم ينويهصلا

 اهيف امي يبرعلا ملاعلاو ليئارسا نيب عارصلا ةلاح»

 يدحتلا ةهحاومد نيديسانسلا ةداقلا بلاطو .«رصف

 .«هئاهنا ْق هل عارصلا اذه ةراداد ُِق نماكلا يساسالا

 نايكلا ةداقل ةضقانتملا ءارآلا هذه طسوو

 ىقبي :نييركسعلاو نييسايسلا هيرظنمو ينويهصلا
 نكمد فيك :يساساألا لاؤسلا لوح اديدش فالخلا

 !؟«ليئاربسا» ليدقتسم نامص

 نم ضوفرم بصاغ نايكل مئادلا قزاملا هنا
 ىلا ةدوعلا ىوس ودعلا ةداق ماما سلو .هطيحم

 ةرادا ىلع لمعلا يف رود ند ليئارقغ ةحورظا

 باجا ةليوط تاونس لبق !؟ىتم ىلا نكلو ...عارصلا

 .ةقداص ةيوفعو رظن دعبب لاؤسلا اذه ىلع يناحيرلا

 يف رصتنت نا ىلا لايجا ةهدغ عارصلا رمتسا امير» :لاقف

 « تايلوجو دواد بورح نا .ةيبرعلا ةيبلاغلا ةياهنلا
 ...0.٠ دواد راصتنا امئاد اهتياهن تسدل
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 نم افالآ تفلخ يمادلا لاتقلا نم ةعاس 6
 فدهتسا موجه ثدحا ٍِق نييناردالا ىلتقلا كنب

 طسوالا عطاقلا يف ةيقارعلا دودحلا قارتخا | ٠
 نيريش رصق ةقطنم دنع ديدحتلابو :لاتقلا ةهبج نم"

 اضيا دمنعا ديدحلا يناربالا موجحملا اذه .ةيناردالا

 عطتسي ملو ,ةبقاعتملا ةيرشبلا تاجوملا بولسا ىلع
 ادع ةيسفقنلاو ةيركسعلا هفادها نم اًنسش ققحب نا

 نم ةمجاهملا تاوقلا تنكمت يذلا مدقلا ءىطوم

 ىمسيو .ةريغصلا ةيلبجلا مقاورلا دحا يف هلالتحا
 نا ةيقارعلا تاوقلا تثبل ام نكلو .50 مقارلاب
 حرسم ىلع اهترطيس تضرفو لباقم موجهب هتداعتسا
 موجهلا اذه ليصافت يف ضوخلا نودو .تايلمغلا
 نع نهذلا يف دلون يذلا لوالا عابطنالا نإف يناريالا

 وه «نيريش رصق ةقطنم دنع تراد ينلا ةكرعملا لمجم

 يا قيدقحت نم ناريا عنمل رمدملاو مساحلا يقارعلا درلا

 رارصالا رسفي ام اذهو .ايمالعا ناك ول ىتح حاجن
 ةتلتحا يذلا مدقلا ءىط وم ةداعتسا ىلع يقارعلا

 نا نود ىدحو ,ةدسابق ةعرسمب ةيلمعلا هذه ْق ناريدا

 .اهسافنا ةيناربالا تاوقلا طقتلت

 نم ةعومجم عم تهجوت ,«ةيبرعلا ةعيلطلا»
 عقوم ىلا بناجالاو برعلا نييمالعالا نيلسارملا
 يقارعلا يناثلا قليفلا دئاقب كانه تقتلاو ةكرعملا

 ا ا 0 0 0 0 هيك طم ف 507

 :نيريسش رصق يف لتفلا ةهبج ىلع يشن «ةيبرعلا هع

 ين ربل رجع

 تحرط دقو يييفشلا ا راتسلا دبع نكرلا يدل

 يناربالا موجهلا فورظ نع ةلئسا ةعومجم هيلع
 تاباجالا لالخ نمو .ةيناديملا هجئاتنو همجحو
 قليفلا دئاق ناسل ىلع تدرو يتلا ةيليصفتلاو ةبهسملا

 :يلي ام حضتي يناثلا
 تامولعم اهيدل تناك ةيقارعلا ةيناددملا ةدايقلا نا- ١
 .ةقطنملا يف بقترم يناريا موجه نع ةيليصفتو ةقبسم
 ةرتف ذنمو :تاريضحتلاو تادادعتسالا لك ناف اذل

 لثم ريمدت ةيفيك ىلع بصنت تناك . ةريصقلاب تسيل
 قاحلا وه يزكرم فده ىلع ديدشتلا عم .موجهلا اذه
 .ةيناريالا تاوقلا يف رئاسخلا ربكا

 ةيقارعلا تاوقلا تنكمت .مساحو عيرس لعف درب - ١
 راد دقف .ىلوالا هلحارم يف يناردالا موجهلا ريمدت نم

 تديباو ةيمامالا تاباجحلا عضاوم دنع طقف لانقلا

 ٠ نم ةهبجلا لوط ناك ءاهماما ةيناريالا ةوقلا بلغا
 ةيشاكما نم ناريا تدرح دقف اذل .تارتمولبك م ىلا

 راشا دقف المتحمو اعقوتم ناك امك اهموجه ريوطت
 راضحتسا ىلا يناثلا قليفلا دئاق نكرلا قيرفلا

 ةلاح يف اهب اوجزي نا لما ىلع ةعردم الاترا نييناريالا
 .ركذي حاجن يا قيقحت

 ىتحو ,ادج ةميسج تناك ةيناريالا رئاسخلا
 تناك ةكرعملا مسح دعب مويلا نم ةرخأتم ةعاس
 ةيداعملا رئاسخلا ءاصحا لصاوت ةيقارعلا تاوقلا
 .ةروظنملا

 مهتقتلا نيذلا نويقارعلا نوينادبملا ةداقلا
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 نا نودكؤي مدقتم عقوم يف ,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ريشكب ربكا .قمعلا يف ةروظنملا ريغ ةيناريالا رئاسخلا
 ةيعفدملا نارين لعفب كلذو ,ةروظنملا اهتاليثم نم
 ةكرعملا هذه ىف امهرود زرب يتلا هيتمسلا تارئاطلاو

 نمو ةززعملا ةيناردالا تاوقلا ةدائاو رياص لن لالخ نم

 نم تنكمت يتلا تاوقلا كلت دادما قرط عطق لالخ

 اهفصو دقف ةيقارعلا رئاسخلا اما ."5 4 مقارلا لالتحا

 مجحب ساقت الو ادج ةليلق اهناب يناثلا قليفلا دئاق
 ,دئاقلا حضوي امك ببسلاو .ةكرعملا ةعسو

 موجهلا ةينب ةقيسملا انتفرعمو ةيعافدلا انناماكحتسا

 يف هتراهمو يقارعلا لتاقملا دومص بنا ىلا :يناربالا

 نم يمريو ةءافك لكب ضرالا مدختسي وهف .بيردتلا
 .طقف يمريل ال ؛ هودع لنقي نا لجا

 تمسح ةكرعملا نأل ال ءزيمتم يناريالا لشفلا اذه

 ةمحاهملا ةيناربالا تاوقلا نال امناو « بسحف ةعرسمب

 ريدقت يف يناثلا قليفلا دئاق لوقي امك تناك

 ىلع اهوجز دقو .مهتاوق لضفا نم مهسفنا نييناريالا
 ةيعافذدلا عضاوملا قارتخا ىف حاجنلا قيقحت لما

 نكل . قحال تقو ف موجهلا ريوطت مث نمو .ةيقارعلا
 ةيمامالا تاباجحلا عضاوم ماما تديبا تاوقلا هذه

 .ةيسيئرلا ةيقارعلا تاعافدلا عضاوم ماما ال ةمدقتملا

 سيقننلل ةيمهو تابلمعو ..
 .ريبك قزام يف ناريا نا حضتي مدقت ام لك نم

 .ايبسن ةريبك ةيركسع تايلمعب هنع سيفنتلا لواحت
 موعزملا ريبكلا موجهلا نم ةحفص اهلمجم يف لكشت
 ريغ ةيكلف اماقرا هلالخ نم دروتو ؛هب ددهت يذلا
 ديوزت يف ةسوململاو ةحضاولا اهتمزا مغر ةلوقعم
 ةئيهت يف ىتح وا ءاقباس لعفت تناك امك . نيعوطتملا
 ىلا مهقوست نا .رشدلا نم ةقباسلا دوشحلا كلت لثم
 اناك نييناريالا فييزتلاو بذكلا اذه .برحلا ةقرحم
 عوبسالا ةيمهولا ةيلمعلا نع نالعالا يف نيحضاو
 يف ةيركسعو ةيداصنقا فادها برض نأشب يضاملا

 ماظنلا نالعإي ملاعلا ءىجوف دقف يقارعلا قمعلا

 امنيسلا يف ليثمتلل ىتح حلصت ال ةيلمع نع يناربالا

 ةوق نا اهصخلم ,دنوب سميج مالفا يف تاذلابو
 ارتموليك 1١6١ قمع يف تلغوت لجر 16٠١ نم ةيناريا
 ةنيدم يف طفنلا لوقح ترمدو .ةيقارعلا يضارالا لخاد

 ترمد امك .ةيقارع تاركسعم ةدع ىلع تضقو كوكرك

 ,ةيناريالا ةضراعملل دعاوقو ىرخا ةيداصتقا افادها
 امنيبو !؟ةملاس اهدعاوق ىلا ىرسالا تاثم عم تداعو

 تيمس يتلا ةيلمعلا هذه ف يناريالا ليبطتلا ناك
 بناجلا نم ال لوالا بيذكتلا ءاَج دادزي حوتفلا حتفب
 يقارعلا طفنلا نا تنلعا يتلا ايكرت نم لب ,يقارعلا
 ملو ةيدايتعا ةلاح يف ؛كوكرك ةئيدم نم اهربع قفدتملا
 يقارعلا بناجلا ديعص ىلع اما .ادحاو اليمرب صقني
 ,ةريبكلا اهتبذك يف ىدامتتل لبحلا ناريال كرت دقف
 ديسلل قاحص حيرصت ىلع الوا لعفلا در ىصخقاو

 نلعا يذلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج فيصن فيطل
 هذه نا لاقو ةيناربالا تاءاعدالا فدزرو سذك نع

 وحن ىلع تفشك دق :تاذلاب مويلا اذه فو تانايبلا

 مغرو ةيدرتملا ةيسفنلا نييناريالا ةلاح قمع يليصفت
 يف برحلا تاونس ةليط ةغلابملاو بذكلا اودمتعا مهنا
 ف ايسايق امقر اوبرض دقف مهتاحيرصتو مهتانايب لك
 رهشالا يف مهناحيرصتو مهتانايب يف بذكلاو ةغلابملا
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 ةيسفتلا مهتلاح فشكي نييئاربالا بذك :مساج فيصن فيطل

 تاشنم اورمد مهنا لوقلا اما :فاضاو .ةيضاملا ةتسلا
 ةيطفنلا مهتاسشنم انريمدت ىلع ادر ةيطفن

 ةهجاومل مهتجاح نع فشكي امنأف .ةيداصتقالاو
 انتوق رارصا رثا مهباصا يذلا يسفنلا رايهنالا
 ةيطقنلا مهتاشنمي رامدلا قاحلا ىلع ةلطبلا ةيوجلا

 مهتآشنم ةيامح نع نيزجاع اوفقو اميف ,ةيداصتقالاو

 مالعالاو ةفاقثلا ريزو ديسلل حيرصتلا اذه دعب

 نيلسارملا نم ةريبك ةعومجم تهجوت يقارعلا
 تراد يذلا ناكملا ىلا بناجالاو برعلا نييفاحصلا
 ةنيدم ترازو .ةينارنالا معاّرملاو تاءاعدالا هلوح

 ةيركسعلا فادغالا ةيقبو ةيطفنلا اهتاشنمو كوكرك
 نع ناربا تمعز وا تنلعا يبتلا ةيداصتقالاو

 ناريا بذك كانه نم ملاغلا ىلا تلقنو .اهريمدت

 زجعلاو ةيناريالا ةيسفنلا ةمزالاو .حضافلا
 .برحلا نم ةريخالا ةعاسلا عبر يف ريبكلا يركسعلا

 ديعص ىلع ال ةقلطم ةيقارع ةقث يلج وحن ىلع اهلباقي
 عقاولا ضرا ىلع امناو ,نولوقي امك مومضملا طايتحالا
 .ىلعفلا

 دنسبو هديعوب ركاب قارعلا
 ةميزهلاو ريوذتلاو بذكلا يف ناريا طبختت امنيبف

 ةحفصلا ةيقارعلا ةدابقلا ريدت , ةلدقثلا ةيركسعلا

 نا نكميو .يوقو رثؤم لقعب برحلا نم ةمساحلا
 :يلب امد ةميدكحلا ةرادالا هذه صئاصخ صخلن

 يا لوحت نمضي امب لاذقلا ةهبج ميكحتو نيصرت ١

 .يهتنت الو أ دبت ةيقيقح ةثراك ىلا بقترم يناريا موجه
 قنخ فدهتست يتلا ةيوجلا تايلمعلا ديعصت  ؟
 لالخ اسموملمو احضاو ادب ام اذهو .ايداصتقا ناريا
 يقارعلا وجلا حالس ذفن دقف ةيضاملا ةليلقلا مايالا
 تلمش يناريالا قمعلا يف ةريبكلا تامهملا نم ةلسلس
 وهو :زاريش يف طفنلا قاصم اهنمو ,ةيطفنلا تآشنملا

 ةيقارعلا تارئاطلا هيلغ زهجت يناريا ىفصم رخآ
 ةمزالا نوكت اذهيو .هلوح تاعافدلا ةفاك ةقرتخم
 .ةيموي و ةلماش ةيمستلا تحص نا ةيناربالا ةيطفنلا

 فلا 50٠ نم لقا ىلا يطفنلا اهجاتنا ضفخنا دقف
 طفقنلا عبانمو يرس ةريزج برض دعب ايموي ليمرب
 ةريزج يف يقبتملا يب ونجلا فيصرلا ريمدتو ةريغصلا
 تتابو .يناريالا طفنلل يسيئرلا ليمحتلا بصم .جرخ
 الو :ةيشيعملا ناريا ةجاح يفت ال ةيلورتبلا دئاوعلا
 ْف ناريا ةمزا نا ,ةظهابلا برحلا فيلاكتب ضهنت
 يف اهيفاصم رخآ برضب ايلخاد تقمعت ةقاطلا ريفوت
 هذه قالتل ةسئاي تاءارجا ةدع نع تنلعا دقف .زاريس

 لدعمبو تارايسلل دوقولا عيب ليلقت اهنيب نم ةمزالا
 ارتل 5:0 و .رهش لك ةريغضلا تارايسلل ارتل ٠٠

 ودبيو ء.اضيا ةرتفلا سفنلو ةريبكلا تارايسلل
 ربكا ديعصلا اذه ىلع ماظنلا رظتني ام نا احضاو
 تلمش امك .اضيا نحن هعقوتنو هعقوتت امم ىتح

 ةديدغ ةيداصتقا تاشنم ةيقارعلا ةيبوجلا تابرضلا

 يف ةحلسالا داتعو ؛ةيبرحلا تايواميكلا عناصم اهنم
 زدلا دس ف ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت تاكبشو .ناهفصا
 ىلع راصحلا ديدشت بناج ىلا .ريبكلا هاش اضر دسو
 طقنلا لقن مدرت ةلقان ةيا برضو .ةيناريألا ءيناوملا
 تارئاطلا تباصا طقف نيموي لالخف .يناريالا
 مديرف ىلوالا ىعدت نيتينانوي طفن يتلقان ةيقارعلا
 .وديسكا ةيناثلاو ,بيش

 لتاقملا بعشلا دادعا ىلع ةيقارعلا ةدايقلا لمعت - ٠

 فلتخمو .تاقبطلاو حئاريشلا ةفاك بيردن لالخ نم

 .حالسلا لمح ىلع ةيميلعتلاو ةيرمعلا تايوتسملا
 بلاط قلأ ٠٠١ بيردت دادعالا اذه نمض لخدبو

 يف ةيفيصلا ةلطعلا ةيادب ذنم اوطرخنا يعماج

 دقو :ءانثتسا نود مهتذتاسا عم بيردنتلل تاركسعم

 نيسح مادص سيئرلا ايليصفت مهبيردت تاررقم عبات
 ناك امنيبو .ايناديم تاركسعملا هذه نم ديدعلا رازو

 ءالؤهب ةيقارعلا ةدايقلا جزت نا نوديدعلا عقوتي
 مهتءافك ةدايزل لاتقلا ةهبج يف بابشلا نيلتاقملا
 مادص سيئرلا نلعا ةنيعم ةرتفل ةيلاتقلاو ةيبيردتلا
 ,مالعالا لئاسو ربع تثب مهيلا ةهجوم ةلاسر يف نيسح
 ذا مهتكراشم ىلا نآلا يقارعلا شيجلا ةجاح مدع نع
 مهنم بلطو .لاجرلا نم يفكي ام ةهبجلا ىلع فقي
 يساردلا ماعلا ةيادب عم ةساردلا دعاقم ىلا ةنوعلا

 تاركسعملا هذه دكا ارخؤم راز مث .ديدجلا

 يف لكشي اذه لك هسفنب نيبردتملا هتبلط ضرعتساو
 لخدت يهو برحلا يقف ةمئاقلا ةلداعملل ةروص هلمجم

 رظتنت اهنا تارشؤملا بلغا دكؤت امنيب عباسلا اهماع
 لكب نؤيقارعلا هل دعي ام اذهو .اهتياهنل امساح الصف
 مدع هبناوج دحا يف رمالا اذه رسفي اميرو ةقثو ربص
 ةمظنم برحب لثمتي يناريا فدشه ىلا قارعلا رارجنا

 تالدعمبو ايموي طقاستت يتلا فئاذقلا مغرف .ندملل
 ةنيدم ةصاخو .ةيقارغلا ةيدودحلا ندملا ىلع ةفيثك
 تارسشع ىلا يدؤي امم .ناكسلاب ةلهآلا ةرصبلا
 يف اسوبحم لاز ال يقارعلا ربصلا نأف ءاياحضلا
 نكلو .ةيناربالا ةمحهلا هذه داحن نيدلا ءالع جايسحم

 نيحت امدنعو .هنأب هديعوب ايموب ركذي كفني ال قارعلا
 عفنت نلو .درام ىلا ربصلا اذه لوحتيس .ةعاسلا
 يقانه بوسحم عيش لكف مدن ةعاس اهماظنو ناردا

 ح.ربصلا ىتح ةقدبو قارعلا
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 ةديدجلا ةيراحتنالا ةلقنلا نا احضاو ادب 2
 ىف ءىراطلا نيخستلا ربع يناريالا ماظنلل
 يف رارمتسالاو :ةهبجلا نم طسوالا عطاقلا

 قيوستلا نع الضف .ةرصبلا يف نييندملا فصق
 كوكرك ْف ةيطقنلا تآشنملا بيرخت ةبوذكال فوشكملا

 يلودلا عامجالا ىلع لعف ةدر ىوس تسيل ةلقنلا هذه
 جيلخلا برح فقو ىلع نمالا سلجم يف رولبت يذلا
 .ةئفاكتملا ةيوستلا يف عورشلاو

 ةراودلا ةيناربالا تالواحملا نويقارم ازعو

 ٠ نم ,ةيقارعهلا طوطخلا ىف شدخ يا ثادحال ةلقنتملاو
 شماه صلقت ىلا .بونجلا ىصقا ىلا لامشلا ىصقا
 «ةيمجعلا ةداحسلا» راسحناو :نارهط ىدل ةروانملا

 ,لخادلا تاقاقحتسا ماما .اهقوف نوفقي يتلا
 ىتح قالزنالا نم الملمتو ايبعش انايلغ اهتمحرتو
 ,بقاوعلا ةيوسحملا ريغ ةفقزاجملا يف مظعلا
 غاص دقو .ةيلود اساسا يهو .جراخلا تاقاقحتساو

 ىنبت امدنع ؛يلودلا نمالا سلجم اهتابحوم نم اضعب
 يط ىلا دادغبو نارهط وعدي (5884) اديدج ارارق
 .ةيملسلا قرطلاب ةلكشملا ةجلاعمو برحلا ةحفص

 ىلا تعراس ةيناريالا ةيليفاكيملا نا عقاولاو
 لالخ نم هل قارعلا ةباجتساو ىتودلا رارقلا «سيفنت»

 يهاولا ناهرلا يف يضحلاو .يركسعلا لمعلا رئاتو عفر
 تاقارتخاب يسامولبدلا راسكنالا ةيطغتو :نهاولاو
 .ةلدحتسم ةيناديم
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 مالا سلجم يف لودلاو يبرعلا عامجالا ىلع يناريا كان فافنلا
 ا اجب سس نبل - . دة ست .-هقاقولاا#::

 0 انف دشن ءادقي

 نك احلا يف طا

 موجهلا دعب ,نيريش رصق ف امك يلودلا نمالا سلجم
 اجذومن لكشو ةيناربالا ةدانقلا ,هدص» يذلا داضملا

 تاعاقبا نم ةيقارعلا دودرلا هيدترت نا نمكد امل

 .اهتنكماو برحلا نمزب قلطملا مكحتلل ةفلتخم
 فطعنملا دعب ةينئاردالا ةبعللا بيبد اندصر اذاو

 عارنلل ةيقارعلا ةيؤرلا ةحلصم ىف بص يذلا يلودلا

 ليطعتل ليبس يا نع ثحبلا ىلع ناريا رارضا ظحالن
 بيرعت لوالا :نيفدارتم نييقارع نيزاجنا ليعافم
 أشن ايبرع اعامجا نا يا ,هالسلا بيرعتو برحلا
 اهيلع ددش ةقيقح يعبل .ةريخالا تاروطتلا دعب

 ناريا نا يهو .ناودعلل ىلوالا ةظحللا ذنم نويقارعلا
 لب .طقف قارعلاب ساسملا نالسوتي ال اهماظنو
 ىلع .«بيرعتلا» اذهو .اهتمرب ةيبرعلا ةطيرخلاب
 ةيروس اماظن امه ,نيذاش نيءانثتسا نم مغرلا
 يذلا يقارعلا دومصلا تايمانيد هتضرف ,ايبيلو
 نيتما نيب عارصلا يف يخيراتلا دعبلا نع فشك
 يعولا وه يناثلا زاجنالاو .نيريصمو نيخيراتو
 سلجم رارقو .مالسلا صرف نارهط ضفرل يلودلا
 قياسلا رارقلا ىلع انورقم ؛ 588 مقر ؛ديدجلا نمالا
 ىلا فداهلا ,نهارلا يلودلا ىحنملا ىلع ليلد 87 مقر
 ماظن هيف يشمي يذلا راحتنالا ىلع رارصالا «ةيرعت»
 ةظخللاو ةيبرعلا ةظحللا نا ىفخي الو .تايآلا
 ةناخ يف نابصتو ,دحاو قايس يف ناتمزالتم ةيلودلا
 .يقارعلا فقوملا

 هذه رمع نأ ةيبوروا ةيسامولبد رئاود لوقتو
 ,دحاولا يبرعلا رارقلا بايغ بيسي الا لطي مل برحلا
 اضاوت نايحالا ضعب فو .دحاولا يلودلا رارقلاو
 ىلع نهارو ,يناربالا عورسشملا عم يلودلا رارقلا
 نع يبرعلا رارقلا زجع ,لياقملا يفو .فزنلا ةيرارمتسا
 ايافخ فشك نم هنكمي يذلا ىوتسملا ىلا لوصولا

 قحتسي امب .ايلات .ههجاوي ناو .ءيلودلا ءوطاوقلا»
 ...اهم ةجحلا و ةوقلا ةيسامولدد نم

 ىلع يلودلاو يبرعلا ناعامجالا ينأي راطالا اذه يف

 فقولا ىلع حاحلالا لالخ نم .ةيقارعلا تباوثلا ةيكزت
 ةيبرحلا لامعالا نع عانتمالا و رانلا قالطال يروفلا

 اهب فرتغملا ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا بحسو

 ةيطغت هتمجرت تناك يديلقت هبسش راسم يف فاطعناك

 ثائتجا نع اضوع .برحلا عقاول ةيلودو ةيميلقا
 ضعب يف اديو .اهراعتسا ىلا تدا يتلا بايسالا

 ةداع ىلا تلوحت برحلا نا ةيسرشلا ةهجاوملا لحارم

 ضرتعم ريغو . ةلوبقم تحيصاو .ةئيس ةيسايس
 ,ةيوببدغلا هذه نم ناريا تدافتساف .اهيلع ايلات

 نا يف كش الو .اهناودع ملاعم ىلع مدلاو رابغلا لادسال

 تالهولاو لاوهالا عاظفتساو ,يىل ودلا ربمضلا ةظقد

 هنلا ناشا ام اذهو .يناريالا دامرلا مدس وم ناجعزد

 ريزو ءاررولا سيئر بئان .زيزع قراط ديسلا
 نمالا سلجم رارق ىلع بيقعت يف ,يقارعلا ةيجراخلا
 ءازا رورسبي رعشبي قارعلا نا» :لاق نأ ؛يىنودلا

 .«نمالا سلجم ىف لودلا عيمج هتديبا يقلل نماضتلا

 لودلا هذه تافالخ نع رظنلا ضغبي» :فاضاو

 ءاهنالا ةرورض ىلع عامجالاب ةقفتم يهف .ةيسايسلا
 ةدناسم نا كلذ .ةيناربالا  ةنقارعلا برحلل ركدملا

 فوسو .ناريا ةلزغ يف مهسا قارعلا فقومل سلجملا

 لالا قا دقو حد ندع نقلا ا
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 ,...برحلا فقو تضفر ام اذا ةلزعلا هذه دادزت
 :يناريالا ماظنلا نا ىلع دكؤت ةيناديملا عئاقولاو

 ..دينعصتلا ىلا أجل .هيسافنا طاقنتلا نع اضوعو

 ةبرضلل يسكعلا دعلا» نع ثدحتي يناجنسفرو
 يقيقحلا يسكعلا دعلا نا وه حضاولا اميف .«ةيضاقلا
 ةغفل نا ايفاخ دعي مل نا . يناريالا ماظنلا ةباهنل ادب
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 ةدعم نارهط زومر اهلسوتي يتلا تاراعشلا
 ىلع ةعنطصم ةمحل ءافضالو .يلخادلا كالهتسالل
 ةيراحتنالاو .ماظنلا ةعبق تحت ةججاتملا تافالخلا
 .,يقارعلا دومصلا ةهجاوم يف ةديدج تسيل ةديدجلا

 موجهلاو . برحلا ءدن ذنم اردبك ام وجش ؟١ رحد يذلا

 ةيكيتاماردلاو ةيودملا ةياهنلا ىوس نوكي نل نهارلا
 نييقارعلا نا اصوصخ .ليحتسملا يناريالا ملحلل

 نا دب ال ايلودو ايبرع اعامجا ةظحللا هذه نولظتسي
 تالاحو تازاجنا ىلع ةحوتفملا لاتقلا ةشرو يف هورمثي

 ةحبذملا هيف نرتقت يذلا نهارلا مسوملا اذه فو

 دجي ,عدصتملا لخادلا يف امك ةهبجلا ىلع :ةيناريالا
 .هتهجاوم بجي دحت مامأ هتاذ يل ودلا ءافطالا

 ةحيذملا لعجي ةالابماللا ىلا قالزنالا نا ًاصوصخ
 لوقت نمالا سلجم رئاودو .ءاوقتسا لاح يف ةيناريالا
 ...رمي نا بجي ال ىلودلا عمتجملل ناريا يدحت نا

 ريسببكت مدع يف ةيلودلا ةيغرلل ناعذالا وه بولطملاو
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 مالسلا حلاصل ةيعما ةلواحم : دراليوك يد

 اهيلع نهارت تاجافم ماما بابلا حتفو عازنلا ةعقر
 هتاذ تقولا فو .اهقادها ىلا لوصولل فارطألا ضعب

 ريدي نا نم يبرعلا عامجالاو ينودلا عامجالل نكمي
 زرعي يذلا رمالا وهو .ةكنحب ةيسايسلا ةكرعملا
 .ةيقارعلا ةيركسعلا ةكرعملا

 ةيساسا ةلداعم ىلا ةراشالا نم راطالا اذه يف دب الو

 يركسعلا عافدلا حجن ام ردقب هنا يهو:برحلا يف
 ةيناربالا ةمجهلا فادها طابحا يف يقارعلا
 حواري يبرعلا يسايسلا عافدلا يقب .ةيجيتارتسالا
 , ه8 مقر . ريخالا يلودلا رارقلا فطعنم ىتح .هناكم

 عم فيدر راطا يف ءيبرعلا روضحلا رولبت ثيح
 ىلع ؛رداق هنال :قارعلل فاك اذهو .ىل ودلا روضحلا

 محالتملا بعشلا ىوتسم ىلع امك .ةدايقلا ىوتسم

 وهو .يقابلا زاجنا ىلع .دحاو يريصم ناهر يف اهعم

 هدصرن يذلا لوحتلاو .مساحلا يناددملا عدرلا

 يف لثمتي ةيلاحلا ةكرعملا فراشم ىلعو .ةدرجملا نيعلاب

 قاروا يهو .ةيلودلا ةلسلا يف ةرثؤملا ةيبرعلا قاروالا
 ىلع ةيعافدلا ساوقالا |ادبم نم ةدمتسملا ةوقلا
 اذه نم .ةيسايسلا دانسالا رواحم نع الضف .ضرالا
 تاباوبلا ىلع يناريالا عرقلا نا ودبي :قلطنملا

 ىلا باهذلا اوررق نيذلا نيسئايلا عرق وه ةيقارعلا
 هيف ادب يذلا تقولا يف ءالشالا رطس ىف ةطقن رخآ
 ممالل ماعلا نيمالا ةفقو لذلخ نمو يل ودلا ماعلا يأرلا

 برحلا عفاودل امهفت رثكا راليوكيد ديسلا ,ةدحتملا
 عارصلل ةثدحتسم ةلحرم اهنا ,ناريا اهنشت يتلا
 نوئراقلاو .ةقطنملا يف نيتما ربكا نيب ميدقلا يخيراتلا
 سيل نا ىلع نودكؤي اهناقلطنمو برحلا هذه يمارم يف
 ىلع ىغفطي نا نكمي يفئاط باطقتسا يا كانه
 ينعي برحلا ىف رارمتسالاو .يموقلا فقوملا تايساسا
 ,حيرلا اودضح .ةيناريالا ةوحصلا اورظتنا نيذلا نا
 ةيداديبتسا فسنت نا نم ديال ةوحص ةبا نا اصوصخ

 عافدلاو .نيدلا ءادرب ةفلغملا ةديدجلا ةيرصنعلا

 تمزح ةيلودلا ةوحصلاف  رظتني نا نكمي ال يبرعلا
 امب ةديدجلا ةيراحتنالا ةظحللا هجاوت يهو .اهرما

 . تالوحت نم مزلي
 رمج يف اوخفن نيذلا مهو .نييكريمالا نا تفاللا

 ْق بععرلا ثيو .اهدما ةلاطا ىلع اولمعو .برحلا

 نم اوبلاطو .«لوقعملا فقوملا» وحن اورادتسا جيلخلا
 ةروب رصحب زتلوش جروج ٠ مهتيجراخ ريزو لالخ
 ةمث .ساسالا اذه ىلعو موسرملا اهقاطن يف ةهجاوملا
 راكيب ريبكت مدع ىلع نطنشاوو وكسوم نيب مهافن
 ناك اذاو .اهلبيودت نود ةلولدحلاو ,ةهجاوملا

 نا دعب , ,يئادعا ىلعو ّلع» ةبعل نوبعلي نويناريالا
 لكش يف تلكاتو .اهتاذ ىلع ةينادبملا مهتالواحم تراد

 نم .ةلكشملا ديقعت ىلع اونهار لباقملا يف مهناف .ع ورم
 قارؤوا روبعل اهل يعوضوملا رسجلا ريفوت لجا
 نم :رذاح قارعلا نا يف كش الو .ةقطنملا ىلا ليودتلا

 حبش ةرذاحم .يسايسلاو يركسعلا قئاوتلا لالخ
 . اديقعت رثكا تالكشم ردصم هنا قلطنم نم :ليودتلا
 نؤد لاح هدومصو .اوسالا روظحملا ٍّق عوقو وهو

 .يناريالا فدهلا اذه قيقحت

 مهافتلا ليصافت ةءاضا يف اديعب بهذت ال انك اذاو

 يف رهظ امك :جيلخلا برح لوح يكريمالا  يتايفوسلا
 ةعانق ةمث ناف ءكيفايكير ةمق يف مث .نمالا سلجم

 فشكي نهارلا يناريآلا نيخسنلا ناب ةيلودو ةيبرع
 دافنتسا دعب .ةيقارعلا عارذلا ماما يناردالا سارلا
 ,«ةيبرعلا ةعبلطلا» دكؤتو .ةيملسلا تالواحملا
 تارواشم نا سيراب ىف ةقوثوم رداصم ىلا ادانتساو

 سردسل ايلاح يرجت ,نمالا سلجم اهروحم .ةيلود
 دادغب ىلا ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا دافيا ةيناكما
 نم .ةنهارلا ةيناريالا ةمامغلا عاشقنا دعب .نارهطو
 لامشلا يف امك ,طسوالا عاطقلا يف دوشحلا نا ودبي انه

 ةوهش بورغ لبق ةريبكلاو ةريخالا ةلقنلا دوشح يه
 يفروم دراشتير فخي مل كلذل .نارهط يلالم ىدل ماكرلا
 ةنجل ماما ,طسوالا قرشلا نع لماش نايب يف ارخؤم ٠
 نا يكريمالا باونلا سلجم يف ةيجراخلا تاقالعلا
 راشاو .جيلخلا برح ٍِق ةيسابسا ةيسابسلا فقاوملا

 يف .ملوهكوتسا يف فوكايلوب نيبو هنيب قافتا ىلا

 <# راليوكود فيلكت ىلع يضاملا وينوي /ناريزح
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 سلجم راطا فو ؛ةيملسلا ةيوستلا تايلآ فاشكتسال
 نم برهتب يناريالا بئاجلا نا ملغو .يل يل ودلا نمالا

 ديعفصتلا ىلا بورهلا لالخ نم يلودلا قاقحتسالا

 ,راليوكود هلمحي ايلود ارارق نا اصوصخ .يركسعلا
 فادها ىلع تامجهلا فقو يف لثمتي :يناسنا عباط اذو
 اريبعت ,ةريخالا ةلحرملا يف نارهط اهيلع تزكر ,ةيندم
 .هل ةيظغتو هيف طبختت يذلا ءيركسعلا قزاملا» نع

 .فوكايلوبو يفروم نا .هتاذ قايسلا يف . دكؤملاو
 اددح .ةدحتملا حممالل ماعلا نيدالا عم رواشتلا دعبو

 لامكتسال لبقملا يناثلا نيرشت /ربمفون ٠٠0 ةرتف
 دح ىلا رسفن رمالا اذهو . تيفو ةطاسولا» ملاعم

 هناش نم ,موجه يأب مايقلل نارهط ةعافدنا ديعب
 تباثلاو .اهزواجت وا يلودلا عامجألا ةمانزور ةطبرخ
 مادص سيئرلا ةلاسر نم قلطنا عامجالا اذه نا
 ىلا سطسغا /بآ ةيادب يف اههجو يتلا نيسح
 مالس ىلا اهيف مهاعدو ,نييناريالا نيلوؤسملا
 طورشملا ريغو لماكلا باحسنالا ىلع مئاقلا «ناعجشلا
 ىرسا لدابت ىلعو ؛ةيلودلا دودحلا ىلا نيدلبلا تاوقل
 نمالا نامضب دهعتلاو مالس ةدهاعم عيقوتو برحلا
 ةداقلا رينعا اهموي .جيلخلا ةقطنع ِق رارقتسالاو

 ىلع ليلد ةيقارعلا ةدودمملا ديلا ةسايس نا نوينارسالا

 ناكملا يف ...ديعصتلا ىلا اوعفدناف .يركسع قزام
 مهتاباسح نا رهظو .اطخلا نامزلا فو .اطخلا
 .ىرخا ةرم :«ةيثراك»

 :ةديدجلا  ةميدقلا ةقرافملا مسترت عاقنالا اذه ىلع

 يملسلا رايخلا يف دح دعبا ىلا نوبهذي نويقارعلا
 رايخ يف دح دعبا ىلا نوبهذي نويناريالاو .لقاعلا
 يف ءناريا يف ةيقزأم ةقرافملاو .لوقعماللا برحلا
 لالخ نم اهل الح دجت نا نم دب الو .ىلوالا ةجردلا
 ىلع ةيناربالا بوعشلا اهيف روثت .ةيلخاد ةضافتنا

 لقعي الو .موجلملا توصلاو تلصملا طوسلا ةسايس
 تناك ولو بوعشلا ةيرثكا لاقتعا يف ماظنلا رمتسي نا

 .ةقرحملا يف ادوقو اهلامعتساو ةقهرم

 ةمات ةطاحا ىلع ةيقارعلا ةدايقلا نا ىفخي الو
 ةيملس ةلمحب موجهلا تقبتسا كلذل .نارهط ططخب
 تاينقت ىلا اهؤوجل حبصي ثيحب ؛قاطنلا ةعساو
 دافنتسا دعب .اع ورشم ارما ةرمدمو ةروطنم ةيركسع

 ةلمحلا تيقوتو ...ةيملسلا ةيوستلا ضورع لك
 لح ىلا ةيلودلاو ةديرعلا ةوعدلا عم نمازن توك

 .ريجفتلا قعاوص ليطعتو .«نوتيزلا نصغ
 هنكمت :نآلا ,قارعلا ماما ةحناسلا ةصرفلا لعلو

 ,.برحلا نيزاوم ُْق يجينارتسالا بالقنإلا ثادحا نم

 .يفارغجلاو يرسشبلا قمعلا يف برضلا لالخ نم
 نا كلذ .يناريالا ردقلا ليطعتب ليفك يقارعلا رذحلاو
 قارعلاو .ةيوقلا عارذلا ىلا ةجاح يف مالسلا باطقتسا
 يوقلا قحلا ساسا ىلع .رصنلا عم دعوم ىلع

 تافاسملا وديت ةرم لوألو .قوفنلا ةرادإ ىلع ةرباثملاو
 مل فوخلاو .حوضولا اذه يف قوفتلل ةحرف ةيبرعلا
 وه راهنلا نا ساسا ىلع :ثلاثلا يبرعلا نمزلا دعب

 .يناثلا نمزلا وه.ليللاو لوالا نمزلا
 اهكردن نحنو .ةوقلل ىرخا اهوجو كانه نا :ءلجا

 يف لبقتسملا لكش ددحت يتلا قدانخلا كباشتربع اديج
 0...ةقطخملا

 رّثزم ضاير
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 مايا ذنم ةيسنرفلا ةيمالعالا ةحاسلا دهشت ب
 ؛قارعلا دض «وديب امك ةجمريم» ةديدج ةلمح | لق !

 لتقو لايتغاب ال ,هل ةقالع ال قارعلا امنيب | ل
 دلب وهو ...كانه نئاهرلاب الو نانبل يف نييسنرفلا
 نع عفادي .تاونسس تس نم رثكا ذنم هيلع ىدتعم
 .صالخاو رارصاب مالسلل وعديو هسفن

 ةيزاكلا ةميدقلا تاماهتالا ةفوزعم داعت ةأجفو
 ريربتل هراصناو ينويهصلا نايكلا اهعرتخا يتلا
 تاماهتالا كلت تجار دقو .يملسلا زومت لعافم فصق
 اميسالو ةيسنرفلا فحصلا ضعمل ف 19٠0 ماع
 ةيسئرف ةيزفلت ةانق فيضتست مويلاو ...«دنومول»
 ناودعلا دحمبد اياتك فلا :ايليئارسا» ايفاحص

 تاماهتالا ليطابا ددريو .لعافملا ىلع «يليئارسالا»
 ضرعيو .ةيقارعلا اياونلا نعو هتعيبط نع اهسفن
 نم ملاغلا «ذقنأ» دق ينويهصلا ناودعلا ناكو رومالا
 علطملا جاتحي الو !!قارعلا اهردصم ةيوون ةثراك
 يف تبذك دق ةيرذلا ةقاطلا ةمظنم نآب ريكذتلل هيزنلا
 , تناداو :لعاقملا اذه نع ةقفلملا تاءاعدالا لك هنيح
 ةيناودعلا ةراغلا :هلك ملاعلا نادا امك ,مزحب
 .ةيلود ةنصرق اهربتعاو «ةيليئارسالا»

 نا (لقالا ىلع) ةيزفلتلا ةانقلا بجاو نم ناك دقو
 ايقارع ًايفاحص وا .لباقملاب قارعلا ريفس فيضتست
 ينويهصلا قاحصلا ثيدح يف درو ام ىلع درلل افورعم

 ةينلا نسح رفوت ول ؛ابجاوو انكمم ناك وا ...هباتكو
 هيجوت ,يعوضوملا «يرابخالا» دصقلا ةمالسو
 نم ةمخضلا ,ةيليئارسالا» ةناسرتلا نع هيلا ةلئسالا
 ؛تاونس ذنمو العف ةدوحوملا ةيوونلا ةحلساأالا

 امو .تاقوالا نم تقو يف اهسفن اسنرف ةدعاسمبو

 اذهب «زمئات يدناصلا» اهترشن يتلا ةديدجلا رابخالا

 لوخد نع تاونس ذنم افورعم تاب امل ديكأت الا نآشلا
 ,يوونلا حلستلا قابس ناديم ينويهصلا نايكلا
 ...يوون حالس ٠٠١ يلاوح ىلع هتزايحو

 دج موجه يف

 «نويراسبلا» ةنياهصلا
 يسنرفلا مالعإلا ةزهجا ربع جمربمو دب

 ايفدهو ...ةلمحلا

 بسحت يتلا ةيسنرفلا مالعالا لئاسو ضعب نا
 ,ءايراسي» ءامتنا يعدت وا !«راسيلا» ضعب ىلع اهسفن
 ةدشيوهتلا ةلمحلا هذه .ةداعلاكو ءردصتت يتلا يه

 داعبال ةحضاو ةلواحم ىف قارعلا دض ةديدجلا
 .مئادلا «يلدئارسالا» ناودعلا رطاخم نع راظنالا
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 يناربألا رودلا نع و :يوونلا «يلسشارسالا» حلستلاو

 يتلا ةيباهرالا تايلمعلا يف (هئاكرش ضعبو وه)
 ةيلوؤسملا نعو ؛:ةيسنرفلا ةحاسلا ارخؤم اهتدهش
 ىلع ةرركتملا تامجهلا يفو نئاهرلا ةيضق يف ةيناريالا
 يناريالا ناودعلا نعو .نانبل يف نييسنرفلا دونجلا
 ىوقلا عيمج بجاوو قارعلا ىلع رمتسملاو رركتملا
 لحا نم يعاسملاو لمعلا نددشت نا ملاعلا ىف ةريخلا

 كولس ىلع يناربالا ماظنلا ماغراو ناودعلا اذه ةنادا

 نيناوقلا حارتحاو يملسلا لحلاو ضوافتلا قيرط

 ...ةيلودلا فارعألاو

 هلك كلذ نع تكست اهتاليشمو فحصلا هذه نا

 دض ةديدج ةضرغفم ةيمالعا ةلمح ةأجف رحجفنتل

 لثم افحص نا .ةدايقو اشيحو ايعش :قارعلا

 يتلا يدوج يد نامنقتإ) و (دئوفول) ى.(نويساربعل)
 تالاقم رشن نع ددرنت ال (!«نويراسي» ةنياهص اهريدي
 نس «لدرتن امر و «لاقد ام» و هعاشب امد ىلا دنتسنت

 ىلا وا تاذلاب ناريا رداصم ىلا وا ؛ !ةدكؤم ريغ رابخا
 اهترصانمو قارعلل اهئادعب ةفورعم ةيتوريب فحص
 .اهتافلحو نارهطل

 امات الهج نوديب «:نيادفاحصلا» ضعن نا .بيرغلاو

 ةيرخسلا ريثت ةجرد ىلا .هبعشو ؛قارعلا نوؤشب
 ضعبل كحضمي نا ألا اهماما ناسنالا كلمي الو .ءاثرلاو

 .صصقو تاياكحو معاّرم نم ددرتب ام

 ةيفاحصلا طاسوالا نيب نم نا احضاو ودببدو

 سفن يف ضرغلو) نولواحي نم كانه (ةيسايسلاو)
 ةيداعملا باشرالا تايلمع ءارو فقت يتلا تاهجلا

 «ةسردم» ديجمتو ةيكزتل نوعسي نمو ءاسنرفل
 !«باهرالا ةمواقم ىف ىذنحي لاثمك يليئارسالا باشرالا

 جيورتلا ةلصاوم نع نوفكي ال اعيمج ءالؤهو

 مامر ىنمرجطع مهفتع - 3

 قلازم ىلا اسنرف عفدل ةلواحم يف ةريرشلا مهمالحال
 ةدخي امب ,ةيبرعلا ةقطنملا يف اهتافلاحت ليدبتب ةرطخ
 - ينويدبهرملا فلاحتلاو ةينويهصلا حلاصملا

 ةيسنرفلا  ةيبرعلا تاقالغلا ىلا ءيسيامبو .يناريالا
 ...ةيبرعلا ةقطنملا ف يسنرفلا رودلا ىلاو

 !هيسفن رتولا ىلع برضلا
 ىلع هانمتيو همعّري ناك ام رركي لازر ام ضعبلا نا

 ال نمو ١1987. ذنم اميسالو برحلا تاونس ىدم

 تناك يتلا 1187 ماع دنومول تايحاتتفا ركذتي
 يتلاو ؛ةكرعملا تاحاس يف قارعلا طوقسب «ابنتن»
 يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا ينبت ىلا وعدن تناك

 ؟ربكألاو مهالا اهرابتعاب ؛ناريا ليضفت»
 رابخألاب عوفشم يناريا موجه لك عمو

 مالعالا لئاسو ضعب تناك ؛ةيليوهتلا تاقيلعتلاو
 رصنلا ناب اهءارق ءربخت» و «كالفالا» دصرت ةيبرغلا
 هذه يف ريبكلا ناودعلا مطحت اذاف .ديكا يناريالا
 نيمتاك :«نومجنملا» تكس كلت وا ةيقارعلا ةقطنملا
 قوف ام» ةيسيراب ةفيحص ترشن دقو !مهمالحا ةرارم
 يتلا «ةثراكلا» نع اليوط الاقم مايا ذنم !«ةيراسيلا
 اهنع تنلعا يتلا ؛كوكرك ةيلمع» ٍببسب قارعلاب تلح
 لورتبلا ناب ةفيحصلا تمعزو .مولعم ليبطتب ناريا
 يفو ريغص ربخب الا رشت مل اهنكلو !فقوت دق يقارعلا
 بناجالا نييفاحصلا ةرايز ءابنا ىلا يشماه ناكم
 مهديكاتو ؛ةيلورتبلا اهتآشنمل مهدقفتو كوكركل
 .نارهط معازم بذك ىلع اعيمج

 !مهاجاف ليبصألا ندعملا
 تاموجهلا نم ةليوط ةلسلس قارعلا مطح دقل ...

