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 00 و 000 ا ا ا 1 0 ل 0 ل ا لا ا و مك وع

 هيف معلا رابخل ةدوعلا

 نيساللا سؤؤر ىلع ةلواطلا بلقب
 ,ليئارسا دض هال ةليولطا درك لغأ ةمالعم ,علسلا مافكلا ديعصت يف نوري 5 -_ : توست ودل دفق ست ماد - دس د <“ دوو"

 يعج .... وسوم ا و 0 ل يم م 1 تل

 ديؤي نال زيريبل سبل اشك ملك ىوس كبل رياشو .
 نصل و ا هج د ١ ةةمخسمما #١"

 ينويهصلا نايكلا سيئر تبثا ىرخا ةرم
 نم ريثكلا ىلا دقتفي هنا غوزتريه ميياح |

 ادئاق نوكد نأل هلهؤت ؤن ينلا ةيسانسلا ةكنحلا

 ابصنم لغشي نأ ىضترا يذلا يسايسلا اذهف .اعمال
 .ايناطيرب ةكلم تايحالص نع هتايحالص لقت ايرخف
 دكا ؛يكلملا لينلاو ةلاصالا يف اهعم ىواستي نا نود
 متخ نم رثكا نوكي ال نا نم همرح هقفا قيض نا
 لعلو .ودعلا ةداق رئاسو زيريبو ريماش يديا هلوادتن
 تراثا يتلا هناسل ةلز رسفي يذلا وه اذه قفالا قيض
 دقف .دقتعد ناك امك باجعالا ريثت نا نم الدد كحضلا

 ةيناطيربلا «زمياتلا» ةفيحص لسارم ماما الئاق عفدنا
 حافكلا ةركف نع اولخت برغلا ناكسلا» نا ياروم نايا
 مهتلكشمل لح داجيال يعسلاب اوادبو حلسملا

 يذلا تقولا يف هنا ثدح ام نكلو .«ةيملسلا لئاسولاب
 ةعوبطم هتاحيرصت ارقي ينويهصلا سيئرلا هيف ناك
 «ةيليئارسالا» ةعاذالا تناك ,«زمياتلا» تاحفص ىلع

 نوينيطسلفلا نويئادفلا هنش يذلا موجهلا ربخ ثبت
 .ةلتحملا سدقلا يف ىكبملا طئاح ماما دونجلل عمجت ىلع
 رهاظتي يذلا ينويهصلا يسايسلا اذه ماما نكي ملف
 ذولي نا الا :ةمكحلا عنصتي نا لواحيو .لادتعالاب
 ةعبشملا هتاحيرصت ىلع درلا ءاج دقف .تمصلاب
 ... دقتعي ناك امم ةواسق رثكا :«