 ةرم لك يف و ١1187. ذنم تاونسلا ىدم ىلع ةيناربالا

 ىلع ضعبلا رصي اذاملف .«يئاهن» موجهلا نا لاقي ناك
 ماما لهو !؟هتابغرل جيورتلا ءارو قايسنالا ةلصاوم
 تمادام ةيلاعلا هتاردقب لاتقلا ةلصاوم الا قارعلا
 ...؟مالسلا ضقر ىلع ةرصم نارهط

 وه هسمط نييبرغلا نييفاحصلا ضعب لواخي اممو
 مانالا ذنم تنلعا دق ةيقارعلا ةيسايسلا ةدايقلا نا

 تلبق اهناو ؛يملسلا لحلا يف اهتيغر نع برحلل ىلوالا
 تفقواو لب ,ددصلا اذهب ىل ودلا نمالا سلجم تارارق

 .يويسأ سدئر ءادنل ةياحتسا دحاو فرط نم لاتقلا

 ,نييناربالا نيلوؤسملا ىلا ءادص سيئرلا ةلاسر ناو
 جيوتت يه .ةلداع ماليس تاحرتقم نم هتنمضت امو

 .اديج ةفورعملاو .هذه ةيملسلا قارعلا فقاومل
 نا مالقالا ضعبل ولحي امك رخآ ببس يا جاتن تسيلو
 .جورت

 مهوتي يذلا هدحو وه قارعلا نوؤشب لهاجلا نا
 مهضرا نع اعافد .لاتقلا ىلع نييقارعلا ةدارا ناب
 برحل ناف عبطلابو رسكنتس .مهتدايسو مهفرشو
 .اهلكاشمو اهتايبوعص تاونس تس نم رثكا ترمتسا

 رثكاو لب اهلثم تناع .ةعقوتم ةيبلس تازارفا ةمثو
 ةيشافلا دض ةيعافدلا ريرحتلا بورح ربكا ىتح اهنم
 نع اوفشك دق نيدقارعلا نكلو ...نيرشعلا نرقلا يف

 ادومصو ةيحضتو ةلوطب :قلاتملاو لدصالا مهندعم

 :تاذ ناركنو

 وه ضرغملا زيحتملاو قارعلا نوؤشب لهاجلا ناو
 موعزم «:يملس لح» نع ماهوالا دهدهي يذلا هدحو

 يف يموقلا يمدقتلا مكحلا باسح ىلع حتي برحلل

 هسمئر دهع و هدسهع-ؤ حالفلا لصح يذلا قارعلا

 ,هتناكمو هقوقح ىلع لماعلا و :هضرا ىلع نيسح مادص

 داركالاو .ةئاطعو هطاشنل صرفلا عسوا ىلع فقثملاو

 ال ةديرف ةبرجت يف ,يتاذلا مكحلا يف مهقح ةسرامم ىلع
 ضرالا ناو ...ةقطنملا نادلب نم قارعلا ريغ يف دجوت
 عم ةرددهملا ناو ,نييقارعلا ضرا يه مودلا ةددهملا

 .نيبجلا قرعب هوققح امو مهتازجنم عيمج ضرالا
 نم كاذ وا اذه عقوتي لهف .ليوطلا لاضنلابو
 ملسي نا (!!ابرع وا بناجأ) نيصبرتملاو نيدقاحلا
 مهلبقتسمو مهرضاحو مهضراو مهسفنا نويقارعلا
 ةدابقب اوطرفد نا وا ءءارفصلا ةينيمخلا ةجوملا ىلا

 ءامتالا جراعم ىلا مهب تمدقتو .اهسفن مهل ترذن

 ؟!ةماركلا و ةزعلاو ءاندلاو

 ؟فدهلا اه ندا

 نييفاحصلا ءالؤهل نكمي ال ىرخالا ةهجلا نمو
 حنرتت يتلا يه ينيمخ ناريا نا اولهجي نا مهريغو
 يف و .ةلحفتسملا ةيلخادلا اهتاضقانت مخز تحت مويلا
 ناكرزاب ةلاسر تفشك امك اهسفن ةطلسلا ةمق
 ةيريتسهلا ةيديدهتلا نارهط تاخرص ناو ...ةريخالا
 ةيبرغ فحص يف اهادص ددرتب يتلاو :قارعلا دض

 يسايسلاو يركسعلا قزأملا رتست امنإ (!ةيبرعو)
 ءالؤه فرعيو .ةيلودلا اهتلزع يركفلاو يعامتجالاو
 فيكو ةوقلاب هدونج يناريالا ماظنلا دشحي فيك
 تارشع بوره اديج نوفرعيو ,برحلل لافطالا قوسي
 ايكرت ربغ) يناريالا ميحجلا نم جراخلا ىلا فالآلا

 نا (نوعدي امك «نويراسي» مهو) نوفرعي امك . (ةصاخ
 ىوقلاو رصانعلا نورحنيو نودراطي ينيمخ سارح
 ,يدركلا بعشلا ءانباو ةيناريالا ةيراسيلاو ةيمدقتلا
 ,فنعلا ىلع دمتعت ةيجراخلا نارهط ةسايس ناو
 ,ةيلودلا تائيهلاو يل ودلا فرعلا راقتحاو ةيجمهلاو
 ؛:نئاهرلا ذخا امدسالو :ةلودلا باهرا مادختساو

 طغضلا ضارغال يلودلا لماعتلل ةيسيئر ةليسو
 نارهط اياحض مه توريب نئاهر ناو .زازتبالاو
 . (نارهط ءافلح ضعبو)

 راكفا وا فادها ةيا نعف .هلك اذه دعبو ؛نذاو
 مأ .حلاصم ةئا نعو فقفحصلا هذه عفادت «ةيراسن»

 قارعلا ىلع دقحلا دقع نع رمتسملا سيفنتلا هنا
 اياضقلا ىلا ءيسب ام لك عم فطاعتلا نعو .برعلاو

 ةيبرعلا ةمالل ضرعتي فرط لك عمو .ةيبرعلا
 ...؟!نيممعم اسرف وا اوناك ةنياهص ءاهيلع يدتعيو
 ريغ ةيداعملا ةيمالعالا فقاوملا هذه ينعت ال لهو
 لمأب يسنرفلا رارقلا يعناص ىلع زازنباو طغض ةيلمع
 ةسايسلا ىلع ةريطخ ةيساسا تاليدعت ءارجإ
 يناريالا «يليئارسالا» يئانثلا هاجتاب ةيسنرفلا
 ضعب تيسن لهو ...؟ايمالعاو ايركسع فلاحتملا
 نييباهرالا لئاسر رشن نا هذه مالعالا لئاسو
 نا الا نكمي ال ,نيملستسملا نيكاسملا مهاياحضو
 زازتبا ديرت يتلا ةيجراخلا تاهجلاو باهرالا عجشي
 ؟باهرالا اذهب اسنرف

 ةعلق لظيس قارعلا نا نم نوقثاو انناف نكي امهمو
 نا نمو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ءيضي ارانمو .ةدماص

 حلاصلو ريخب لظتس ةيسنرفلا  ةيبرعلا تاقالعلا
 يفو انتقطنم يف نمالاو ملسلا حلاصلو .نيفرطلا
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 فارطالا تمدق ؛نآلا ىتح 17 ماع ذنم 3

 نم الئاه امجح ةينعملا ةيبرغلا ةفظنألاو
 ,ةيميلقالاو ةينمالاو ةيسايسلاو ةيئدبملا تالزانتلا
 يتلا ةعونتملا ةيووستلا تامدخلا نم ريثكلا تداو

 .لايخلا نم ايرض :كلذ لبق .اهيف ربكفتلا درجم ناك

 تاءال» نإب فقاوملا ف عيظف روهدت لصح دقل

 نيبو (فارتعا ال عا 3 تاضواقع9) :موطركلا
 غوزتره ميياح نكمت يتلا ةنهارلا ةيبرعلا عاضوألا
 حيصا هنايك نأب قدشتلا نم ينويهصلا نايكلا سيئر
 نوعمشل حيتتو .طسوالا قرشلا نم ايوضع اءزج
 ريغو «يبرع» لوؤسم نم رثكا عم شقاني نا زيريب
 يف ءارحصلا برح نم اهلك ةقطنملا اياضق يبرع

 نايكلل نا رابتعاب قرشملا يف جيلخلا برح ىلا برغملا
 ذه ...!ةيجيتارتسا حلاصم اهتاروطت ىف ينويهصلا
 يتلا ةينيطسلفلا ةروثلا هيف تلوحت يذلا تقولا يف
 ,1915/ ماع ىصانلا دبع لامح لاق امك «ىقيتل تدلو»

 عالتقالاو درطلا ىوق اهقحالت ءاصع رسكم» ىلا

 ىلا ةيبرع ةمصاع نم ةيزازتبالا طوغضلاو ديرشتلاو
 !ىرخا

 هذه نا وه لاقي امك  ؛ًالب نيطلا ديزي امد لعلو
 تناك ةعيظفلا ةيووستلا تامدخلاو تاآلزانتلا

 ىتشب ةديقملا ءانيس ءانثتسابو :نآلا ىتحف ,ةيناجم
 تاوقلا عاوناو ةيركسعلاو ةيسايسلا طورشلا
 لالتحالا تاوق لجت مل .تائيتسنجلا ةددعتم

 يتلا ينضارالا لك نم دخاو رسبنش نع يشؤسيهصلا
 ملو ١1948(! نغ ثدحتن ال ىتَخ) 14517 ماع اهتلتحا
 ارتمتنس ءالجلا اذه هاجتاب ةيسايسلا ةيلمغلا مدقتت
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 يامر عافت ىلع ةيكري ةف
 وعش ةكرحلا هذ الخ ةحتتاابامت ىنقتعلا/ لغ لد: ردو

 دعب ةيمسرو ةينلع ةروصب ديوهتلاو مضهلاو مضلا
 .ةيعقاوو ةيلعف ةروصب ءاهتنالا تبراق نا

 مل ينودهصلا ودعلا نا وه هلك اذه نم رطخالاو
 امع ةينعملا ةديرعلا فارطالاو ةمظنالا دوارب دعب
 ةطساوب :تامدخو تالزانت نم همدقت نا نكمد

 ندرألل يحوي نآك ةلتخملا يضارالا ريصمب حيولتلا

 ةيبرغلا ةفضلا نم باحسنالا لاصتحاب ةمظنملاو

 رمالا يلوتتس يتلا ةهجلا لوح عازن امهنيب ثدحيل
 يروسلا ماظنلل يحوي وأ ...!باحسنالا دعب اهنف

 ذنم ةلحرملا هذه زواجت دقل !..نالوجلا يف كلذ نم ءيشب
 نع تامدخلاو تالزانتلا عزتني راصو .ةليوط ةرتف
 يضارا نم برعلا ةزوح ف يقب ام ىلع ةمواسملا قيرط
 !لالتحالا ةرئاد جراخ

 سنوت ىلع ةينويهصلا ةراغلاب ريكذتلا حبصا دقل
 ةيلمع زاجنا يف ةيسنوتلا تاطلسلا لاجعتسال ايفاك
 ديدهت راصو .اهيضارا نم ريرحتلا ةمظنم داعبتسا
 ينذويهصلا يسايسلا لمعلا تايلوا نم ايبيلو رئازجلا
 !كلت وا ةدضقلا هذه نم ةنيعم فقاوم امهزازتمال

 يف ناك ةاروتلا لصأ نا لوج باتك رودص راصو
 تاطلسلا فوخ ةراثاب اليفك ةيبرعلا ةريزجلا
 .اضيا ةيدوغسلا

 برتقا املك ةيزازتبالا تايناكمالا دادزت عيطلابو
 ىتح لب ...جيولتلاف .ةلتحملا نيطسلف دودح نمرمالا
 ةادا لكشب .ةيقرشلا ةفضلا لبقتسم ددصب ..حيملتلا
 ةيسايس تاروطت ثادحتسال ودعلا دي يف ةيوق طغض
 فقاوم يف و ةينيطسلفلا  ةيندرالا تاقالعلا يف ةنيعم

 بيس نا نعزيريب ثيدح) .ىمألاب ةيفعم ىرخا ةيبرع
 فاشتكا وه ريخالا ينيطسلفلا  يندرالا فالخلا

 كل

 دح ىلع !ةطلسلل اعوزن تافرع ىدل نا نيدسح كلملا

 .(همعز

 درجمف قشمد ماكخ عم لصخحت هسفن رمآلاو
 نافئمطالا مدع لوخ يكريفا قا ينويهص حيرصت
 وحن ماكحلا كئلوا عفدل يفكد «قشمد» اياون هاجت

 ديعت اهنا نودقتعي يتلا تاءارجالا وا فقاوملا ذاختا

 مدع ةرجي نا نكمي ام مهينِجَتو اهباصن ىلا رومالا
 ىلع وأ مهيلغ ينويهصلا وا يكريمالا نانئمطالا
 دمحت ال جئاتن نم نانيل يف مهدوجو لاكشاو مهدوهج
 !اهابقع

 يداددللا نونحلا يفاهسفم ةروبصلا

 دودح دنع فقوتي دعب مل يزارتمالا بولسالا اذه

 ىوقلا نم ريثكلا عم هجئاتن يتؤي حبصا لب ؛ةمظنالا
 ,راودا وا رود ىلا علطتت يتلاو ضرالا ىلع ةلعافلا
 اهلخاد يف علطتلا اذه جاضنا يرجي انايحاو
 !ايبعانطصا

 اهثتكم اطغض ارخؤم يناتبللا :بوتجلا دهش دقو
 :ةبكرملا ةيزازتبالا ةيلمعلا هذهل

 لوخد نأب يروسلا ماظنلل حيولتلا ىرج :الوأ
 ناك) نانبل يف ىرخا قطانمو ةيبرغلا توريب ىلا هتاوق
 ينويهصلا وزغلا دعب بيبح بيليف قاقتا اهنم همرخي
 طبترم هنا ريغ ...انكمم حبصا دق ١1987( ماع

 وهو ...بونجلا يف ةينمالا تابيترتلا عورشمب
 هيلا لصوتلا يف هحاجن لاح يف يدؤيس عورشم
 هرادتعاب هلك نانبل يف هدب قالطا ىلا هنامضو هتياعرو

 تتبثا يتلاو ةقوثوملاو ةرداقلا ةديحولا ةهجلا

 ةلهؤملا يلاتلابو :نالوجلا ف اهتادهعتل اهمارتحا

 ىلع تاوقلل ديدج «لصف». يف لياقملا فرطلا نوكتل

 !هسفن فدهلا ىقببو يدبالا ريغتت ...تاميخملا دض ةددجتملا برحلا
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 !ةينانبللا دودحلا

 ماما حاتملا ريخالا ناحتمالا وه ع ورشملا اذه.نا :ايناث

 ٍِق يمدلقالا ترود ةداعتسال يىلاحلا يروسلا ماظحلا

 هتدعاسمل ملي ام ريفوتب ليفكلا رودلا وهو .ةقطنملا
 !ةقناخلا ةيلخادلا هتمزا نم جورخلا ىلع
 :دوكنللا» ىلوت بارتقا عم ٠ ,ع وريشملا اذه نا :اثلاث

 لقن نم هقفاري امو) ةينويهصلا ةرازولا ةسائرل
 ىلا ةييرغلا ةفضلا نم ةيوستلا يعاسم عوضومل
 فرطلا يروسلا ماظنلا لعجيس (نانبل بونج
 يتلا ةيووستلا يعاسملا لكب يسيئرلا بطاخملا
 ةيلود تاقاقحتسا لظ يف ةمداقلا ةلحرملا اهدهشتس

 .يلاحلا يتايفوسلا  يكريمالا راوحلا اهزرفي ةريبك
 اذه نأب .:لمأ ١ ةكرح وحن هسفن هجونلا ىرج :اعبار
 يف حاجنلل اددجم ةصرفلا اهماما حتفي عورشملا

 ةيفصت ةيلمعب تفلك امدنع هيف تيسر يذلا ناحتمالا

 .اهيف تلشفو توريب لوح ةينيطسلفلا تاميخملا

 بزح» و «لمأ» نيب ةيماح ةسفانم ريجفت ىرج :اسماخ
 ةسفانملل ةهباشم .بونجلا ىلع ةنميهلا لوح ؛هللا
 لوح ١941١ ماع دعب ةمظنملاو ندرالا نيب تحرط ينلا

 نحش ىرجو !:«ةينطولا ةطلسلا» و ةيبرغلا ةفضلا
 تاحيرصتلا نم ريثكلاب ةحلسملا ةسفانملا هذه

 رمي اهيف حاجنلا نأب املع .ةيزازتبالا ةينويهصلا
 ةينيطسلفلا تاميخملا طيض ىلع ةردقلا تايثاب اعطق

 بونجلا يف ينويهصلا ينمالا سجاهلاف .كانه

 لك مغر .ينيطسلف سجاه ةياهنلا يف وه ينانبللا
 فاشتكا انل نآ دقو .ىرخالا ةيليلضتلا تاحورطالا
 اكريماو ينويهصلا نايكلا فقاوم نيب ريبكلا قرافلا

 يتلا ىوقلا نم امهفقاومو ءامهجعزت ينلا ىوقلا نم
 .العف امهحلاصم ددهن

 - امل مز1 نحنا مهما 15

 تاحاعزا لمحتت هلك برغلا اهعمو اكريما نا
 اهنكل ...ةليلق تسيل تاجاعزا يهو ةينيمخلا ةكرحلا
 ةكرحلا هذه هتققح ام عم ةنراقملاب انيش يواسن ال

 ةيجيتارتساو ةيويح حلاصم نم برغلاو اكريمال
 ءاطعاو ةيقارعلا َّي ةيناردالا برحلا رارمتسا اهزريا

 يكريمالا يركسعلا دوجولا يمانتل عئارذلاو تارريملا

 ةحلسالا نم اهل رصح ال تادمك كالهتساو .ةقطنملا يف

 هذه ؛هتزجنأ» امو ...طسوالا قرشلا ءاحنا لك يف
 ىوقلا باسح ىلع ةبصعتملا ةيعجرلا ةكرحلا
 يف ةيمدقتلا ةيموقلاو ةينطولاو ةيررحتلا تاكرحلاو
 تاقاقشنا نم هتثدحا امو .ةقطنملا مومعو ناريأ

 .هلك يمالسالا ملاعلا يف ةيبهذمو ةيفئاطو ةيرصنع
 يف نيدرمتملل ةيدئاقع ةئبعتو معدو مخ نم هترفو امو
 .ريثك كلذ ريغو ناتسناغفا

 ّدم طقف اهنع ربعي ال ةخراصلا ةقيقحلا هذهو
 .هريغو داتعلاو ةحلسألاب ناريال ينودهصلا نابكلا

 ينويهصلا نايكلا مايق ابضيا اهنع ربعي لب
 اهيف ضرعنت ةرم لك يف تاميخملا نم صاصتقالاب
 لك يف دوهيلا سنك نم سينك وا هتارئاط نم ةرئاط
 كلذب مئاقلا ناك ناو ىتح .فنع لمعل ملاعلا ءاحنا
 ىلا تمب ال صخش قلطم وا ايئاريا وا ايناتسكاب لمعلا

 ناك ةبكرملا ةيزازتيالا ةيلمعلا هذه نمض :اسداس
 :ةصاخ ةيمها امهل ناحيرصت كانه
 قحسا ينويبهصلا عافدلا ردزول حيرصت وه :لوألا

 ةقطنملا طبض ف تحجن «لمأ» نأ ول هيف لاق نينار
 هبحومب ملستت قافتا ىلا انعم لصوتلا ىلع تقفاوو

 ...«يب ونجلا نانبل شيج» نع ىنغ يف انكل .اهيف نمالا
 يف «لمأ» لشف ىلع هثيدح نم رخآلا مسقلا يف زكر مث
 رصانعلا حلاصل كانه ةطلسلل اهنا دقفو ةقطنملا طبض
 !ةفرطنملا

 يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسمل ثيدح وه :يناثلاو
 عوضوم ىلع هيف زكر سرفنوكلا ماما يقروم دراشتير
 ةينما تابيترت ىلا لصوتلا ةرورضو يئانبللا بونجلا
 نانبل ىلا نيينيطسلفلا نيلتاقملا ةدوع ىلا اريشم كانه

 قيرط نع ةينيطسلف للست تايلمع» لوصح ىلاو
 !«ةيروس ةرطيسل ةعضاخ ريغ رحبلا

 :«ةيديشرلا برح.» ليبق نيحيرصتلا نيذش نا
 يذلا فدهلا نع ةحضاو ةركف نايطعي اهلالخو
 ةيكريمالا  ةينويهصلا زازتبالا ةيلمع هوحن كرحتت
 تاميخم يف ينيطسلفلا دوجولا وهو الا .ةبكرملا
 .بونجلا

 نا ةروكذملا برحلا تعلدنا فدهلا اذه قاطن ىفو
 تحت الصا عقاولا ميخملا كلذ ءلما١ تاوق ترصاح
 ىلع يخوراصلاو يعفدملا اهفصق تآدبو اهترطيس
 نم هديرجت وه اهفده نا ةحارص لكب ةنلعم هخاوكا

 نانبل يف ةحلسملا ةديحولا ةرؤبلا هنأكو ...حالسلا

 !«نمآلاو مالسلا»

 هقلعيام ىدم ىلع ربكا اءوض يقلي امبرو
 نا :ناهر نم فدهلا اذه ىلع ةنياهصلاو نويكريمالا
 ىلا لوصولاب ةيروسلا تاوقلل ءامهحامس» ىلا ريشن
 دعبت ال يتلاو ينانبللا بونجلا قمع يف ةقطنملا كلت
 ١١ نم رثكا ةلتحملا نيطسلف عم دودحلا نع

 يف ةيندنللا .زمياتلا» ةفيحص تدكا دقف ...ارتموليك
 تناك ةيروسلا تاوقلا نا روص نم نيتيلا وتم نيتلاسر

 اهسايلب :ةيديشرلا برح» لالخ كانه دهاشت
 ىلا ةكرعملا يف مهاست تناك اهنأو يمسرلا يركسعلا

 .«لمأ+ تاوق بناجح

 ىلع ءاضقلاب ينودهصلا - يكريمالا مامتهالا اذه

 ةميقلا هرربت ال قوطملاو ريغصلا ةيديشرلا ميخم
 نمض رمالا جردا ولو ىتح .ميخملا كلذل ةيعقاولا
 ةيفصت ىلا ةيمارلا ةرمتسملا ةينويهصلا ةطخلا قانس

 ؟!ةيلك ةيفصت نانبل يف تاميخملا
 ةيظنملا وه فدهلا

 ةيفارغجلا ةطيرخلا ىدعتي ,ةقيقحلا يف , رمالا نا
 ةدحتملا تايالولاف  ةكرعملا ةحاسل ةيركسعلا وا

 ندرالا ىلع طوغض نم اهنكمي ام ىصقا تّركر يتلا)
 ةمظنم درطل ةيبرعلا مصاوعلا نم امهريغو سنونو
 ينويهصلا وزغلا اهدرط نا دعب اهريجهتو ريرحتلا
 مسقلا نم يروسلا ماظنلا اهدرطو نانبل نم مسق نم
 ةيؤر ناعيطتسي ال ينويهصلا نايكلا اهعمو ...(رخآلا
 نم تينت مصاوعلا اههجو يف تدس يتلا ةمظنملا هذه
 دق جئاتن نم كلذل ام لكب بونجلا تامدخم يف ديدج

 نابكلا دض رشابملا يركسعلا اهمجح نوكي

 يذلا يسايسلا اهمجح نم ريثكب لقا ينويهصلا
 ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع يوق عقوم ىلا اهديعي
 يتايفوسلا داحتالا هيف لذبي يذلا تقولا يف ,ةقطنملل

 نيب راوجلا قيرط نع ةدوعلا هذه معدل ةريبك ادوهج

 .رئازجلا يف يديجوت ينطو سلجمل ةوعدلاو تامظنملا
 نيب ةمظنملا ريصم لوح يسايسلا مادصلا اذه نا

 نيبو ةدحتملا تايالولا لبق نم اهريجهتو اهتقحالم
 نم ءزج وه ,يتايفوسلا داحتالا ليق نم اهروضح معد
 قافولا ةلحر يف ةيميلقالا اياضقلا لوح مئاقلا لدجلا
 نم للقي وا يفلي نا نود) . نيقالمعلا نيب ديدجلا
 يف ةسكنل ضرعت دق لدجلا اذه نوك كلذ ةيمها
 ةعدبط نم اذهف ةتقؤم ةسكن نوكت اميرو ...ادنلسيا

 كلتل ةيقيقحلا ةيوهلا يهو ...ةيمسرلا ريغ تاثداحملا

 .. (ةمقلا

 كلذ نيب :ةيديبشرلا برح» لصتت روظنملا اذهبو
 رصقلا كلذو ينانبللا ءىطاشلا ىلع ريغصلا ميخملا
 ىريبكلا ةيلودلا جنرطشلا ةبعل هيف رودت يذلا ريبكلا

 ةركلا لامش يف ةدمجتملا ءىطاوشلا ىلع نيقالمعلا نيب

 .ةيضرالا
 عقومل ةلماشلا ةروصلا هذه متتخن نا انل ناك اذاو

 نلف ...اهفارطإ تايؤهو اهتيوهو ؛ةيديشرلا برح»
 يكيجلبلا نويزفلتلا هارجا ثيدح نم ةلالد رثكا دجن
 يف يىلاحلا اكريما بودنم زرتلاو نونرف لارنجلا عم
 نم ريثكلا يف صاخلا نافغير ثوعيمو ةدحتملا ممألا

 85/1٠١/5: يف نينثالا ءاسم عيذا دقو ةيرسلا تامهملا
 عفاد ثيح ...ةروكذملا برحلا عالدنا جوا يف يا
 يتلا ةلمحلا دض يروسلا ماظنلا نع هيف زرتلاو

 هنأب فرتعاو .«باهرالا» عوضوم ددصب اهل ضرعتي
 ىرخالاو ةينلع امهادحا اريخا قشمد يف نيتمهمب ماق
 :لاق عش -.:ةيوس

 داحتالل اقيلح سيل يروسلا ماظنتلا نا»
 راطالا يف الو ...يموجهلا راطالا يف ال يتايفوسلا
 [0!!«يعافدلا

 ردب ناندع
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 ءيش لك ينانبللا شيجلا عم ةرشابملا ةهجاوملا ىلا تايشيلبملا نيب مادصلا نم

 بعل ىلع .دسا ظفاح يروسلا سيئرلا صرح
 رثكأ تناكو .ماكحاو ةقدب يطرشلا رود

 ىلع اهادا يتلا كلت :ةراثا دهاشملاو لوصفلا

 ةيكريمالا ءاوضالا لظ يف .ينانبللا حرسملا ةبشخ
 تاوقلا تلخد ١141/5 ماع يفف .ةرهابلا ةيبوروالاو
 ةقفاومو .ةيكريما ةكرابمب «نانبل ىلا ةيروسلا
 ماع يف ةيقرشلا قطانملا نم تجرخا مث ,«ةيليئارسا»

 تيدتنا يتلا اهتامهم ءادا نع تزجع نا دعب «:

 2194817 ماع يف نانبلل ينويهصلا وزغلا ناك نا ىلا .اهل
 مادطصالا ناكو .لبجلا ىلا تاوقلا هذه تبحسناف
 ىدا يذلا رمالا ,قطانملا ضعب ىف يواسأملا يركسعلا

 .عاقبلا قطانم ىلا اهباحسنا ىلا
 طقس يتلا ةريهشلا .تارئاطلا ةرزجم نم مغرلابو

 يروسلا سيئرلا لظ ؛ةيروس ةرئاط ١ يلاوح اهيف
 ةهجاوم يف ءاهريتوتو ءاوجالا نحش مدع ىلع اصيرح

 قالطا فقو قافتاب لوبقلا دعب :ينويهصلا نايكلا
 عاقبلا قطانم يف ةينويهصلا تاوقلا فوقوو .رانلا
 تقولا فو .ةيروسلا  ةينانبللا دودحلا دنع يبرغلا
 عفدت ةيلودو ةيميلقا تايطعم هيف عمجتت تناك يذلا
 يروسلا سيئرلا ناك .ةيركسعلا ةهجاوملا هاجتا يف
 ,ةيتاراعشلا ةغللا ريغيف ةهجاوملا حاير داعبا يف عربي
 ريرحتلا ةمظنم عم ةرشابم ةهجاوم يف لخديو
 سلبارط ف ء.11817 ماع ىف ثدح امك .ةينيطسلفلا

 دض .ىرخا كراغم ضوخي وا نانبل يلامشب
 ديعتسيف ؛11857 و 118٠2 يماع يف ثدح امك .ةيبرغلا

 اهتلكوا يتلا ةمهملا ءادا ىلع صيرحلا يطرشلا رود

 . 191/5 ماع يف نطنشاو هيلا

 تاوصا تعفترا امدنع .يلاحلا ماعلا عيبر فو

 ةسرامم يف طروتلاب قشمد مهتت ةيبورواو ةيكريما
 هداحتا قف يروسلا سيئرلا عفدنا .هدمو باهرالا

 ١5 لوا نيرشت ١4 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ايناملا ةيجراخ ريزو ىقتلاو ايفالسغوي رازف .برغلا
 ىلا لقتنا مث ءاهيف رشنيغ شيرتيد سناه ةيبرغلا
 عم ويردناباب سايردنا اهئارزو سيئر اطسوم نانويلا
 ,نيسح كلملا نم ابرتقم ندرالا ارئازو .نطنشاو
 .نانبل يف هرود ةداعتسا ىلع هتردقب نييبرغلل احولمو

 نمالا ةزهجا اهعمو ةيروسلا تاوقلا تداعو

 ويلوي /زومت رهش ف ,ةيبرغلا توريب ىلا تارباخملاو
 يف ةينيطسلفلا تاميدخملا ترصاحو .19/5 ماع نم

 ذخا مث ؛:ةيبرغلا توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا
 نانيل يف ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا زاهج سيئر
 هاجتا يف هلاجر نم ديدعلا برسي ناعنك يزاغ ديمعلا
 يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا لاعشال بونجلا
 سدئئرلا ديري يتلا فادهالا نا زري و .ةقطنملا كلت

 توريب ىلا هتاوق ةداعا لالخ نم ءاهقيقحت يروسلا
 يا :ةميدقلا فادهالا اهسفن يه لازت ال ؛ةيبرغلا
 نم اهيطشو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءاغلا

 .ةقطنملا يف يسايسلاو يركسعلا عارصلا ةطيرخ

 ةقفصلا بيترت ىلع روهش ةعبرا يلاوح رورم دعبو
 ةهجاوم يف ؛ هسفن يروسلا سيئرلا دجي :ةديدجلا
 ريفسلا زرتلوو نونرف تارادزف .ةمهاد تاقاقحتسا

 ريدم يسياك ميلوو .ةدحتملا ممالا ىدل يكريمالا

 ةيجراخلا ريزو دعاسمو ,((.1.4) ةيزكرملا تارباخملا
 ناك يتلا تادهعتلاو ءقروم دراشتير يكريمالا

 ءوض يف هعضت .اهمرتلا دق يروسلا سيئرلا
 ىلع كرحتت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمف .تاباسحلا

 ال نويبرغلا نئاهرلاو .ةوقب ,ةينانبللا ةحاسلا
 ,ديدش بيذعتل عضخا مهضعبو .نيزجتحم نولازي
 ناو :مدعأ دق مهمظعم نا ءىرخأ تامولعم حجرت اميف
 ,ةيبرغلا توريب يف قشمد اهتذفن يتلا ةننمألا ةطخلا

 تالؤاست ريشي يذلا رمآلا ةبيدش تاسكنل ضرعتت
 يف نمالا طبض ىلع يروسلا سيئرلا ةردق نع ةديدع

 رداصملاو ةيمسرلا تامولعملا تناك ناو .نانبل
 تايشيليملاو قشمد يف مكحلل نا حجرت ةيركسعلا
 .نئاهرلا زاجتحا يف ايساسا ارود .هعم ةفلاحتملا
 ضعب لايتغاو .فراصملا ىلع وطسلا تايلمعو
 اهل ةيروسف .ةيسايسلاو ةينيدلا تايصخشلا
 عم انايحا يقتلت تاباسح يهو :نانبل يف اهتاباسح
 .ىرخا نايحا يف اهنع قرتفتو . لودلا ضعب تاباسح

 اهيلع طلستت ينلا قيشمد تاطلس نا مهملاو

 ةيبوروا مصاوع اهمهتتو .رخا ىلا تقو نم ءاوضالا
 :ةعرسب طيخلا سأر طقتلت يخلا اهيسقن يش .ةيبرغو

 تارباخملاف .اهدلا لوكوملا رودلا ةداعتسا ىلا دمعتو
 رسهش يف سيراب تاريجفتب تمهتا يتلا ةيروسلا
 يهو «ندنل ف مكاحت يتلا اهسفن يه .ريمتبس /لوليأ
 ام اذا :ةيبرغلا نيلري يف مكاحت دق يتلا اضيا اهسفن
 رع يفو .تاقحتسملاو ريتاوفلا ديدست نع تفقوت
 اههجوت يسنرفلا مالعالا ةزهجا تناك يتلا تاماهتالا
 يف ةريبك اسوؤر اهلالخ نم لاطتو ءقشمد تاطلس ىلا
 زاهج سيئر يلوخلا دمحم ءاوللا لثم .,ةطلسلا
 زاهج سيئرو :ناريطلا حالس ف ةيركسعلا تارباخملا
 :ناعنك يزاغغ ديمعلا نانيل يف ةيروسلا تارباخملا

 ميخم دض برحلا لعتفت تاطلسلا هذه تناك
 دودحلا نم برقلابو .روص يف ينيطسلفلا ةيديشرلا
 ةروتافلا ديدستف .ةلتحملا نيطسلف عم ةينانبللا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةقحالمو .مئاق برغلل
 يف يروسلا سيئرلا طوقس نا ذا ءةرمتسم اهئاغلال
 هبقاوعو هجئاتن نوكت نا نكمي : ناحتمالا اذه لثم
 يف .اهرارمتسا ناكمآو هتطلسل ةبسنلاب .ةميخو
 ميخم نا يروسلا سيئرلا ةاسآم نكل .اهسفن ةيروس
 بطشي الو :نزيرحتلا ةمظنم يغلي ال .ةيديشرلا
 يتلا بورحلا عيمج نا امكف .تافرع رساي اهسيئر
 حايتجالا دعي اف ذنم نيينيطسلفلا دض اهضاخ
 نم ديزتو ؛ةمظنملا ةيعرش سركت تناك ءينويهصلا
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 يتلا بؤرحلاو كراعملا نوكت فوس كلذك .اهكسامت
 نطنشاو عم اهدقعي يتلا تاقفصلا لظ يف اهحتفي

 .ةيبوروالا مصاوعلاو
 حئتف يف تحجن دق ريرحتلا ةمظنم تناك !ذاو

 يتلا ةقفصلا ناف .ينانبللا بونجلا يف راوسرفد

 نم رظتنيو :نآلا يروسلا سيئرلا اهيلا علطتي
 بونجلا ىلا هتاوق ةداعا يه .اهيلع ةققاوملا نطنشاو
 نطنشاو نا املع .روصو اديص ىف تاميخملا طبضل

 ضعب يروسلا سيئرلا ققحي نا رظتنت ال ءابورواو
 .يضاملا ويلود /زومت رهش يف اهمزتلا يتلا تادهعتلا

 يف ,قشمد ىلا ةهجوملا تاماهتالا ةلسلس نا ودبيو
 : ءارضخ ءاوضا ىلا لوحتت دق :نوبو نددلو سيراب
 مصاوعلا هذه نا نم مغرلاب :ةبيرقلا ةلحرملا يف

 .هتطلس فعضو يروسلا سيئرلا زجع نم .وكشن
 ؛يروسلا ماظنلا دض ةحوتفملا باهرالا ةهبجف

 :نيهاجتا يف ةحوتفم
 .تاقفصلا بيترتو ميزلتلا ةداعا- ١
 هذيفنت وحن غعافدنالاو .ميزلتلا طاقسا ناكماو - ؟

 .ةيبورواو  ةيكريما تاوقب
 يف اهؤافلح ثدحتيو ةكبترم ةيروس نا عقاولاو

 يف ةطغاض ةيعامتجاو ةيداصتقا تامزا نع ؛نانبل
 ىلا ليمي :يروسلا سيئرلا أديب دقو .لخادلا

 ,.اهضوخي يتلا بورحلا يف هئافلح تاوقب ةناعتسالا

 نا حجرملا نمو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع نيضراعملا دض
 كلتب ةهيبش ,ةديدج كراعم حتف وحن ةقيبح يليا عفدي
 .ةيومد ةاسأم ىلا تهتناو .ةيفرشالا يف اهضاخ يتلا
 سيئرلا ىعدتسا .ةليقملا ةكرغملل دادعتسالا راطا فو

 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر يروسلا
 ايقتلا نيذللا يرب هيبن «لمأ» ايشيليم ميعزو طالبنج
 ميلخلا دبع يروسلا سيئرلا بئان روضح يف ةقيبح
 كراغم ىف لوخدلا ديري ال طالبدج نا ودبيو .حادخ

 ىلا ليمي وه نا ,ةقيبح بناج ىلا ةيسايسو ةيركسع
 ا
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 بيصا نا دعب .اهققح ينلا بيساكملا ىلع ةظفاحملا

 ءارج نم يسايسلاو يركسعلا عءارتهالاب يربي هفقيلح

 نا مت .نيينيطسلفلا لدض اهضاح ينلا بورحلا

 هل مامست هل ,ةيلودلاو ةيمدلقالا طالبنجح تافلاحت

 .اهكتلاصمو تافلاحتلا

 ةقيبح اشدوقب ةمحه ةبا دصل حضاو بسحت يفو

 شيجلا ايهتي :ةيروسلا تاوقلاو ءلما» ةكراشمب
 ُِق اظوحلم ايركسع !نادعتسا يدببو ,ينانيللا

 عقوتملا تاهبجلا عيمج ىلعو .ةيقرشلا قطانملا
 نا .ةينانبللا ةيركسعلا رداصملا ددرتو .اهلاعتشا

 ىلا آاجلت فوس .ةيروسلا تارباخملاو نمالا ةزهجا
 نييغاشملا ءافلحلاو موصخلا عم تانابسحلا ةيفصت

 يا قيقحت نع اهزجع لاح يف ؛طالبنج ديلو لثم
 نيينانيللا ءاقلحلا ضعب كراشدو .يركسع راصتنا

 عاضوا نع نوثدحتي ذا :اهتاعقوت ةيركسعلا رداصملا

 رمتسملا روهدتلا ببسب .صمحو بلح :لثم ةيروسلا
 دكؤيو .يعامتجالاو يداصتقالا نيديصلا ىلع

 يف ةيروسلا نمالا ةزهحاو تاوقلا نا .مهيسفنا ءافلحلا

 ةمواقم تايلمع هجاوت نانبل يلامشب .سلبارط
 طئاض فاطتخا نود نم موب رمي نا ردند ذا :ةرمتسم

 يَرِب ريصصم نع داعتبالا ةلواحم :طالبنج ديلو

 تاقياضملا بيسب ؛ةيفصتو لايتغا وا ءيدنج وا
 دض ةزهجالا كلت اهذفنت يتلا ةيعمقلا تاسرامملاو
 راجفنا ةيركسعلا رداصملا دعبتست الو .نيينانبللا
 تاوقلا تالواحم نم مغرلاب ءلامشلا ىف عضولا

 رارطضا نم مغرلابو ؛ عضولاب كاسمالا ةيروسلا
 يف :ةعساو تاليكشت ءارجا ىلا ىروسلا سيئرلا

 تبيصا يتلا ةيركسعلا تادايقلا رابك فوفص

 بيرهتلا تايلمع يف تطروتو .يخارتلاو ءارتهالاب
 يف ؛:ةيروسلا تاوقلا فوفص يف ةرشتنم تتاب يتلا
 .اهيف ةدوجوملا قطانملا عيمج

 ىلع ءارتهالاو قزمتلاب ايلك اعانتقا كانه نا عمو

 نع زجعلابو .اهسفن ةيروس يف ةطلسلا ىوخسم

 ةيسايس اطاسوا ناف .ةينانيللا عاضوألاب كاسمالا
 تاهبج ةيروس ىدلو .انخاس افيرخ عقونت .ةينانبل
 كلت لاعشا ىلا اهعفدت .ةريثك بابساو :ةديدع
 ,اكريما عم ةديدج ةقفص ةيا نا اهتمدقم يف .تاهبجلا

 ,نيينيطسلفلا و نيينانبللا باسح ىلع نوكت فوس
 ال نا نكمي لبقملا نخاسلا فيرخلا ناف اذكهو

 نمو .يروسلا سيئرلا تاباسح يف هجئاتن بصنت
 رود عسوتيف ؛هلوح نم راصحلا قوط دتشي نا نكمملا
 ديعتستف .اهسافنا ةلودلا طقتلتو .ينانبللا شيجلا

 اهقفارم ضعبو .تايشيلبملا يديا نم اهتاسسؤم
 تاوقلا ةرطيس تحت ةعقاولا ةيويحلا اهئفارمو
 نا ارس سيلو .ةيروسلا تارباخملاو نمالا ةزهجاو
 ؛ينانبللا سشيجلا رود ءاغلا ىلع رصي ىيروسلا ماتخنلا

 دقو .هترطيس تحت ةعقاولا قطانملا قارتخا لواحيو
 ماظنحلا ءافلح زبكرن .ةيضاملا عيباسالا 5 ظحول

 لاعشال ءاوجالا ةثيهنو . شيجلا اذه ىلع .يروسلا
 وا ةقطنملا هذه يف ةيفئاط كراعم لاهتفاو تاهبجلا
 ؛:نخاسلا قيرخلا نا سيلاوكلا ضعب ىف ددرتيو .كلت

 ينانبللا شيجلا نيب ةرشابم ةهجاوم ىلا يدؤي دق
 يروسلا سيئرلا فشك نا دعب .ةيروسلا تاوقلاو
 تامولعملا ضعب يف و ...ةيركسعلاو ةيسايسلا هقاروا
 نكميو .ةيروسو طالبنج نيب رودت ةداح تافالخ نا
 مدع ىلع طالبنج رارصا يف :تافالخلا هذه نم دكأتلا

 دقو .ةيروس اهحتفت يتلا كراعملا ف يركسعلا لخدتلا
 دعابتلا لظ يف ءراتسلا ءارو نم تافالخلا هذه جرخت

 عضوم يف تاب يذلا يربو طالبنج نيب رمتسملا
 شيحلا عفو ...نيينيطسلفلا عسم ريشابملا حادصلا

 .ينانبللا

 تاهبجلا ىلع رصتقي ال نخاسلا فيرخلاو
 تاوداو لّئاسو ةيروسلا تارباخملا ىدلف .ةلعتشملا

 ...فطخو ةخخفم تارايسو تالايتغا :نم ةريثك

 ديزت يهو .فئاذقلاو خيراوصلا ىلا :ةتوقوم ليانقو
 وهو .ينانبللا عقنتسملا يف ةيروسلا تاوقلا قرغ نم
 :هتاباسح يف هعضو دق ؛يروسلا سيئرلا نكي مل ام
 تقاض دقو .ةقطنملاو نانبل يف هرود ارمتسا نيح

 بعل يف رمتسي نا اماف :نينثا يف ترصحناو .تارايخلا

 ناو ,هنم بحسني نا اماو :هجئاتن نكن ايا رودلا اذه
 ىلا ليمي دبسا ظفاح نا نوحجري نيبقارملا ضعب نكي
 نطنشاو عقدت اميق .ةيدامرلا ةلحرملا يف عضولا ءاقبا

 «ليئارسا» حولتو .مسحلا هاجتا يف ءايورواو
 ىلا ةدوعلاو ةبلودلا ةصقانملا مازتلا اهدادعتساب

 قافتالا راطا يف ةدوعلا نوكت نا ةلضفم ؛نانبل

 ماع ةقفص رارغ ىلع ءيروسلا سيئرلا عم نواعتلاو
 نم ةينويهصلا تاوقلا حيريب نواعتلا اذهو . 5

 ,عاقبلاو ةيبرغلا توريب يف تايلمعلا ضعبب مايقلا
 يف تايلمعلا ضعبب مايقلا نم ةيروسلا تاوقلا حيريو
 ,حايرلا ههاجتا قريست فوس ام وهو ...روصو اديص
 هتردق تابثاو يروسلا سيئرلا حاجن لاح يف
 ةرطيس تحت ةعقاولا ةينانبللا قطانملا ف ةيركسعلا
 2 .هتاوق

 ؟ايضيا ططخملا اذه حجنب له

 ام اريثك ذا ءلاؤسلا اذه ىلع باوجلا بعصي
 0.نانبل يف ةيلودلا و ةيميلقالا تاططخملا تلشف

 شلك زاوف
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 اهطقضو ةحاسلا نقرا اهشيلزم زاهحو سسجت ةكيش اولا رص نيوك نع خيحتت سوة دان

 ىلعأ ابصنم كوربملا ملستي نا عقوتنو .ةدجاملا ةدوع حشرتو .

 ,سنوت ف ةعباسلا ةيعيب قو تاباختنالا الا لي
 نم بارتقالاب رشكا موي لك اهدعوم برتقي

 .مداقلا رسبمفون / يناثلا نيدرشت نم يناثلا ١

 عنمي مل .دالبلا يف ايلاح مهالاو لوالا ناونعلا اذهو
 ةيضق تالعاقت ةعياتم نم نيبقارملا الو نييسنوتلا
 .هتمكاحمو هرارفو يلازم دمحم قباسلا لوألا ريزولا

 تركذ ربوتكا /لوالا نيرشت ١١ دحالا موي
 ديسلا ليوحت ةعلطم رداصم نع ةيسنوتلا فحصلا
 دعب قيقحتلا يضاق ىلا (يلازم رهص) يلادلا تعفر
 نيوكت» ةمهتب كلذو سطسغا /با 74 ذنم هلاقتعا

 .1984«2 ماع ذنم لمعلاو رايختسالل ةيرس ةكبش
 ميقملا قباسلا لوألا ريزولا جرخ مايأب كلذ لبقو

 فحص ىلا ثدحتدل هتمص نع ايلاح ارسيوسي

 يتلا مهتلاو ةرارف اياضق نع ةيبرعو ةيبوروا

 .هقحالت

 نا هداقم اذج جئاز ربخ مويلا يسنوتلا عواشلا يف و
 هتخا ةنبا ىلع بضغلا ديدش بضاغ ةبيقروب سيئرلا
 ؛اهينعالال» ةهفاشتكا بيسي يدلاسسمد ةددعس ةديبسلا

 قيلطت ىلع امدان نوكي دق سيئرلا ناو .رصقلا لخاد
 اهؤاضرتسا متي اميرو .ةليسو ةديسلا هتجوز
 نم معدو عيجشتب ,سيئرلا تيبو سنوت ىلا اهتدوعو
 ريرو كوربملا يداهلا ديدجلا ةيسنوتلا ةموكحلا مجن
 .ةيجراخلا

 ةراسس جوز يلادلا تعفر اهبيسب ليحا يتلا ةمهتلا

 دق ةريطخ ةمهت (قياسلا لوالا ريزولا ةنبا) يلازم
 ثيحب اهيف ايئاضق هسفن يلازم طيروتل مكحلا دوقت
 دودحلا زايتجال مكوح نا دعي هتمكاحم ىلا راصي

 .رهشا ةعضب نجسلاب هيلع مكحو اينوناق ال ازايتجا
 تاكرش ىدحال اماع اريدمو اسيئر ناك يذلا يلادلا

 بزحلا بعش ىدحال اسيئرو .ىربكلا ماعلا عاطقلا

 ءالمع مادختساب مهتم ءسنوت ةنيدم يف يروتسدلا
 دالبلا لخاد نم ةيرابختسا تامولعم ىلع لوصحلل
 رصانع نع تامولعم .لوالا ريزولل درودب اهعفري
 .«ةموكحلا ىف ءاضعاو ىلازمل ةثوانم ةيروتسد ةيبزح
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 ةمداقلا ةيسنوتلا تاباختنالا راظتنا ف
 0 ا م

 5 ا ا

 نيل ليقتفت لغ فرشات ةثاذب كذك مهتم قو

 ىلع موجهلا يف لعاف لكشب تمهاس راصنألا نم ةيرس
 نا لب .يضاملا ءاتشلا ْق لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتإلا

 ضعب» عم قيسنتلاب لمعي ناك يرسلا زاهجلا اذه
 يف يبنجا ريبخب نيعتسي ,و ؟,ةيبنجالا تارباخملا
 .«سسحتلاو تصختلا نوؤش

 ٍِق «تاطلاغملا» هذه بدذكت ىلا عراس يلازم دمحم

 سئاسد» نم اهريتعاو ةريخالا ةيفاحصلا هثيداحا

 ةيحض هسفن سدتغاو .نسخكرفألا :نستكزلا ةيساح
 هنبب ةدعابملا ىف اوحجن ندذلا نيتوانملا ةعومجم»

  قاوهلا لع ناسا وعلا يك ةيقي :ةيزكووي فرلا عج قاذألا

 امب فراع ريغ» نوكي دق يذلا «ةبيقروب سيئرلا نيبو
 هيبرقمل ايلاخ لصحي امبو لوالا هريزول كيح
 .«هتلئاعو

 ,كاذ وا لوقلا اذهب ذخالا ف فزاجن ال ىتحو

 راظتنابو .امهتئثريت وا هرهصو يلازم دض مهتلا ديكاتب
 ةيسنوتلا ةموكحلا تلازام يذلا فلملا ف رثكا حوضو

 نا لوقلاب يفتكن ؛متكتلا نم اًثيش هصوصخب مزالت
 ةفالخ ىلع عارصلا تايرجم نع ةبيرغ تسيل ةرهاظلا
 .تاوئس ذنم ةبيقروب

 .انيح اتفاخ .لبق نم ارارم ثيدحلا ىرج دقف
 ,.ةيلخادلا سسحتلا تاكمش نع .رخآ انيخ ابلاعو
 نم كاذ وا اذه باسحل تلمع ينلا تايشدلملا قرقو

 يسنوتلا مكحلاو يروتسدلا بزحلا يف ءايوقالا زومرلا
 .امومع

 8 م لوح ليق ام ركذي لكلاو

 نيب ا قون / يناثلا نوناك ِق قيرحلا ليتف

 ماعلا داحتالاو ةردون يداهلا ةبالو تحت ةموكحلا

 .روشاع ةماعزي لغشلل

 نع نيتنسي كلذ دعب ليق ام عيمجلا ركذي امك
 نب سماع هيلع فرشي ناك ميدق ايشيليم راهِح ةيفصن
 نسحو ١11/81, ةنس لبق بزحلل دعاسملا ريدملا ةشئاع
 قياسلا عافدلا ردزو تاحرف هتللادبعو مساق

 / يناثلا نوناك يف ةيفادلا زيخلا ةروث ثادحا رئاو
 ةيمسر ةفضبو ايلاع ثيدحلا رشتنا .64 ودنوي

 ةيروتسد رضانع .نع مالعالا لئاسو ربع ةيموكحو
 قداسلا ةيلخادلا ريزو  هقيق سيردا ديسلا اهدنح

 دص «ةثيذيو» ةفينع تاراعش عقرل يلازم ةئالو

 دعب ناك» ةقدق ناو .كاذنآ لوالا ريزولا يلازم دمحم
 ةرازولا ةدسل هلصود لكشب يلازم دض ادودحم ايالقنا

 .ىلوالا
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 بتاك رونب دمحا طروت ربخ ىرس ليلقب اهدعبو
 دوجوملاو  ةيلخادلا ةرازو يف نمألل قباسلا ةلودلا

 نواعتلاب ىربك تارابختسا ةيلمع يفابوروا يف ايلاح
 ةحنجالا دحا حلاصلو . ةيقرشلا ةراجلا عم
 رصقلا لخاد دوجوملا .ةفالخلا ىلع ةعراصتملا
 !!يسائرلا

 ادن اساسا ةيسنرف  ةيبنجا فحص تلقانت مث

 اروطتم ازاهج (ةبيقروب) ةليسو ةديسلا عضو
 هيف رودي ام لك ةبقارم ضرغب جاطرق رصق يف تصنتلل
 !؟سيئرلا نع اديعب اهبادغ ءانثا ىتح

 دق يتلا تاجافملا نم ريثكلا نوعياتملا رظتني

 .ىلادلا تعفر ةيضق يف ةمكاحملاو ةمهتلا فلم اهفشكي

 ديزي امو ؛لوالا ريزولا رارف تالعافن نم قحالتي امو
 لك فشكي ددهي قياسلا لوالا ريزولا نا ةراثا ةيضقلا

 ةدس يق مهضعب لازي ام نيذلا ,هيئوانم نع هفرعي ام

 ةطلسلا ليسغ رشن هيشي ام ىلا كلذ يدؤي دقو .مكحلا
 هثيداحا دحا يف كلذ ركذي حل يلازم دمحمو .عيمجلا ماما

 قف ريتعت يتمكاحم نا» :لاق نا تالجملا ىدحال ةريخالا

 (هموصخ) هنوديري يذلا لكشلاب تمت اذا ةياهنلا
 ! «:لكك ماظنلل ةمكاحم

 فورعملا يسنوتلا سيئرلا جرحي ام طبضلاب كلذ
 اهيزيمت يتلا «رارقتسالا» ةعمس ىلع ديدشلا هصرحب
 رامع نب ةليسو ىتح .ةقباسلا نوقعلا ف همكح

 هذه لثم ثودحل غلابلا اهفسا نع تبرعا (ةدجاملا)

 .«سنوت ةعمسل ةيضاق ةبرض» تهجو يتلا ةيضقلا
 رومالا ةدوع ف امود لمأت ةبيقروب ةليسو ةديسلا

 .ةبيقروب سيئرلا اهجوز عم ةقباسلا اهتعيبط ىلا
 تدده ينلا اهرفاظا لامعتسا نع عنتمت تلازال كلذلو

 .ةفورعم تدغ ةثداح يف يلازم قباسلا اهميرغ اموي اهب

 نم ديدشلا سيئرلا بضغ رابخا اهتلصو نوكت دقو
 ة دنعبس ةديسلا ةريخألا ةرخفلا ِق هنلا ةأرما برقا

 دح غلبي بضغلا لعل يردي نمو .(هتخا ةنبا) يساس

 سيئرلا بح نم ةقثاو» ؛ةدجاملا» نا ةصاخ ةعجراللا

 .«ءيش لك مغر اهل هنكي يذلا
 كوربملا يداهلا ديسلا نم نيعباتملا ضعب عقونيو

 سيئرلا عانقا يف انيعم ارود ديدجلا ةيجراخلا ريزو
 .ةيجوزلا تيبل اهتداعاو ةقباسلا هتجوز ءاضرتسأب
 ةيبقرويب قدضل اعبط ةفاضا .نيمختلا اذه ززعب امو

 ؛اهدلع هيتعو يساس ةديعس تالخدتب هرهظي ادب يذلا

 ىتحو ,ةدجاملا» يبرقم نم امئادربتعي ناك كوربملا نا
 لب .ةيلاحلا ةموكحلا يف هنييعت ليبق ةليلق رهشا
 يف كوربملا يداهلا روصتب دعبا وه امل نهكتلا بهذي
 .رهشا ةعضب دعب ةيجراخلا ةرازو نم ىلعا بصنم
 !!ةيعيرشتلا تاباختنالا دعب امبر

 دق يتلا ايشيليملا .انكمم ءيش لك ىقبي كلذ عمو
 هب مهتملا سسجتلا زاهجو ءالعق اهنوك يلازم نوكي
 ,.ايدرق جاطرقل ؛ةدجاملا» ةدوعو .يىلادلا تعفر هرهص

 ايلس ةنكمم ودغت اهلك .ردكا عقاوملل كورنملا دوعص وا

 ,.اياحبا وا

 هتاذ تقولا ىف ابيرق ءيش لك لعجت ةفالخلا برحف
 [1؟يردي نمو .اعم ليحتسملاو نكمملا نم
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 وت ف

 مسإب بكترتو تبكترا يتلا رزاجملا رثكأ ام
 !مالبسلا

 ىوقلا رزاجملا هذهب موقت نا اموهفم نوكي دق ( 1
 ام اهيلع مدقي نا اما ؛  انايحا ىرغصلاو  ىمظعلا
 ةنجل» :ملاعلا يف ةيفاقثلا تاسسسؤملا مها نم ربتعا

 ال رمأف :«مالسلل ليون ةزئاج حنمل ةيسامخلا ميكحتلا

 .لقع لك هضفريو ,قطنم هرقب
 ١ 6 ءاثالثلا ءاسم تللف .ةيبرغلا مالعالا ةزهحا لك

 ميكحتلا ةنجل قافتال .ريوتكا /لؤالا نيرشن

 ينلبا يدوهنلا بتاكلل» ةزئاحلا حسم ىلع «عامجالاب»

 !ةيدوهنلا هتفص ىلع تددشو .«لزماو

 لان  ةيسنجلا يكريمالا وهو  هريغ ناك ول
 اما .ةتيسنجو هتينطاوم بسحب فصول .ةزئاجلا

 عيمج نم هريمت ةقراف ةمالع ؛هنيد ركذ نم دب الف لرياو
 ريغ .يسايس فدهل دوصقم انه نيدلا ركذو !!رشبلا
 .ناتريصب نانيعو ركفي لقع هل نم ىلع يفخ

 لوسر لزياو ىليا» :ةنجللا رارق تايثيح ُِق ءاح

 فسعلاو فنعلا .ملاغلا ىلغ هيف نميهي رصع يف ةيناسنا
 !!«ةيرصنعلاو

 ةزئاج هلجا نم حنم يذلا هباتك يف فرتعي ءلزياو

 :يلي امي كلذ رربيو .؛هتينويهصب روخف هنأب .مالسلا
  ينكلو ؛ يسايس ميظنت ىلا متنا ملو ءاينويهص اموي نكا مل»
 ملل اوةمهقا ينحف وهسلا اريهجخلاو وش ةانمق
 : ايتويهص يسفن ربتعا نا الا عيطتسا ال :ةركاذلا اوممسو
 ءادعا ريباعت يلوبق كلذ ىنعم ناكل رخآ اكلسم تكلس ولو

 اولعفي نا .دوهيلا ريغ نم يئاقدصا ىلع ىنمتا .ليئارسا
 .«ةيئويهصلا ىلا يئامتنأب زتعال يناو .يلثم

 ا ةدحتملا خمالا رارق ىلع لزياو ىقيلعت اذه ناك

 .ةيرصنع ةكرح ةينويهصلا رابتعاب
 : يلد ام اذه نم مهفن

 لثمت .ةيلود ةسسؤم ربكا نم لزياو فقوم نا- ١
 ينويهصلا نايكلا فقوم وه .عمجا ملاعلا بوعسش
 نا ريتعيو .فقوملا اذه فسلفي هنال اوسآ لب .هتاذ
 اوممسو ةغللا اودسفا دق» خلاعلا بوعش يىلثمم

 .,ةركاذلا
 وعدي كلذل ,ءيش لك لبق ؛ايدوهي هسفن ربتعي هناو- ١
 اذهو .هوذح اوذحب نأل ؛دوهدلا ريغد نم هءاقدصا

 ال وهف ىلاتلاب و .ينيد فقوم ال يسايس فقوم رابتعالا

 نم ينويهصلا نايكلا هب ماق ام لك ديؤي لب .ضفري
 .ماثاو مئارج
 ةينويهصلا هي تمسنا ام لك ديؤي .ينودهضص وه - '"'

 لكل فانم ةيرصنعلا هذه نع مجن امو ؛ةيرصنع نم

 حنم رارق تايثيح يف تدرو يتلا «ةيناسنالا» يناعف
 .ةزئاجلا

 ينويهصلا نايكلا ةماقا نم هفقوم نع اذام . نكلو
 ةجحب». .ملاعلا راطقا لك نم مهب ءيِج سانب
 ؟ىودرشب و :هضرا نم ادعش اودرطدل .«مهداهطضا

 معن .مكيضغ مهفأ» :هلوقب نييفيطسلللا بطاخب

 عيطتسي الأو :مظنم عمتجم يا ىلا ءرملا يمتني الا لذمل هنا

 ءرملا شيعي نا رقحملاو طبحملا نمل نا معن .هنطو ىلا ةدوعلا

 تونك ناو «ةيباحرلا عيراتلا قطاتم يق. :شتاهلا لغ
 ,ناسحالاو ةقفشلا نم رثكا ريثي ال ىذلا يدبألا بيرغلا

 باذعلاب ظوريشم مككولست .ةلادعلاب ىظحي نا .بجي اميف
 ىلع ناكو .يدوهيلا باذعلاب طورشم يكولسو .يبرعلا
 .رشآلاب اندحا َناَهَحاَوي امهنكلو.: اكئيب ا دوي نا انيكولبم
 .«؟تاذعلل نيابتملا انمهَق بيسلا لهف

 يبرعلا باذعلاو ؛يدوهيلا باذعلا» نيب لثامي هنا
 ؛ةيقيقحلا بابسالا لهاجتيو ىسانتيو

 لزياوو .برعلا .يدوهيلا باذعلا» ببسي مل
 ايوروا بوعش هببس نم .هريغ نم رثكا كلذ فرعي
 نانكلا ماقا نأب هيسفن نم برغلا مقتنا اذهلو .ءاعمج

 هماقتنا ناك امو . ةينودهصلا عم نواعتلاب .ينويهصلا

 اهتلودو :ةينويهصلا .,نذا .برغلا نم الا عقاولا يف

 هيواسي فيكف ..يبرعلا باذعلا» قلخ يف ناعلاض
 لوتقملا ىواستي لهو ؟«يدوهيلا باذعلاب» لزياو
 مهفل نييوتسم ةمث نا معزي نا لزياول فيكو ؟لئاقلاو
 ؟باذعلا

 ةيلاطملل وكسوم ىلا رفسلل هسفن دعي لزياو

 ضرالا» :ليئارسا» ىلا ليحرلاب دوهيلل حامسلاب
 ةينويهصلا ططخم ذفني هنا يا.«,ةدوعوملا
 ؟مقكنم ريغ هنا معزي فيكف .هريفاذحب

 سركملا , هتينويهصب رختفملا ينويهصلا اذه
 .مالسلا ةزْئاَج ليون ةنجل هتحنم يذلا وه .اهنمدخل

 -ملاعلا ىف يباهرا ربكا نقيب تحنم دقف .بجع ال
 .لبق نم ةزئاجلا نيينويهصلا تاداسلاو

 تاسسؤم نا دقتعن نا ءاذه دعب .بجع نم لهف
 ةموفلم .ملاغلا ءاحنا مظعم يف ركفلاو ةفاقثلا
 0 ؟ناكريمالاو ةينويهصلاب

 يناولح دحام

 ١9 _ ه5 لوا نيرشت +١48 ١١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 عم راوح يي
 ظ ييونجلا نييلا 1 ؛قافرلا عرض لوح

 دست تب

 ١ دمحم رصان يلع قباسلا سيئرلا

 قال انجن لاتقلا انفقواو . ”ةًراسيو انيمي ةقرطتم تارادت انلخاد و تداس ١

 حا جتا اخس وا تك طواججلا اراك ا كاب وترا

 ةيارق ىضم يتلا ندع ف «قافرلا برخ) تا 4 لؤححت دق يساقس ا زورم 9 يدؤب

 ةسحسلا ,لبغاد نآلا تح ةزيحتسم ال“ |

 رصان يلع قياسلا سيئرلا ىري فيك .يبونجلا
 عارصلا ايافخو بابسا يه امو ؛اهتايفلخ دمحم
 ةرفهاظ تشفت اذاملو ؟ندع يف ةطلسلا ىلع

 ةعيلطلا» هترخأ يذلا زاوحلا اذه ُْق

 :8 يناثلا نوناك

 يتاقت نايصنأ عت نأ رد لكلا اذه ةيادب يف ا
 يف مكاحلا ماظنلا لخاد تاماسقتالاو تاعارصلا ةرهاظ
 ؟.هيسينسأت ذنم ندغ

 رصتقت ال عقاولا يف تاماسقنآلاو تاعارصلا ةرهاظ -
 .ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اصوصخو ماظن نود ماظن ىلع

 ةيلحم ةرهاظ سسل اندالب ف ىرج ام نأف كلذلو

 نادلبلا نا فرعت نا مهملاو .اهربيغ نود اهب درفتت

 ةيداصتقألاو ةيساسلا تالوحتلا ةلحرمب رمت ةيماثلا

 فوفو نيابتملا مهفلاو ةدقعملا ةيعامتجالاو

 ١9/7 لوأ نيرشت ؟١ - ١8١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 .ةداح

 تائيهلا راطا ىف تامزالا هذه ءاوتحا انلواح دقل
 نكمأ ىلاتلابو .ةريخالا تاونسلا لاوط تاسسسؤملاو
 كرتشملا صرحلاو قطنملاو راوحلاب تامزألا زواجت
 ضعب نا الا .انضرتعت يتلا تارثعلا زواجت ىلع
 ضعبلاو ,دودحملا اهيعول ةجيتن ةيدايقلا رصانعلا
 لقن ىلع تلمع ؛ةحومجلا هتاحومطل ةجيتن رخآلا
 ةسسؤملا ىلاو ,ةيدعاق تايوتسم ىلا فالخلا اياضق
 تافالخلا يف عيمجلا كارشا يلاتلابو ,ةيركسعلا
 ىف ةرهاظلا هذه ترشتنا امدنعو .ةريبكلاو ةريغصلا
 لح رذعتملا نم حيصا دقعملاو فلختملا انعقاو لظ
 ثادحالا ىلا كلذ ىدأو ,تاسسؤملا راطا ف تافالخلا

 .ةفورعملا ةبوابسأملا

 يايسالع ل اة ضرح
 راسكناو مكباحستا فورظو بايسا حيضوت نكمي لش الل
 ؟مكل ةيلاوملا تاوقلا

 ىلا اهلوصوو انبزح يف تافالخلا روطت نا فورعم -
 لبق ماع نم رثكأل اكيشو ناك رما راجفنالا ةلحرم
 .بزحلل ثلاثلا ماعلا رمتؤملا

 ناك ,ةرم نم رثكأل راحفنالا يقال انل نكما دقو

 انكو :بزحلل ثلاثلا ماعلا .رمتؤملا داقعنا ءانثا اهرخآ

 رمتؤملا دعب هتيلوؤسم عيمجلا كردي نا لمأن
 يذلا يماسقنالا فرصتلل ةضقانم ةقيرطب فرصتيو

 .ةيدليس 'لولح نع ةددوإ هقدلإ“

 ىدل ادوجوم ناك روعشلا اذه نكلو .رمتؤملا لمق دانس

 أدب دقف رمآتملا يماسقنالا هاجتالا اما ؛طقف دحاو فرط

 نوناك يف و- ةوقلاب ةطلسلا ىلع يضاضقنالل هنطخ دعب
 ةبيركسع ةروانم دادعا من ١9/68 ريمستد /لوالا

 تمت دقو ةمصاعلا ىلع ءاليتسألا ةفورب ءارجا اهفده
 يتلا ةطخلا يهو :جراخلا يف اذيايغ ءانثا ةروانملا كلت
 نوناك نم ١١ ةحيبص ضرالا ىلع دعب اميف العف تذفن
 .م19/7 ريانب / يناثلا

 حالس ىلع اورطيس نييبالقنالا نا فورعم وه امكو
 مههباج دقو هتطساوب مهترماؤم اوذفنو الماك ع وردلا

 ددعل ةربقم ندع تناكو .هلاسيب عراوشلا يف بعشلا
 . تابابدلا نم ريبك

 ام لك رمدي فوس تابايدلا حالس ناب انروعشو
 نينطاوملاو تاشنملاب ربكأ اررض قحلي فوسو .هانينب
 كراعملا فاقيا لحا نم لمعلا ىلا انعفد يذلا وه .

 نادليبلا ةدعاسمب يسايس لح نع ثحبلا ةلواحمو

 .ةقيدصلاو ةقيقشلا
 يكارتشالا بزحلا جمانرب كاهتنأب مكموصخ مكمهتي ا
 ىلع مكبيقعت ام ...ةينميلا ةدحولا ةيضق ةجلاعم يف ىنميلا
 ؟ءاهتالا اذه
 ةجلاغم ةيفيكل ادحاو امهف نوكلتمي ال انهوصخ نا -
 ليبسلا نأب نمؤي نم مهنمف .ةينميلا ةدحولا ةيضق
 اذهو ةحلسملا ةوقلا وه ةينميلا ةدحولا قيقحت ىلا
 العف لواح دق هداجتالا اذهو .نآلا بلاغلا وه هداحتالا

 /طابش برح لالخ نم م 1917/4 ماع هرظن ةهجو ضرف
 رحدنا هنكلو .نطولا نم يلامشلا رطشلا عم رياربف
 ضرفل ديدج نم مويلا دوعي هاجتالا اذهو .هلشف دعب
 انعطتسا يذلا مهفلا اما .نيرخآلا ىلع هتاعانق
 فئعلا ذيني يذلا مهشلا وهف برحلا لخاد هل راصتنالا

 قيسنتلاو راوحلاب نمؤيو :ةدحولا قيقحتل بولساك
 ةدحولا لقنو .ةيودحولا تاوطخلا فيثكنو لماكتلاو
 لالخ نم ةيموي ةسرامم ىلا غراف راعش نم ةينميلا

 وح لج ده دلع ةقاماد#
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 ويمص

 لكش ساسالا اذه ىلعو .ةيودحولا تاقافتالا ذيفنت
 ناجللا تماقو ؛نيرطشلا سيئر نم ينميلا سلجملا
 ,ةدحولا زاجنال ةيلمعلا تاوطخلا ديدحتب ةيرازولا
 تاوطخلا كلتل همعد نع نيرطشلا يف انيعش ربع دقو
 ترمتسا ول ةليفك تناك ينلا ةقداصلا ةنودحولا

 زاجنا قيرط يف اروطت رثكا لحارم ىلا انلقنت نا تززعو
 .ةينميلا ةدحولا

 تاالدقلا زدغ

 م1547 رياني /يناثلا نوناك ١7 ثادحا تناك دقل ا
 ةيرظن نوقنتعيو . دحاو بزح ىلا نومتني قافر نيب اعارص

 ةررظتلاب ةقلطتم ناسا كدب ام ووو َلَهق :
 ؟ةيرظنلا يقنتعمب ما
 م1545 ريان /يناثلا نوناك ١4 يف ثدح ام نا -
 فلختو .انيدل عقاولا تاديقعتب انركذ امك طدترم

 نع تادايقلا ضعب زجعو .يعامتجالا عقاولا
 ,انعقاو ليبلحت ِق همادختساو بزحلا ركف باعيتسا

 يتلا روطتلا ةجردو مجسنن ةيعقاو تاسايس عايتاو
 اننميو اراسي ةفرطتم تاهاجتا تداس كلذلو .اهب رمن

 اهل اريسح ةقفلخنملا ةرعامتجالا تاقالعلا تمدختساو

 كلذب يهو . .ةيشوشملا اهراكفاو اهعماطم قيقحتل

 انيزح قئاثوو تايبدا يف ءاج ام ىلا ءيسنو تءاسا

 كردي رصانعلا كلت اديج فرع نمو .ةيجمانربلا
 .يروثلا ركفلا ىلع مهلواطتو مهلهج
 ٍتانحأ نم ىتايقوسلا داحتالا' ققوم نورسفت كيك ا
 ْ ؟رياني
 هدوهجو يتايفوسلا داحتالا فقوم ردقن نحن

 ١ ةنحم زواجتو ينطولا قافولا قيقحت ىلا ةيمارلا
 هنع ردعملا فقوملا اذه ماؤمك ريدانب / يناثلا نوناك

 يناثلا مويلا يف «ادفاريلا» ةفيحص ف رداصلا نايبلا يف
 فورعملا يتايفوسلا نايبلا يف كلذكو .ثادحالل
 يعويشلا بزحلل 7 لا رمتؤملا ناقعنا ءانثا رداصلا

 ...يتايفوسلا

 ةيدطولا ةدحولا ميما

 ...ىرخالا ةضراعملا ةينطولا ىوقلا نم مكفقوم ام ا
 يف ةينطولا ةضراغملا نأشب ددحم هجوت مكيدل لفو
 ؟لفتسملا
 ةدحولا ةداعتسا ىلا رضاحلا تقولا يف وعدن نحن -
 /ردانب 1١/ ثادحا رثا تقزم نأ دعب دالبلل ةينطولا
 ءافرشلا نينطاوملا لك وعدنو .م 14175 /يناثلا نوتاك
 دالبلل ةينطولا ةدحولا ةداعتسا يف ماهيسألا ىلا

 لبجختلا ع وورشم نأ ..اهتنحم نم دالملا جارحاو

 ..ةدحأو

 رياربف /طابش ذنم هب انمدقت يذلا ةمزآلل يسايسلا

 يغبني يذلا ساسألا انرظن ةهجو نم دعي .مرصنملا
 ةيبرعلاو ةينميلا ةينطولا دوهجلا هيلع زكرت نأ
 تقولا يف حلملا فدهلا قيقحت نمضي امب .ةيلودلاو
 بعشلاو بزحلا ةدحو ةداعتسا وهو الآ نهارلا

 قيقحت يف اروف عورشلا نودبو . اندالب ف نطولاو
 ال اننافق .صالخاو قدصيو .ةمزألل يسايسلا لحلا

 .اندالب يف عاضوألا هيلا لوؤتس امب ؤبنتلا عيطتسن
 لك اهضفرو ندع يف هيماسقنالا ةمغطلا تنعتل ةجيتن
 اهلذبو اهانلذب يتلا ةمصلخملا يعاسملاو دوهجلا

 بعيشلا ذاقنا فدهل تدع ينلاو ءاقدصألاو ءاقشألا

 ةينطولا ةدحولا ةداعتساو ةنهارلا هتنحم نم
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 , م وكحلا ةسائر رانك يلوتو

 7 2 ل... ىلع ةييارملا يف رهتسنإ
 فاش ما .ىرخالا نع فلتخت ال امهنم لك ةسادس :دكؤت ةيرصملا ةضراعملا

 _ ةييرقلا تيزانتلا ني زم يلع لرضحتل نقم لكفا امك فيجن التو بصل

 ناموش دمحم ةرهاقلا

 ةمق هبلا تلا ام ةسارد ىلع ةرهاقلا فكعت

 يىلوتو ,ةيحان نم ناغير  فوشنابروغ نع | هلي
 ينودهصلا نابكلا ءارز و ةسائر ريماش قاحبسا | .. |

 امهنقالع ىف نيثدحلا ةيمهأل كلذو ؛ةيناث ةيحان نم

 ىلود رمتؤم دقعل ةفثكملا ةيرصملا دوهحلا ليقنسمب

 ذنم ةيمهالا هذه كردت ةرهاقلا نا ةقيقحلاو .مالسلل

 ةغايص نم بارتقالا تلواح اهنا ليلدب ليوط تقو
 ةيسنلابف .ام دح ىلا امهيف ريثاتلل تدهتجاو .نيثدحلا

 دراوداب نطنشاو يف ةيرصملا ةيجراخلا ريزو
 جروجو ؛يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو هزداندرافيضش
 ٍقروم دراشتيرو ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو زتلوش
 دذه لالخ ثحبو .طسوالا قرشلا نؤؤش ِق ه دعاسبم

 ؛١لا ةرودلا لامعا شماه ىلع تراد يتلا :تاءاقللا
 يىلودلا رمتؤملا ةركف .ةدحتملا خمالل ةماعلا ةبعمجلل

 تايقوسلا كارشال يلودلا رمتؤملا -ديجملا دبع تمصع

 طسوألا قرشلا 5 ةدضق مق ,ةيردضحتلا ةنحللاو

 ناك ام ردقيو .ةمقلا لامعا لودح نم يلودلا رمتؤملاو

 ردقب :ةيتايفوسلا  ةيرصملا رظنلا تاهجو يف قافتالا
 دبع روتكدلا نيب هنسفن عوضوملا لوح فالخلا ناكام

 لوؤسملا نا الا .نيبكريمالا نيلوؤسملاو ديجملا
 لواح  ةيساموليبيد رداصم ىلا ادانثسا يرصملا

 كلذو :ةيكريمالاو ةيرصملا رظنلا يتهجو نيب قيفوتلا
 ماع لكشب ةيرصملا ةيسامولبيدلا يعس راطا يف
 دقعو ةقطنملا ىف نيقالمعلا حلاصم نيب قيفوتلل
 .يلودلا رمتؤملا

 ضفرلا ضاصتما ةرهاقلا تلواح .قلطنملا اذه نم
 عانقا اهتلواحم لالخ نم رمتؤملا ةركفل يكريمالا
 تاضوافم ىلا يدؤي دق يلودلا رمتؤملا نأب .نطنشاو
 كلذك ؛هفارطال ةمزلم نوكت نل هتارارق نا امك ,ةرشابم
 ةيوست ةيا يف وا رمتؤملا يف تايفوسلا كارتشا ناف
 ةقطنملا ف نطنشاو حلاصم وا ةناكمب لخي نل ةمداق

 ىلدا دق ديجملا دبع تمصع ناكو .اهمعدي امير لب
 سيئرلا دشان امك .نطنشاو يف ةهباشم تاحيرصتب
 .يلودلا رمتؤملا ةركف دييأت ةيكريمالا ةرادالا كرابم
 تايفوسلل رود دوجو نم فوختلا بيس نع لءاسنو
 .طسؤالا قرشلا ةيضق لح يف

 ةدوعب ةرهاقلا بيحرت نا نوبقارملا ىريو
 لودلا اهتوعدؤ ,بيبا لتو وكسؤوم نيب تاقالعلا

 سيئرلا نذاقتنا مث .ةلدتعم فقاوم ذاحتال ةيبرعلا

 لك .نامع قافتا نم ريرحتلا ةمظنم فقومل يرصملا
 يكريمالا فقوملا ةلحلحل ةيرصم ةلواحم لثمي كلذ
 .يلودلا رمتؤملاب لوبقلا هاجتاب

 جرح نم تففخ ةرهاقلا ناف تايفوسلل ةيسنلاب امأ

 نايكلا عم تاقالعلا ةدوع صوصخب وكسوم
 ىلا اهيف نيلوؤسملا ضعب ةراشا لالخ نم .ينويهصلا

 ةلجع عفد ف دعاسي بيبا لتو وكسوم نيب مهافنلا نا»
 كارتشاب اهكسمت ةرهاقلا تنلعأو .«ةقطنملا يف مالسلا
 .رمتؤملا يف عارصلا فارطا لك

 لبق تلصاوت ةيلاتتملا ةيرصملا تاكرحتلا هذه
  ةيكريمالا ةمقلا لامعا ءدب نم ةليلق تاعاس

 ناغيرل نيتلجاع نيتلاسر كرابم هجوف .ةيتايفوسلا
 عوضومل ربكا ةيمها ءاطعا امهيف بلط فوشتابروغو
 بهذتو .مالسلل يىلودلا رمتؤملاو ...طسوالا قرشلا

 دكؤي نيتلاسرلا تيقوت نا ىلا ةرهاقلا يف ةميلع رداصم
 قرشلا عوضومل ةمقلا داعبتسا نع ارخؤم ددرت ام
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 ليس ثحبب نطنتشاوو وكسوم حامتها حدعو :طسوالا

 رمتؤملا ىلا ةوعدلا لهست كرتشم مهافت ىلا لصوتلا

 .ىن ودلا

 فقوم ىلع ةيرصملا لامآلا نم ديزملا قيلعت ىلع عجشب
 عقدبس يذلا رسمالا يل ودلا رمتؤملا نم نيقالمعلا

 ام حاجن زارحا لجحا نم اهنأل واحم ةلصاوم ىلا ةرهاقلا

 اذه صرف نم للقب ام نكلو .تدقع اذا ةمداقلا ةمقلا يف

 .يلودلا رمتؤملل ضفارلا يكريمالا فقوملا وه حاجنلا
 عفدل تاكرحت عم ةردخالا عيباسالا يف قفارت يذلاو

 وا ؛بيبا لت عم ةرشابم تاضوافم ىف لوخدلل .ندرالا

 ةئئدرا  ةبيرغم «ةيليتاريسا» - ةيرصم ةمق دقع

 .نطنش ناو ف ةكرتشم

 ريريبو راش ند ةرهاقلا
 نابكلا ءارزو ةسائر ريماش قاحسا يىبوت ناك دقو

 ةمق دعب ةرهاقلا لغش يذلا يناثلا ثدحلا ينويهصلا

 رتاودلا لخاد لدحلا نم ةجوم راثا دقف :نيقالمعلا

 يف .نييمسرلا ضعب مهيف نمب :نوريثكلا ككش دقف
 دقعل يعسلاو «مالسلا ةريسم» ب ريماش مازتلا

 رمتؤملا ةركف ضفرم هناو امسسال ؛يىنودلا رمتؤملا

 يهو:.تارمعتسملا ءانب يف عسونلا ةسايس ىلع دكؤيو
 دهعت زيريب نوميش نا ةرهاقلا ددرت يتلا ةسادسلا

 ةيبرعلا يضارالل نوناقلا زكرملا ىلع ظافحلاو .اهفاقياب
 .يىلودلا رمتؤملا دقع قيسن ينلا ةرتفلا يف

 رصم يف ةيسايسلا ةضراعملا رئاود تدكا ,لياقملا يف

 لكو ءزيريب نع اريثك فلنخت نل ريماش ةسايس نا ىلع
 «,لقا نوكيس لوالل حاخملا ةروانملا شماه نارمالا ىف ام

 يف نغيم لعف ام وحن ىلع  هددشت فظوي دق هنا امك

 .ةيبرعلا تالزانتلا نم ديزم ىلع لوصحلا
 نل هنا اودكا مهتيحان نم نويرصملا نولوؤسملا

 ةموكح» عم نكلو ضاخشا عم نولماعتب ال مهنال
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 رييغت ينعي ال دارفالا رييغتف يلاتلابو .,«ةلودو
 قافتالاك ؛:ةكرتشم تايقافتا نع يلختلا وا تاسايسلا
 ةيرصملا ةموكحلا نافق كلذلو ...ىبودلا رمتؤملا ىلع

 لمعتسو .يلودلا رمتؤملا لجا نم اهتاكرحت لصاونس
 ضريي عف لمعت تقاك امك ريماس عم

 هضفرو .ةددشتملا ماش تاحيرصت نع اما
 درحم يهذش عاطقلاو ةفضلا نع يلختلا وا رمتؤملل

 نا ىلا راشا يذلا يرصملا سيئرلا يار ف تاروانم
 ةيعقاو فقاومب همزليس ءارزولا ةسائر ريماش يلون
 .ةيبزحلا تاروانملا نع اديعب ةيلمع رثكاو

 نل ريماش تارايخ نا ةرهاقلا يف نولوؤسملا ىريو
 نا امك .مكحلا هكراشي لمعلا بزحف امامت ةرح نوكت
 فالتئالا ةيقافتا نع جورخلا دارا اذا زيريب ناكماب
 نم ةديدج تاباختنال ةوعدلاو .تقو يا يف يموكحلا
 .اهب زوفي نا حجرملا

 نيمرصملا نيلوؤسملا نا لوقلا نكمي كلذ عمو
 نم رثكا «لمعلا» بزحو زيريب عم لماعتلا نولضفي
 ةصاخ .لوالا عم حهافتلا ةلوهسب مهنم اداقتعا ريماش

 ىريو .يلودلا رمتؤملاب ةرم لوالو فرتعا نا دعب
 نونهاري اولازام نييرصملا نيلوؤسملا نا نوبقارملا
 ريزوك ديدجلا هعقوم لالخ نم زيريب ءاقب ىلع
 هتدوع لامتحا ىلع اضيا .زونهاري امك .ةيجراخلل
 يموكحلا فالتتالا راهنا ام اذا ءارزولا ةسائرل
 اذه نا بيرغلا نمو .ةديدج تاباختنا تيرجاو
 ع ورشم نع زيريب نلعا نا دعب ىتح ريغتي مل ناهرلا
 ينويهصلا نايكلاو ندرالا نيب يلاردقنوك يثالث داحتا
 يذلا ع ورشملا اذه .عاطقلا و ةفضلا يف نيدنيطسلفلاو

 !يلودلا رمتؤملا ةركف نع هسفن زيريب ىلخت ىلع رشؤي
 فشكلل ةحشرم ةمداقلا مايالا ناف لاوحالا لك يف

 دوهج مسح ىلا يدؤت امبر .,ةديدج تاريغتم نع
 اماو ,رارمتسالا اماف .ىل ودلا رمتؤملا هاجتاب ةرهاقلا

 زيريب عورشمل امبرو :ةيكريمالا تاحرتقملل ةدوعلا
 يف يتاذلا مكحلا عورشمل وا يلاردفنوكلا داحتالا نع
 [ل!! عاطقلاو ةفضلا
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 دحا نم لازت امو ةفاحصلا تناك اهتاشن ذنم
 ثلاثلا ملاعلا يف اهنكلو .ايسايس المع هوجولا
 ةرهاظلا وديت .يبرعلا ملاعلا هنمض نمو

 .ساسالا اهنا ول امك .ةفاحصلا يف ةيسايسلا
 ةيرضملا ةفاحصلاف :ةدعاقلا هذه نع ذشت ال رصم

 :لالتحالاو يارسلاو بازحالا ةفاحص يه ةروثلا لبق
 ةيسايسلا هتفاحص هل تناك «ةوق زكرم» لك نا ىا
 دض ةينطو ةفاحص تناك ةقحاسلا ةيبلغالاو .الوا
 نا عنمي ال اذه نكلو .رصقلا دض ابلاغو زيلكنالا
 .قاوبا امهل تناك ةيناطيربلا ةراقسلاو شرعلا

 ءيضطو لمعك لصالا ف تدلو نييفاحصلا ةباقن

 تاريغتملا لك نم مغرلاب .مويلا ىلا كلذك تلظو
 لظ يف ءاوس ,اهتهجاو يتلا تائوعصلاو تايدحتلاو

 .حاتفنالا لظ يف وا ةيرصانلا

 عاضوا تريغت ةروثلا ةيادب نم ليلق دعب
 وا بازحا وا دارفا اهكلمي دعي ملف .رصم يف ةفاحصلا
 ,يكارتشالا داحتالل ةكولمم ةفاحصلا تحضا .تائيه
 عضولا اذه سكعنا دقو .ةلودلل ةكولمم تناك ايلمعو

 1154 ماع تعاطتسا ةباقنلا هذه نكلو .ةباقنلا ىلع
 نا «ةميرهلا دعب بالطلا ةكرحو بابشلا نايلغ ءانثا
 ةدايقلا تءاتسا دقو .ريهامجلا بناج. ىلا افقوم ذختت
 . تدمص ةيباقنلا نكلو .فقوملا اذه نم ةيسايسلا

 يه نابشلا طابضلا اهسسا يتلا ةفيحصلا تناكو

 وا ةجردلا هذهل تفلتخا يتلا ؛ةيروهمجلا» ةديرج
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 ميس ةيرحلا يارس هج

 عال زارع
 ةيرعملا هير ماي
 نيفاحصلا ةداقن ةكرمم ضوخل يه دن ةيتاداسلا ىوق
 20 0 تن رو د مب تت: جمل

 ,ليق نم ةمئاق تناك يتلا فحصلا ا

 رثكا ايسايس اطخ تذختا اهنا ىنعمي تفلتخا
 «تاداسلا رونا ةيادبلا يف اهيلع فرشا دقو .ةيلاكددار
 ريغت مث .ةيراسملا رصانعلا ضغب كلذ ِق هنواعو

 اهناهجوتل يساسالا طخلا نكلو .ارارم اهيلع نوفرشملا
 , ارمتسم بيرقنلا هجو ىلع لظ

 ةيرصملا ةفاحصلاو  «ةيروهمجلا» فرعت ملو
 عم هتفرع يذلا يدحتلا نم ريكا ايدحت  ماغ لكشب

 ةفورهملا ؛ةيادبلا» يهو .يتاداسسلا دهعلا ةبادب

 ةليطو .مهلامعا نم يفحص ةئام نم رثكا لصفب
 ةيرصملا ةيفاحصلا ةظيرخلا تضرعت تانيعبسلا
 تداع نا دعب ةصاخ :ةيرهوجلا تاليدعتلا نم ريثكل
 تارييغتلا سرك يذلا وحنلا ىلع ةيسايسلا بازحالا
 .ةيرصملا ةفاحصلا ةينب يف ةقيمعلا

 اهباتكو اهفحص ةيعرشلا بازحالا عيمجل حبصأ
 ينطولا بزحلا :بازحالا هذه نيب نمو .اهوررحمو
 ةيقب اما .«وبام», ةفيدحص هل تحيصا يذلا مكاحلا

 دقف ؛يكارتشالا داحتالل ةموكحم تناك يتلا فحصلا

 «بازحالا قوف اهنا يا ؛ةيموقلا» ىمست تحبصا
 اهكلمي :ةلودلا ربانم يه ةيلمعلا ةيحانلا نم اهنكلو
 نم اهتادايق عيمج نيعي يذلا ىروشلا سلجم اينوناق
 حبصا اذكهو . يدطولا بزحلل عيانتلا يمالعالا زاهجلا

 :ةروهشملا فحصلا ةيقب «ويام» بناج ىلا بزحلا اذهل

 ىلا ةفاضالاب .«ةيروهمجلا» و «رابخالا» و «مارهالا»
 ىربكلا رشنلا رودو ةيرهشلاو ةيعوبسالا تالجملا
 .لالهلا رادو فراعملا رادك

 «مارهالاك» الثم نكت مل اهنا «ةيروهمجلا» ةلكشم

 - ما منو ومهمات م عخانع- 3

 ةفيحصلا «رابخالاك» الو .ةيمسرلا هيش ةفيحصلا
 ؛ةيروهمجلا» تناك .ةظفاحملا تارايتلا نع ةريعملا
 طخ وشهو .اهتادح هب تأدب يذلا طخلا ىلا امئاد ليمت

 .نايرادالا ىتحو نيينفلاو نيررخملا نم هراصنا هل

 ريباغت ةدنرجلل ةيساساألا ةيندلا تناك اذكهو

 كلذلو .ةينهملاو ةيسايسلا نيتحاسلا ىلع تادجتسملا
 .ةفينع تازهل تضرعت

 ةباقن اهل تضرعت يتلا اهسقن تازهلا يهو
 وا :رصانلا دبع لظ يف ةميزهلا دعب ءاوس نييفاحصلا

 لظ يف اهدعبو ربوتكا /لوالا نيرشت برح لبق
 7 اعاطتسا دق امهالك نادهعلا ناك اذاوؤ .تاداسلا

 - بيقنلا بصضنم ىا . ةدايقلا ناكم يف اعضي

 ا ناف .راصنالا

 ةياقنلا تلظ دقف ؛ةيرصملا ةفاحصلل يباقنلا بدكرنلا

 عطتسي ملو .مدقتلل ازاحتم اينطو افلاحت اهرهوج يف
 اذاو .فلاحتلا اذه بريضب نا هدجم ىرذ ىف تاداسلا

 نم يفحص ةئام نم رثكا لصفي نا عاطتسا دق ناك

 نم ادحاو ايفحص لصفي نأ عطتسي مل هناف مهلامعا
 .ةباقنل

 ىلا ءاوس .نزاونتلا ضعب داع كرابم سيئرلا دهع يف
 يف اباش ايفحص نيع دقف ...؛ةباقنلا» وأ «ةيروهمجلا»
 نيب طق اهضقانت فشي مل يتلا ةديرجلا ريرحت ةسائر
 ظوفحم وه .اهلوح نم تاريغتملاو ةليصالا اهتيوه
 نسحم ةرادالا سلجم ةسائر ٍِق يقبو «يىراصنالا

 تاداسلا هراتخا يذلا «حودلا رابخا» ءانبا دحا دمحم

 .«ةيروهمجلا» يف بالقنالا زاجنال
 رايتخاب اديعس دمحم نسحم نكي مل .عبطلابو

 نكي ملو .ريرحتلا سيئر بصنمل هريغ وا يراصنالا
 ىريدرحتلا بصنملاو يرادالا بصنملا نيب لصفلا

 ىلوالا ةرملل كانه تحبصا كلذلو ,لبق نم هب الومعم
 يلعفلا ءزجلا نأ دمحم نسحم رعش .«نيسأرب ةطلس»

 ةسائر نم نامرحلا نكلو .هدي يف لازي ام ةطلسلا نم
 . راثلا ىلطتي ناك ريرحتلا

 . اعيزوت ةيرصملا فحصلا لقا :ةيروهمجلا, تناك
 فلا يتئام نم رثكا عبطت مل اهعاضوا نسحا لظ يفو
 فصن نود ام ىلا انايحا لاحلا اهب ردحناو ,ةخسن
 «,يىراصنالاب ءاج يذلا ريبغتلا لظ فو .ةيمكلا مذه

 1 .ةفيحصلا عيزوت فعاضت
 - عريش يذلا دمحم نسحم بجعي مل روطختلا اذه

 ذاختا يف - هئالمز نم هدض ةهجوملا تاماهتالا بسح

 قرولا نم نوزخملا ىجح :لثم تاءارحالا ضعب

 يف 4١ ةبسنب ةعوبطملا ةيمكلا ضيفختب رارق رادصاو
 تحت عقت يتلا ةينفلا ةزهجالا ىدل لخدتلا مث :ةئاملا
 ةعابط رخؤي ىتح ةرادا سلجم سيئرك هترطيس
 ةيمويلا ةفيحصلا يه ةيروهمجلا تناك) ددعلا
 (ليللا فصتنم دنع عابت يتلا رضم يف ةديحولا
 ةكنيماثلا دعب ام ىلا رحأتب ميلاقالا ِق عيزوتلا حبصاف

 .ىرخا فحص ءارش ءىراقلل ىنستي كلذيو ؛,احابص

 اضيا دفحم نسحم دض ةهجوملا تاماهتالا لوقت
 ددع غلب ىتح ةلمجلاب نيررحملا لصف ىلا اجل هنا
 ةجيتنؤو .يفحص ٠١١ لصا نم ايفحص ا“ نيلوصفملا

 امك رمالا لصوو .هديع ةمطاف ةررخملا ترحتنا كلذل

 لسرا ةرادالا سلجم سيئر نا ماهتالا ةضيرع لوقت
 يمويب دمحا ريرحتلا ريتركس برضل ؛تاوتفلا» ضعب
 .ةيجراخلا نوؤشلا ررحم زيزعلا دبع دمحم هليمزو

 ءانثا ةصاصرب ىرقفلا هدومع ف بيصا بابش وهو

 .هتكرح ىلع رثؤت ارارضا هل بيس امم 151/7 برح

 دق :ةيروهمجلا» يف يفحص اًنئاملا ناك ١4/25 ماع يف

 قئاتولاب ةمعدم ةباقنلا ىلا ىوكشب اومدقت
 ةرادالا سلجم سيئر نأ تبثت ينخلا تادنتسملاو

 .ءاشي نمع اهبجحيو ءاشي نمل «تاوالعلا, يطعي
 ماق - برضضلاو راحتنالا يتعقاو دعبو - ةرملا هذه

 عفد يذلا رمالا ...ةباقنلا يف ماصتعالاب ايفقحص
 ؛/ ةداملا قيبطت ىلا فاطملا ةباهن ف سلجملاو بيقنلا
 ..ةيوست ةنجل» ليكشتو ةباقنلا ةحئال نم

 ضقرو قيقحتلل ةنجللا ربتعا دمحم نسحم نكلو
 يف بتكو .هيمحت ءايلع تاهج» نا عاشاو ءاهل لاثتمالا
 دنعو .ةباقنلا سلجمو بيقنلاب ددني ؛ةيروهمجلا»
 ءىجوف نييرصملا نييمالعالاب كرابم سيئرلا عامتجا
 «سير اي بيط تناو ةنس لك» خرصي عيمجلا هب
 هنم بلط سيئرلا نكلو .1917/7 برح ىركذ ةيسانمل

 قئاقد ةدعلو .غسوملا غامتجالا دعبو .تمصلا

 - نييفاحصلا بيقن عفان ميهارباب كرابم عمتجا
 «ةيروهمجلا» ريرحت سيئر يراصنالا ظوفحمو
 .ةلكشملا لحي عارسالا مهثم بلطو .دمحم نسحمو

 اذش ىلا مالقالا ةلمحب رومألا لصت نا زوجي ال هنأل

 .ىوتسملا

 ىلع سيئرلا ةلاسر مجرت دمحم نسحم نا ريثملاو
 نكمت عفان ميهاربا .ةيحان نم .عيمجلا مهف ام سكع
 نأل .ماصتعالا كفب نيمصتعملا نييفاحصال :عانقا نم
 ردصأف دمحم نسحم اما .ءاهتنالا كشو ىلع عوضوملا
 .ةحمق يجان ةديرجلا ريرحت ريدم لصفب اديدج ارارق

 .. اددحم فقوملا رحفناو

 ةعيرس ةردابم يف ةفاحصلل ىلغالا سلجملا نكلو
 ةرادالا سلجم سيئر تارارق لك» ديمجتب ارارق ردصا

 لاثتمألا خدع ىلع رصا اذاو .ةلاسملا يبناوج ةفاك

 رارق رطخأب هجاويس هنا حجرالاف ؛قيقحتلا ةنجلل
 هذه يفو .ةباقنلا ةيوضع نم لصفلا وهو .يباقن
 .روفلا ىلع قفاحصلا هبصنم دقفي لاحلا

 ال ال

 يذلا لاؤسلا وه اذه ؟دمحم نيسحم ددتسي مالع

 لهو .ةيرصملا ةيسانسلاو ةنفاحصلا ظاسوالا هددرن

 ءانبا نيب ءىجافملا عارصلا اذهل ةيسايس داعبا كانه

 ؟دحاولا تنعلا

 ىلع العف دنتسي دمحم نسحم نأب ضعبلا بيجي
 ةوقلا هذهو .راتسلا ءارو ةيفتخم ةيتاداس ةوق

 يف نزاوتلا هبشي ام وا «نزاوتلا» ىلع ضرتعت
 ظوفحم ةيحنتب بلاطت يهف كلذلو .«ةيروهمجلا»
 ءريرحتلا ةسائر ىلا دمحم نسحم ةدوعو يراصنالا

 ةيرصان ةامسملا رصانعلا نم ةديرجلا ريهطنو
 .ةيمدقتو

 ال .دمحم نيسحم اهيلع دنتسي يتلا ةوقلا هذه

 دعتست يه لب : ؛:ةيروهمجلا, باتعا دنع فقوتت
 ,ءاضيا اهريهطتل» .نييفاحصلا ةباقن تاباختنال
 .باوبالا ىلع ةبيرق تاباختنالاف

 ةسسؤم نم نوبيرقلاو .دمجم نآلا عضولا
 فرعي عيمجلا نآل .هريجفت نوديري ال ةسائرلا
 دوقي نا نكمي نيا ىلا يردي ال ادحا نكلو ؛ تايادبلا
 60.عارصلا اذه
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 ”لاطافا نب يتلا بمال...
 يئايقوسلا ميعزلاو ناغير,يكويمالا 7 20110

 تاراشالا ضعن تداكو .اهدسب و اهلبق ثذح ام ىلع ىرج امم رشكا ؛:فوشتايروغ

 «نطنشاا وو وكسوم نيب ةلدايتملا ةيفالغالا تالمحلا مضخح ُِق عيفشت ةماهلا

 .ةيمالعالا تاليلحتلاو

 فوليتان يكريقألا فاحصلا قالطا لثم + تآجافق' نم .ةمقلا قبس امع اديعبو
 يذلا يتايفوسلا يئزجلا باحسنالا.ناف .فوراكاس يتادفوسلا يفاحصلا داعباف ا

 بعصلانمو:,تآسجافلاب لبحي ملاعلا نا ىلاريشي .ناتسناغفأ نم وكسوم هذفنت...
 نم يتايفوشس؛يتذلنج قالآ ةينامث باحسناو«اهئايو تآلجافملا هذه فلا ديدحت
  ققحت دقإبم ائيش نا ىلا ريتشي .كيفادكير ةمق رادهنا نع ثيدحلا باقعا يف .ناتسئاغفا

 ذختا دق يتايفوسلارارقلا نا, لوقلا ىلا ردابي دق ضعبلا نأ نف مغرلاب .نيقالمعلا نيب

 يئزجلا باحسنإلا تايفوسلا دقني فيك ذا .لهس ةلوقملا هذه ىلع درلا نكل .«ةمقلا لبق
 ظ "*  ”؟العف تراهنا دق تناك اذا:ةراهنم ةمق ناقعا ِق

 ' باوبا تحتف اهنا يف نفكت :ناتستاغفا نم يئزجلا يتايفوسلا باحسنالا ةيمها نا

 .تدحو دق ةريغصلا لودلا ضعم تناك اذآو . تاجافملا ىلع ىرخالا ةيميلقالا تاعازنلا

 تالؤقملاب ةهيبش تالوقم تددرو ؛ناتسناغقا يف يتايفوسلا لخدتلا يف اهبورحل ار
 ف ْ .ةديدج ةسايس عابتاب ةبلاطم اهسقن دجتس لودلا هذه ناف .ةيتايفوسلا

 . ىلإ ةهجوه ةلائمرأ لقبي هّنأف .هتاءارق تناك ادا::يئْرَجلا يتايفوسلا باحسنالاو
 ةيروبس اميرو :صرمق يف ايكرتو ...نارداو ينودهصلا نايكلا ةمدقملا يفو .لودلا ضعب
 ناك فيك نوفرعي .يلاودلا جارفثالا تافلم نوعجاري نيذلاو .داشتاؤ ايبيلو نانبل يف
 ل .ريبكلا كمسلا ين ديول كاطخل يف ناز نيوز دلي جفتتي قفل كمسلا

 توريب يف يرئازجللافؤلا ىلِ فتلت قشمد
 ةيفخلا ةههاوملا" " "

 . ةيروسو رئازخلا ني

 ةهبح رابهنا ذنم اريثك تريغت ةسبؤئازجنألا“ ةيروسلا تاقالعلا |

 تمزتلا دقو .ىتش تاهاجتا يف اهئاضعا عّروتَو :يدصتلاو دومصلا
 اهتيشامؤلبد فو .ةيروسب اهتاقالع,ؤ ةقيقد طباوض ءامئاد .رئازجلا -

 وا قيرف يا هجو يف 2,قشمد اهبلا انت مالكلا برح ىلا بهذت ال يتلا +

 .اهتسايس ضراعت ةهج .
 , نيتينظق داَجَتا ف تكرحت رئازجلا نا :لاجملا اذه اةابتئالل تفاللاو

 .نانبل :انمه ؛ءامهيف لّخدتي نا دحأل حومسم ريغ هنا: يروسلا سيئرلا ربتعي :

 امالك | وعمس .,يضاملا رهشلا يف .رئازجلا اوراز نيذلااو :ةضطتسلقلا ةلضقلاو

 ةيروسلا ةسايسلا نم مهئايتسا نع هيف اوربعاهيف.نيلوؤسملا رابك ضعب نم
 مهتبغر نوترئازجلا نولوؤسملا,يفخي,الو :نيينيظسلفلاو نانبل هاجنب

 ةييغديلان دققت ءاتم ذو نب مينا رزوحرتالا حمو .
 ا

 يقيقحتلا كهفقالم اون وأو ١ ,ةيروسلا بيوس جل 2 7

 ةطرو ىلا لاؤوحتن آ1دب لخدن وهو :نانيل يف ةيروسلا تكاوقلا لخدتل ضراعملا

 20 .اهسفن ةيروسل

 نإ .ةردشالا تازاوتقتلا"ؤم؟ةبروسلا - ةيرئازجنلا تاقالعتا/ق'امأة ها نكلو

 اددعو نيلوؤسملا عيمج ىقتلا .نانيل ىلا اهيلوؤسم:نم ادفو رئازجلا تدفوا

 ' ضكعب لؤقتو .مهرظن تاهجو ىلا عييمتتتلا 5 :نيدنانبللا نييسايبسلا نم
 !ىلعا اريقك اظفحت اودبا .نانبل يف نييسايسلاو نيلوؤسملا مظعم نا. ,تامولعملا
 .لئاسو يلهو" :ةئروسلا تاطلسلا اهعبتت يتلا لئاساولاو .ةيروسلا ةسايسلا
 .نيلوؤسملا كتئلوا رييعت دح ىلع :باهرالاو عمقلا نم ةبيرق»

 ٍق نينينانتتللا ةبغر نع نويريئازجلا نولوؤشملا ثدحت ىلوالا ةرمللو
 لامتحا نعو ضوافتلاب مهلكاشم لحل مالكلا :ةلواط ىلا سولجلاو . راوحلا
 .ةينانبللا ةلكشملا الخل عسوا ةيبرع ةكراشم

 اهكوكش مهتغلباو :نييئانبللا اهئاقفلح ضعف تغدتنسا دقف ةيروس اما
 ,«نانبلاف يرؤسلا نوفنلا فدهتست يتلا ةيرئازجلا يعاسملا» نم اهرذحو
 اوناك نيذلا لوقد امك ,مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان رييعت دح ىلع
 ..«نمقلا ةاجتا يف ريست» اهنأب اهمهتيوو رئازجلا دقتني وهو .هبلا نوفصد

 3 هاجت هتشاننس فرغت تحبصاو ,يروسلا ماظنلا نئازجلا تربتخا دقل
 ةردابملا ناد نيتساموليدلا ضعي ٍلوقيو ..ةينيطسلفلا ةيضقلاو نانبل
 اذهل يقيقح جارخا يش . .ةيثيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو نانآلل هاجت ةيرئازجلا
 : بورحلا نمو ؛نافبل يا ريجتقتلا نم ديزمي .اهبلع فاغفتلالا لّواحُي يذلا مالفنلا

 .«ةينيظسلفلا تاميخملا دض
 3 ا ظ «رئاؤجلا فؤتُطَتقَلم قع

 كد كو يسون ثالث لذنم .اهماغا حجورسطملا لاؤشلا وه
 رئازجلا تلخد لنهف .. .نطنملا داقتنالاو تماصلا .كرحتلاب هيلع 9
 ّْ ظ ؟قيشمد ةاجتا اهقيشامؤليدب تمكحت يتلا طباونضلا ظوقس ةلحرم

 ' نيدسايسلا ضعب غم مادخ اهدقع يتلا تاعاصتجالا ىلع نوعلطملا
 !نوحجري :هبدالب ىلا ادئاع نانبل يرئازجلا دقولا ةرياغم.باقعا يف :نيدنانبللا
 دقو ...رشئازجللا دض يفالغالا موجهلا ةسايس يف:ةئذانلا ةيروسن نوكت نا
 ضعب يف و .ةقلغملا ةيقشمدلا تاعامتجالا ىف موجهلا اذه رداآوب تادب
 تاوقلا ةرداعيوسا موسم ,ةيبرغلا توريد يف 0 فحصلا



 البلا تلفتعاةب|"

 ظ نأ ,نيرقتلا» تلاقو !.يعامتجالا يموقلا

 توريب ف الوا تادب هذه لايتغالا تالمح

 | .لامشلا يتقطنم ىلا: تلقتنا مث ,ةيبرغلا
 ' نتا وؤسنا حادا يه م ظ

 ةريصتلا تركذو ..ةيروس ع ٍمَضا ؛ ةقيئؤتلا

لا» تلاقو
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 ١ 1 دلا خسيقازم ا :

 0 كسا تع ع
 يتيما ةريسلا نواس ءامتجال

 يتلا -- رد 6 4
 ظ تي وم ليبأ

 انتا 1 ,انلظبا "0 ةريتازوما

 عمو ارسم دعا زودت ع هات يَا
 هيد لاو تاعومجل

 ١ يام ليد وفل نيس رع لمعلا نزح ,

 7 نار ةيكرتلا:ذؤدحلا دنع'اياك# .

 : ا - ام لقت 0

 يا نا

 5 يا 03 .رويضفن اع فاه قيقحتلا قأرعلاو ؟ةيروسو (ناذبل قف ىوخا ةيدرك ين

 7" تامزالاو لعيشتأ نماديزم ىلا

 ' 0 ادله نال 2 1 نكمملا ظ ا ظ
 ظ ,لكشلاب نوكي نا «نضانتلا# نا داقتعالل |

 را اح مدرك 25

 .ةيوق تازفف يشوفلا راف
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 اذه يريتسملا دمحا ةكرح عنتمت ذا هسفنا

 ىلع رمالا رصتقيسو ةكراشملا نع ماعلإ

 ةدولاو يك ويشلاو هيلا دج ناو
 | وأ ةييعشلا

 31 نوح 7 روش ن :امهأقأ ظ 1 قدس امهلتت ن تنكتفتو ,مادعالاو بيذعتلا ظ

 ْ , 14 اذه انانغأ 0 ازفؤو رى

 داصتقاو ل رالبصما نم تان
 م 0 7 .ةيئائبللا ةريللا نام .ديفت د نييك 4

 1 لا لي ا
 ب 9 ف وبلا ا

 : 5 انا ىلا 5 اهسقت رداتصملا.

 نم يلو ؛ هال لجأ نم | لجان

 < سس ومالا دس يب مع بوت مب نما نرمي مل و حتما قا كح ت1 ا: همس تح نط وت حج: هت دا نسا 727 جت حننحوإا 1

 طولا ذه

 !..كايحنلا بيطا عم كينابخير نب
 ىلا ةدوعلاب ةبغرلا ءادباو لؤافنلا راهظا ىوس نارابجلا كلمي ال
 4 لامآلل ةيبخملا جئاتنلا نم مغرلاب :ديدج نم تاضوافملا ةلواط

 كيفايكير يف ناغيرو فوشتابروغ نيب ةيئانثلا ةمقلا اهيلا تهتنا |
 بّرَحلل يسايسلا بتكملا نع رداصلا نايبلا ةقيقحلا هذه نم ريغي الو

 :تاثداحملاو تالاصتالا ةلصاوم ةرورض ىلا يعادلاو «:يتايفوسلا يعوبشلا

 .تاضوافملا ةعباتم فوشتابروغ دهعتب ناغير بيحرت اضيا اهثم ريفي ال امك
 نم ريثك يف أدب ول ىنح .راوخلا نم ليدب نم نطنشاوو وكسوف ماما سيلق
 .قافآ نود نم هنا نايحالا

 رصقب دق تقو لالخ ءامهنيب .ىرخا ةمق دقع ىلا راصي نا نكمملا نم امبرو
 ربع نوكي نب امهثيب ءراوحلا» نا فارتعالا نمرفم كانه سيل نكلو ,لوطي وا
 نم اضيا امناو .طقف ةيسايدسلا تالاصتالا ربع الو ةيساموليدلا تاونقلا
 رؤب» ربع كاذ وا فرطلا اذه اهب موقي دق يتلا ةلمتحملا تالخدتلا لالخ

 :ةديدج تانزاوت قلخ ةلواحم فدهب .ملاعلا يف ةفورعملا .رتوتلا
 .لشفلا ىلا تهتنا ما اهنم ةوجرملا جئاتنلا ىلا تالخدتلا هذه تدا ءاوسو

 داكتو .هحلاصل ةنئهارلا تانزاوتلا رييغت ىلع لمعلا نيزايجلا نم لكل دب الف
 ةرادالاو نيلمرعلا نيب رئادلا عارصلا نيناؤق نم اءزج حبصت تالخدتلا هزه
 عارضصلا تاعوضوم ىدحا يه ءرتوت رؤي» كانه لازت اف هنا املاط :ةنكريمالا
 .اليصا

 نطولا بيبصت نوكيس اذام : وه قيس امم اقالظنا حورطملا لاؤسلاو

 اءدب .«رتوت رؤب» ةدع هيحانج نيب مضي هرابتعاب تالخدتلا هذه نم يبرعلا
 ةينانبللا ةمزالاو جيلخلا برخب ارورمو يتويهصلا.- يبرعلا عارصلا نم
 ايرتيزا يف ةروثلاو نادوسلا بونج يف درمتلاو ةيداشتلا ةمزالاب ءاهتناو
 !؟ةيبرغلا ءارحصلا ىف عارصلاو

 نايكلا يف قلظت ئتلا ةيراثلا تاحيرصصتلا رابتعالا نيعب ابذخا اذاو
 نا.لوقلا نكمي ءايبويثاو .نادوسلا بونجو نانبلو نارياو ينويهصلا
 .اهجيلخ ىلا اهطيحم نم انخاس افيرخ دهشت فوس ةيبرعلا ةقطنملا

 يف نيرابجلا نيب «ةدرابلا برحلا» لالخ .ةقطنملا هذه تدهش دقل
 تدا يتلا ؛ةيجراخلا تالخدتلا نم ةهبابشم ةلحرم .نرقلا اذه نم تاننسمخلا

 رصانلا دبع ةماعز نكلو ...ةلضاوتملا فصاوعلا نم رحب ىف اهقارغا ىلا

 كلت رطاخمل ادح تعضوو .يموقلا رايتلا ةادبا يذلا:دومصلا ىلا ةفاضا
 !؟ةنهارلا تالخدتلا يدؤتس اذام ىلاف .امندلا اهدودح يف اهترصحو تالخدتلا

 نا لوقلا عيطتسن اننكل .ناهرلاو نيمختلا يف اديعي بهذن نا ديون ال
 ةهجاوم لف ريرحتلا ةمظنم دومصو جيلخلا برح يف قارعلا ل ومص

 جئاتنلا نم دحلا يف امساح ارود نابعلي فارطالا ةددعتملا تاطوغضلا
 :::ةيبشجالا تالكدتلا هذهل ةسلسلا

 مادام تالخدنلا هذهل احرسم ىقيب فوس يبرعلا نطولا :ةريخا ةملك

 :كلذ ققحتي نا ىلاو ...يسايسلا ذخوتلاو كسامتلا نم.ىندالا دحلا ىلا دقتفي
 ا 0.لبقتسملا ىلع ناهرلا ىوس ةقيرشلا ةيموقلا ىوقلا كلمت ال

ّ ْ يبغرملا زياف
 

 : ديب 1 ل 5 م ما ع مج عملا
 امس ردح دكا سوس عطا حجوا دج جا كل 7 ا 0 0 ا

 6 1547لوأ نيزئشت ؟١ا 16+ دانغلا .ةيبرعلا ةعيلطلا



 ع

 شاذان

 مل 3 ةنزكسلا # خافملا امئاد ناك [ 3

 ناكملا روكيد نع الضف /نيرابجلا نيب ممقلا *
 نم ازجتي ال اءزج .ممقلا فيضتسي يذلا

 . جئاتنلا كلذكو .ىسلاوكلا تالوادمو .لامعالا لودح

 للشبي اباصم ناك يذلا تلفز ور ىكتشا ءاطلاب يفف

 رحبلا ىلع ايديل رصق يف ثيغاربلا ةرثك نم يفصن
 ملاعلا ماستقا تظحل ينلا تاررقملا تناكو .دوسالا

 - لوقي مهضعبو .ملاعلا ةطيرخ يف ريماسم نع ةرابع
 يذلا ةيكريمالا ةيسامولبدلا ديمع ,ناميراه ليرفا عم
 ١4551 انيدف يف و .ملاعلا شعن يف - نيرهش ذنم لحر

 سيئرلاب ايلم فوشتورخ زوجعلا قدح نرق عبر لبق
 تاعوطقم عاقيا ىلع يدينيك نوج باشلا يكريمالا
 يذلا ::؟ تلاسسر هبقعا مث ١١  تلاسر» كلذ دعب ناكف

 .ةيجيتارتسالا ةحلسالا عينصتل الوقعم ادح عضو

 سرغتنوكلا نأل امير ةعشملا تالامتحالا غلي مل هنا ريغ

 ةناسرت تيقبو .ةظحللا ىتح هقدصي مل يكريمالا

 .ةلدابتملا ةبقارملا أدبم نع ةديعب نيرابجلا
 اضيا ترمتساو .حلستلا ىلع قابسلا رمتساو

 ءاتشلا قاقحتسا راظتنا يف ةيعونلا ليصأتل براجتلا
 ةعاق ىلا ناغير لخد :؛ ١15865 فينجح يفو .يوونلا

 يذلا سالاد رتسوف نوج لظ هبايث تحتو ةافدملا
 اميف :تاننسمخلا فصتنم ْف «:ةقفصلا» موهفم سدنه
 اعمو .تاراقلل ةرباغلا هتكحضب حلست فوشتابروغ
 ءنكرملا» ىلع ةمئاق نمالل ةيرظن ةغايص الواح
 يتلا ىلوالا اطلاي تالداعم قايس يف ..فارطالا» و
 يكنسله رمتؤم يف ةطاطم تاجارفنا اهيلع تيفضا
 كيفايكير ةمق تناك مث .1940ه ماع يقافولا
 نيد ممقلا ةلسلس يف ةرشع ةيناثلا يهو .ةيدنلسيآلا
 رصقل لصالا قبط ةروص ١445. ذنم نيرابجلا
 سقطلل اقيقد اساكعناو :هيف ترج يتلا حابشالا
 صضقارتلا نع الضف :جراخلا يف داس يذلا يبطقلا

 عيقصلا ةيفارغج نم ةعطقلا هذه هب ترهتشا يذلا
 تافارخلاو ةنيمثلا بلاعثلاو كمسلاب ةنوكسملا

 .ةريثملا

 ىلودلا قافولا فك يف نيشراقلا ضعب ناك اذاو

 فوشتابروغو ناغير نيب ةيدنلسيالا ةمقلا نا نولوقي
 كلت قوف .ةريحلاو ضومغلا طسو .تادب امك تهتنا
 ؛ 45 لوأ نيرشت ١١ ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 2

 ؟ الغلا حوصوم .

 :ةلودلا كاقالفللا يل ةنودج خشم ىلع ناصيرع نيرايجل

 'نليصففت 1 ركنات 0 ق:.ةزكتحلاو هن ةضماغلا ص

 عيطتسي ال !دحاو ءاقل نا ىلع نودكؤي راتسلا ءاروام

 ىلع ؛لياقملا يف ءرداق هنكل .حوجنلا نيب ةحلاصملا دقع

 امك .يضارتلاب فالتخا وا .فالتخالا قافتا ءاسرا

 ديقعتلا نم اياضقلاف .رجنسيلش سميج لوقي
 .اهيق تبلل ةحوتفم ةمق يعدتست اهنا ثيحب عطاقتلاو
 ربصب نيحلستم .اهل ناميعزلا غرفتي نا ىلع
 دايطصال :؛ةيرقيعلا» هذه ىلع نهار يذلا يرمغتنوم

 طقف سنل موجنلا ةمق تهتناو .ءارحصلا بلعث لمور

 ةروصلا عيمالت ىلا لب .موجنلا برص ةدقع ىلا

 لالخ نم مالس ةيعاد .فوشتايبروغ :ةيساسالا

 نم قرف تس بحسو .ةيوونلا ةناسرتلا صيلقن
 نع اضوع خيراتلاو ايفارغجلا لصوو ,ناتسناغفا
 نع دومص فرتحم ناغيرو .ءامهلاصوا عيطقت
 نيصيلا سوماق يف يلاكيدار .«ّرحلا ملاعلا بوعش»

 لبقملا قافتالا ةدوسم :كيفايكير ةمق

 ماما رباكمو .ءاضفلا يف قوفتلا ىلع رصُمو يكريمالا

 .فوشتابروغ اهب هيرغي يتلا تاهقهقلا ةلس
 ,سبياب دراشتير يعدي امكو ءاحضاو ناكو

 اللا ريبكو .ناغير سيئرلل قباسلا راشتسملا

 مل نيرابجلا نا ,ةيكريمالا ةرادالا يف نييتايفوس
 وا موجنلا برح ةدقع ىوس كيفايكير يف ادهاشي
 ساسا تناك يتلا .يجيتارتسالا عافدلا ةركفم
 .رازابلا ىف ةمواسملا

 يف لخدتت مل فوشتابروغ ةماستبا نا يف ةقرافملاو
 طئاحلا ىلا لوضولا نود ةلوليحلل ةيسانملا ةظحللا
 اذه نم يكريما ضرع :ةضياقملا ثدحت ملو .دوديسملا

 ةديدج ةطيرخ مسترتو .كانه نم يتايفوس ضرعو
 ةيصخش كلتمي ناغيمر نا احضاو رهظ نكل .ملاعلل

 نا طقف ديرم ال وهو .ةملكلا ىنعم لك يف ,ةيراحتنا

 قوف امو .خيراتلا قوف ام لب .خيراتلا لخدي
 , فوشتابروغ اما .موجنلا برح لالخ نم ايفارغجلا
 طئاح ىلا تلوحت يتلا ,ضرالا ىلا هلازنا ىلع صرحف
 ةلمرف ىلع ددش .ءاضفلا ةركسع نع اضوعو .ىكيم

 ةيوونلا سوؤرلاو ةيكيتسلابلا حيراوصلا نونج
 اهرمتعت ينلا ةددعتملا داعبالا» ةيجيتارتساو

 .«نويسلظالا

 ةدهنصلا ةققلا

 .ةبعص تناك كيفايكير تامواسم نا يف كش الو
 ضيفخت حرط ضرالا ىلع قوفتملا يتايفوسلا ميعزلاو
 خوراص ١4٠١ كلمي وهف .فصنلا ىلا هتناسرت
 هتاذ زارطلا نم خ وراص فلا لياقم يف .يكيتسلاب
 ةمث :ةيوونلا تاصاوغلا قاطن ىفو .نويكريمالا هكلمي
 .ةبكريما ةصاوغ 7 و ةيتايفوس ةصاوغ.ش4

 فالآ ةثالث وحن ةيقرشلا ابوروا يف تعرز وكسومو
 ٠١" ىوس عرزي مل يسلطالا اميف ءيوون سار
 زكرت فوشتابروغ ناهرو .طقف يجيتارتسا خوراص
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 رم سل سعال يووم ريس يي ردح ل ىلا
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 ناغير نا ريغ .«فيظنلا نمّزلا» ىلا لوصولا ىلع
 اهشيعت يتلا ةلتاهلا ةيجولونكتلا ةزفقلاب حلست
 نيظفاحملا ةينيفوش ىضراو .ةدحتملا تايالولا

 حول امدنع يروهمجلا بزحلا ةالغو نييكريمألا
 تاصنمو . ةيعانص رامقا :ءاضفلا ف بعصلا فقوملاب

 ىلا ةدوعلا هسيلج ىلع ضرف اميف .دئاصملاك رزيللا
 حمقلا ةيئانثب تزيمت يتلا ةينيلاتسلا ةلحرملا
 نا :اطلاب يف نيلاتس هلاق ام ةركاذلا ىلا اريعم .ديدحلاو
 .حمقلا ...يه يتايفوسلا .خيراتلا ةيلدج

 يف يلودلا ردقلاب جزتما يصخشلا ردقلا نا عقاولاو

 هتيالو فلم لفق نم نيماع لبق ناقيرو .كيفايكير
 سيئرلا» ةءابعب روهظلا ىلع صرحي ةريخالاو ةيناثلا
 ةرخاس قلعت امك .«تاراقلل رباعلا» وا «قراخلا

 ديري وهف .ةيسنرفلا «هينيشنا راناك ول» ةيعوبسا
 ,عيبعب» نم يخيراتلا يكريمالا فوذلا ثاثتجا

 ام ردقب راكفالا نم لمحت يتلا :ةيتايفوسلا ةحلسالا
 يلوغيدلا ملكتي اذكه .ةعشملا سوؤرلا نم لمحت

 امك .يتايفوسلا حالسلا ىلع هيربود لاشيم .قينعلا
 ناك .ةظفاحملا ةيبعشلا هتدعاق ىلع اسيسأتو .هنا

 صيلقت نيب ضياقي اقافتا تايفوسلا حنم ىلع ارداق
 عافدلا ةركفم ديمجتو ةيجيتارتسالا ةناسرتلا

 عفدي يذلا رمالا .«موجنلا برح» وا يجيتارتسالا
 اضوعو .يوونلا دانزلا نع اهعبيصا عفر ىلا وكسوم
 يكيتسلابلاو ينورتوينلاو يرذلا سمشلا راود نع
 ةزايحو يداصتقالا ثيدحتلا ىلع ةشرولا زكرخن
 .ةيبرغلا ايجولونكتلا

 تايطعم دصرت نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» عسو فو
 :ىلاتلا لكشلا ىلع :قافتا ىلا ضفت مل يتلا تاثداحملا

 رظح ىلع يوطني يروحم طخ وا ماع أادبم ةمث
 ةحلسالا ضيفخنتو يوونلا حالسلا لامعتسا

 .ابوروا يف ةيوصنملا .ىدملا ةطسونملا ةيجيتارتسالا
 يف لثمتت لدابتملا لزانتلا اذهل ةينقتلا ةمجرتلاو

 ايجولونكتلا ةسكن ما ءاضفلا ةسكن :رجنلاشت راجفنا

 .ةيكريمالا ء:غنيشريب» و «نورك» حيراوص صيلقت
 خيراوص صيلقتو ؛ابوروا يف ةيسلطا لود يف ةعورزملا
 لود ىف ةيوصنملا ةيتايفوسلا ١" و ١" .سا .سا»

 .ساقفقلاو لاروالا لابج سيراضت ىتح وسراو فلح
 يهو .يضارتلا ناونع تحت جردنت ةضداقملا هذهو

 ,ةدرابلا برحلا نا اصوصخ جارفنالا ىلع ةلالد تاذ

 رطشب يذلا طخلا ربع امئاد ترم ةنخاسلا برحلا امك

 حرجلا» نورأ نومير هيمسي ام وا .نيتيناملالا
 طخ وهامك .قلقلا طخ هنا .«فزانلا يبوروالا

 ةمق يهتنت نا اضورفم ناكو .ةيوونلا لامساألا

 ةحلسالا لوح قافتا ةدوسم ىلا كيفايكير
 برح ةدقع نكل .ىدملا ةظسوتملا ةيجينارتسالا
 ةركفم يفو .«ةليمجلا ةفزاجملا» تطقسا موجنلا
 عرد ءانب لالخ نم ءاضفلا ةركسع نا فوشتابروغ
 لحارمل اعبتو . ةرداقلا رزيللا تاصنم نم لكشتي «قاو
 اهتمهم .ةداضم ميراوصصب مكحتلا ىلع :ةفلتخم

 ايفارغجلا ىلا ةهجوملا ةيتايفوسلا خيراوصلا ليطعت
 عينصت ىلع داضملا يكريمالا درلا وه .ةيكريمالا

 ةديعبو ةطسوتم ةيتايفوس ةيجيتارتسا ةحلسا
 هذه ؛تسيل وكسوم نا ناغير ةركفم يفو .ىدملا
 .يكريمالا موجنلا عوؤرشم ةمحازم دراو ِق .ةظحللا

 ىلوالا تاعاسلا ذنم ةيولوا عضو فوشتابروغف
 امك .تايفوسلل ديكأتلا يه .نيلمركلا ىلا هلوصول

 ةيفوشتابروغلا نا مهئادعاو مهئاقدصاو مهئافلحل
 اضيا لب .يركسعلا حاجنلل انامزو اناكم طقف تسيل
 ساسالا اذه ىلعو .يعامنجالاو يىداصتقالا حاجنلل

 .بكاوكلا برح ةركذم ضفر
 موجدلا برح

 ورفلا ةريزج يف ءاذا .اعراصت نارياغتم ناموهفم
 ىلع نهار فرط لك نا يف كش الو كمسلااو بلاعثلاو
 يف ةزرابلا تاظحللا داعتساو .هتبيقح يف ةوقلا قاروا

 ماع فوشتورخ رواهنزيا عامتجاب اءدب ممقلا لسلسم
 سسجحتلا ةرئاط ةثداح بيسي لبشف)

 دروف نيب كوتسفيدالق ةمقب ارورم (ةيكريمالا
 عاستجا ىلا الوصو : 4 ماع فينجيربيو

 / ناريزح يف نيفيسوكو نوسنوج نيب ءورويسالغ
 نييرشت يف .ةأفدملا برق ةرثرثلا ىلاو ,1451 وينوي
 ناك اذاو .فينج يف 14/6 ريمفون /يناشثلا
 رطخب هتعانقلف :موجنلا برح» ضفر فوشتابروغ
 .يتايفوسلا نمالا ىلع عورشملا اذه

 /راذآ ىف ناغير هب ىدان ع ورشملا اذه نا فورعملاو
 كلذلو .هبلا دوعت هتّوبا نا ريتعي وهو .14/7 سرام

 عرد نع ةرابع .ينقتلا سوماقلا يف ءوهو .هب ثبشتي
 خيراوصلا ريمدتو ضارتعا هفدشه :ينورتكلا

 .اهفادها ىلا لوصولا لبق ةيكيتسلابلا
 بيرجتلا روط يف لازام عورشملا اذه نا تفاللاو

 طباوض ببسب طقف سيل .رثعتي وهو .يربخملا
 كوكملا ةثراك دعب اصوصخ لب .ةيلاملا سرغنوكلا
 رياني /يناثلا نوناك 78 يف .ءرجنلاشت» يئاضفلا
 اهموي .نيدكريمالا ءاضفلا داور نم " عرصمو :, 5

 نيب «ةيلدجلا ةقالغلا» اوكردا نيذلا ءالؤه مه نوليلق
 ةيجيبتارتسالا ةردابملاو يكريمالا ءاضفلا جمانرب

 نم ةدئمالا ةراسخلا نا كلذ موجدلا برح  ةيعافدلا

 اصوصخ .:ةيرالودلا» ةراسخلا قوفت راجفنالا ءارو
 رامقا ىلا ةبسنلاب ةزيكر ؛ناتيات» خوراصلا نا
 جمانرب قايس يف .دعملا .ءاتلد» رارغ ىلع :سسجتلا
 .ةيركسعلا ةيرسلا تانئحشلا قالطال ءاضفلا
 .ةقناخلا ةيجولونكتلا ةتكسلاب ابيصا ناخوراصلاو
 تحيصا يجراخلا ءاسضفلا يف اكريما نويعو»

 يجيتارتسالا ريبخلا لوقي امك كلذ ءارج نم ؛:ةضمغم

 .هييراوب نايسول
 سميج لارنجلا ىضم :تاسكنلا نم مغرلا ىلغو

 براجت يف :جمانربلل يذيفنتلا ريدملا وهو ؛:نوسماربا
 ١6 اهنم .ةيئاضف رّزيال ةطحم ٠٠١ وحن ةماقال ةحشرم
 ؛يتايفوسلا داحتالا قوف رارمتسا يف قلحت ةطحم
 ةيكيتسلاب خيراوص نم هقلطي ام داطصت وا طقتلتل
 ىلا هتاصنم وا رزيللا تاطحم عرستف .ةيوون
 .اهفادها ىلا لصت نا لبق ءاهريمدت

 حوراصلا نا ىلع نودكؤي نوينقتلا ءاربخلا
 يف ةحابسلا ,عفدلا :لحارم عبرا يف رمي يكيتسلابلا
 فدهلا وحن ةيوونلا سوؤرلا هيجوت .يئاضفلا رادملا
 قارتخا دعي فدهلا ةياصاو .رتمولبك فلا عافترا دعب

 .يوجلا فالغلا

 لب .قلقلل ةراثا رثكالا سيل ينقتلا بناجلا نكل
 نطنشاو هجوت نا اريثم ناكو .يسايسلا بئاجلا
 عافدلا ةردابم يف ةكارشلل ينويهصلا نابكلا ىلا ةوعد

 اهئافلحو اكريما نما نا قطنم نم ؛يجيتارتسالا
 «يجولونكتلا تاتفلا» اذه اسنرف تضفر اميفو .دحاو
 ةيلالقتسا ىلع ديكوتلل .ءاكوريا» عورشم تقلطاو
 ىلا ةيرصنعلا ةلودلا تغراس ,ةيركسعو ةيسايس
 يف لمعلا أدب هنا نولوقي تايفوسلاو .ةطخلاب لوبقلا
 ةريصق ؛خيراوصلا دض ةيعافد ةكبش ةماقال بيبأ لت
 .طسوالا قرشلاو ايؤورؤا نما ددهت يذلا ,ىعدملا

 ١ غلبم نمض نمو .ةمزاللا ةيلاملا ةيطغتلا تنماتو
 ام اذهو .ةلبقملا رشعلا تاونسلل ظوحلملا رالود رايلم
 -4 تاكبش رشن نأل .وكسوم تاسجوت اديدحت ريثي
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 اعم ةيمكلاو ةيعونلا :يتايفوسلا حالسلا

 ةوهلا طقف قمعي ال .ينويهصلا نايكلا يف ةيعافد

 نمالا اضيا ددهي امنا .برعلا عم ةيجولونكتلا
 .ةيبزعلا ...هترصاخ يف ءيتايفوسلا

 ةددوييبملا ةكأ رشلا

 تاساكعنا اهل ؛موجنلا برح» ثاحبا نا تئاثلاو

 تاوقلا ريوطت يف اهماهسا لالخ نم .ضرالا ىلع
 ءادالا نيسحت .كلذ ىلع لاثمو .ريبك دح ىلا ةيديلقتلا

 لكش يف :ةداضملا تاءارجالاو يركسعلا ينورتكلالا
 ؛ىرخالا تالاجملا نمو .ةثافنلا تارئاطلا ةردق ززعي

 .ةفيظنلا وا ةينورتوينلا ةلبنقلا ريوطت ءاربخلا ركذي
 ريغص ينورتكلا غامد لالخ نم فدهلا ىلا هجوت يتلا
 تاقيبطتلا نا ةنياهصلا كرددو .اهتاذ ةلينقلا لخاد

 مهتردق زيزعتب ةليفك موجنلا برح ةردابمل ةيركسعلا
 .ةديدج قاوسا باستكاو ةيركسعلا

 كيفايكير ةمق اوبكاو نيذلا برعلا نا يف كش الو
 فلصلا ةهجاوم يف يتايفوسلا ددشتلا ىلع اونثا

 نايكلا نا اوظحالو .اينويهص افظوملا يكريمألا
 :موجنلا برح جمانرب يف اكيريش تاب يذلا يرصنعلا
 .«ةيربخملا تايلمعلا» نم رثكا وهام ىلع نهاري

 نيطسلف يف ةقالمع تالاصتا تاطحم ءانب ىلع ددشبيو

 تاصاوغلا تاكرحت دصرل تاصنم نع الضف .ةلثحملا

 . جمانربلا ف فعضلا ةطقن لكشت يتلا ةيتايفوسلا

 تاصاوغلا ضعب نأب فرتعي نوسماربا لارنجلاو
 ىلع ةرداق ةيئاملا بويجلا يف ءىبتخت نا نكمي يتلا

 فو .ةدحتملا تايالولا هاجتا يف ةيوون سوؤر هيجوت
 .رزيال ةعشا «:ءىجافي» لكش

 ريوطت ىلع ,تمص يف :نآلا نوفكعي تايفوسلاو
 يف انأارق اذاو .رزيللا تابذبذ ىلع شيوشتلل ماظن
 يف :ندنل يف رداصلا «ةيئاضفلا تالحرلل زنيج ليلد»

 ,لاح يا ىلع ءوهو ءيضاملا وينوي /ناريزح فصتنم

 ١ؤ45 لوا نيرشت ١8١ ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

 ,ةيركسعلا تالاجملا يف ايملاع ءاهب قوثوملا عجارملا نم
 اريثم امدقت زرحا يتايفوسلا داحتالا نا» نم دكأتن
 يف ,ةدحتملا تايالولا ىلع .تاونس رشع وحنب .فوخلل
 سيئر .لينروفدلا انيجير لوقيو .ءءاضقلا جمانرب
 ,يتايفوسلا داحتالا قوفت نا» : «زئيح ليلد» ريرحت

 اوحبضا تايفوسلا نا .فوخلا ىلع ثعبي نآلا داكن

 ىلع .ديعب دح ىلا «نيمدقتم ةيئاضفلا ةربخلا ثيح نم
 .«نييكريمالا

 ناز نوسماربا لارنجلا نا ىلا راطالا اذه يف ريبشن

 قافتا نع انلع ثدحتو .ارخؤم ينويهصلا نايكلا
 مها» ريتعي يذلا ؛عورشملا يف الماك اكيرش هنم لعجي
 ثيح نم نا هلوق دح ىلع .خيراتلا يف يركسع ماظن

 يجولونكتلا ليكشتلا ثيح نم وا ءادالا ىوتسم
 نا نكمي ام ىلا ةيرصنعلا ةلودلا لوحي وهو «...زيمملا

 ةيلاعف ةيا ليش ىلع ةرداقلا :ةقلطملا ةوقلا هيمسن
 يقفارم نا تفاللاو .ةيبرعلا ةوقلل ةيقيقح
 نمالا نيب اوجواَر كيفايكير يف فوشتابروغ
 تافعاضم ىلع مهمالك يف يبرعلا نمالاو يتايفوسلا
 اذه كالتماف .ينويهصلا نادكلا ُْق «موجنلا برح»

 ةددحم تاشنمل هباعيتسا وا ةنيعم ةحلسال نابكلا
 ؛لاروالا ىلا لتحملا نالوجلا نم دتمملا سوقلا ناددهي
 .ةيناغفالا ةيرخصلا ةلسلاب ارورم

 مداصالا ضع

 رارصالا ىلع يتايفوسلا درلا ءراطالا اذه ف وه ام
 ةيدنلسالا ةمقلا لهو ؟ةدكريمألا ءاضفلا ةركسع ىلع

 ةحارتسا وا «يل ودلا قافولا» هيمسن نا نكمي امل ةياهن
 ةيعاوط رثكا فورظ راظتنا يف :عباصالا ضع ةليل يف
 امو .يوونلا بعرلا ةحلسا لوح يخيرات قافتا مارمأل

 قرشلا يف ةيميلقا تاقفص نم اهتانزاوت نع غرفتي
 ؟ئرخا قطانمو طسوالا

 مهافتلاب ناموكخم نيرابجلا نا لوقلا ىلا عراسن
 مل انه نم .ةسوردم تاضياقم ساسا ىلع قافتالاو
 رذحلا ىلا تهتنا لد .لشفلا ىلا كيفادكير ةمق هتنت
 ةكرحتملا ةفاسملا سايق نم فرط لك نكمتو .ديدشلا
 ةمهم يه هذهو .رخآلا فرطلا نع هلصفت يتلا
 ف ٠ اوأدب نيذلا نيراشتسملاو نيدنقتلاو ءاريخلا

 مساوقلا ةسارد .ةدقعملاو ةقلاعلا تافلملا لالظ
 ,نطنشاو يف نوكت دق ؛ ةبقترم ةمقل اديهمت :نيابتلاو
 نيب ةمق ةياف .«يخيراتلا قانعلا: ناونع تحتو
 ةظحلو .تاوامح ةمق ةياهنلا يف تسيل نيرابجلا
 يف ؛ةفيفخ ران ىلع ةبوطخلا ع ورشم نا ينعي اهداقعنا
 .ةلماكلا حارفالا راظتنا

 ىلع ناصيرح فوشتابروغو ناغير نا يف كش الو
 نادعتسمو .ةيلودلا تاقالعلا يف ةديدجلا ةحفصلا

 ساسملا نود .ةلدابتملا تالزانتلا اأدبم ميوعتل

 ةيركسع ةيمره وكسوم يفف .ءارمحلا طوطخلاب
 ةنورملاب ةيوعصب الا ملست الو .بجاوحلا ةدوقعم
 يارلا نم ةحيرش نطنشاو يف نا امك .نييكريمألا هاجت
 يبوللاو نوغاتنبلا روقص نع الضف .ددشتملا ماعلا
 طوقسل ارشؤم ةحفاصم ةيبا يف نوري نيذلا ينويهصلا
 .ةيكريمالا احيرأ راوسا

 ىلا اجيردت لوحتي يذلا يلودلا قافولا نا دكؤملاو
 اياضقلا يف ديربتلا ىلع مهافتلا لالخ نم عقاو
 ةيكريمالا نيترادالا ف روقصلا هعنصي ال .ةلعتشملا
 نا نوريبتعي نيذلا نويتامغ اربلا لب .ةيتايفوسلاو
 لضفا وه ةيلودلا تاقالعلا يف ةحلصملا جاوز
 دعب ماعلا ىحنملا ودين ,ساسألا اذه ىلعو .تاحئزلا

 ةنورملا نيب ةجوازملا هاجتا يف اطنغمم كيفايكير
 لب .رزيللا ناردج نم فاخت ال وكسومف .ددشتلاو
 قرشلا نع ةيوونلا راوسالا داعبا ىلع صرحت
 نا نودقتعي نويجيتارتسالا ءاربخلاو .طسوالا
 يتلا اييرقت ةديحولا ةقطنملا لازي ام طسوالا قرشلا
 ,اهيف ةيوونلا ناردجلا ةماقا نم نويكريمالا نكمتي مل
 ةمخاتملا سكورب لايج ثيح ءادنكو ابوروال افالخ
 كوتسفيدالفل ةلباقملا نابايلاو :غنريب قيضمل
 اهعضي ةيوونلا ربالا رخو ثيح .نيصلا مث نيلاخاسو
 .ةيتايفوسلا ةرئادلا لخاد يف

 ,.ةيويح لقي ال طسوالا قرششلا نا ينعي اذه
 اكريما ةقطنم نع يتايفوسلا نمالا ىلا ةبسنلاب
 اذه يفو .ةدحتملا تايالولا ىلا ةيسنلاب ىطسولا
 عيقصلا ةءابع تحت فوشتايروغ كرحت .راطالا
 دق ةئحافم تاروطت ةيا نود ةلوليحلل ةيدنلسالا
 .لبقتسملا طئارخ ىوتسم ىلع ةقطنملا ف ثدحت

 ةيئاضفلا ايارملا ةينقت يف برعلا يأر ام .كلذ دعبو
 ؟مايالا نم يتآلا غامد اهنا ودبي يتلا ةدقعملا

 ةكرعملا يف برعلا ةكراشم تسيل .عبطلاب .بولطملا
 مرالتلا سايق لب ءءاضفلا ةركسع نم ىودجلا لوح
 .ةيعافدلا تايجيتارتسالاو يملعلا روطتلا نيب
 يف قلطني يذلا راطقلا ف دعقم بوكر ىلا علطتلاو
 .ةيئوض ةعرس

 نرقلا تايدحت بلص يف امنا .اقرت تسيل ةلآسملا

 [).نيرشعلاو دحاولا

 ردرم ضاير
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 نادبملا يضل
 ةقارفلا مهيلع منحن يلو

 لا لا

 :يدعسلا ديعس .د /نيلرب

 فوشنتابروغ يتايفوسلا ميعزلا نيب كيفايكير
 تبوه اليف يف ناغير دلانور يكريمالا سيئرلاو |
 ةيبشخلا اليفلا هذه يف .حابشالا تيب ينعت يتلا
 اضعب امهضعب ىلا نالجرلا ثدحت ضاييلا ةعضانلا
 ىدم ىلعو تالوج عبرا يف ةقيقد عغهو ةعاس ١١ ةدمل

 ريوتكا /لوالا نيرشت ١١١١١ دحالاو تيسلا يمود

 دعب نم ةرخأتم ةعاس يف اهارداغ امدنعو .يراجلا

 ىلع بعصلا نم نكي مل ريخالاو يناثلا مويلا رهظ
 تقرفتسا يتلا ةيحبشلا ةلاحلا ءارقتسا بقارملا

 .امهنويع تارظنو امهيهجو عيطاقت
 ملو تحجن .لشفت ملو تلشف نذا كيفادكير ةمقو

 امدنع ةحضاوو ةموهفم حبصت ةقرافملا هذه .حجنت

 ةيوونلا تاضقانتلا ليج ةيعقاوي فارتعالا يرجي
 :ةيحان نم نطنشاوو وكسوم نيب ةيجيتارتسلا
 ةقلغم ريغ ةقباس تاياهنلا ءاقبا ىلا اهاتلك ةجاحبو

 ىلع ةلمتحملا رومالا نم البقتسم اهقناعت رما نوكي اميك
 ,ناقالمعلا حفاصت نيا .ىرخالا ةيحانلا نم ,لقالا
 قافتالا ةمقل تفذق اذامل ؟قارتفالا امهيلع متحت نيداو

 ؟موعلبلا ةرخؤم يف رقتست تداك نا دعب اجراخ

 ةيكريمالا مهذلا
 تافلم صحف نم دب ال لؤاستلا اذه ىلع ةباجالل

 ةمق نوتارام يرجي نا ردقلا تايصوصخ نم ُ
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 .هدنلسيا ةمق ىلا ناغيرو فوشنابروغ
 كمسلا ةريزج ىلا تاي دل يتايفوسلا ميعزلا

 نم الماكتم افلم لمحبي ناك ؛ضافولا ىلاخ ةيدنلسيالا
 ةجلاعمل قيرطلا ديبعت الوا هيلع قافتالا ناش
 اذه .نهارلا يلودلا رتوتلا اياضق نم ريثكلا ةيوسنو
 نمضت دقف ,ةأجافم هنوكب ناكريمالا فرتعي فلملا
 :يسيئر لكشب

 نم /ه٠ ضيفختل يتايفوسلا داحتالا دادعهتسا 1

 ىف تاراقلل ةرياعلا ةيموجهلا ةيخوراصلا ةحلسالا
 ةهبجلا يف هتاذ ددعلا لباقم وجلاو رحبلاو ربلا
 نا .طقف تاونس سمخ اهاصقا ةرتف لالخ .ةيكريمالا
 ادلمع تالمهملا ةلس ىلا لمح اذه فوشتابروغ حارتقا
 تزرب يتلا نيابتلا طاقنو تاحرتقملاو راكفالا تائم
 نيفرطلا يدفو نيب فينج تاضوافم نوتارام لالخ
 .بناج لك ىدل ةبسرتملا تايلضفالا عونو مجح لوح
 ةيطنمو ةلوقعم ةملك ناغير ماما كرني مل يذلا رمالا
 !معن ريغ ىرخا

 عيمج بحسل يتايفوسلا داحتالا دادعتسا - ب
 دض ةهجوملا ىدملا ةطسوتملا ةيخوراصلا ةحلسالا

 ةحلسالا عيمج بحس لباقم .ةيبرغلا ابوروا
 دض ةهجوملا ىدملا ةطسوتم ةيكريمالا ةيخوراصلا
 ةدعاق ىلع ةيقرشلا ايوروا نادلبو يتايفوسلا داحتالا
 هحرتقا دق هسفن ناغير سيئرلا ناك يذلا رفصلا لح
 ةيوونلا خيراوصلا باستحا طرش نود 6 ماع

 دوهجلا لذبب دهعتلا عم .ةيسنرفلاو ةيناطيربلا
 ةنهرلا اهجمارب ديكأتل سيرابو ندنل ىدل ةكرتشملا
 .ةيخوراصلا ةيوونلا ةوقلا ريوطت ددصب

 دقف ايسا يف ةطبارملا ةيخوراصلا ةحلسالا اما - ج

 ةئام ىلا اهضيفختب ةرشابملا يتايفوسلا ميعزلا حرط
 ةياغل ديربتلا نزاخم يف اهعضوو فرط لكل خوراص
 وكسوم نيب ةصاخو ةلقتسم تاضوافم ربع قافتالا

 ملاضيا انه .ايلكو ايئاهن اهرما ةيوسن ىلع نطنشاوو
 !معن ةملك ماما اليوط يكريمالا سيئرلا ددرتب

 يئايذوسلا دادهتسإلاو

 ٠٠٠١ ماعلا نا لماشلا يتايفوسلا فلملا دكؤي
 ادانتساو .ي وونلا حالسلا عزن ماع نوكي نا يقيني

 قيقحتل ةلدفكلا جماربلا ذيفتتو عضو بجي كلذ ىلا

 تاونسلا ىدم ىلع ليبنلا يناسنالا فدهلا اذه
 بحس يف بغرت يتلا وكسوم تنلعا دقلو .ةقحاللا
 ,ضيبالا تيبلا روقص عئارذ عيمج تحت نم طاسبلا
 ةباقرلا لاكشا عيمج ىلع ةقفاوملل اهدادعتسا
 ةوطخ لك نم دكأتلاو فارشالل ةرشابملا ةينادبملا
 لماشلا عّرنلا وه فدهلا نا املطو .ةنيعم ةيقيبطن
 يقطنملا ريغ نم هناف ضرالا ىلع يوونلا حالسلل

 متد ءاضفلا ةركسعل ةيوون جمارب ىلع ةقفاوملا

 عزنو ديدحت هيف يرجي يذلا تقولا يف اهذيفنن
 ةطسوتملاو تاراقلل ةرياعلا ةبيخوراصلا ةحلسالا

 .ىدملا

 لمعلا ذيفنت ىلع قافتالا نم دب ال ىرخا ةملكب
 ماع ةعقوملا 4811 ةيخوراصلا عافدلا مظن ةدهاعمب

 اعابت اهزيزعتو :ىرخا تاونس رشع ةرخفل ال"
 نود لوحت يتلا ةيئانثلا تايقافتالا نم ةلسلسب

 ىلا ريخالا يف يدؤتو .يوونلا حلستلا قابس ةلصاوم
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 تاقالعلل ةمظفذملا تادهاعملا نم لماشو لماكتم ماظن

 بعلي نا هناش نم امم نييمظعلا نيتوقلا نيب ةيلودلا
 .ةيملاعلا ةادحلا ْق ةقثلاو نامالا مامص رود

 نع نطنشاو عجارت ةرورصض نذا يفهم اذه نا

 يوون يخوراص ماظن رشنو ديدجتو جاتنا فدهتسي
 ماعلا يسلعلا مالكلا عم ضراعتب امئا عميناطلا يم وؤجض

 عزنو ديدحت مهتبغر نع ناكريمالا هلوقي يذلا
 ريغ اياون نع هتاذ تقولا يف ربعيو ةيوونلا ةحلسالا
 ءاليتسال نطنشاو عوزن اسهال وا :كش نود ةنسح

 ماكحال قدرطك ءاضفلا تاردقم ىلع بنئاجلا ديكو

 ةعوزنم وكسوم لظ يف ةصاخ :ضرالا ىلع اهتضبق
 ردك ْق ةحماجلا ةبغرلا امهيناثو .ةنوونلا ةحلسالا

 دارقتالا ىلا الوصو ةدملاعلا ةدابقلا ةيئانث قوط

 .ةيلودلا ةدايقلا ف ةيكريمالا ةينادحولاب
 ةدكريمالا تاءاللا اريخأ ٠

 ةركسع جمارب ىلع يكريمالا سسدئرلا رارصا نا

 يتايفوسلا ميعزلا ىدل الوهجم ارما نكي مل ءاضفلا
 ةيساسالا ةيملعلا رطالا ف اهرصح حرتقا يذلا

 .ةليقملا رشعلا تاونسلل ةيربتخملا براجتلاو
 ناغيرو فوشتابروغ فلتخا فطعنملا اذه دنع

 حالسسلا عّرن يجيردت لكشبيو :؛اديدحت ديري لوالاف

 عم ضرالا ىلسع يكريمالاو يتايفوسلا يوونلا
 يجيتارتسلا يوونلا لاجسلاب لاقتنالا نود ةلوليحلا
 عزد ءاضنا اديدحتو ؛دمري رخآلاو :ينوكلا ءاضفلا ىلا

 اهعارذل قحال ليبكت عم ةيوونلا وكسوم نانسا
 برح ماظن ءانب ربع ةيلودلا ةايحلا يف يسايسلا
 ءازا ماعلا يناسنالا قلقلا نم قلطني لوالا .موجنلا

 فيظوت يف ةبغرلاو .يوونلا حلستلا قابس رطاخم
 قالضال ةيعيبطلاو ةيداصتقالاو ةيرشيبلا دراوملا
 نيب ىدملا ةديعب ةيراضحلا ةارابملا ليوحتو مدقنلا
 ,ةيملسلا نيدانملا ىلا ةيلامسأرلاو ةيكارتشالا

 ىلا ةقيمعلا تايفوسلا تاجاح نم قلطني يناثلاو
 ةيداصتقالا ىنبلا نيصرت يف هل حمست ةينمز ةنده
 ,ةيعيبطلا تاورثلل لثمالا رامثتسالاو ةيعامتجالاو
 يلودلا روطتلا ءابعا لمحت ىلع ةرداق اهلعج ةيغب

 عزاونلا عم ايجيتارتس ضراعتي ام اذهو .ماعلا
 .حلاعلا ىلع ةقلطملا ةرطيسلا ىلا ةيكريمالا

 مهدحو نيناجملا ناف ,فوشتابروغ لاق امكو
 نم نا اضيا ودبيو .اذهك رما ىلع ةقفاوملا نوعيطتسي
 ىلا ءاج يكريمالا سيئرلا نا لوقلا حيحصلا ريغ
 القثم ناك هنا كلذ ةغراف بويجو دياب كيفايكير
 نميهت يتلا ةيركسعلا ةيعانصلا تاراكتحالا طورشب
 نع ةلمنا ديق ديحت الو ءضيبالا تيبلا رارق ىلع اقح
 .ءاضفلا ةركسع جمارد

 ةمق نا لوقلا نذا باوصلا نع اديعب سيل
 ةرولبب تحجن . حجنت ملو تحجن كيفايكير
 لك دنع اهيلا ةدوعلا نكمي ةحضاو قافتا تاعورشم

 يسايسلا رارقلا لقع ىلا ةمكحلاو لقعلا هيف دوعي تقو
 نآلا ءيش لك تكرت اهنال اضيا حجنن ملو :يكريمألا
 .راوطالا بلقتملا فيرخلا ءاوهاو حيرلا ةمذ يف اقلعم

 ةلبقملا روهشلاو مايالا دهشت نا كلذك قلقلا ريثي اممو
 نيب لبحلا دش فنع دادتشا .ةزجعملا ثدحت مل املاط

 [.نطنشاوو وكسوم
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 دعب مل كوع
 ةفرعم ناملالا نينطاوملا ىلع بعصلا نم
 فيزن رارمتسال ةيناريالا عئارذلاو تارردملا

 ءاقل لك يفو يضاملا يف اوناكف ءجيلخلا برح يف مدلا
 ةريحب نولءاستب ةقطنملا ءانبا نم ندرخا عم ةفداصم

 ,نولوقي امك «ىنغملا ةميدع» ةيوسأملا برحلا هذه نغ

 سيئر باطخ صن ىلع اوعلطا امدعبو نآلا مهنكل
 زيون ةفيحص هترشن يذلا نارهطب يلالملا ماظن ءارزو
 يناملالا يكارتشالا بزحلا ناسلب ةقطانلا دنالشود
 لوالا نيرشت ١١ خيراتب رداصلا اهددع يف ءدحوملا

 ماظنلا اذه ةعيبط نم ةمات ةنيب ىلع اوحبصا
 ةقارا نم ديزملا ىلا هيلع نيمئاقلا شطعتو ,يناودغلا

 ىلع ةبولغملا مهيوكش حلاصمل باسح نود ءامدلا
 .اهرما

 هنا يبرع يساموليدل لاق ناملالا نيلوؤسملا دحا
 يوسوم باطخ صنل ةعيرسو ةدحاو ةءارق يفكت
 هفيضم باطخ ىلع ادر :ءاشعلا ةيدام لالخ هاقلا يذلا

 :ةيطارقميدلا ايناملا ءارزو سلجم سيئر .بوتش يليف
 لمعلا تاردايم نيمثتو نارهط ةموكح فقاوم ةنادأل
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 .يقارغلا مالسلا لجا نم

 ىلا ةريخالا ةيمسرلا هترايز لالخ يوسوم لاق اذام
 !؟؟ةبطارقميدلا ادناملا

 انرصع رهاوظ عشبا نا» دكا ناريا ءارزو سيئر
 يف ةطلسلا نوكلمي نيذلا كئلوأف ناودعلا يش ةنهارلا

 .ةصاخلا مهحلاصم ىوس نوري ال نيذلاو .ملاعلا

 ,ناودعلاب نوذليو .ةوطسلا روعش مهيف مكحتيو
 ىرخا لود لالتحا صاخلا مهقح نم نا نوريتعي

 نا نودو .ىرخا طئاسو ربع وا ةريشايم ايركسع
 ىلع «ةمكحلا» هذه قابطنا ماما الدلق يوسوم فقوتي

 لصاوب هماظنل ةيعسوتلاو ةيناودعلا ةعيبيطلا

 تضرعت دقل ءاندروثت ردق تملظ ةروث دحوت داون :لوقلا

 رسعب مث .«قارعلا لبق نم فوشكملا ناودعلل ءدبلا ذنم

 مالسلا تاءادن» نم هاوكش نع نارهط ءارزو سيئر

 ضقي تاب يذلا مالسلا !:ناكم لك ىف عمست تتاب ينلا

 ةرم ولو اولءاستب نا نود نارهط ماكح عجاضم
 ,.ةيلودلا ةادحلا ىف مهماظن ةلزع بابسا نع ةدحاو

 ةسرطغلا اياون حاضتفا ريغ نوكت نا نكمي ال يتلاو
 جيلخلا ةقطنم لماك دض .ةيعسوتلا ةيناريالا

 جهحل هرسأب يناسنالا عمتجملا ةناداو .يبرعلا

 .يناودعلا يومدلا ينيمح

 ءازا ةرايزلا لالخ قياضتلا ديدش يوسوم ادب دقل

 !مالعلا...ماعلا ريف نيلرب يف
 3 اهناملا ىلا هترايز لالخ
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 ةيطارقميدلا ايناملا ةموكحل تباثلا يئدبملا فقوملا
 عزانتملا تالكشملا لحو برحلا فقو ىلا وعدب يذلا

 ةدئام ربعو ةيملسلا قرطلاب نارياو قارعلا نيب اهيلع
 سشيرا هل دكا ةرايزلل لوالا مويلا فو .تاضوافملا
 يناملالا يكارتشالا بزحلل ماعلا ريتركسلا ركينوه
 ايناملا ةيروهمج يف ةلودلا سلجم سيئرو دحوملا
 نا نكمي يتلا راطخالا نم اقالطنا» هنأ ةدطارقميدلا

 يدالب ناف يئاضفلا يوونلا رصعلا اذه يف مجنت

 ليودتو عيسوت ىلا يمرت ةلواحم ةبا ةدشب ضراعت
 مدخي ام لج نا .نارياو قارعلا نيب ملؤملا عازنلا
 ءاهنا وه .ةرشابم نايناعي نيذللا نيبعشلا
 ىلا اهجوتي ناو ؛نكمي ام عرسأب ةحلسملا تاكابتشالا
 ةاعارم عم تاضوافملا قيرط نع فالخلا اياضق

 قاثيم ساسا ىلعو ,نيفرطلا الكل ةعورشملا حلاصملا
 لك مغدت ةيطارقميدلا ايناملا نا .ةدحتملا ممالا
 .«فدهلا اذه حمدخت ينفلا ةءانبلا تاحارتقالا

 فقوملا اذه رخآلا وه دكا دقف نيترد ءارزو سيئر اما

 ضومغلا ليقن ال لكشبي ءاشعلا ةبدآأم ةملكبي

 بعشلا سلجم سيئرل هتلباقم يفو .سابتلالاو
 اذه ريغ يوسوم دجي مل نامردنز سروه (ناملربلا)
 ىلا يعادلاو برحلا رارمتسال ضهانملا فقوملا

 عزاونلل ضفارلاو قطنملاو لقعلا ميكحتو ضوافتلا

 ةيعسوتلا ةيناودعلا

 ال يتلا ةئيطخلا» ب هفصوو «ناودعلا نم دايحلا»

 كلت ىتح .ةيطاق ملاعلا لود نأ ىسانت وا يسنو ءرفتغت

 ىرت امنا ,عازنلا ءازا اهدانح ايمسر نلعت ينلا

 رارمتسا ىلع هرصملا هماظن ةسايس يف ناودعلا

 ىوتسم ىلع ءاوس .مالسلا قطتمل ةضفارلاو :برحلا

 ىوتسم ىلع وا ء.نمالا سلجمو ةدحتملا ممألا

 يذلا دهجلا .ةفلتخملا ةيميلقالاو ةيلودلا تامظنملا

 ايراغنه تلمش هل ةيبوروا ةلوج لوا يف يوسوم هلذب
 بلطمب رفاس وحن ىلع مدطصا ةيطارقميدلا ايناملاو
 يف «ةيبرعلا ةعبلطلا» تملع امكو .رارقتسالاو مالسلا

 ءانب تمت تسيبادوبو ننلربل ي وسوم ةرايز ناف ,نيلرب

 ليكو ناو .اهتاموكح نم ةوعدب ال يناريا بلط ىلع
 تفدهتسا ةقبسم ةرايزب ماق دق نارهطب ةيجراخلا
 .كلذل ريضحتلا

 نل تسبادوب فقوم نا لوقت ةعلطملا نيلرب رداصم

 ىلا دوعيس نارهط ءارزو سيئر ناو افلنخم نوكي
 لوكيل مالسلا تاءادن عامسب عيشت نا دعب هدالب

 [1.«ناكم لك يف عمست تتاب» هريغ ال هسفن وه اهنع

 300 - 1: مامن نخطط خفت



 | يرصنعلا زييمتلا ةسايس
 . . ايقيرفا بونج يي

- 

 عوبسألا اذه يكريمالا سرغنوكلا قحلا
 امدنع ناغير دلانور سيئرلاب ةنيهم ةميزه
 ليطعت ىلع ةحساك ةيبلغأب هيسلجمب قفاو

 تابوقعلا ضرف نوناقل ةيروهمجلا سيئر وتيف
 .ايقيرفا بونج يف يرصنعلا ماظنلا ىلع ةيداصتقالا
 دض (وتيفلا) ضقنلا قح لمعتسا دق ناغير ناكو
 ةيداصتقا تابوقع ضرفب سرفنوكلا نع ردص نوناق
 لفعتساف .ايقيرفا بونح ىف يرصنعلا ماظنلا دض
 ,وتيفلا لاطبإب ةيرونسدلا هتيحالص سرغنوكلا
 .سيئرلا نع امغر نوناقلا يرسي كلذبو

 سيئرل نا ىلع يكريمالا روتسدلا صئيو
 نيناوق ضقنل وتيفلا لامعتسا ةيحالص ةيروهمجلا
 لاطبا قح سرغنوكلا يطعي اضيا هنكل .سرغنوكلا
 خويشلا يسلجم يف تاوصالا يثلث ةيبلغاب وتيفلا
 هتسايسو ناغير ةميزه مجح تالالد نمو .باونلاو
 ةذصض تيوصتلا نا يرصنعلا ماظنلا عم ةنواهتملا

 ةيبلغأبو باونلا سلجم يف 87 ديض ١1" ةيبلغأب ناك
 ةيمها نم ديزي اممو .خ ودشلا سلجم يف 5١ دصض

 ىلخت يروهمجلا هبزح نا ناغير اهب ينم يتلا ةسكنلا
 عم بنج ىلا اينج هدض هئاضعا رثكا توصف هنع
 .يطظارقميدلا ةضراعملا بزح
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 نم ريبك ددع رظح ىلع ينعملا نوناقلا صني
 عتمي وهق .ايقيرفا بونج عم يراجتلا لماعتلا عاونا
 وهو .اهداصتقا يف رامثتسالا وا اهل ضورقلا ءاطعا

 بلصلاو ديدحلاو محقلاو موينارويلا دارينسا رظحي
 ةيركسفلا تارايسلاو ةريخذلاو ةحلسالاو ةشمقالاو

 رظحي امك .ةيشاذغلا داوملاو ةيعارزلا تاجتنملاو

 .اكريماو ايقيرفا بونج نيب رشابملا ناريطلا نوناقلا
 تلمع اذا ةيداصتقالا تابوقعلا عفر نوناقلا طرتشيو
 نيتاوقلا نم ددع ءاغلا ىلع ايقيرفا بونج ةموكح

 ةكرحلا ةيرح دييقت لثم ةيرصنعلا تاسرامملاو
 ةيسايسلا تاطاشنلاو تاميظنتلا رظحو نكسلاو

 تلبقو اليدنم يقيرفالا ميعزلا نع تجرفا اذاو
 «.يرصنعلا زييمتلا ماظنل نيضراعملا عم ضوافتلا

 .دالبلا يف ءىراوطلا ةلاح ءاهفاو

 امدنع نوناقلا اذه لاطبا لواح دق ناغير ناكو

 86/9/5١ قفاوملا ةعمجلا موي ددض وتيفلا لمعغتسا
 :ةيلاتلا عئارذلا ىلا ادنتسم

 أدبم ىلع زكترت يتلا هتسايس لقرعي نوناقلا نا ١
 ةيداصتقالا حلاصملا ناب ةلئاقلا :ءانبلا طبارتلا»
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 طغضلل ةماه ةليسو يه ايقيرفا بونج يف ةيكريمالا
 سرقنوكلا يف هوديؤمو ناغير سيئرلا ىعداو .اهيلع
 نا ةلالدب اهحاجن تتبثا «ءانبلا طبارتلا» ةسايس نا
 ةيروتسد تاحالصا ددصب ايقيرفا بونج ةموكح
 .دالبلا يف ءادوسلا ةيبلغالا حلاصل
 تابوقعلا نا هوديؤمو ناغير سيئرلا ىعدا - ؟
 ةلاطبلا راشتنا ىلا يدؤت فوس ةيداصنقالا ةيكريمألا

 كلذك .كلذل ةبساسالا ةيحضلا ءادوبسلا ةيبلغالا ناو

 لودلا نم اددع نا سرغنوكلا يف سيترلا وديؤم ىعدا
 انمث عقدت فوس ايقيرفا بونجل ةرواجملا ةيقيرفالا
 دامتعال ارظن ةيكريمالا ةيداصتقالا تاءارجالل اظهاب
 ريدصتلاو داريتسالا تالاجم ف اصوصخ  اهداصتقا
 .ايقيرفا بونج ىلع  ةلامعلاو لقنلاو

 دوسلا نيب ةلاطبلا نا سيئرلا يديؤم نم ددع لاقو
 فرطتلا نم ديزملا ىلا يدون فوس ايقيرفا بونج يف
 امك :كلذل ةجيتن مدلا نم تامامحب ءىينتو يسايسلا
 ةراقلا بونج يف يعويشلا دملا ديازت رطحب اوحول
 تايالولل ةينوكلا ةيجيتارتسالا ىلع كلذ بقاوعو
 .ةدحتملا

 ةيناكما ىلا سرفنوكلا يف سيئرلا وديؤم راشا - ٠
 نع ةيجيتارتسالا نداعملا عطقب ايقيرفا بونج ماقتنا
 ابقيرفا بونج داكت يذلا نبتالملا ندعم لثم اكريما

 ردزو ماق .ةيناكمالا هذه ىلع دكاتللو .هدراوم ركنحت

 ضعب عم يقتاهلا لاضتالاب ايقيرفا بونج ةيجراخ
 هدالب فقؤت ةيناكماب ديدهتلل خويشلا سلجم ءاضعا
 نم كلذ نع مجني امو يكردمالا حمقلا داريتسا نع

 .يكريمالا عرازملل ررض
 فوسوتيفلا لاطبا نأب سيئرلا وديؤم ىعدا كلذك- 4
 سيئرلا ءاقلب مهي وهو ناغير زكرم فعضي
 .ادنلسيا يف فوشتابروغ يتايفوسلا
 تابوقعلا نوديؤي نيذلا نا سيئرلا وديؤم لاق  ه
 ةنس يف ةيلحم ةيسايس ةبعل نوبعلي ةيداصتقالا
 ءارو نوثهلي كلذب مهنا ذا ,ةيعيرشت تاباختنا
 قوقحلا ىلع نيصيرحلا رهظمب روهظلل تاوصالا
 عم لماغتلا ةرورض ىلع اورصاؤو .دوبسلل ةيندملا

 ةسايسلا اياضق نم ةيضقك ايقيرفا بونج ةلاسم
 .ةيلحم ةيضق نم الدب ةيجراخلا

 .بارس ءارو يرجلاب ناغير تمهناف ةضراعملا اما
 اهحهتنا ينلا :هءانيلا طابقرالا» ةسسابس نا تلاقف

 نا ىلع تنهرب ثادحالا نآل اهلشف تتيثا ناغير
 ةيرثكالا ةاسأم ناو تدادزا يرصنعلا ماظنلا ةسارش

 .هتسايس لظ يفو ناغير دهع يف تمقافت ءادوسلا
 نم صلمتلا ةلواحمب هيديؤمو سيئرلا اومهناو
 ترخسو .داهطضالاو ملظلل يدصتلا ةيلوؤسم

 فوس ةيداصتقالا تايوقعلا نأب ءاعدالا نم ةضراعملا

 هيديؤمو سيئرلا اومهتاو ءادوسلا ةيبلغألاب رضت
 يرصنعلا زييمتلا نا نيلئاق حيسامتلا عومد فرذن

 بونج يف ةاسأملا بيس وه هل ضهانملا نوناقلا سيلو
 هريغو (وتوت) نارطملا فقاومب اودهشتساو .ايقيرفا
 قافنلا سرامي ناغير نا اولاقو ةقرافالا ءامغر نم
 انقيرفا ىف دونسلا ةحلصم ىلع اصرح رثكا هنا هئاع نأن

 .مهدلكمكو عهتلمعو نع
 ين ىلع خويشلا سلجم ءاضعا نم نوريثك ضرتعاو

 ١" _ ه2 لوا نيرشت ١6١ ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ىلع طغضلا ايقيرفا بونج ةيجراخ ريزو ةلواحم
 نيعرازملا ةبقاعمب هديدهت ىلعو ءاضعالا ضعب
 نا ىلع اورصاو .يكريمالا حمقلا ةعطاقمب ناكريمالا

 نا اولاقو .ةيداصتقا اهنم رثكا ةيئدبم ةيضقلا
 .نازيملا يف اهتدابمو اكريما ةبدقادصم

 ظفاحم يار دوجو نم مغرلاب هنا ركذلاب ردجيو
 فقوم يف ةحلصم ىري ال يبعشلا ىوتسملا ىلع يوق

 .ايقيرفا بونح يف يرصنعلا ماظنلا دض يوق يكريما

 ةضراعملا رايتل ةينلعلا ةهجاوملا ىلع ؤرجي ال هنا الا
 زييمتلا ماظن ءاهنا ىف يكريما رودب بلاطملا ةيبعشلا

 ترشتنا ,ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يفف .يرصنعلا
 ميلاقالاو ندملاو تاعماجلا يف ةمظنم ةيبعش ةلمح
 ةيلحملا تاموكحلا نم ديدعلا مازتلا نع تمحن

 بلاطت ةيعيرشتلا تايالولا سلاجمو تايدلبلاك
 بونج ىلع ةيداصتقالا تايوقعلا ضرفب سرغنوكلا
 ةيبلغالا رسفي يذلا يسيئرلا ببسلا وه اذهو .ايقيرفا
 ناغير دض سرفنوكلا يف تفقو يتلا ةقحاسلا
 .ايقيرفا بونج هاجت هتسايسو

 هيف ناغيرل ةديؤملا ةيلقالا هتلاق ام نا لوقلا ىقبي
 هل تلازام يرصنعلا زييمتلا نا ذا ءقدصلا نم ءيش
 دييأتلا ضعب نا كش الو .يكريمالا عمتجملا يف اياقب
 ضيوعتلا باب نم وه ايقيرفا بونج ةأوانم ةسايسل
 اذهو .اهسفن اكريما يف زييمتلا ةحفاكم يف نواهتلا نع

 نيبخانلل باهذلا سرغنوكلا ءاضعال انكمم لعجي
 دض اوفقو مهنأب مهماما رخافتلاو اكريما يف دوسلا
 مهرئاود يف هدض فوقولل ةجاحلا نود زييمتلا

 .ةيداختنالا

 ءاج ةيداصتقالا تايوقعلا ضرف نوناق نا اهجو

 ةسايسلا نع ىلوالا ةلوؤسملا يهو .ةرادالا ةبغر دض
 اكريما نأب لوقلا ناف .نيناوقلا ذيفنت نعو ةيجراخلا
 .هناوأل قداس زيسمتلا دض ةمزاح ةفقو اردخا تفقو

 اهساري يتلا ةيذيفنتلا ةطلسلاو سيئرلا ناكمابف
 نييفاك ةناماو سامحب نوئاقلا قيبطت نع عانتمالا
 ضعب لوقي ؛كلذ ىلا ةفاضالاب .هتيلاعف نامضل
 عومجم نم اليلق اءزج لمشي نوناقلا نا نيبقارملا

 ٠٠١ غلبمب هنوردقيو :نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا
 .نيرايلملا نع ديزي عومجم نم رالود نويلم

 ٍبونج عوضوم لوح شاقنلا يف ام برغا اما
 سرفنوكلا ءاضعا لاق يتلا مئارجلا نا وه ايقيرقا

 بكترت ايقيرفا بونج ةبقاعمب نوبلاطي اهلجا نم مهنا
 تنكو .ةلتحملا نيطسلف يف ؛ليئارسا» لبق نم ايموي
 ماظنلا فصي سرغنوكلا ليختا شاقنلل عمتسا اناو
 نع نوثدحتي مهو .ةلتحملا نيطسلف يف يرصنعلا
 ةلماعلا ديلا لالغتساو ةيسايسلا تابرحلا قنخ
 ةكرحلا ةيرح دييقتو ةمكاحم الب نجسلاو لاقتعالاو
 تاسرامملا نم اهريغو ضرالا ىلع ءالينسالاو نكسلاو
 قرفلاو .يناطيتسا يرصنع ماظن لك اهسرامي يتلا
 فصرو امك «ةيداصتقالا برحلا» نلعت اكرحما نا وه

 امنيب .ايقيرفا بونج ىلع  ديدجلا نوناقلا ضعبلا
 ال ءاخس هيلع قدغتو ينويهصلا ماظنلا نضتحت يه

 يسيئرلا قرفلا نا امبرو .ةيرشبلا ةبرجتلا يف هل ليثم
 ايقيرفا بونج يف نيمولظملا نا وه نيتلاحلا نيب
 برعلا نومولظملا امثيب :ملظلا دض مهلاضن نودعصي
 ةنامطل ةلداعم دعب ةلداعم نع اثحب يلابللا نورهسي

 [1.هعور ةئدهتو مهملاظ
 ١443/١١/4 :نطنشاو
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 حنم يذلا ينانويلا بعشلا نا حضاولا نم ح
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 سايردنا ءارزولا سيئر همعزتب يذلا مكاحلا 0

 يدبي أدي .نيتيباختنا نيترود رادم ىلع ويردناباب
 ةسائس بيسي .اضرلا مدع نم ةلاح نع ريعيو االملمت

 ةيادب ذنم اهقيبطت يف عرش يتلا ةيداصتقالا بزحلا
 ينانويلا ءارزولا سئئر فرتعا دقو .يراجلا ماعلا

 ضععب ىلع موللاب ىقلا هنكل ,ةبسانم نم رثكا يف كلذب
 ليلقتلل ةلواحم يف :نيبلصتملاب مهتعن نيذلا نييمسرلا

 ةيداصتقالا ةسايسلا اهتبتر ينلا ءابعالا لقث نم

 ىلا تدا يتلاو .هتموكح اهجهتنت يتلا ةيفشقتلا

 ءاجرا عيمج يف لقالقلاو تابارضالا نم ليوط لسلسم
 لامعلا فوفص يف نآلا ىتح لغافتت تلاز ال .نانويلا
 نولكشي نيذلا ةريقفلا ةقبطلا ءانبا نم نيعرازملاو
 ةيباختنالا يكارتشالا بزحلا ةدعاق مهتيرثكاب
 تحنم يذلا تاراقعلا نوناق داز دقو .ةيدعشلاو

 ةلماك ةبرح تاراقعلا يكلام هيحومب ةموكحلا

 نييتانويلا لملمت نم :نيرجأتسملا عم لماعتلاب

 .مهاضر مدع نع ريبعتلل ةيتاوملا ةصرفلا مهراظتناو

 اهترود ترج يتلا ةيدلبلا تاباختنالا تءاج نا ىلا
 تعضوو .يراجلا رهشلا نم رشع يناثلا يف ىلوالا
 راذنا ماما هجول اهجو مكاحلا يكارتشالا بزحلا
 بزحلا ينم تاباختنالا هذه يفف .ريخالا بعشلا
 ةيطارميدلا بزح ماما ةحداف ةراسخب يكارتشالا

 نيطنطسق همعزتي يذلا ينيميلا ةديدجلا
 ثالثلا ندملا ءانثتساب نانويدلا ءاجرا ف سكاسوستيم

 سار طقسم كينولاسو انيشا ةمصاعلا :ةيساسالا

 سوريبو ؛,سكاسيزاس سوتسرف ةيروهمجلا سيئر
 رشع عساتلا يف اهيف تاباختنالا داعت نا ررقملا نم يتلا

 نانويلا يف ةماعلا تاباختنالا قيرط ىلع
 0000000 تنين م 000 ا“ 000 1 ا و

00007 

  0رفا 1 ١

 انرسخ ولو ةيداصتقالا ساب قرمتسنسو .
 دا ا 00 اي ا

 وسلا نك طيدحومت نقتل .يراجلا رهشلا 3

 لكشت ثالثلا ندملا هذه ناو ةصاخ .يكارتش
 .ةماعلا تاباختنالا ىف ا

 لودلا ضعب يف ةيدلبلا تاباختنالا تناك نئلو
 نانويلا يف اهناف اينيتور ايرادا اراطا لكشت ةيبرغلا
 .ةلدقملا ةماعلا تائاختنالل رنموراب

 بزحلا رسخ ةيلاحلا ةيدلبلا تاباختنالا يف

 نامتقالا: هعّيضي لف ةسايسلا ام :يضاملا هراصتنا ةظحل ويردناباب
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 ,نيعرتقملا عومجم نم /4 ىلا * هتبسن ام يكارتشالا
 يعويشلا نيبزحلا حلاص ىلا ةيسسنلا هذه تلوحن دقو

 مل :كلذ مغر .نيدعوبشلا نكل .يبوروالاو يلخادلا

 نم مدقت يا زارخا نيكرتشم الو نيدرفنم ال اوعيطتسي
 اما .1487 ماع تاباختنا يف هيلع اوزاح يذلا لثم
 برح نع عرفت يذلا يطارقميدلا ددجتلا بزح

 همعزتي يذلاو .ينيميلا ةديدجلا ةيطارقميدلا
 ظحي ملو .هدوجو ضرف يف قفوي مل صلوب ونافيتسا
 .نيميلا تاوصا نم اهلمجمب يه ١/: ةبسنبالا

 يمارس مه نويؤيلا
 تيرك ةريزج يف ةيدلبلا تاباختنالا جئاتن تناك

 بزحلا عاطتسا ذا ناجهتسالاو ةشهدلل ةاعدم
 بزحل ةيساق ةبرض هيجوت مكاحلا يكارتشالا
 طقسم يه يتلا ةريزجلا هذه يف ةديدجلا ةيطارقميدلا
 بزحلا لقعمو ؛.سكاسوستيم نيطنطسق سأر
 يبوروالا نايعويشلا نابزحلا .ضراعملا ينيميلا
 يف (نابقلا ةضيب) امئاد نالثمي نانويلا يف يلخادلاو
 يف نييسيئرلا نيبزحلا نيب رمتسملا كويدلا عارص
 يف و .ينيميلا يطارقميدلاو يكارتشالا نانويلا
 ىلا احضاو القث لكش ةريخالا ةماعلا تاباختنالا
 يف هحاجن يف دعاس .يكارتشالا بزحلا بناج
 ىلا غلطتي يكارتشالا بزحلاو ,ةماعلا تاباختنالا
 اهيجومب ددحتس يتلا ةيناثلا تاباختنالا ةرود

 .نانئمطالا نم ع ونب ةيسيئرلا ثالثلا ندملا يف جئاتنلا
 نييعويشلا نيبرحلا جهن. نا اقبسم ملعي هنال
 يحشرم ةحلصمل باحسنالا امهيلع ضرفيس يسايسلا
 حجرتس نازيملا ةفك نا ينعي امم .يكارتشالا بزحلا

 بزحلا ىلا ديعي يذلا رمالا نييكارتشالا حلاصل
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 اذهو :ىرخالا عقاوملا يف اهدقف يتلا هتبيه يكارتشالا
 نييكارتشالا نيب مغانن ىلا يدؤيس هرودب
 بلاطملا ضعب ةيبلت ىلا يكارتشالا دوقي نييعودشلاو
 ةقبطملا ةيداصتقالا ةسايسلاب صتخي ام يف ةيعويشلا
 ةصاخلا لفاحملا يف نويعويشلا اهدقتني يتلا
 ةيداصتقالا ةطخلا نوربتعي نويعويشلاف .ةماعلاو
 نيلاثملل) ارتاس ايلاح نويكارتشالا اهقبطي ينلا
 بعشلا قوقح نم صاقتنالا باسح ىلع (نييكارتشالا
 يف لامعلا ةجاح عارت مل اهنا ةجحب .لامعلا ةصاخو
 علسلا راعسا عافترا اهيضتقي يتلا بتاورلا ةدايز
 .روجالا تدمج لب ظهابلا ةيشيعملا

 ديمجتررب نا يكارتشالا بزحلل قبس راطالا اذه يف
 ةلواحمو مخضتلا ىلع بلغتلا ةرورضب روجالا
 نويدلا ضيفخت ليبس ىيفو 1١5/ ىلا 2٠١/ نم اهفيفخت

 .رالود نويلب "7 ىلا رالود نويلب ١6 نم ةيجراخلا
 يكارتشالا بزحلا بجتسي مل كلذ قيقحت لجا نمو
 اهتقفار يتلا ةيفاقثلاو ةيلامعلا تاوعدلا عيمجل
 ةماعلا تاعاطقلا عيمج يف تارهاظملاو تابارضالا
 .يراجلا ماعلا نم ىل والا رهشالا ْق ةصاخلاو

 دالدلا ةحلصم ميما

 ارتموراب لكشت نيدلبلا تاباختنا نا حيحص
 ازيحو ؛نانويلا يف يكارتشالا بزحلا ةسايسل ايسيئر
 ىرخا امومه ةمث نا الا .بزحلا تامامنها نم اريبك

 بزحلا عيطتسي ال اذهل اهقفت مل نا اهيواست
 هنا ودبيو .اهيلع فتلي وا اهزواجتي نا يكارتشالا
 ةباجتسا اهل ةعجان لولح داجيا ةلواحم يف رمتسم
 ىلا هتلصوا يتلا هتسايسل اهمسر يتلا ةيجيتارتسالل
 اءدب ,نيتدلاتتم نيتيباختنا نيترود رادم ىلع ةطلسلا

 فلحلا عم تاقالعلاو ايكرتو نانويلا نيب تافالخلاب
 نيلاجملل تاقارتخا نم اهنغ مجني امو يسلطالا
 ةلاسملاب ارورم ,نانويلا يف يرحبلاو يوجلا
 .ةقحالتم تادجتسم نم اهيلع بترتي امو ةيصربقلا
 ملسلا ةكرح ديعص ىلع نانويلا هلثمي ام كلذ ىلا فضا
 ءاهتناو ءيوونلا حالسلا ةضشهانمو .يملاعلا

 نيذللا .ايلخاد يعامتجالاو يداصتقالا نيعضولاب
 ةيضرالا ةزهلا اهتفلخ يتلا راثآلا امهتدح يف تداز
 ربع دقو .اهلماكب اثانولاك ةقطنم ميطحت ىلا تدا يتلا

 تابث نع يكارتشالا بزحلا ميعز ويردناياب سايردنا
 نا انمه سيل :لاق نيح ارخؤم هل باطخ يف هفقوم
 ,ةماعلا دالبلا ةحلصم باسح ىلع ةيبعش بسكن
 ىدا ولو ةيداصتقالا اهتسايس ىف ةرمتسم ةموكحلاف
 .اينعش بزحلا ةراسخ ىلا كلذ

 يف ارخؤم ترج يتلا ةيدلبلا تاباختنالل نا كش ال

 نا الا ,ديعبلا ىدملا ىلع ةيسايسلا اهتالولدم نانويلا
 ,ةيسايس ةمزا ىع ةلبقم دالبلا نا ينعي ال كلذ

 ةيناملرب ةيبلغاب ىظحي لازي ال يكارتشالا بزحلاف
 ةضراعملا بزحل باون ١٠١١ لباقم (ابئاث )1١

 ىتح نانويلا مكح يف رارمتسالا نم هنكمت .ينيميلا
 جئاتن رثؤت نا لمتحملا نم سيلو .1184 ماع

 ,ةيلبقتسملا ةموكحلا ةسايس ىلع ةيدلبلا تاباختنالا
 يف اهيحشرمل بازحالا هتمدق يذلا يسايسلا معدلاف
 ةيسايسلا ةايحلا يف عبتم ديلقت وه تاباختنالا هذه

 بترتيالو كلذ نم قمعا لولدم ياب متسي ال ةينانويلا
 (0.ةيروف تاريغن هيلع
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 مان اذنك لوا نيرشت ١6٠١ 7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لح نوعيطتسي نيذلا نيينانبلل نانبل اوعدي ناو اونا

 وراغيف ول

 كراسملا ةلفسا
 «وراقيفول» ةفيحص هعم هترجا راوح يف
 سيئرلا تاباجا ضعب هذه ,ةيسنرفلا

 .كرابم ينسح يرصضملا | ْ

 لبق زيردب نوعهمش عم ةيردنكسالا همق داقعنا مت :لاؤسس :

 له .«ييئارسالا» يموكحلا لدابتلا نم عيباسيا ةثالخ
 يابا نع :ةطلَسلا لا نيِماَش قحملا لوو نم ىقَحَت
 0 ميرسي ماب نامابع
 ؟رصمو

 دقل .ضاخشا عم ال ةلود عم لماعتن نحن :باوج

 يذلا نفيب ميحاتم عم ١915 ماع مالسلا قافتا انعقو

 نوسعمش غم امدقت :تققحو .ريماش برحل اسيئر ناك
 مدقتلا ىف رمتسنس اننا دقتعا .رخآلا بزحلا دئاقزيردب

 .ليدبتلا نم مغرلاب |
 امامتها رثكا ودبي قشمد يف ييروسلا سيئرلا نا :لاؤس
 ؟ىربكلا ةيروس يف هملح قيقحتب
 نا ينعي ال اذه .ملحي نا عيطتسي صخش لك :باوج

 ةيروس قيقحت لحا نم .ةقيقح ىلا لوحتيس ملحلا

 .يشالتلا ىلع ندرالاو نانبل ةقفاوم طرتشي ,ىربكلا
 .اذبا ثدحب نل اذهو

 ةكرشلا قدع ةرظيملا ضيا: ةيروس لير :لاؤس
 ؟ةيتيطسلفلا ؟

 ةينيطسلفلا تامظنملا نم اءزجح نا حيحص :باوج

1 

 نا ينعب ال اذه نكل :ةيروسلا ضرالا ىلع دوجوم

 نا .نيينيطسلفلا لك ىلع ةرطيسلا يف حجنتس ةيروس 1

 قشمد ديرت .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم ليدب '
 نا ريغ . ينيظسلفلا بعشلا ىلع اهتدارا ضرف :؟
 طوغضلا نم عونلا اذه نا تبثت ةيناسنالا ةعيبطلا '

 لاطت ةينيطسلفقلا تايوعصلا ناف .كلذ عمو :لاؤس 0

 ؟تاوق نود دئاقك ودبي يذلا «تافرع رساب صخش

 ةيسنلاب لضفالا دئاقلا وه تافرع لظي :باوح

 ىلع نويتيطسلفلا عمجي ملو لدتعم هنا .نيينيطسلفلل |
 .رخآ حسا يا *

 .ةديدج ةرهاظ سيلف نيينيطسلفلا ماسقنا اما

 .بعص عضو يف امئاد ناك تافرععو

 مويلا اهتاوقو .نانبلب ادج ةميدق تاقالع اسنرفل :لاؤس
 ةيروس .نانبل بونج يف ةدحتملا ممالا تاوق نم ءزج ىه

 .يبنجا .ذوفن لك جراخ نانبل نوكي نأب نابلاطت نارياو
 نتاهرلا زاجتحا يادي دات نا اسنرف نم نا ديوت امهنا

 انت

 ؟كليلحت

 نا ز وخد الو نانيل عم ةيديلقت تاقالع اسذرفل :باوجح

 نارهطو قشمد تناك اذا .ةحح يا تحت هنع ىلختن ١

 قدطتي نا بجي كلذ ناف نييصصرفلا ةرداغمب نابئاطت |

 نييناريالاو نييروسلا ىلع يا.عيمجلا ىلع :
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 ثيح نم ةدوغلا عيمجلا ىلع بجسد . «نيدلدتاريسالا» و

 ١54 لوا نيرشت +١18 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 ةيكريمالا ةراغلا نا دقتعت له باهرالل ةيسنلاب :لاؤسس
 يفاذقلا تاناكما نه تصلق دق سلبارط ىلع '

 نم رثكا يفاذقلا نكي مل : ةيلمعلا كلت لبق ىتح :باوج
 .طسوالا قرشلا ف يوناث لثمم '

 اريثم هل مدق نويزفلتلا .هقلخ يذلا وه مالعالا نا

 مهددع ديزب ال ناكس ىلع سيئر هنا لطبك هرهظأو 1

 رثكا احرسم ديري وهو .ةمسن نويلملا ىلع اريثك ا
 0.ايلود احرسم ...اعاستا |
 فة ا ا

 ا
/' 

 5 ظ
 اينامج نب ظ

 طايتحالا طبسف دحا ةداهش هذه
 ايلابج ركسعم يقف نيلماعلا «نيدليّئارسالا» .

 :ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا نبذجالل

 زكرملا لخاد طايتحالا طايض ظقدتسي :ءرجفلا دنع»

 نذؤملا توص ىلع ايلابج بلق يف يليئارسالا يركسعلا
 .«ديدج ليوط موي ادبيل تمصلا رادج قرتخي يذلا

0 

 ين

 تادف

 اننا 0 تت ل ل ا ف ل ا ا

 تديام

 0 «؛كنح اق :

 سطس و سس ساو وجو يس اعلا يلا ا

 1: عرس يهاب |

 7 .يدلا ةقرإلا نم هكبش نع ةرابهج وم ادتايج ركبقمب

 ةيناكسلا ةفاثكلا .مس 8٠١ نع انادحا اهضرع ديزد ال

 ١ ادبا ولخت ال ميخملا عراوش ....ملاعلا يف ىلعالا يه انه
 / ثيح ايلابج يف نوسدكتي ينيطسلف فلا 45 كانهف
 | ليحتسي ثيحو ./4 ىلا ةيونسلا ةدايزلا لدعم عقتري
 ١ مهملعت ءانثا نوربكد ميخملا لافطأف ...ديدهتلا لهاجت
 | مهعباصاأب (1/) رصنلا ةراشا نوعنصي فيك
 :«نييلينارسالا» دونجتلا ةوحو ْق نيفتاه ةريغصلا

 نكي مل نا ةلاحم ال ادغ رجفنتس ةيهاركب (01:5)
 مكلا اذهف ...هينجت نكمي ال يذلا راجفنالا هنا .مويلا
 عضولاو سئابلا رقفلا اذه .. عزفملاو لئاهلا يئاسنالا
 .«ةلجؤم ةلبنق الا سيل نيشملا

 اذه ربتعي مهضعبو :ةدع اهوجو انه دونجلل نا»
 شيجك نوفرصتيو انه ىلا نوقاسُي .ايعيبط عضولا
 مهنا ةركفيو ةطلسلا ةسراممب ديعس لالتحا
 يسفن رقتحاو زرقتا يننا .برعلا ةناها نوعيطتسي
 وه «نييليئارسالا» دونجلل ةبسنلاب رانلا قالطا نأل
 , .«حرشلا نم لهسا

  ةلاكول ةعباتلا تاسسؤملاو دحاسملاو سرادملا نا:
 2 ومنت طيضلاب اهيفو .انيلع ةمرحم نيئجاللا ثوغ
 , عادنف نذؤملا توصض يف عمستن اننا .ةينطولا

 ا

 فوتولوملا ليتكوك ءاقلام نوموقيف لاقطالا اما ..
 ةقزالا يف نوبرهي مث ءيليئارسالا» شيجلا زكارم ىلع
 دقل ؟نم ىلع ؟راثلا حتفن له .حهنع ثحبلا أدينل

 «يلدئارسالا» روضحلا عم نشيعت نا ايلابح تملعت

 دودح نوفرعيو ةبعللا دعاوق نوظفحي ميخملا ناكسف
 لوجتلا عنم ضرقن نيح .ةيسيلوبلا ةيركسعلا ةوقلا
 نهينعي ال رمالا نآك ريسلا يف ءاسنلا رمتست .الثم
 ىتح وا ةأرما شينتفت عيطتسن ال اننا نفرعي نهنال

 .ءاهتدطاخم
 موجهلل ضرعتت ةديدج طايتحا ةدحو لك»

 درلا ف اهتعرس سايق فدهب ناكسلا نم زازفتسالاو
 ىقلتيسف ددرت ىندا ةدحولا دئاق ىدبأ نإف .؛اهمزحو

 .«ميخملا ىف اهدوحو ةليط هندحو ىلع تامجحهلا

 لخدن امدتع .اراهن اليل نمالا ظفح يه انتمهم نا»
 ال يتلا بيترتلاو ةفاظنلا انشهدت ,شيتفتلل الزنم
 ةيلخادلا تاحاسلاف .جراخلا يف ةراذقلاب اهل ةقالع
 اهب ةيانعلا كركذت يتلا دعاقملابو درولاب ةعورزم
 ...بيبا لت يف ةريغصلا ةيزاوجربلا نم ةلئاع نولاصب
 ناموقت نيتأرماو الفط نيرشع جيجض الول
 كحور نا ريغ ايساق ودبت نأآل رطضم تنا .فيظنتلاب

 ب سس ااسسصووو يا ع مم

 ل ل ا ل ا

 ا ا ا ١

3 

0 

 مصت ءربكأ هللا» عمست .موعملا ف تارم سمخ»
 .«كتيب ىف تسل كنأي كركذتو كينذا

 تانحاشلاو تايسكاتلا ينأت ليللا ءاضقنا لبق»

 «ليئارسا» يف لمعلل مهلقنل لامعلا لضفا رايتخال
 ىلع مهفقون ءءاسملا ف نودوعي .(ةلتحملا ضرالا)

 فشتكن نا نود ...ةيوهلا بلظتو تاقرطلا قرافم

 .«هنع ثحبين يذلا سوديسملا

 ظعولا لبق .ايسايس نوكي نا الا نكمي ال لحلا»
 اتباونو انتاضق ىلع .ايقيرفا بونج يف لحلل ةبسنلاب
 عومدو ءاسنلا خارص اوعمسيو انلايج !ورورم نا
 جرخن نا بجيو خفلا يف اننا .انقحالت يتلا لافطالا
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 لويبيرت ريف

 ريالا نير
 تريملوأ دوهإ :ملقب

 نوعمش عم مساقتي يذلا ريمايشش قحسا نإ

 .ينطولا فااتنئالا ةموكح تازاجنا زيدردن 0"

 هسفن قيرطلا ىلع ريسلا حجرالا ىلع لصاويس
 مغرلا ىلع .قباسلا ءارزولا سيئر هأدب دق ناك يذلا

 .ليئارسال» امهتيؤر يف نيلجرلا فالتخا نم
 نيتنسلا لالخ ةلكشم نكت مل امهتافالخ نا ريغ

 ثادحالا تايرجمل كلذ يف لضفلا دوعيو .نيتيضاملا

 امزتلم زيريب نوعمش ناك دقف :امهترطيس نع ةجراخلا
 ةصاخ :هتكرح نم دحب يذلا فلاحتلا قافنا صوصنب

 كلذ ىلا فاضُي .ةيجراخلا نوؤشلاب قلعتي اميف
 دوكيللا ةنورم يف مهاس يذلا برعلا ناريجلا «دانع»
 عيجشت لجا نم عيطتسي ام لمعي نا زيريبل هحامسو
 .برعلا ةداقلا عم تاضوافملا

 تازجنم ةيامح ةيسيئرلا ريماش ةمهم نوكتس
 ةظفاحملاو .صاخ لكشب داصتقالا لاجم يف فلاحتلا

 يف ةدحتملا تايالولابو برغلاب :ليئارسا» ةقالع ىلع
 ةبسنلاب ةصاخ ةناكم ريماشل ثيح ؛ساسألا ةجردلا
 هلمع ءانثأ اهي هتقالع تدطوت يتلا ناغير ةرادال

 :(1484 - 1485) ءارزولل سيئركو ةيجراخلل ريزوك
 ةقالعلاب قلعتي اميف هتازجنم مها ضعب لعلو
 نيب ةرحلا ةراجتلا ةدهاعم :,ةيليئارسالا». ةيكريمالا
 مظعم ليوحتو .رثؤملا يعافدلا نواعنلاو :نيدلبلا
 تابه ىلا ضورق نم ةيكريمالا ةيجراخلا ةدعاسملا

 ناك يتلا ةنسلا ءانثا كلذ لك ىلا لصوتلا مت دقل

 .ءارزولل اسيئر ريماش اهيف
 لمع يا ريماش قحسا بنجتي نا عقوتملا نم

 ناو .ةيلامشلا دودحلا ىلع «:يرورض ريغ» يركسع
 تاذ ةيكيبتكتلا ةيوجلا تاراغلا ةسايس معدي
 صوغلا يوني ال وهف .نانيل لخاد ةددخملا فادهالا

 .ينانبللا لحولا ْق «ةيليشاريسالا» تاوقلاب

 .ةيروس عمرتوتلا ءاهنا ىلع لمعي نا اضيا هيلع
 ادوهنس» ليقتسمب قلعتت ةريبكلا ريماش ةريح

 + لوول ب

 لصوتلا ةيناكماب دقتعي ال هنا .ةزغ عاطقو «ةرماسلاو

 ىلود رمتؤم دقع مواقيسو ندرالا عم لماش مالس ىلا
 ةمظنم نع نولثممو يتايفوسلا داحتالا هيف كرايشنت

 راركت نم هرظن ىف ىودج ال ذا ٠ ,.ةيبنطسلفل ١ ريرحتلا

 ةلواط ىلا نيبسح كلملا بلجحل دل زيريد تالواحم

 ةيناكما يفلُي ال  ريماش يا هنا املع تاضوافملا
 .ندرالا عم ةرشابم تاضوافم

 ةرورض ريماش ىري .ةلتحملا يضارالل ةيسنلاب
 نيمزتلم ريغ  نييلحم نيينيطسلف ةداق عم نواعتلا
 نيسحت لجا نم  ةينطولا ةينيطسلفلا تاعلطتلاب
 .ةيبرغلا ةفضلا يف ةايحلا ةيعون

 | نيب ةيراجتلا تاليهستلا عم اضيا ريماش فقيو

 - [ م1 مزن نرخ مزن: مطهخاات -5

 ١ ريبغتلا ةيرحب حاشسلا يف رمنسيدسو .ندرالاو ةفضلا

 نما عم ضراعتي ال كلذ ناك اذا ةفضلا يي يسايسلا

 ..ليئارسأ»
 ؛ليئارسا, ميقتس .تانطوتسملاب قلعتي اميف
 ادوهي» يف (!!) طقف ةدديدج تانطوتسم سمخ

 .نيتمداقلا نيتنسلا لالخ ةزغ عاطقو «ةرماسلاو
 تاكلتمملا ةرداصم مدعب ةديدجلا ةموكحلا مزتلتسو

 .(!!!) ةينما تارورضل الا ةصاخلا

 عاونا لك يهنيس لماشلا مالسلا نا ريماش دقتعي
 لثم ىرب هنكل .طسوالا قرشلا يف ةيناودعلا لامعالا

 ءانثالا هذه ىف .ديعي لبقتسم يف املح مالسلا اذه

 نإ  ءاهنا وا فاعضا يرورضلا نم نا ريماش فرعن

 دوهدلا ىلع ناك اذا ؛ةيباهرالا تاعومجملا»  نكما

 !!مالسب اعم اشيعي نا برعلاو
 يف ةبغار ريغ لظتس :ليئارسا» .لاح يا ىلع

 لظتس اهنا ريغ مهمكحو نيينيطسلفلا ىلع ةرطيسلا
 نم ىلكلا باحسنالا ىلع  ةينما تارورضل ةرداقريغ

 اىوحر ١ ملك [].اهيف نوشيعي يتلا يضارالا
 نم تربقم نانقيسو تسيئكلاق ئضع لاقملا بتانك)
 .(هماشر وعسا

 ةداع نوكت ةهجاوملا طوطخ فلخ ةايحلا ظ
 نؤيناريالا لَثَقَب ةهبجلا ىلع .ةاجافم هن

 مهددع ديزي نيذلا نارهط ناكس نكل .نولَتقُيو اة
 ةادحلا رومأي نولغشنم ةمسن نييالم ةينامث ىلع

 .ةيمويلا اهلكاشمو
 ةريملل لورتبلا نينقت وه ايلاح مومهلا هذه زربأ

 مخضا ىتحف ١1485/1١١/7. ننم ناريا يف ةيناثلا

 1١1 نع اليلق ديزي امي اهرما ريبدت اهيلع :تارايسلا
 اهنالصاوم ةنيدم يف رومالا دقعي امم .رهشلا يف نولاغ
 .يسكاتلا تارايسو صابلا ىلع دمتعت ةفيعض ةماعلا
 يقئاسل ةبسنلاب ىتح ةدئاف يذ ريغ لمعلا حبصا دقل

 نيقئاس نم اهب ساب ال ةبسنب نولكشتي نيذلا يسكاتلا
 لمعلا يف مهتارايس نومدختسيو ةصخر نولمحي ال
 بتارف .ةيشيعملا عاضوألا روهدت بيسب ٍقاضالا
 ةرخالابر فلا ٠ هنم عفدن لاير فلا ٠" الثم سردملا

 ءالغ لظ يف هروما رييدت هيلعو .ةدحاو مون ةفرغب ةقش

 (/4 يه ةنلعملا يونسلا مخضتلا ةبسن) راعسالا

 مقرلا يفعهض نع لقت ال ةيقيقحلا ةبسنلا نكل
 . .(روكذملا

 اهنم ةدحاو .رخا عباط اهل ناريا ىف ءايدغالا لكاشم

 لجحا نم ةبعصلا ةلمعلا ىلع لوصحلا ةلكشم
 يف ايونس نورفاسي نيذلا نا ذا .جراخلا ىلا تالحرلا
 فلا ٠١ لآ نويراقي براقا ةرايزل وا ةراجا وا لمع

 8 ل :

 ؛ انلع ةبعصلا ةلمعلاب ةراجتلا يرجت .لاح ةيا ىلع
 ١" ةموكحلا رصيو عمس تحت نارهط يف سودرف عراش يف

 بيسب ةرهاظلا هذه نع رظنلا ضغت يتلا ةيناريالا
 | دالبلا دوزت يتلا ةيليفطلا تاقبطلا عم مالسلا ةقالع ' | لضفت ةموكحلا نا امك .اهيلع ةرطيسلا يف اهتردق مدع '

 ةروثلاف .ةيمويلا ةايحلل ةمزاللا تاراهملابو نيفظوملاب
 | مهبساكم تناك اذا الا) ءايذغالا دض تسيل ةيمالسالا '

 ١ ةداملا ىوحف وه اذه لقالا ىلع . (ةعورشم ريغ ةقيرطب
 ' بساكملل اعساو افيرعت يطعُي يذلا روتسدلا نم 4

 ناريغ .الثم ابرلا اهقايس يف جردني ينلا ةعورشملا ريغ
 .ءارثلا تاناكمال دودح ال نا رهظت ةيلمعلا ةيسرامملا

 ا وو

 ١ عم ضقانتت ةيداصتقالا ةرادالا يف ةيتامغاربلا نا

 لخادتت ,ناريا ىفو .ةيروثلا ةيمالسالا ميهافملا
 0.هللا تابآ ماظن دعد لجا نم «ةروثلا» عم برحلا 1

 نا لا فلا

 م 2

 لفغفملا لؤلافنلاو ناخير
 هنا ىلع هميدقت لشفلا ءافخال ةقيرط لضفا

 دلانور ررق ىذلا فقوملا وه اذه .حاجن فصن
0 

 | دعب نطنشاو ىلا هتدوع ذنم هينبت ناغير

 .كيفادكير هضرف عايض '

 مد و دش

 | وكسوم نا لاق نيح ريوتكا /لوألا يرشن ١؟ ءاسم

 .حالسلا عزن لوح قافتال
 | ءاقل نا ىلع يكريمالا سيئرلا ديكأت ربتعيو

 نييمظعلا نيتلودلا نيب ةيقيقح ةمق قيرط ىلع ةوطخ '
 ١ يكريدالا ماعلا يأرلا رظن يف ةتيس ةروانمو حداف اطخ ظ

 ذا .ةيناملربلا تاباختنالا نم عيباسا ةثالث ةفاسم ىلع .
 ١ امي ادئلسيا ىلا باهذلل ناغير رطضي ام كانه نكي مل '

 تايالولا ٍِق تنرجحا ينلا ةديذكعلا تاءاصخالا نا

 | ةيسنلاب ءىضم تقو يا نم برقا اتناك» نطنشاوو '

 |  ايمسر سيلو ايريضحت ءاقل الا نكي مل كيفايكير '
1 

 | قلعتي اميف سيئرلا لوح عامجا ىلا ريشت ةدحتملا |
 .ةدجراخلا ةسايسلاب ,

 / اوناك- ناغير بزح  نييرؤهمجلا نا هركذ ريدجلا
 قلعتي اميف ,ةئجافم ةيدهل» ماعلا يارلا اوايه دق |
 ؛ لولح لبق عافدلا اياضقو نمألاب |
 ١ نكمي يتلا كيفايكير ةمق جئاتن لالخ نم يا . ربمفون |
 ةنسنلاب ماس قاذم اهل نوكب نا ريخالا ليلحتلا يف |
 ظ .هئاقدصاو ناغيرل |

 / نكمي الف ضيبالا تيبلا سيئرل ةبسنلاب اوسالا اما
 ١ ةرادالا هتبكترا يذلا لهذملا اطخلا دعب هب ؤبنتلا
 | قلعتي اميف سرغنوكلا فطاوع زواجت يف ةيكريمالا

 ىرخا صصق نع كيهان ايقيرفا بونج ةعطاقمب .
 / طروتو .ايبيل لوح يمسرلا ليلضتلا ةلأسمك ةمئاق

 , برغلا يف شيعت ةيناريا ةلئاع فلا 4١ كانهو .يناريا
 انئاملاو اسنرفو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ف ةصاخ

 .اوغ اراكين يف ةيكريمألا ةيزكرملا تارباخملا

 قيرفلا نكي مل .,راصتخاب
 0.كيفايكير يف لشفلا اذه لثم ىلا ةجاحب ةدحتملا

 | تايالولا ىف مكاحلا

 ١ رويحرح رق

 ا ١585- لوا نيرشت ١١ ١« ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 رصمممللا لازألا هده لماوغ ةثالث :كبوا

 هيلا تعد يذلا 74 ءىراطلا رمتؤملا داقعنإ
 اءدب فينج يف ءطفنلل ةردصملا راطقألا ةمظنم

 ناك ١185 ريوتكا /لؤالا نيرشت " مويب | ال
 /بآ ه قافتا» يف رظنلا ةداعا ءايرظن ,فدهتسي
 .رهشلا اذه رخآ يف ةهلوعفم يهتنيب يذلا ءسطسغا

 ديدحت :نييساسا نيرما ىلا بهذ دق قافتالا اذه ناكو
 ١4,7 رادقمب ؛ةمظنملا» يف يلامجالا جاتنالا فقس

 قحب فارتعالاو :نيرهش ةدمل مويلا يف ليمرب نويلم
 جاتنا هل كرت امم ةقباسلا هتصح جاتنا يف قارعلا

 ١3/3 لوا نيرشت ١٠ 7١ ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا 71

 نع ىرخا ةرم ثحبن كبوا لود

 نوبل اضح

 رافعألا هيد لق أ

 0 0 تح 1 هي وبدقة ١ اة  نروك تاو ا وس

 اذهو :ةنهارلا هفورظل ةبسانم اهارب يتلا ةيمكلا

 .مويلا يف ليمرب ينويلم نم اوحن ينعي
 لك مدقتو ءاهتنالا ىلع «قافتالا» ةدم تفراش اذاف
 ةناما ىلا هطاشن نع ةمزاللا تامولعم لاب وضع
 مساو :ةجرختسملا ةيمكلاك) اذنييف ْق «ةسمظنملا»

 دق راعيسالا نا نيبت (هلامو :عفرلا خيراتو .يراشلا
 ىندالا ىوتسملا قوف ةئاملا يف 5١ ةبسنب تعفترا

 برحد ةيادب نيب ةمرصنملا ةلحرملا لالخ هتغلب يذلا
 ةياهنو 1186 ربمسيد /لوالا نوناك 4 يف «راعسالا
 .8/8//1985 - !/17 ريخالا يئانثتسالا رمتؤملا
 ىتح «؛ةمظنملا» نادلب يف يلامجالا جاتنالا عفترا كلذك

 راتب كبوا قافتا ف قارعلا ىنثتسا :ةظحالم «

 هيتس 1 5 دفع ياا 0

 :تقافلا سطسغا /بآ لالخ ي/ب ن ويلم 71 زواجت |

 /ل ولنا لالخ . ي/ ب نودلم "١ ,4 ىلا عجري نا ليق

 :ةرصتملا نسمتوس
 نم مهضعب يعس طفنلا قافر راثا يذلا نا ىلع

 اهيمح اوناع امدعب يدرفلا منغلابر اثنتسالا ىلا دددحح

 تزواحت دقف .كرتشملا مرغلا نم ةحداف تاجحرد

 نوياغلاو اييبلو اليوزتفو ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 ,.اهتانوزخم ضعب عيبب جانتنالا نم اهصصح

 يف اطارفا لكشم ال نيزخلا نم عيملا» ناد اوجتحاو

 جارختسالا جاتنالا ةرابيعب دوصقملا امناك ؛جاتنالا

 يف رثؤي 0[5ع©اك نوزخملا عيد اميف .طقف ا يب ففانإ

 دييقت هفدهتسا يذلا وحنلا ىلع كيصرصا" تادادعمأالا

 نم لكب ادح ام اذهو .لوالا لحملا ىف هتحمربو جاتنالا

 امهيسفن اتربتعا نيتللا ةيدوعسلا ةيبرعلاو تيوكلا
 ذا بيرقلا يضاملا يف ةريبك تايحضت اثلذب امهنا
 لاوحالا ةئدهتو لمشلا عضجل امهبحاتنا نم اتضفخ

 ,ةصرفلا زاهتنا» نم ايرض تازواجتلا هذه رابتعا ىلا
 .«ةيقافرلا نواعتلا حور لالغتسا» و

 تناك» اهنا ةححي ةصاخ تيوكلا تسسحت دقلو
 4٠٠ ىلا اهجاتنا لازناب تلبقف ي/ ب نودلم ١ ,5 جتنت
 لقا ةيمك جتنت تارامالا تناك اميف .ءاهب تمزتلاو فلا

 رمتؤملا دقع !ناف!«.١٠6١ جتنت تلعجو 45١ تيطعأف

 ال اضراع اثدح يتايس هنأ )١( نيبقارملا نم ريثك نظو
 نم ببسب نظلا كلذ ناك امبرو) اليوط انمز لغشي
 تالارنج» عراسي نأب هئامعزو برغلا راجت ةبغر
 /بآ ه قافتا: هيلع ىوطنا ام ديدجت ىلا ؛طفنلا

 ام نوززعي و «راعسالا برح» يف «ةنده» نم «سطسغا

 قافثالا كلذ اقبس نيذللا نيرمتؤملا تارارق هيلا تبهذ
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 دمع هنم وينوي / ناريزح يفو 1485 ليربا /ناسين يف
 ءالؤه نظ بييخت ىلا حابص لآ ةفيلخ يلع خيشلا
 رظنلا ةداعاب بلاطو .هديدمت ضفرب ءامعزلاو راجتلا
 دقو .الامجا صصحخلا ماظن يف اميرو :هتصخ رادقم يف

 لكش ول ىتح رمالا ىلع يتيوكلا ريزولا اذه حلا
 ال رمالا نا» :لاقو !«دحاو تؤص نم ةئلقأ٠ هضارتعا

 نعي ملو .«ةصحلا ةدايزب امناو جاتنالا ةدايزب قلعتي
 يريجينلا طفنلا ريزو :نامقل ناولور هدكا ام كلذب
 ١ موي دروفسكا يف اهاقلا ةرضاحم يف ,رمتؤملا سيئرو
 عافدلا ةسايس رارمتسا» نف :148 ريمتيس /لولبا
 يأ ,ةيملاعلا طفنلا قاوسا نم كنتوا ةصحخ نع

 نم ركذ ام عيمج ءارو ءراعسالا برح» رارمتسا
 ىلا يعسلا ىنع ام ردق :اهتاءارجاو «ةندهلا» تاقافتا
 طفنلا قاوسسا نم تاذلاب ةيتيوكلا ةصحلا ةدايَر

 .اهسفن ٠ كيوؤا» يف ءاضعالا نيسفانملا ءازا ةنملاعلا

 ةمظنم» جاتنا نم تيوكلا ةصح نا عقاولاو
 ةصضح نم ربكا نكت مل ؛طفنلل ةردصملا راطقالا

 برح بوشن لبق الا ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا
 طفنلا نم نيرطقلا تارداص يف ءرملا رظن ناو .جيلخلا

 هذه ىلع لمتشت يتلا جاتنالا ماقرا نم الدب ماخلا

 هذه ىارل اضيا ىلحملا كالهتسالا ىلعو تارداصلا

 .برحلا هذه بوشن نم ةليوط ةرتف لبق لقا ةصحلا
 هريظن هب بلاط ام يتيوكلا ريزولا دعاس يف دش دقو
 رمتؤملا علطم يف ينامدلا يكز دمحا خيشلا يدوعسلا

 . جاخنالا نم اضيا هدالب ةصحخ ةدايز ةرورض نم اضيا

 يف نوُمسي امك ؛كمسلا ريغص» نم ضعب مضناو
 نوباغلاو روداوكالاك نيينابايلا نيرتشملا طاسوا
 صصح تديز اذا مهصصح ةدايز هؤارزو بلاطف

 -1 ما منول نه معفتات 37

 خ00

 مهدعسا نفم اهلاثماو رئارجلا تدان اميف .نيرخآلا
 لومعملا صصحلا ماظن نييتو هراعسالا برح» فاقدا

 ىلع ءيش لكد ءاقباب 1184 ريوتكا /لوالا نيرشت يف هب
 ةيدوعسلا ةيبرعلا هب يدانت ام ةمجرتو ؛هلاح
 ىوتسم وحن راعسالا عفد ةرورض» نم اهلاثماو
 عئاقو ىلا :ليمربلا يف ارالود ١4 و ١7 نيب حوارتي
 تفصلاب :كاذو اذه قوف :ناريا تمصتعاو .ةيلمع

 هريظنو اهريزو قافتا اضيا ققحتي نا يف الما
 ريمتبس /لوليا لئاوا ضايرلاب امهئاقل يف .يدوعسلا

 تلصاو امنيب .راعسالا هذه معد ىلع 65
 اعذم اهتصح جاتنا نم ناريا عنم ةيقارعلا تارئاطلا

 برحلا ةيذغت يف طفنلا لاوما بص نم اهتموكحل

 خضلا تايلمع عيمج فاقيا نم تنكمتو اهرارمتساو
 .جيلخلا يلاعاب جرخ ةريزج يف

 شاعتنالا لوطد نا هلك اذه ءازا بعصلا نم ناك
 نم يناثلا مويلا ىف ةيملاعلا طفنلا قاوسا هتدهش يذلا
 «كبوأ٠ نيب عارصلا ةيفلخ رارمتسا ىلاف .رمتؤملا

 نود ةلوليحلا ةرورضو .:نييجراخلا نيسفانملاو
 ةيلامسأرلا ىوقلا هب بغرت ام ةدهو يف عوقولا
 يه الف (''؛:ةلدتعم» ظفنلا راعسا ءاقب نم ةيملاعلا

 تايالولا يف ةيلامجالا فيلاكتلا ىوتسم نع ةضفخنم
 كبوا حلاصم مدخت ثيحب ايناطيربو ةدحتملا
 براقي يذلا دحلا ىلا ةعفترم يه الو دمألا ةليوطلا
 مدي امم ةقاطلا ناينب يف ىرخالا لئادبلا راغسا

 هجتي نا نم دب ال ناك .دمألا ةريصقلا ؛ءكبوأ١ حلاصم
 يتلا ةقيمعلا سسالا يف رظنلا ىلا ؛طفنلا تالارنج»
 دحا اذه حضوا ذقو .ةمئاقلا ؛ةندهلا» اهيلع ضهنت
 عتمتت رارقتسا يا نا» :هلوقب نييداصتقالا نيبقارملا

 ىلع مقي ملام لبقتسملا ىلع اثبع لكشيطفنلا قاوسا هب
 ةينالقعلاو :ينالقع خانم يف رمنسيو ةينالقع دعاوق
 لخاد نيجتنملا نيب يقيقح نواعت ءاشنا انه يلمت

 يف جاتنالا ديشرت قيرط نم كلذو .اهجراخو ةمظنملا
 كالهتسالا ديشرت ىرخ امك ةيملاعلا ةيطفنلا ةعانصلا
 باحصا نياجتنملا عفد ءدرود يف .ينعي اذهو .لبق نم

 قالغا ىلا لامشلا رحب يتلودك ةيلاعلا فيلاكتلا
 .ءامهرابآ

 عفد .عقاولا يف ءىضتقا سسالا هذه لثم يف رظنلاو
 اذه يفو :تاذلاب ءىراطلا عامتجالا اذه يف تيوكلا
 ةنجل» ماهمب هلك رمتؤملا عالطضا ىلا :تاذلاب فرظلا
 اهلامعا تقلع يتلا ءدمالا ةليوطلا ةدئارلا ةسايسلا

 رارقال ؛:ةيملع ةغيص» نع اثحب ةليوط ةرتف ذنم
 تاعومجم ثالث رابتعالا نيعب ذخآن جاتنالا صصح

 ددعك ؛:ةيسايسو ةيعامتجاو ,ةيطفن :لماوعلا نم
 تايمكو جاتنالا ةعسو ةيلاملا تايجاحلاو ناكسلا
 ةجرختسملا ريغ طفنلا تاطايتحاو ,ةيخيراتلا جاتنالا
 [0...يلحملا كالهتسالاو ؛:جارختسالا ةفلكو ؛

 : شم اوه

 ناك ةيتاطيربلا «فارغلت يليدلاو ةفيحص يف هادم 0,اططعد لعل - ١
 «ةيمهالا نم ةميظع ةجرد ىلع» فينج ءاقل اوأر نيذلا لئالقلا باتكلا نغ

 يلاتلابو) ايئاطيرب رود ىلا ةراشا نم رمتؤلا هب حتتفا ام رغم ىلا ناشأو
 19538/١٠١. /ا/ :مادهلا (ةدحتملا تايالولا

 برغلا يف نيجتنملاو «نيكلهتسملا» حلاصم نا ةسارد ريغ تدبآ  ؟
 ريغ هذه نكل .ب/د ”؟ و ١ نيب طفتلا راعسا ءاقب بلطتت يعانصلا
 نيكلهتسملا ةخحلصم نع الضف ةلمج يماثلا بوئجلاو «كبوأ» ةحلصم

 .يملاع ررحت يا نم ةققحتملا برغلا يف نييداعلا
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 " نيوطلا ينامأ - تاسسمم

 فقوم نع ثيدحلا ددجتي اديدج ايداصتقا

 نيب ةضراعملا بازحا طبرتو .لامعالا لاجر
 لامعالا لاجر تايعمج ةقفاومو رارقلا ذيفنت
 !مهتيدنأو

 فيكو ؟...ترهظ ىتمو ...؟تايعمجلا هذه يه ام

 ؟ةموكحلا ذوفن أديدل اهزوفن يهتني نياو ؟..لمعت

 ؟طغض تاعامج يه لهو

 تاعامج زريا لامعالا لاجر تايعمج ربتغت ةيادب
 كانه نا يا ءاطاشن اهرثكاو عمتجملا ف طغضلا
 تاباقنلاو ةيلامعلا تاباقنلا ىف لثمتت ىرخا تاعامج
 فعضا ةعمتجم اهنكل .ةيبالطلا تاداحتالاو ةينهملا
 تاردقب عتمتت يتلا لامعالا لاجر تايعمج نم اريثآت
 نع احضاو ًالالقتسإ اهل نمؤت .ةلئاه ةيداصتقا
 ةفوكحلا فارتعا .الاعف ايسابس اريثأتو .ةموكحلا
 ف ع ورشم رما ,ةفلتخملا طغضلا تاعامج عم اهلماعتو
 نا بولطملا ذا ءيبّرحلا ددعتلاو حاتقنالا ةسايسس لظ

 اهحلاصم نع ةيعامتجالا ىوقلاو تائفلا لك ربعت
 ةيلمع ىلع ريثأتلا فدهب .ةموكحلل اهتوص عفرتو
 وا تايعمج بادغ يف نمكت ةلكشملا نكلو .رارقلا ذاختا
 . نينطاوملا ةيبلغا حلاصم نع ربعت تاميظنت

 نع ربغت تاميظنت دجوت ال .الثم. نوحالفلاف
 يعارزلا داحتالا ءافلا دعب امدسال : ةهحلاصم

 طايترالا ديدش رضع لامعل ماعلا داحتالاو .ينواعتلا

 فققاوم ناختال انايحا هعفدب امم :ةلودلا زاهجب

 هئاضعا نع ربعت ال ىرخاو ةيطسو

 اردناد لقا تاغامحلا ربكا

 تاعامج ةطيرخ مسري قباسلا ضرعلا ناك اذاو
 ريثأت ةوقو ةيمها اضيا حضوي هناق رصم يف طغضلا
 لاجر حلاصم نع ربعت يتلا تاداحتالاو تايعمجلا

 داحتا لوا ليوط تقو ذنم رصم تفرع دقو .لامعألا
 نويعانصلا نويلامسأرلا سسا دقف ,لامعالا لاجرل
 تاسشنملا لك مضيل ١1977 ذنم تاعانصلا داحتا
 تعستاو لمعلا يف ناحتالا رمتساو ٠ ءرصم يف ةلماعلا

 مضت ةمعانص ةأشنم فالا 4 لمشتل هتنوضع ةدعاق

 ارارق ةيرصملا ةموكحلا ردصت ةرم لك يف ُ

 ١943 لوا نيرشت ؟١ -١8  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 37

 ذأت ريثات للالا 0 ب - ملا

 , الماع 5 ا 1 لك

 تايعمج يناث وهف ةيراجتلا فرغلا ماغ داحتا اما
 تغليو 1151 ماع ءىشنا دقو .رصم يف لامعالا لاجر
 ربكا هنا يا :ابيرقت رجات نييالم ةثالث ايلاح هتيوضع
 ناف كلذ عمو .ددعلا ثيح نم لامعالا لاجر تايعمج
 ,هئاضعا نبي سناجتلا داقتفأل ةباغلل دؤدحم هردثأت

 داحتالاف .ةدحاو فقاوم ىلع جاتلاب مهقافنا مدعو

 تالحم باحصا عم بنج ىلا اينج راجتلا رادك مضي

 عاطقلا نم اعانصو اراجت مضيو ,ةريغصلا ةلاقبلا
 تاعانصلا داحتا نا ةقيقحلاو .صاخلاو ماعلا

 يف ريبك لالقتساب ناعتمتي ال ةيراجتلا فرغلا داحتاو
 قح ةموكحلل يطعي نوناقلا نال ؛ةموكحلا ةهجاوم
 تارادا سلاحم ءاضعاو ءاسؤر نم ةرددك ةبسن نيبعت

 رثكا اضاخ دقف كلذ مغرو .امهيسيئرو لب .نييداحتالا

 ,لامعالا لاجر تايعمج ف وضعو .. .قباس ءارزو سيئر :يلع نسح لامك

 اضراعو .ةيداصتقالا تارارقلا ضعي دض ةكرعم نم

 ؛صاخلا عاطقلا مع دب ايبلاطو .ةيئالع ةموكحلا

 ضيفختو .معدلا ءاغلاو .فرصلا رعس ديحوتو

 تاوالع نييرصملا حنمو ؛كرامجلاو تئارضلا

 ,جراخلا نم داريتسالا ديشرت ناجل ءاغلاو ةيعيجشن
 رانك حعلاصم نع نييداحتالا تارارق تردع امك

 داحتا نسسا نا دعب امدسالو .راحتلاو نييعانصلا

 ةيعشو نيدروتسملل ةبعش ةيراجحتلا فرغلا

 هذه تلوحت دقو .رامثتسالل ةيعشو نيردصملل

 ْق لامعالا لاحر ةوفصل لقث زكارم ىلا ثالثلا بعشلا

 كلذكو ,ةيراجتلا فرغلا داحتاو تاعانصلا داحتا

 ىرخاو ,ةكرتشم ةيسنرف ةيرصم ةيراجت ةفرغ
 .ةيرجم ةعبارو ةيدنلنف ةثلاثو :ةيكريما ةيرصم

 [انفدالا ديشرنلال
 نيدرصملا لامعالا لاجر ةيعمج ترهظ 1ا/ ماع

 ثتانعمجلا مها نم ةليلق تاونيس دعب تحبضا ينلا

 ءاردشآأت اهرثكاو .لامعالا لاحر ناسلد ثدحتت ينلا

 ثيح نم اهئاضعا سئاجتو براقت ىلا كلذ عجريو
 يداملا اهلالقتساو ءيعولاو حلاصملاو ةناكملا

 ةرازو يف ةلجسم ةيعمجلاف .ةموكحلا نع ينوناقلاو
 يأل مصضخت ل كلذ عم اهنكل .ةيعامتحالا نوؤشلا

 قيمعت ىلا ةيعمجلا فدهتو ,ةيموكح ةباقر وا فارشا
 عضوو .داصتقالا معد ُِق يرصملا رمثتسملا رود

 نع نيلوؤسملا ماما لوآب الوا لامعالا لاجر تاروصن

 ةيعمجلا تيلط دقو .ةلودلا ةزهجا ٍِق تارارقلا ذاحتا

 ,معدلا ءاغلاو ماعلا عاطقلا رود صيلقت ةيسانم ريغ ف

 ,بلطلا و ضرملل يبنجالا دقنلا فرص رعس عاضخاو

 عاطقلا بيصن ةدايزو :ةفرايصلا ماظنب حامسلاو |
 نم اديزم هحنمو ,ةيبنجالا ضورقلا نم صاخلا
 .ةيكرمجلاو ةيبئارضلا تاليهستلا
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 عفدي ,اوضع ١6٠١ ىلا لصتف ةيعمجلا ةيوضع اما
 ىقلتن امك .يونس كارتشاك هينج ٠٠٠١ مهنم لك
 اهنكم دقو :ةيبنجا تاهج نمو .تاعربتلا ةيعمجلا
 تاءاقل بيترتو :هينج نويلم فصنيرقم ءارش نم كلذ
 ف نيلوؤسملا رابكو ءارزولاو ءارزولا سيئر عم ةيرود
 لاجر ىلع رصتقت ةيعمجلا ةيوضعو .ةموكحلا
 ةيوضعلا حنمب حمسي نكلو ,صاخلا عاطقلا
 دوجو ظحالب انه نمو .ةلودلا لاجر رابكل ةبسننملا
 سلاجم ءاسؤرو ,ماعلا عاطقلا كونب ءاسؤر ءامسأ

 ,ةسستنملا اهتيوضع نيب ماعلا عاطقلا تاكرش ةرادا

 زاهج يف ريثأتلا ىلع ةيعمجلا دعاسي عضولا اذهو
 ةيعمجلا يف ةلماعلا ةيوضعلا ناو ةصاخ .ةلودلا

 دبع .د لثم .نيقباس ءارزوو ءارزو ءاسؤر لمشت

 ,ناطلس داؤف .دو يلع نسح لامكو :يزاجح زيزعلا
 .حاتفلا دبع قيفوت ايركزو .نسح روصنمو

 نيب يلاحلا داصتقالا ريزو ىلع وبا ناطلس .د ناكو

 ىقطصمل افلخ داصتقالا ةرازو ىلوت دقو .اهئاضعا
 لامعألا لاحر ةضراعم دعب اهنم جرخ يذلا ديعسلا

 ديشرت فدهب اهردصا يتلا 1985 رياني تارارقل
 راجت ةهجاومو . داريتسالا نم دحلاو حاتفنالا
 فرغلا داحتاو لامعالا لاجر ةيعمج تناكو .ةلمعلا

 لامعالا لاجر يداونو تايعمج ةمدقم يف ةيراجتلا
 .دقولا بزح عم نواعتلابو .فنعب تمجاه ينلا
 نم ةديدع تايصخش نا فورعملاو .ةقباسلا تارارقلا

 :مكاحلا ينطولا بزحلاو رارحالاو دفولا بازحا
 لاجر ةيعمج نم ةيدايق بصانم دحاو تقو يف لتحت
 داحتاو .ةئنراجتلا فرغلا داحتاو .لامعالا

 لاجر تايعمجو يداون نم اهريغو ؛تاعانصلا
 يدانو :لامعالا لاجر زكرمو .كونبلا داحتاك ,لامعالا

 ذنم لمعي يذلا يكريمالا يرصملا سلجملاو .ةرادالا

 معد لجا نم لمعيو ؛لامعالا لاجر مضيو 1410 ماع
 كلذكو ؛نيددلنلا نيد يداصنقالا لدايتلاو نواعتلا

 ١ ماع تاآشنئا ينلا رصمي ةبكريمألا ةراحتلا ةفرغ

 تلصو كلذ عمو .ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا نود
 ةيكريمالا تاكريشلا نولثمي درف 4٠١ ىلا اهتيوضع
 لامعالا لاجرو تاكرشلاو .رصم يف لمعت ينلا
 تابالولا عم ةيداصتقا تاقالع مهل نيذلا نييرصملا
 .ةدحنتملا

 ثوحبلل يموقلا زكرملاب ليدنق يناما .د ىرتو
 .ةكرتشملا ةيكريمالا ةيرصملا فرغلا نا :ةيعامتجالا
 يف اقفاوت سكعت يكريمالا يرصملا سلجملا كلذكو
 عسباتلا دلبلا ف ةرطيسملا تاقبطلا نيب حلاصملا

 ذيفنت تاونس ناو .جراخلا ىف ةيبنجا تاقبطو

 كلذك ,ةقالعلا هذه لعفلاب تقلخ دق حاتفنالا ةسايس
 لجا نم نواعتتو :ةدحاو تاعامجلا هذه بلاطم ناف

 عاطقلا تادايق ضعب عم انايحا فلاحتتو اهقيقحت

 .ماعلا

 نوكلمي رصم يف لاملا باحصا نا لوقلا ةصالخ
 رارقلا ذاختا ةيلمع يف ريثاتلل ةروطتمو ةددعتم تاودا

 يف .ةرم ريغ كلذ قيقحت يف اوحجن دقو .مهحلاصل
 وا تايغمج لمعلا باحصا نم ةيبلغالا دجت ال لباقملا
 مهتوص عفرتو .مهحلاصم نع ربعت ةلقتسم تاداحتا
 دجت ما عضولا اذه رمتسي لهف ...رارقلا عانصل
 ؟اهبلاطم نع ريبعتلا يف ةصاخلا اهتقيرط ةيبلغالا
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 توفل ..عااوقب فرتغي يرصملا داصتقالا ريزو

 0 | عاففلا ناكرش

 وهاك ./ةرهاقلا

 رارق رادصا دنع ةيرصملا ةموكحلا تعجارن [
 رامثتسالا تاكرش يق ماعلا عاطقلا صصح عبب كنب

 ةلاح ىلا دوعت عجارتلا اذه بابسا ةريساخلا '

 ىلاتلابو يرصملا داصتقالا اهنم يناعي ينلا داسكلا

 هتاردق فعضو ءارشلا ىلع صاخلا عاطقلا ةردق مدع

 ةموكحلا نا نويداصتقالا مجربو ...اهريوطت ىلع

 رثؤي هنأل ءارجالا اذه ليجأت ةيمهأب اريخا تعنتقا
 نم فعاضيو رصم يف رامثتسالا خانم ىلع ابلس
 نع اريثك لقي نمثب يرجيس ناك عيبلا نآل هرئاسخ
 ناطلس . د ناكو :حاعلا عاطقلا مهسسأل ةيقيقحلا ةمدقلا

 تاكرش ةراسح فصو دق داصتقالا ربزو يلع وبا

 نم ءْرج اهنأب ماعلا عاطقلا اهيف كراشي يتلا حاتفنالا
 .:رصم ِق حاتفنالا تاع ورشم ثلث ةراسخ ةرهاظ

 ,ع ورشملا ذيفنتو رايتخا ءوسو ؛ةرادالا ءوس ةجيتن
 لالتخاو :تاعورشملا ضعب ءاشنا فيلاكت عافتراو

 قووو -قيوسبطلا دوهج' فبرضو لسومتلا لسيولا
 تابسابسسلا رارقتسا خرع نا ءاربخلا ضعب

 هذه رئاسخ بايسا دحا لثمي رصم يف ةيداصتقالا

 راعسا يف رمتسملا عافترالا ىلا ةفاضالاب .تاكرشلا
 ةقوعملا تالكشملاو :هخضتلاو ,يبنجالا دقنلا فرص

 .ريدصتلل

 ماعلا ماطفلا ضمن

 ناف حاتفنالا تاكرش ةراسخ بابسا تناك ابأ

 ناك ءاوس تاكرشلا هذه ةدعاسم ىف تآدب ةموكحلا

 ردصا دقف :؛كراشي ال وا اهبف كراشي ماعلا عاطقلا

 ةصاخلاو ةماعلا كونبلل تاميلعت ىزكرملا كنبلا

 حامس تارثف اهنمو ضورقلا نم ةديدج تاعفد ميدقتب

 دئاوفلا ضعب نع لزانتلاو لب .اهنويد ةلودج ةداعاو
 ذاقتا ىلع تاءارحالا هذه نشفارتو .اهيلع ةقحتسملا

 ىلع ديدج نم نهربت اهنكل .اهترثع نم تاكرشلا هذه
 لاما سار بذج نم الدبف حاتفنالا ةسايس لشف
 ...سكعلا ثدحب جراخلا نم ةينفلا ةردحلاو

 نا مغر اهلشف ةيلوؤسم ةلودلا لمحتت كلذ نم رثكا
 اهل رفوت ١1914 ماع ذنم اهلظ ىف لمعت يتلا نيناوقلا

 يرجي اذكهو ؛ةيبيرضلاو ةيكرمجلا ايازملا نم ديدعلا
 ماعلا عاطقلا ةيفصتو ,ةيحان نم ماعلا لاملا فازتتسا

 عاطقلا حلاصل ىرخا ةيحان نم هناناكمأ رادهاو

 تاكرشلا ضعبو بناجالا نيرمثتسملاو صاخلا

 ...1نمغلا عقدي ماعلا عاطقلاو
 .رصم يف ةلماعلا ةدسنجلا ةددعتم

 نم ديدقفلاو ةيمسرلا تاءاصحالا حضفتو

 دقف .ةجدوزملا ةيلمعلا هزه ةيعماجلا تاساردلا
 تاكرشو كونبلاو ماعلا عاطقلا تاكريش تمهاس

 ةميقب ايرامثتسا اعوريششم 549 ىف ةيموكحلا نيمآتلا

 لاوما سوؤر يلامجا نم /717 لثمت هينج رايلم 4
 تامهاسم تغلدو ,دالبلا لخاد لمعت اعوريشم ٠"

 نومبلم "49 ةيعانصلا تاعورشملا يف ماعلا عاطقلا

 ةيليومتلا تاعورشملا يفو 2/45,5 ةيسنب هينج
 : ./64 ةبسنب

 عاطقلا تاكرش ةرادا نيسحت ىلا ةوعدلا تناكو

 ةكرتشم تاعورشم مادق ىلا تدأ دق اهريوطتو ماعلا

 جتن ةيسنجلا ةددعتم تاكريشو صاخلا عاطقلا عم

 ,ماعلا عاطقلا تاكرشل يساسألا طاشنلا ةيفصت اهنع

 ؛:تاكرشلا تارشع يقف ةينفلا هتاريخو هدراوم ديدين وا

 يتلا تايراطيلل ةماعلا ةكرشلا ىف كلذ ثدح دقو

 جاتنال «ديارولك» ةكرش عم ةكارش ىف اهلوصآب تلخد

 ينلا تاحالثلا ةعانصل لايدبا ةكرش يو تايراطبلا

 ركسلا ةكرش يفو .نوسموط لايديا ةكرش يف تجمدنا
 .ركسلل اتلدلا ةكرش سيسأت يف مهاست يتلا ةيرصملا
 ةكرش يف مهاست يتلا بلصلاو ديدحلا ةكرش ىو

 ةكرش يف اريخاو .بلصلل ةينطولا ةيردنكسالا
 حلاصل تيفص يتلا تارايسلا ةعانصل :؛رصنلا»

 تارايسلا ةعانصل رصم زروتوم لارنج
 ماعلا عاطقلا حبر ىفاص ةلصحم نا بيرغلا نمو

 دقو ,ةياغلل ادودحم نوكي ةكرتشملا تاعورشملا نم

 حابرا يفاص ةلصحم نا نع ةثيدح ةسارد تفشك

 تاكرشلا نم ةكرسش ١" ةكارسش يق ماعلا عاطقلا

 املع ,هينج نويلم ١,5 زواجتت ال ةيسنجلا ةددعتملا
 تاكرشلا هذه لام سأر يف ماعلا عاطقلا بيصنت نأ

 !هدنج نودلم 4١ ,ا/ ىلا لصي

 ةدماس ةثحابلل ريتسجام ةلاسر تتبثا اذه نم رثكا

 ال تاغورشم يف مهاست ماعلا عاطقلا تاكرش نا ديعيس

 تاكرسشلا وا ةيرصملا ةيلامسأرلا ةمدخل الا فدهت

 ىرجي ماعلا عاطقلا تاكرش نا نا :ةيسنجلا ةرددعتملا

 ال وا .اهتريخ لاحم نع ةديعب ةطشنا ف اهلاخدا

 ناسف لاثملا ليبس ىلعو ,قالطالا ىلع اهجاتنأب قلعتت
 سسسأن يف مهاست ريدصتلاو داريتسالل رضم ةكرش

 ةكريشو !كامسالا عسنصت و ديصل ناوسا ريصم ةكريش

 ناريا  رصم ةكرش سيسات يف مهاست ةيريصملا ركسلا
 0! ثاثألل
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 ناسف نها
 يرقلا نه يدا ةفضللا
 ةعبط تردص ةيئدرالا ةمصاعلا

 سابع ناسحا روتكدلا باتك نم ةديدج
 يبدالا دّقتنلا خيرات» ناونع لمحبي يذلا

 يناثلا نرقلا نم رعشلا دقت :برعلا دنع

 يرجفلا نماثلا نرقلا
 ماع تردص باتكلا نم ىلوآلا ةعبظلا

 اذيح تقولا كلذ ذنم ذخاو « ١
 فلؤملا ةيدحل ارظن هعوضوم يف اريبك |

 .يبدالا دّقنلا عوضوم ْق هبأدو
 هذه ةمدقم يف سابع روتكدلا بنكي

 نم ةحفص "ها/ ُِق ةرداصلا ةعبطلا

 لبق باتكلا اذه ردص» :ريبكلا 0 |

 ةسمخ لالخ هفيلأت ىرجو اماع رشع ةسمخ
 وألا ةعبطلا نع روصو لماع رشع

 نا تدرا نيحو ءاهددع يردا ال تارم

 .ةقيقد ةءارف هتأرق ديدج نم هعبطا

 يف ليدعتلا تلواح ول ىننا تدجوف

 0777م

 نه !اللف نلف

 ؟فهكلا لها
 هل ردص ضوع سيسمر روتكدلا

 ةماه تاحفص لجسي ديدج باتك ارخؤم
 يتلا ةيفيكلا اهنم ةيفاقثلا انتايح خيرات نم
 «فهكلا لهأو ةيجرسم داقنلا اه لبقتسا
 197ه ماعاهرودص دعب ميكحلا قيفوتل

 ةكرعملا باتكلا اذه يف ضوع لجسي
 نيسح هطو ميكحلا نيب اهاحر تراد يتلا
 ةفاقثلاب اهتقالغو ةيب رعلا ةفاقثلا» اهروحمو
 ةحفص ؟١ 4 ىف باتكلا عقي .«ةيبرغلا

 ةماعلا ةيرصملا ةكيهلا نع ردص دقو

100 

 1و 22 1

 يضفلل راف ليش
 قاحصلاو بتاكلا يجعلف يردق

 اكرات مايا لبق ًافطنا فورعملا ياببللا

 ىوس هنع ضوعت ال اريبك ابايغ هءارو

 ةليوطلا ةيركفلا هتازاحنا ةمئاق

 ١41107 ماع بلح يف يجعلق دلو

 ةيسنحلا حنمو /١4171 ماع نائبل ىلا لقتناو

 رالبع يروقمج موسسرم بجومب .ةيناثبللا
 نا هتايح لالخ هل قبسو 8 ماع

 (ةيرحلاو ةلحجم ابنم تالجم ةدع راسا
 «فوسشكملا» ةلمم راذصضأ 21 ك رعشاو

 ةيتيوكلا مالعالا ةرازو يف اراشتسم نيعو

 ومن ,لع اليوط لغتشأ دقلو

 دعس :لاثما نم ابتك اهنع ردصأف ةيخيرات

 لامجو نابوشو نلوكنل ماهارباو لولغز
 دبغو ىرافغلا رذ را يناغفالا نيدلا
 اشاب تحدمو ايمومولو يبكاوكلا نمحرلا

 هتافلؤم نمو يبويالا نيدلا حالصو

 برح .ممالا ريطاسا :ىرخالا

 روصق يف . سارحاالا فارتعا .بوعشلا

 عمتج وح .نورخآلاو سانلا ,كولملا

 اكريما ,ةفاركلا عم دعوش « . لماكتم يبرع

 نم مك ةيرحلا ب ,ةوقلا ةسرطغو

 ماسلا مغ قرأ
 مرصنملا عوبسالا لحر اناع ه5 نع

 يداش فورعملا ىرصملا نادفلا . جرخملا

 مل لاضع ءادب هتباصا رثا .مالسلا دبع

 .اليوط هلهمب
 ناك يتلا لحارلا نانفلا عيراشم رخآ

 ,نوتانخا نع يئاور مليف قيقحت اهب ملحي
 ماع «ءايموملا» ريبكلا و ققح نا دعب



 نانفلا اذه نغ ريخالا اهفالغ ؛ةيب رعلا

 ناك ىذلا «نوتانخا» همليف نعو دئارلا
 سيراس نيب نواعتلاب جتني نأ هل اررقم
 [] . ةرهاقلاو
 كللعالل نينا لي ل

 يف ةنلادحلا 55

 ءيبرفلا باقل
 يبرعلا بتاكلا هلم نم ديدحلا ددعلا

 ءايدالل ماعلا داحالا اهردصي ىلا
 ةوذن انمضتم ردضصيس برعلا باتكلاو
 ريعشلا ُِق ةئادحلا عوضول 1

 . يبرعلا
 يرصملا رعاشلا اهيف كراش ةودنلا

 ينيطسلفلا رعاشلاو رطم يفيفع دمحم
 ركصلا مناح دقاتلاو ىفطضم يلع دلاتخ

 . يبلطملا كلام .د رعاشلاو

 يف مدتمي ناك نيرواحتملا نيب شاقنلا
 طاسب ىلع تحرط يتلا اياضقلا نم ريثك
 ةصالخ ةودنلا هذه لعحجييس امنت :ثحببلا

 لحي لازاس عوضوم يف :مهئارأل ةيربكل
 ءايدالا تامامتشا ّق ىلوالا ة ةهجاولا

 لمدرعلا
 ديمح رعاشلا اهريرخت سأري ةلجملا

 ءابدالا داحتال اسيئر هرابتعاب ديعس
 [] . برعلا
 01 ا ل

 اهيفاذلا ..لففا لها

 يعاذالا اسلسملل ناونع «يونحلا»

 نع ةرشاقلا ةعاذا هتلحمس يذلا ديدحلا

 لما لحخارلا يرصملا رعاشلا ةايح ةصق
 . لقند

 باتكلا ىلع دمتعت ةيعاذالا ةريسلا

 ةلبع ةديسلا رعاشلا ةجوز هتدعا يذلا

 لسلسملا ين رعاشلا رود يدؤيو ؛ينيورلا
 . رهام دمح| لثمملا

 , لعقند لما

 "هادجلا هدوقات ىعمقع 1

 جمان ربلل ةديدجلا ةيعاذالا ةرودلا
 [3 . ىناثلا

- 

 717172717777 لا 7771 م للا | تتوج
 م ا

 ٠١ تأ -. : ١
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 ةيرهشلا لوضف تاراسخم ةلسلس ىف
 رصمب باتكلل ةماعلا ةئيطا نع ردصت ىتلا
 ةيقارعلا ةبيدألل ةديدج ةياور تردض

 ءايحالا يف ةايحلا سكعت .حودمت ةيلاع
 ةميدقلا دادغب ةيمظعا نيب ةيبعشلا

 .ءالب ركو
 تانيسمخو تانيعبرا ىف ةياورلا نمر

 عاونابو ريغتلاب محدزملا رصعلا اذه
 يف اهتناض ةرثدنم ةلوقط نم ليصافت ةيئاورلا ىكحتو .ومتلاو لالحمضالا
 طلخلا نمو نايسنلا تافا نم اهتركاذ
 نع اضيا ىكحمو .نيلاتفنلا تابحب
 عضولاب ةلوفطلا ذنم ىثنالا مادطصا
 اهسنج تائب ىلعو اهيلع هضرف يذلا
 [ل . ةوسقلاب نانحلا هيف طلتخي ميدق ثارت
 7177 دوب وجسر ملال 1 تابع 111717

 7010 يب | 4 ١

 ١ ٠

 . ١"

 ةيتايفوسلا ايتينبلا موج نم ددع

 مليف زاجنا ىلع نآلا نولغتشي نيروهشملا

 ربكا عرصم نع ؛ريخالا قيرطلا» ناونعب
 يذلا نيكشوب ردنسكلا ايسور ءارعش

 . عجاف لكشب ةزرابم يف تام
 (مليفنيل ةنيلو ةكرش هزحنت مليفلا

 أدبتس ىتلا تالافتحالا لالخ ض رعيسو
 اماع ١6١ رورم ةبسانمل مداقلا ماعلا يف

 آل .ىقيرفالا لصالا يذ ةدحوب

 0 2 ا تا ا لا و

 ءادحأا كدا
 ةيرصملا ةيبدالا ةايحلا ِق ديدج ديلقت

 لالش نم ارخؤم ؛ةرهاقلا هيليتأ) هب أدب

 نم» ناوشع تحن ةيبدا تايسما ملا

 . ؛ءايدالا تادوسم

 ءزج وا لمع ةءارقب ءابدالا لجحا موقي

 نمو .دعب رشني مل اطوطخت لازام لمع نم
 نم ددع كارتشا لالخ نم هتشقانم متن مث

 هذه ميدقتي موقيو :« نيرضاخحلاو داقنلا

 [0 . مساق ميكحلا دبع يئاورلا تايسمالا

 ويروي ورررجإ م 17 وو جمس م ملا م ع ا ا 1 ع

 رف يف برغلا هنأ
 ردص باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيطا نعغ

 ةصصختم ةديدج ةلسلس ىف باتك لوا
 يذلا يعادبالا جاتنلا مدقتو تدخلا بدأل

 برسحلا اوضاخ نويرصم نولتاقم هبتك
 . ينويهصلا نايكلا ذض

 صصتقلا نم اددع مضي لوالا باتكلا

 برح يف مهلك اوكرتشا نيلتاقمل ةريصقلا
 هذه ىف ناشلا باتكلا اما ءربوتكا

 ناوي ةيضيققا ةعومع وهف ةلملجلا
 بيدالا لتاقملل «موجنلا لغتشت امدنع»

 5 نتاتتف
 7 سا ع تسوس ووو هج ورحم جملا 7م 0 بع

 . عليعلا 093226
 9 را م

 مداقلا يناث نيرشت /ربمفون نم عبارلا
 ةافو ىلع اماع ت0٠ رورم فداصيس
 ىولليدئاريب يجيول يلاطيالا يحرسمملا
 نم ةعومج ةيساتنملا هذه 6 ماسقتسو

 , ىركذلا هذه ءايحاب ةصاخلا تالافتحالا

 يلاطيالا بدألا ولليدناريب 6

 يتلا تايخرتسملاو صصقلا نب
 لميفيَسو , ةثيدح ةيبدأ ةضم ماوق لكشت

 رضاحي تاودن ةماقا تالافتحالا حمانرب

 ضراعم ىلا ممم
 هتايح نع ةيفارغوتوف اروص نمضتن
 ةفاحصلا يف هنع بتك ام بلغاو هتأشنو

 0 .ةيملاعلاو ةيلاطيالا

 1 هيرووجاو ف سووا هاجس ه7 كوستا مج سرط7 8 رامج اطمن 731

 نينانفلاو ايدل نهر
 يربص يرصملا نائفلا زجنا نا دعب

 نع ةموسرملا روصلا نم ةعومجم بغار
 دعتسي نييرصملا نيئانفلاو ءابدألا نم ددع

 دبع دمحم راقيسوملل ةروص مدس رب نآلا
 سيراب يف ايلاح دجاوتي وهو .باهولا

 روص بغار اهزحنا يتلا موسرلا نم
 سيول .سيردا فسوي :نم لكل
 دبع ناسحا :دومحم بيجن يكز ١ ضوع
 قيفوت :نيدلا ءاسم دمحا .سودقلا

 0 ميكحلا
 0006ه ٠1ط#١ا 41-6

 انف اينافا
 00 سلاحملا هتدعا ريرقت يف

 | عاضوا لوح رصم ف ةصصختملا
 ء امي ةسفانملاو يبنجألا مليغلاو يب رعلا

 يبنجألا مليفلا داريتسا ىلع لابقالا دقتنا
 / . يبرعلا مليفلا جاتنا طوبهو

 هنأب لوقت ةيئاصحا ريرقتلا ىف تءاج
 طسوتم غلب ةريخألا رشعلا تاونسلا يف
 يف طبهو اليف ؛ه ةيبرعلا مالفالا جاتنا
 ةيسن تغلب امنيب ايليف ١6 ىلا ةريخألا ةنسلا
 تاونتلا يف ىبنجألا مليفلا داوسبتنسا
 . !امليف ايل ةريخألا سمخلا

 ةيبنجألا مالفالا ريرقتلا فصضو

 طرفملا مامتهالاو ةراثالاب ةدروتسملا

 ةيبنجألا مالفالا ضرعت ام اردانو ستجلاب
 1 موصل تاذ
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 !نيتحارلا ِق 3 .ريماسملاو

 ! نيع لك يف تاوافحلاب ةءوبخم ريماسملاو

2 

 ؟ريرسلاب ةزورغم . . .ريعاونلل ةدودشم ريماسملا تيار

 1 نيردعلا ةيغييرم له

 ؟نيعبرالا هباينأب وغري ليللا ىجد يف

 ؟نينسلا تربخ له
 ؟نيبحلا ٌقوف ٌريماسملا ٌدجتست امب كتتأف

 ا

 :.: دا اهي جنك

 . . . نيطلاب أدصت

 42 - 1 "مان ملا ندا“ حا خلقا -



 ةانغلا انقشع مُك ابصلا يف يخت ينانبلاو قوق لك
 ؛نرلاب انبامعا لمخيم ابهَع نيعئايرلا ريرح لكم لوحلا ء ! ؟/نينسلا ٌتيدح َكاتأ لهد

 .نينسلا حورت :ه ش

 للا جهولا
 نيكتسي ال ٌجوملاو . . . جوملاب رئاودلا قمع ددحت .٠ .* يبت

 كيتا ا ديحن نا هوماغم /
 ةءانلاب توحص للع

 دئاسولا قوف درولا يدسُم

 !دئاصق اهيرثنا مث ريفاضعلا شاير َْ

 ارئاط ًارئاط ةشاشعأ تمصلا ٌقلطأ نمل لوقت ال

 : ءاثخلا ديت أ ة سات

 فرحلاب مسالطلا ينشف
 !ءاموب اني«. . . فرحلا رمتعن

 !ًءاوغا ىف يف هقلطنل اريط كسمت جاطرق فك نمو

1 

 . .رصبلا ّدح حاطرقو

 قالا اديب 1ع يشوللا عب 3

 ' جاطرف نم رئاط
 . ىرح جاطرقو

 ايلي اعطت تن : 7 ييجي هع وي

 .ارعاش شملت

 نيك جل ةيبرغلا ةعيلطلا
 437“ _ ١43 لوا نيرشت +١8 - ١١ .ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطل - انها ملا1 نخاعطأت مهخمع -3



 وهف . سنوت يف ةفورغملا ةيبدالا هوجولا نم ادحاو يلومصم دمحم ربتعي

 ريدمو نييسنوتلا باتكلا داحنالا ةريدملا ةئيطاد وضعو دقانو رعاشو تبتاك

 . ةيسنوتلا ة ةمصاعلا ْق «نودلخ نبا» ةفاقثلا رادل

 ( يعم قشعلاو ضفار» لواالا هباتك نع ةلودلا ةزئاجب زاف ماع

 فورعم ماهسا هل (ى .رشنلا ديق دقنلاو رعشلا يف ةيبدا تاطوطخم ةدع هلو

 ايتف ةيئرملاو ةعونسملا ةصاخغ مالعالا لفاسو. يف
 ةصاخ ةرايزب موفي وهو . سيراب يف ىلومصم تقتلا (ةينرغلا ةعيلطلا»

 .راوحلا اذه هعم ترجاو ةيسنرفلا ةمصاعلا ىلا

 ةرصاعملا ةيفاقثلا ةطراخلا ىلا رظنت فيك 8
 نمم اذحاو كراتغاب .مويلا سنوت يف

 ؟اهتغايص يف نومهسي
 سنوت ىف ةرصاعملا ةيفاقثلا ةطراخلا زيمتت -

 ءارثيو ةهج نم بهاوملاو تاقاطلا ءارشب

 كلذو ةيناث ةهج نم تاروصتلاو ىئؤرلا

 رعش نم بوتكملا بدالا ديعص ىلع سيل
 ىلع اضيا امناو ؛دقنو ةياورو ةصقو
 يناقثلا ريبعتلا لاكشا ىتش ديعص
 ءاتيسلا . حرسملا .مسرلا :ىرخالا
 :ىتينموملا

 كلذ تيثا امك سئوت نا انملع اذاو

 ديدجلا هباتك يف يركش يلاغ روتكدلا
 ةئدبا يه (سنوبت 6 ةيبرعلا ةفاقثلا»

 كلذو ؛ةملكلل يجولويسلا ىنعملاب ؛ةيفاقث
 ذنم (يسالو نآلا ىلا ةضبنلا رحف ذنم
 يف ةبارغلا نم نوكي نل هناف :لالقتسالا
 نا يه ىرتخا ةظوحلم فيظن نا ءىش

 يلو .بهاوملاو تاقاطلا يف ديازتملا ءارثلا

 18٠ ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا- 5 5

 بلغا يف مستا دق ؛تاروصتلاو ىؤرلا
 .لايجالا نيب ىحلا لدجلاب تارقفلا
 ةيادب) نيمتلا :يناوتس يف ةصاخو

 ةيادب) تانينامثلا ينو (لالقتسالا
 ةيددعتلاو ىطارقميدلا لوحتلا

 . (ةيسايسلا
 اذهل ةماعلا حمالملا لازتخا انئش ناو

 هنأب انلق ىربكلا هتاهجوت يف يناقثلا عقاولا

 ةيصوصخلا ةرولب ىلا قوت ىلوالا ةجردلاب
 اهئامتنا يف عادبالل ةيراضخلاو ةيركفلا
 ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا ىلا لماشلا
 ىلا قوت ةيناثلا ةجردلاب ا مالا

 ليصأتلاو ةئادحلا ىلاو ثيدحتلا

 ىف .ةرصاعملاو ريصعتلاو ةلاصالاو

 تراد ؛امهوحو (هيلا راشملا نيروحملا
 ةسنوتلا لوح ىريكلا تاشقانملا

 .برغمتلاو قرشمتلا لوحو بيرعتلاو
 ثوروملا لوحو ميدقلاو ديدحلا لوحو
 شياعتلا ةرهاظ نا حيحصو ,ليدبلاو

 ١9857 لوآ نيرشت «©

 لك تقفار دق ةداع ميلسلا ريغ يملسل

 نا يبسنوتلا يئاقثلا عقاولا روطت تاطحم

 نكلو .تارتفلا ضعب يف هتلقرع ةجرد

 تباثلا نيب عارضلا نا نع ايضيا عيجسعلا

 يقارع وا يسنوت يناقث عقاو يف لوحتملاو
 يف جردني عارص وه تونر نانبل وا

 عافترا ىدل اهئاد ولخي الو . ءابشالا ةعيبط

 ةلاح يف اميسال باجيا ةغيص نم هترارح

 .ةبعللا نيناوقل ةلباقتملا فارطألا مارتحا
 راطالا يف ءارثلا اذه ىف لضفلا لل

 ىف هتازارفا ةلصحم ىفو ةفاقثلل سرامملا

 نه تايشا ةدع نإ وحب لوقحلا ىتش

 نيب سئوشل يجيتارتسالا عيقوملا :ابغيب
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 ريمسفت اهل ةرهاظ :ىباشلا مساقلا وبا

 لك ىلع مئادلا اهحتفتو .برغلاو قرشلا
 . عادباو ركف نم اهدودح جراخ دج ام

 لالقتسالا ذنم اهحاهتنا ىلا ةفاضا

 تلجن يقاقثلا لمعلا ٍِق ةيلومشل يسايسلا

 ةفاقثلا رودو ناجللا نم ةكبش سيسأت يف

 نم ديازتم ددع ثعب يفو .بابشلا رودو
 ةيملاعلاو ةيموقلاو ةيلحملا تاناجرهملا

 . يسنوتلا بارتلا لك يطغت
 ةيفاقثلا ةيكرحلا هذه لك نا له نكلو

 رشثأكلا ةجرد ىلا تقترا دق ةيسنوتلا

 مجحلا سفنب يعمتجملا عق داولا يف لعافلا

 يه ةباحالا ؟يسايسلا لكملا ةيلعافل الثم

 وا يرسصمملا لسقف يسنوتلا فقثملا نا

 سيل يزبازإا وا ينانبللا وأ يقارعلا

 عقاولا ربيفت 3 يف ةيلعاف رثكالا رصضنعلا

 . يمانلا يعمشجملا

 ةئاؤنلل ّ دذلا مبانلا

 ةماعلا ةطراخلا ىه هذه تناك اذا 8#

 ددع يقتلي سنوت يف دييدجلا رعشلا نا

 مساقلا وبا اهتم. قلطتا ىلا تارثؤملا سفن
 نو ارويقنس راكألا دزاععأب .ءاينقوءىاشلا
 ةديدخلا تاريغتملا يهم .مث نمو قرشملا

 رعغشلا نيماضمو لاكشا ىلع ةئراطلا

 نم ددع ةينيلا, ديد يذلا يجوب

 790 م جدو يجو

 ناف ساسالا اذه ىلعو . ماع هجحوب

 عبانم نم تذغت دق اندنع ةديدحلا لايجالا

 امك ءايرغو اقرش .نفلاو ركفلا ىف ةرياغم

 هسفن «يباشلا» نم اريثك وا اليلق تذغت

 نييسنوتلا ريغو نويسنوتلا هب رثأت يذلا
 رعشلا داور كلذ يف امب .عاوس دح- ىلع
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 الثم قارعلا يفرخلا
 يباشلل يدرفلا روضحلا صوصخبو

 تارشع نم هريغ نود يبرعلا قرشملا يف

 ال هدحو هعوبن ناف .سنوت يف ءارعشلا

 ةرهاظلا هذه . ةرهاظلا ريسفتل ىفكي
 وا هفرعي ام عضاوت يف فسالا عم ةلثمتملا
 ءابدا نع يبرعلا قرشملا هفرعي نأ ديري ام

 لك .مهتهج نم ؛نوفرعي نيذلا سنوت
 جراخ عادبالا ةكرح يف ةريبك وا ةريغص

 ىلاو لضالا ىلا مهم انينح .مهدودح

 ! ةريشعلا

 ةيفاقثلا ةطراخلا

 تيذالا مح نيا هرابطألا اذه يق 1

 ل

 قيشر نبا دم يسنوتلا بدالا كل

 ال ءزج وه اذه سانلا موي ىلا ين زاو ريقلا

 بيطي يذلا يبرعلا ب

 ريغ يف وا رصم يف نيسرادلا انئاقشا ضعبل

 هجذاغ ضعب يف هراصتخا ىلا انايحا رصم

 «يبرعلا قرشملا مصاوع ضعب يف ةليلقلا

 رصاعملا يبسنوتلا انبدا ةناكعم صوصخبو

 يهف بدالل ةرصاعملا ةيب رعلا ةطراخلا يف

 لاب لغشي ام نأل كلذو ةمدقتم ةناكم

 وا ينانبللا وا يروسلا وا يرصملا عدبملا

 وأ رعشلا وا ةصقلا ديعص ىلع يقارعلا

 ِق عدبملا اضيا لغشي حم رسملا وا ركفلا

 تامامتهالا سناجن ىلا ةفاضاو . سنون

 لعافلا روضحل ا تالامجم ف سنوتل ناف

 اهتملك ةدايرلاو ةردامملا حورل يوقلاو

 امو .دحاو ناديم نم رثكا يف اهتلاق يللا

 ال ركذلا ليبس ىلعف ؛ وقت تلاز

 لاثما نيركفملا نم سنوت يف ةمث .رصحلا

 دومحم لاثما نيعدبملا نمو .طيعج ماشه

 راكب قيفوت لاثما داقنئلا نمو .يدعسلا
 ىلع ةيحرسملا ةباتكلا | يب نيدجلا نمو

 وأ .ةيبدالا كتازاجتا يه اه .تنأو ا#
 ؟مضخل | اذه يف اهيلا رظنت فيك

 نع 0 وص نم :ممردلاب 5

 «ءابدا بناج ىلا سنو ل .ةيبدا ةيعيلط

 روك خب لاس دمحو يمامه ا ض7

 حاسمو يدايعلا ريمسو دانزلا بيبحلاو

 نم ءالؤف ريغو تاشلا ةليضفو يدامرفلا

 يام جالا قداح دمحا لاثمإ

 .ةزيزع نيدلا رونو يتولانلا

 امل ىتباتك نم اساسا تقلطنا امناو دقنئلا وا

 نم نول ىهو ؛ةداضملا ةديصقلا» هتيمسا

 ةديصقلا ةيطمنل رياغملا يبدالا قلخلا
 . يرثنلا مضلل اضياو ءرحلاو ةيدومعلا

 ةلواحم ةديصقلا هذه ناف .رخآ مالكبو

 -1 'ما/ملل] نددعطات منومننع 5

 ىنعملاب ةيبرع ةباتك عادبا يف ةيبرع
 .تراب دنالور ىلا ةبسن «يترابلا»

 ىف رظنلا ةداعال ةلواحم يا فلكل

 د باطخ نسيسأتكو :ةيصويصتلا

 .رفصلا ةجردلا ىلع حرطي .ليدب
 ام لاجم يف .هيلع قفتملاو هنم غورفملا
 . ةصقلاب ىمسي امو رعشلاب ىمسي

 ال ةيسنوتلا ةيبدالا ةعيلطلا رايت نألو
 يف اضيا لثمتي هئاف هدحو اذه ىلع رصتقي

 ةصقلا ديعص ىلع ةيزاوم ةلماك ةروث

 نيدلا زغ تكا كيشفا ٠ دّقتلاو حرسملاو

 رايت وهو "يبي رجتلا بدالا» يندملا

 لثمتت هنم ةياغلا يريظنت يدقنو يعادبا

 : ال ةيحرسمو ةيصصق ةباتك ثعب يف

 برغلا نم ةدروتسملا وا ةزهاجلا جذامنلل

 عقاولاو ثارستلا َنَف عبينتامناو

 . تاعلطتلاو

 ةمناد ميراشم

 نبدا ةفاقثلا رادل كترادا عضخت لهو ع

 امو «تاقلطنملا هذهل نسنوت ف «نودلخ

 تناو ةيفاقثلا رادلا هذه عيراشم يه

 . اهيلغ فرشت

 ةريدملا ةئيشا نمض ىطاشن شماه ىلع

 ديعص ىلع انأف سوت باتتكلا داحتال

 راد ىلع فارشالا ةيلوؤسمب ىعالطضا
 مها نم ىهو .؛نودلخ نبار) ةفاقثلا

 يف مهاسا .ةمصاعلا يف ةفاقثلا زكارم

 ةحاسلا يف ركفلاو عادبالا نكاوس كيرحت

 راوحلا صرف ةحاتاب كلذو ةيفاقثلا

 . ةفاقثلاو نفلا تارايت فلتخم نيب لدجلاو

 ةطخلل ةزيمملا صئاصخلا نمو

 ةرازول ةعباتلا ةسسؤؤملا هذه ةيجمنانربلا

 تادحولا ىلع زيك رتلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 يف صاصتخالا لها نم ةبكرتملا ةيساردلا

 .ةفاقثلا لوقح نم كاذ وا لقحلا اذه

 .ةيليكشتلا نونفلا .نودلخلا ثارتلا

 هذه شماه ىلعو . خلا . . . ىقيسوملا

 ةموسرملا ةطخلا ناف ةيركفلا تاءاقللا
 .ةفاقثلا تايلاعف نم ةفلتخم عاونأب ىنعت
 عيباسأب ىنعت امك .ضراعملاو يضورعلا
 ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا لودلا عم ةفاقثلا

 نيب ىفاقثلا لدابتلا تافالع قاظن يف كلذو

 نبا ةفاقثلا رادلو .جراخلاو سنون
 يباجياو يرورض لماكت تاقالع نودلخ

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا عم

 ةعماجل يناقثلا جمانربلا عمو مولعلاو

 نا لبقتسملا يف انلماو ؛ةيبرعلا لودلا
 يباجياو يرورض لماكت قرط ىلا يدتبن
 عمو سيرابب يبرعلا ملاعلا دهعم عم
 ركفلاو ةفاقثلا تاسسؤم نم ديدعلا
 د عيراشم نمض كلذو .نييبرسعلا
 ةرازو ىلع اهضرعل انئيب اهيف اط طيطختلا

 يف اهذيفنت مث سنوتب ةيفاقثلا نوؤشلا
 6 . ناكمالا دودح
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 . يملا مر ,لبخر ىلع رف ع عيد رورم ه ةيسانم

 .!عيحصلا | مهب 1 ةياعنلا يف
 يرمر لامك : ةرهاقلا

 اك ىسنوفعلا ريب ا

 دوو قع توام |١ ٠ لبا
 .ليصالا هندعم تقرا 0

 يذلا ريبكلا لمعلاو .. .ءارشلا غلابلا

 .نآلا ةعيلطلا حرسم ةقرف همدقت

 ضعب يف ريسلا نم رثكا سيل ءايرهوج
 ضعب ةسمالمو . مجنملا كلذ تارمب

 . ةئيمثلا ةيبهذلا هقو رع
 صنلا دعم ىشاحت :ةيادبلا ذنم

 ضرعتلا :يروفصعلا ريمس .هجرغو
 اهشاع ىتلاو «ةفصاعلا يسنوتلا مريب ةايحل

 التاقمو ..كولملل ايداعم ٠ اخفاكم ءايلص

 دض .ةيرعشلا هتيهومو هملقب
 ىلا اللستم :دالبلا نم ايفنم .رامعتسالا

 . يسميئر رود يف ةوالح دمحا

 ١8١ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 رقفلا فو رظل دلحب .ايناعم .؛اهضرا

 .ةلئاش ةداراب ءارصم .صضرملاو ةدراطملاو

 .اهرع توف ناو .ءافيرش شيع نا
 اهتابلقتب . ةفيضملا ىبنوتلا مريب ةايح

 دعم يا عدعملا يرغتس تناك ةيمارذدلا

 رورم يه ةبسانملا نوكت امدنع .اهلمأتي

 ريمس نكل ...هبايغ ىلع نرق عبر

 رثكا راتخا .ةريصبو ةأرجب .يروفصعلا
 .اهزربيل ءاروضح ىنوتلا مريب بناوج

 ليثمتلا لالخ نم ا

 ةيشخ ىلع .ةءاضالاو ىقيسوم لاو ةينغالاو

 ديدعلا يروفصعلا راتخا . . .حرسملا

 ةراعشاو يسنوتلا مريب تاماقم نم

 هتيؤر نع .ةغالبب .ريعت ىتلاو « هتاينغاو

 دبتمت ىتلاو .هرضعل ةعاحشلا ةيدقنلا

 غ8 - ١ة+لوآ نيرتشت ؟*.-



 .ةمحر الب وحهتل .اببوفو .اهذافنئب ك2

 يف بلسلا رهاظمو لماوعو روذج
 صضرعلا ناف كلذل :ة ةقحاللا روصعلا

 ول اك ودبي .ةعيلطلا حرسم همدقي يذلا

 نا مغر .رضاحلا نع ثدحتي ناك

 مريب اهبتك ءاهيلع دمتعا ىلا صوصنلا

 . نرق فصن نم رثكا ذنم ىسنوتلا

 ةعاسلا لولح
 علطم نم ذوخأم ةيحرسملا ناونع

 ضرعلا» اهمسا .ىبنوتلا مريبل ةماقم
 .ةعاسلا لولح اهيف ليختي وهو «(«برتقا

 لسعلاب» دصقيو .. .ةمايقلا موي وأ

 قحلا» نأب «لصب لصبلاو عا
 ةياهنلا يف هناو ««لطاب لطابلاو .

 ناولألا ناو .حيحصلا الا حصي -
 صضيبا ضيبألاف .ةرورضلاب حضتتس

 .دوسا دوسالاو

 يتلاو .يروفصعلا ريمس ةقيرط ىلع
 ةيبعش حمالم ددحن نا اهيف لواحي

 روهمجلا ةيحتب ضرعلا أدبي ؛حرسملل
 نم رثكا ىقيسوملا ةقرف فزعت ثيح
 يسنوتلا مريب مالس وه اه مث . . .مالس
 فارتعاسب الافتحا همدق يذلا :يكلملا»

 0 زياكتالا

 شرملا ىلع لث .كودعق داؤف اي زيلكنالا
 كريظن مرحجم اوقلي هيفو . . .كولملا رود
 . كودو

 رثكا نم ةدحاوب ضرعلا يهتنيو
 اي ناشظع :انجش مريب تاعوطظطقم

 ناشطع .نييرصم اي ناشطع . . .ايابص

 ٠ يحرسملا ضرعلا نم يعامج دهشم

 ٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 نيط نايلم ركعتم . . . مكدالب يف لينلاو
 ةيحشلا ةيابتلاو ةيئاحشلا ةيادبلا نيبو

 نم نوكملا يحرسملا ضرعلا قفدتي
 نم .ققحتت ٠ .ادهشم 16. وأ. نيلْرَج

 ءادالا ناو ةصاخ . جرفتملا ةعتم ةعتم .افالخ

 ةيويحلا نم اريبك اذح غلبي ليثمتلا

 تالليكشتلا ةيلامح نع الضف ,ناقتالاو

 ىلع اهعضو ىتلا ناحلالا عونتو .ةيرشبلا
 وا ةيريوصت ىقيسومك ءاوس ءدعس
 نم ناك امبرو . .ةيعامجو ةيدرف تاينغاك
 اذه ةبساحم ءاطخلا نم وا ؛«بعصلا

 دقنلل ةيسردملا ديلاقتلل اقفو ضرعلا

 ةيادبلا» نم ولخي هنا كلذ «ىحرسملا

 ةئالث ىلا مسققلاب الو «ةياهنلاو طسولاو

 الو .ةمزاوا ةدقع هب سيلو .لوصف

 وهو .روطتتو عراصتت تايصخش مدقي
 هنا كلذ .اذه نم اًئيش هسفنل ىعدي ال

 .«ةيلافتحا» هيمسن نا نكمي ام ىلا ىمتني

 صضرسعلا لئاسو قيرط نع ءزربت
 مرسيب ريمص ة ةرظن ,ةددعتملا ىيحرسملا

 لظ يف .رصم ةايح ملاعملا ؛ . قتلا ىسنوتلا

 .رامعتسالاو ةيكلملا

 ةيطا رقتسرالا ءاجبه
 ءاحه رجب ىطرعلا ةقابعم قدي قمَو

 ةسيطارقتسرالل عذاللا ىبنوتلا مريب

 .ةايحلا عانص ىلع ةعفرتملا : ةتفعتملا

 .رامعتسالا ىوقب « لجخ الب .ةطبترملاو

 ْنا هتوفي الو .ةئيملا رئامضلاو ةيواخلا
 رسي را لثم .ةيئاخلا عابطلا نم رصخخسي

 اة لوأ ؛ةيريشتا# ىلا

 «ةيذحالا قعال قلمتملا» و «هفاتلا ءاسنلا

 ةيبلس روص يهو .«لهاجلا قلذحتملاو و
 ةحضاو قلأتت ىتلا ةقيقحلا كلت بجحت ال
 تاوضا ابنع ربغت ىتلاو نيحلاو نيحلا نيب
 . ةماركلاو لالقتسالاب ةبلاطملا ني رهاظتملا

 لسعلا» ضرع تيفوت ناك اميرو
 عسم قفاوتملا «لصب لصبلاو 0 . لسع

 درجم «فيصرلا ع» ةيحرسم ضرع
 ةلالد تاذ ةفداصم ابنكلو .؛ةفداضم

 يف يبرعلا حرسملا نا ٠ ءالحمب دكؤت . ةماه

 هسفن عسب ملو .هتركاذ دقفي مل رصم

 نم ناكو ء لبقتسملا نع ايلختم يضاملل

 ىتلا دفولا ةديرج يربنت نا يعيبطلا

 عا روخبلا تقرحو ءاريثك تقفص
 0 لسعلا» مجاينل ؛:«فيضصرلا

 مربيب طايس نا ودي اميفف .«لصبلاو

 باحصا)» ىلع اهب لاهنا يتلا يسنوتلا

 دق («بازتحالالا داسف»و «شيبارطلا

 اذه يناهررحم ري مل يلاتلابو ءاهتعسل
 واائه طاقسا ءارو ايرجو» الا ضرعلا

 لوانتلا ةهبش ءارو ايرج اضياو .كانه
 .«بازحالاو تايصخشلا ضعبل ىسايسلا

 مغر .ةئثيدحلاو ةميدقلا تايمسملا ىتح وا

 ام نا ىلع ضرعلا ءانثا مئادلا دكأتلا
 .(«كامز مايال ريكذتلا ليبق نم وه ثدحب

 دكؤي حيسكلا دقنلا اذه نا قحلاو

 ىلع ةنئيع عضي لمعك ضرعلا ةميق
 لفتحي وهو «لبقتسملا ىلا ونريو .رضاحلا
 . قح قحلاف .ىسنوتلا مريب ىركذب
 بعشلا نانف ةغلب وأ : . لطاب لطابلاو

 لصبلاو 5-5 ليس للا ميظعلا

 [ل . «لصب

 ينففاأ لوألا 3 ىرعشلا 0 0

 ماعلا اذه ديرمو 141١ ماع ميقا 5

 نير رخاوا قيس يذلا .١

 .ريبكلا يبدالا ناجرهملا اذه ةليصح

 قرشم نم ةيب رعلا ءابدا هيف عمتجي يذلا
 يتدأ 'هلقل ل. «ةهيرتشمو يردلا' نطوبلا
 «ضعبلا مهضعب : لع هيف نوفرعتي

 راطقالا ف بدالا اياضق نوشقانيو

 ةصرف رفوي هنا نع الضف ةيملاعلاو ةيبرعلا

 46 - ] "خا خطك نام: مخ -



 او

 يف .داقنلاو ءابدالا تاجاتن ىلع فرعتلا
 عوبطملل عساو عيزوت بايغ لظ
 . ىرغلا

 الودتَم نبل كيدخلا ةيرلا ثا داو
 ماقت تناك ىتلا ةميدقلا برعلا دبارم نع

 ردص رصعو ةيلهاجلا قاوسالا ف
 ىقبي هتاذ دح يف فدهملا ناف :مالسالا
 ةطبترملا ةحييتتلا ثيح نم اكرتشمو ادحاو

 رشع ةسمخو «تايقتلملا هذه لثم ةعيبطب

 ثيدحلا رصعلا ىف ديرم لوا نيب ام اماع

 كانه امنا .ماعلا اذه ةيابن ماقي ديرم رخآو

 - خ1 م يرعاك نع متت 707

 ةعيبط ديعص ىلع سيل ةريثك تاريغتم ةمث

 ةيبرعلا ةفاقثلاو .رصاعملا يبرعلا بدالا

 ديعص لع امناو .لمشالا اهراطا يف
 ةيداصضتقالاو ةيسايسلا تاريغنملا

 .اضيا ةيعامتجالاو ةيفارغحلاو

 ناتئام عمتجا ا١ةا/1 ماع ديرم يق

 اولكش .ايبرعو ايقارع ابيدا نوسمخو
 اذه تايلاعفل ىماسالا ماوقلا كاذنأ
 يفكيف ماعلا اذه ديرم اما . ىقتلملا

 كون ةدنفلا ادع فضا ىلا ةراشألا
 .طقف ةيب رعلا رصم ةيروهمج نم نو رضحي

 ماعلا اذه ديرم روضحل ةيصخش تاوعد

 موقتو ملاعلاو يبرعلا نطولا لك نم
 ةيفاقثلا زكارملا تاوعدلا هذه هيجوتب

 ةيبدا دوفو نع الضف جراخلا يف ةيقارعلا
 يفو .نادلبلا هذه ةرايزل اهليكشت مت

 يبرع يبدا عمجت نآلا كانه ثيح اسنرف

 تهجو .ةريثك لماوع مكحي .ريبك
 برسعلا ءايدالا تارشع ىلا تاوعدلا

 ضرغلا اذه اصيصخ رضحو نييسنرفلاو
 فسوي رعاشلاو ديعس ديمح رعاشلا

 .نييوعدملا ءابدالاب ايقتلي يكل غئاصلا
 برعلا ءابدالا نم ديدعلاب الصتا دقو

 تاوعدلا مهاهجوو نييسنرفلاو
 .يدقنلا وا يرعشلا ىقتلملا يف ةكراشملل

 ىف نييفاتثلا نيررحملا ةوعد ىلا ةفاضالاب

 تاطاشن ةيطغتل تالحملاو فحصلا
 , يبدالا ىموقلا ناجرهملا اذه تايلاعفو

 ىلع زيكرتلاب ماعلا اذه دبرم زيمتيس
 تاذ ةرصاعملا تاعوضوملا نم ةعومجم

 يضاملا ديرما حاتتفا ةسلج ١ حابصلا

5 
0 

 ءارعتشلا
١ 52 ْ 

 ,بايسلا لاثمت ماما برغلا

 رواحم نوكتسو رعاشلا ةايحب ةلصلا
 : ىلاتلاك ةيدقنلا ةقلحلا

 ىف رعشلا  ةيئبرعلا ةفاقثلا تاموقم
 : . ةفاقثلا
 ةديضق  ىموقلا ركفلا تايدحنو رعشلا [ل

 .ةمؤاقلا هش هجترخا
 نونفلاو رعشلا [ل

 . ملعلا رصع ْق رعشلا [ل

 رعشلا ةمجرت
 يبرعلا رعشلا يف ةيموقلا ةيصخشلا ال
 ١ ش . رصاعملا

 بناجالاو برعلا ءابدالا نع الضفو

 ماعلا ُِق دادغب ىلا اورضح نيذلا

 ىلع اقويض نونوكيس نيذلاو .مرصنملا
 يتلا ةوعدلا مكحب ءاضيا ماعلا اذه دادغب
 ريزو مساج فيصن فيطل ديسلا اههجو
 هتملك ماتخ يف يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا

 اذه كانه ناف . ةيضاملا ةئسلا دبرم ةياهنب

 نيذلا ءايدالا نم ىرخا تاعومجي ماعلا

 لمشتسو ءةرم لوأل تاوعد مق هجوت

 لودلا ىف باتكلاو ءابدالا تاداحتا ةيمست

 يبدا داحتا لكل نيرعاشب ةلثمب ةيكارتشالا
 يود نيف ريفعسملا نم ددع ةوعد عم

 ثارتلاو ركفلا نوؤشب صاضتخالا

 ..نايب رغلا
 ةرشع تسب ردصتس دبرملا ةديرج

 ةينويزفلت ةانت صصختسو ةحفص
 عئاقو لقنب ناتصاخ ةيعاذا ىرخاو
 رعَبشلا تاعاقا نه ةرشاس ناجرفملا

 داقتلل حاتيسو ء نيسح مادص يفارعلا

 ءارعشللو .رعشلا تاسلخح روضح

 لمع جابنم ربع .دقنلا تاسلج روضح
 ةعومجي رادصا ىلا ةفاضالاب .ةقد رثكا

 ءايدقنو ايرعش دب رملاب ةصاخلا بتكلا نم
 يف ةكراشملا قارعلا ءابدا ةفاكل حاتيسو

 .ريبكلا ناجرهملا اذه
 رخاب نميلا نم رعاش دادغب يف يقتليس

 نم رخاسب رصم نم رعاشو ءرئارجلا نم
 نم رخاب ندرالا نم رعاشو .برغملا
 دادغب هل دعتست يركف لفحم يف .نادوسلا

 [ل . سداسلا دب رملا ىهتنا نا لَه

 عا/ 1487 لوا نيرشت ١4٠ ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يارا تايصخش 7

 سلافلا نب ٠

ش خيران ىلع
 ق

 ةدومح ديمحلا دبع ىلاعم : نم رصم

 رخافتت نا قشمدل ناك اذا

 ظفاحلا قالمعلا ذفلا اهخرؤمب

 خيرات باتك بحاص ركاسع نبا

 ابنباب ىهابتت نا اه قحي هناف .ءقشمد

 . ىسنالقلا نيا ريبكلا خرؤملا

 ةثامأ يسنالقلا نبا نع ةباتكلاو

 رداصملا نم ريثكلا ناو ةضاخ ةيخنرات

 ريبكلا خرؤملا اذه نع لفاغتت ةيحراتلا
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 نصح ينجي 001111111012,

 د 1111 ا م 1

 : يفنحلا ةملسم نب ةداتق لاق ©

 .يسراوف تئزر دق ينتأرامل

 ةبكتب باصا نم لوا تئكام

 مهعمج ًاقاكت ىتح كلتاق

 0 يعل حسا رك

 ةوزغب نلجأ ؛.تثبيقب ف

 : ىماطقلا لاق ©

 نيبرتلا رثخلا نؤبق نذ

 مولتو ءاهلعب زجعت ءاهفس ينمولت هاقسلا نم يلع تركب
 مولكو هكبن ىمسحبيب تدبو
 ميمص نولساب يحو ؛رهد
 موعت ءامدلا لبس ُق ليخلاو

 ميوست مهسوؤر قوف ضيبلل
 موجن صاالدلا قلحلاو ضيبلا يف
 ميرك تومي وا مئانغلا وحن

 (قشمد خيرات ىلع ليذملا) ديفملا هباتكو

 يوحي باتكلا اذه نا نم مغرلا ىلع

 خرؤت يتلا ةيخيراتلا ةداملا نم ريثكلا

 اهلحس ىتلا ةريبكلا ةيخميراتلا ثادحالا

 ينمزلا لسلستلا ىلا ةفاضا ريبكلا خرؤملا
 ييراتلا هليجست يف هظحلت يذلا قيقدلا

 خيراتل لوالا ردصملا ناك هباتك نا ابك

 . هترتف يف قشمد
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 علا مت اق دو
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 هتبحعا ةراضحخلا نكي نمو

 انيق ناف شاحعحلا طبر نمو

 باشثج ىلع نرغا اذا نكو
 لولح ىلع بابضلا نم نرغا

 انيخاركب ىلعانايحاو

 اهسم نم قرح راثلا مست

 انارت ةيدايب لاجر يىاف

 اهتاتوخ رجس رقاب الع الشق
 اتاك ثيح ببن نهزوعاو
 اناح ناح نم هنا ع.ةبيضو

 اناخا الا دجت ل ام اذا

 اقوذف ءاهايلضاف .اتتش ناف
 انقوقفلا توقترجب انج اتقول

 كل [1017 241 خلا ا 17100
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 ول وتب

 ١٠ا/؟) ةيرحه 4154 ةئس دلو . يميمتلا

 تلظ ةرسسوم ةيقشمد ةرسا نبا وهو (م
 كَم قشمد قف ملاعملاو دوجولا ةحضاو

 ءابيرقت عساتلا نرقلا ىتح عبارلا نرقلا

 ةسائر تناكو .ءاهعايضو اهكالما اهو
 نبا انخرؤم مهعمو اطاجر ضعبل قشمد

 طساوا برق تارتفلا ىضعب ُْق يبسنالقلا

 .سداسلا نرقلا

 ةينيد ةفاقث ىلع ىسنالقلا نبا ًاشن
 عمس دقف .ىوتسملا ةيلاغ ةيبداو ةعساو

 نم اضعب ادش امك .؛ثيدحلا نم ائيش

 ابتاك نكلو ابيدا وا اثدحم حبصيل ال بدالا

 سرد بيسلا اذش هنا ودبيو .تاويدلا يف

 يموكحلا لمعلا ديلاقت تناك ذا تاسست

 نالو .هب ملعلا يضتقت قشمد طالب يف
 يقوجلسلا دهعلا نبا وه ىستالقلا نبا
 لوخد دئع ابيرقت دلو ذا .قشمد يف هلك

 417١ ةنس يلوح قشمد ةقجالسلا

 جارخا نم تاونس دعب تامو  ةيرحه

 ه4 ماع اهنم ةقجالسلا مكحل لثمن رخا

 )١١8514(, ةيرجه



 يف باتكلا زربا يسنالقلا نبا ناك
  هدالواو نيكتغط ةلود  ةيكباتالا ةلودلا

 ناويد) ءاشنالا ةباتك نيب عمج دقو
 ناويد) بتاسحلا باتكو (لئاسرلا

 . هتيالو تدمحو (جارخلا

 نا يبسنالقلا نبال حيتا لكشلا اذه

 ناو قشمد يف ةلودلا تاظوفحم ىلع علطي

 كلت لالخ ةسايسلا رارسا فرعي
 يتلا ماشلا خيرات نم ةجرحلا تارتفلا

 دالبلا هذه نييبوروالا لوخد تفرع

 نبا يفوت ةيرحه هدد ةنس يفو

 عباس ةعمجلا موي يف قشمدب يسنالقلا
 تبسلا موي نفدو لوالا عيبر رهش
 . ىشمدب

 قسم 4 ران لع ليدل بانك

 ريهشلا هباثك يبنالقلا نبا عضو

 روهشملا وهو (قشمد خيرات ىلع ليذملا)
 لعجو .قشمد خيرات ليذ مساب أطخ
 لاله خيرات ىلع الييذت هباتك خرؤملا
 ىةيرحش 4 ةئلس ىهتني يذلا ءىباصلا

 خيراتب بجعا دق يسنالقلا نبا نا ودبيو
 ىلع هخيرات بتكي نا ررقف ءىباصلا لاله
 . ءىباصلا اهيلا ىهتنا ىتلا ةنسلا

 يسنالقلا نبا يقشمدلا خرؤملا ةباتكو
 : هرصع يف يخيراتلا بدالل اجذومن تناك

 .ةزجوم ةقيقد ةحضاو ةرابع - ١
 . ثادحالل لامحا ١"

 جرحت دق ىتلا رومالا ضعب يف ةارادم ٠"
 عسسم هنتكلدشا لشم) مكاحلا كباتالا

 لتق وا .مهل ةواتالا عفد وا ؛نييبيلصلا
 ,(حلا واخ ريمالا

 لمح ىسالقلا نبا باتك ناك اذاو

 ىلع رصنقي ال هناف قشمد خيرات ناونع
 ةنسل قباسلا لوالا همسق يف الا اهروما

 خيرات وهف كلذ دعب اما .ةيرجه 7
 نم هيلا اروظنم هلك يمالسالا ماملل

 . قسمد

 نك ماع نم هلوا يف صقان باتكلاو

 [1.5. زوردما هربشن دقو ةيرجه
 طوطخملا نع 1504 ةنس 02

 ضعب يف عبط مث .دروفسكاب ظوفحملا
 .يبرعلا ملاعلا ندم

 ةيمها نأف مدقت ام ىلا ةفاضالابو

 ةرصاعم ةياور مدقي هنا يف نمكت باتكلا

 تلصو ام ردقب نييبوروالا رئاصمل
 ةيادي ذنم قشمد عماسم ىلا مهرابخا

 امو .ىبسنالقلا نبا ةافو ىتح تالمحلا

 ناك هنا ةيخيراتلا باتكلا اذه ةميق دكؤي

 ةفاكل ةيلوالا رداصملا نم اماه اردصم

 نيقحاللا ةقلامعلا برعلا نيخرؤملا

 نم لك - عساو وحن ىلع هب دهشتساف
 يف ريثالا نباو ءيزوجلا نبا طبس

 باتك ىف ةماش وباو ةماعلا امهحن راوت

 ديدعلا بناج ىلا ؛نيدلا رون نع هتريس
 ةيانعب باتكلا يظح انك .نيخرؤملا نم
 . نيقرشتسملا نم رفن ىدل ةقئاف

 ىف هتقيرط ىسنالقلا نبا فصيو

 نم ةديدج ةليسو انل مدقيف . هباتك فينصت
 احراش لوقي وهف خيراتلا ةياتك لئاسو

 فينصتلا يف هتقيرط
 هتحرش ام حرش يف تيهتنا دق . . .)

 أطخلا نم تظفحتو هتبترو خيراتلا اذه نم
 هاوفا نم هنقلع |ميف للزلاو لطحلاو
 هيف لاحلا تدكاو هتلقن تاشلا

 ىلا هتححص نا ىلا ثحبلاو ءاصقتسالاب
 ةيرحه ه4 ٠ ةئس ىهو ةكرابملا ةنسلا هذه

 هيرحش ةهممو ةنس ذنم تينع دق تلكو

 نع رطاخلا لغش امب ةياغلا هذه ىلاو

 باتكلا اذه ىف هتابثا بجي اع ءاصقتسالا

 لامعالا نم ةددجتملا ثداوحلا نم
 عيضمجو اهنم حيحصلا نع ثحبلاو
 نيثسسلا نه لك نيب تكرتف «لاوحالا

 فرعي ام هيف تيثيل قاروالا يف اضاييب
 نم هتقيقح ملعتو رابخالا نم هتحص
 .(راثالاو ثداوحلا

 انتل حرشي هسفنب ىسنالقلا نباف اذكهو

 : ساسا

 . لماش ميظنتو قيقد يخيرات بيترت - ١
 هاوفا نم ةيخيراتلا ثداوحلا عامس - '"
 تاقثلا

 قيرط نع ثداوحلا كلت نم دكأتلا

 . ثحبلاو ءاصقتسالا

 . ةيخراتلا ثادحالل ينمزلا لسلستلا - 4

 هيف بتكتل تاونسلا نيب ضايب كرت  ه
 ةفورعملا ثداوحلاو رابخالا نم حيحصلا

 . . .اماتخحو .اهتقيقح

 هباتك يف متها دق ىسنالقلا نبا ناف

 .ةرواجملا سدقملا تيب ةكلممو قشمدب
 ةداملا نم ريثكلا وجي هباتك لازامو

 اهب نعتسي مل ىتلا ةحيحصلا ةيخيراتتلا
 نا ىلا ةفاضالاب ؛ نورخأتملا نوفنصملا

 يف نيصصختملل رداصملا مها نم باتكلا

 .ةيبوروالا تالمحلا ةسارد

 خيرات ىلع ليذملا) باتك نا هك
 نع ةديدج ةيخيرات ةدام مدقي (قشمد

 ,ةيليعامسالا (نيشاشحلا) ةعامج طاشن
 اذكو ؛ةعورملا امههمئارحو ةطمارقلاو

 نييبوروالا دض نييرصملا ضعب طاشن
 . ةأزغلا

 ةقيرط يف رظنلاب ةريدجلا رومالا نمو
 مويلا جاردا ص رح هنأ فلؤملا ليحتست

 خيراتلا بناج ىلا عوبسالا نم ددحملا

 لسلستلا نيبعت يف ةصاخ ةيمها اذه ىو
 ىخيرات طبضب اندوزي ذا قيقدلا ىنمزلا

 0 . نيخسانلا ءاطخا نم ققحتلل
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 ةيبب رغلا للا رارعا

 عطقملا

 وا ,ةكرح عم فرح وه نييفرصلا دنعو .فوقولا عضوم نارقلا ين عطقملا
 نم تيب رخا وه ءارعشلا دنع عطقملاو .فرحملا جرخو . نكاس امهيناث نافرح

 .داشنالا عطقي هنال ةديصقلا

 وسلا

 نمثك ةئئاشلا بساكملا نم حبقو َتْبَح ام وا ؛مارحلا :نوكسف عضب (تْحَسلا)
 ءارقفلا ىلع ةسوبحملا فاقوالا لام نم ذخّوي امو ةوشرلاكو :ريزتخلاو رمخلا

 هبحاص تحسي هنأل وا هلصأتسا يا (ءيشلا نالف تحس) نم وهو .زجعلاو
 .(تحس مارح) :لاقيف مارحلا فصو يف ةغلابم لمعتسي دقو .همؤشب

 ارسي هتدلو
 ةدالولا اهيلع ترسع اذاو (ارسي هتدلو) : لبق ةلوهسب دلولا ىيلبحلا تعضو اذا

 . ( لضعم ىهف اهدلوب ةأرملا تلضع) : ليف

 لال
 . (ٌةالع ىلْعَي فرشلا يف َلَع) و (ًاَوَلُع ولعي ناكملا يف الع) :يرهوجلا لاق

 : ىرفأو ىرف
 .داسفالا ةهج ىلع هتعطق اذا  دلجلا يا  (ميدالا تيرفأ) لاقي :يئاسكلا نع

 . حالصالا ةهج ىلع هتعطق اذا (ميدالا تيرف) و

 لأ قداعا
 .هريغلو ناسنالا سفنل نوكي ناسحالا نا وه (معنأ) و (نَسَحَأ) نيب قرفلا

 ,هريغ ىلع الا ناسنالا نم نوكي ال ماعنالاو

 هئادعأ ىف ىكن

 مسالاو . ّىكنم ودعلاو كان وهف .رهقو حرجو لثق يا (هئادعأ يف نالف ٌىكن)
 . باضغالا هب داري ام ةراشا وأ مالك وا لعف لك (ةياكن) يمستف ةماعلا اما :ةياكنلا

 رقتنا

 كلذ نمف .ضعب نود مهضعب اعد يا ؛(موقلاب رقتناو نالف موقلا رقتنا) لاقي
 . (ىلفحلا) اهومس ىتلا ةماعلا ةوعدلا فاللخخ يهو (ىررقنلا) ةصاخلا ةودعلا اومس

 .(امهيرك اديز تيأر) :وحن نيلوعفم بصن (َمِلَعِ) ىنعمب (ىأر) لعفلا ناك اذا
 تدجو اذاو .(لالهلا تيأر) :وحن ادحاو الوعفم بصن (رصبأ) ىنعمب ناك اذاو
 ىلع بوصنم (بنم يناثلاق (اعلاط لالهلا تيأر) :وحن نيبوصنم نيمسا هدعب
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 نال ال ا

 , . الاو ؛مهئابغو كرعلا تفلخت نع ةيزوستاكتراك+

 ١ ى ققليونا' !هقتعرس اتناك امهم لمحل نكمي فيك
 ١ ؟ةظاملا ؤ:دلك ةئابمب لف مي سيشل راطقب

 ضعب'ةيؤروهنثكا ٍتلقلا يف زحي قاذلا نكلو#
 1 ةاوينأ ل نوموسقي مهو انتالثممو انيلثمم
 ؛ . مهنم ظؤظحملاو ءنييضرم نيئظار «شرايموكلا
 1 نيكيناَ اا .ةيناثا"ةردملا ءازود» ىلطعُي نهدي
 كور مويقيلا وا ةرفقملا تازايبعلا ضعبب

 ظ ! ناويخ ةروضايف هرهظت ة ةييقسمه

 1١ هي ىنأع ااس ةرثكلا.يجرقلا نطئاوملا تقام له
 , ةتروص ةيؤرب'ذتلي ايشوزام .ءرهقو عمق نم
 ١ . ءقش لك ؟انايحا اههيوشت يف مهسيمل نا ةهوشم

 ريؤقصتب حمسي نم نإ ونه ,ديكالا نكلؤ:.زئاج
 ىلا رقتفي .اهيفباكراشيوا ةنضرا ىلع:هالفالا هبنه

 دحّلا يا .يشايسلا يعؤنلا ,تابلطتم طتسبا
 نيب ٠ يملا وكلا نيب زييمتلل يفكي :..يندالا
 :. ضرغنم وه بايب ام

 ةجرد, ىلا" نجي دق يبزعلا, نظاوملا.ن
 دمعتد حيصأف .ةضاركلاب نوعش لك 0

 3 ةينالغ كلذ نسزاميو ةتسنحا' ءانباو هتسفن راقتحا|

 نكذب انه يفتكنو .يضرملا ئفشتلا نم قنبو
 ةتتلوانت انملاط ةيسرامملا هذه نم دحاو ج دونا

 ! ١ قع.برعلا ضب كلاهت,وفواالا ةفاحصلا
 يالق' ةشياهشلا, اهكلمي يتلا قدانفلاو ثالحملا
 ةماقالا:مهل ٍفيطت الؤااهنم الا: عضنتلا مهلاولحي
 !عيمجلا يف ةياكن كلذ نولعفي:مهنأكو .اهيف الا

 غنم ءنختي يبرعلا ناسنالا ةروص هيونشت نا
 :ةديدع الاكيشا ءامومع ةيبرعلا'عاضوألا يدرت

 راطقإلا نضعي يف؛ةيزعملا :باطلسلا هينثق مل امو
 ( وثكا' ةهحتقتللاو ,ةراللإ نات رتعلا ةلدتعلا
 نسرانمي ام ناف ةرهاظلا هذه ةروطخ 3 ايجب

 للا يف خبنضي دق ةتفال نم,شكا تحت مؤيلا

 ىرخا !ذاعبأ ,لخأيو ل ةيعيبطق- ةيدلع:ةسرامما

 8 بعل ءادقابالا اهضلعي ال .:

 'تاونس "ذنم, ةيبؤغلا_مالعالا "لئايسو باد
 نم ءزسج ىلعيطفنلا صضافإ نإ ديم اديادتحتو
 نابسئالا,ةرودظ هيوشت ىلع .. :ةيبرقللا ءارحتضلا
 كافصلا عشبا هب ةقصلم :زييمت نؤد يبرعيلا

 : ملاع نم ةوجل حرج شحبو هنأكوب هأنإ ةروصمو 9 1

 5 ءانبوقا لقي اق ت توعاشلاادقو ظ .تافازخلاو ريظاسالا
 ِكلَذ نؤؤلعفي مهنأكو ,ةروصتلا هذه سيركت نع
 :ةفاكصلا ف مهنأشب تكف ام مع ةتانتمش, |

 لعب نا ئدبيؤ .انايخا ةكيبزرعلاو لبر ةسسرغلا
 , تأقزرا ينرع رطقانِم رثكا يف 'ةلوؤسلا# تاهكلاا#

 « اهباويا تّكتفف ةيلمعلا هذه يف اهرودب مهتست نا
 ظ مهين ريوصتل نييبرغلا, نييئامنيسلا :ماما

 .اهيضارا نلعب ةرداعملا

 و --ذ قون دق يتتلا_تاؤربملا 0 ًامن#نود '

 نيوضتي ملع#نلع مهنا ضرتفي ذا# نولوؤيسملا'
 ةرهاظ دعي هيلع نومدشب ام اذكق 9 عالفألا هده

 ةهقفإ"قيضل اهداعبا' اوكردتي مل'امبو ةرزطخ
 , ءاقتراد رقع يف ءادعالا"انيب ازهي نأف .يسايشلا

 نم.مهلاةرفوث انهب نايحالا بلغا يفانينيعتشيم
 فان ال , ضخ ةيووشتا] ةيبام «ابناكملا
 ءالؤنه ضرتغ نا"نابيع ليلدلاو" هلمحت نمت

 ام ةيوهشتلا'ل هيا نما هيوشلا يوه :قييئاككيدلا» 14|
 'لهج لع لّدلا بيجع' طلخ قميمهمالفا يف"هاونا

  رودت مليف يف ازاوح غميسن دقف .برعلاب لماك ظ

 ةجهللان/وهو القم,سنؤت يا تيرغملا "ف .هثأ ضنا
 لاقعلاو ةيفوكلا رمتعن الثمم ىوص وا ةنريخملا 5

 بهذيو لب .:.ةيلخاملا .ةيباؤغملا ةل اب نطوي وهؤ
 | # برقا فقاوم قلتخيف كلذ ف دعتتاب ىلا مهسكعب ع

 ' ةؤدبلا نم ةظومجم#انيرين1 نك ةيلايرشلا يل

 . الهدهشُم وهو .مهلامج ٌزوهظ ىلع اراطق:نودزاطي,.
 نم دصقي اح اذا لل هروصت 8-3 يالا 0
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 ىلع ينحني وهو .ماعلاو يصخششلا .هخيرات لك كل أرقي

 ةريغص ةكحض نع هريراسا جرفنت نيح وا .اثكتم هاصع

 مايالا يضام نم اسماه نأك .هجولا ديعاجت نيب نم جرخت
 !ةمرصنملا

 مايالا بورد يف قياستن نحنو .اهماتعا ىلا ردحنت

 ناو ءائيف انتلوفط نحتمن نا نيبو .تاونسلاو رهشالاو
 امه ,نيبيرغ نيملاع نيب تاويح ةمث ءانتخوخيش ىلا مدقتن
 يلود موي ةلوفطلل ناك اذاو .ةخوخيشلا ملاعو ةلوفطلا ملاع

 ؟لثامم موي ةخوخيشلل نوكي ال اذاملف
 نيئسملاب صاخ موي ةيمست تم .قلطنملا اذه نم

 نادلب لك ين ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم هب تلفتحا

 ىنحا نيذلا كشلوأل ادوهشم اموي ب ءارخؤم ماعلا

 .ةايحلا انوثروأو .مهروهظ نمزلا

 لك كل يكحي يسع يدري قا

 .طوغاملا لوقي امك :ءهتراحيس فلي نيح .قرشلا خي

 مح ال وجم كجم دل دك:

 . اهانغ لكب اهتادرفم ىلا عامتسالا نم

 مويوهو .مهدودجل دافحالا بتاج نم يريدقت موي هنا
 ةناعرب ةساخلا ةتايسؤلا هيلا نع ابكيا ىريدقت
 © . ةميركلا ةايحلا لبس مه رفوت ىتلا :نيئسملا

 ...قرشلا عم ْْ ١
 ١ هير دعاج ف ريخأل فاالغل

 خيراتلاو ضرالا نع راوح ةليجرانلاو شوبرطلاب . . ىهقملا يف




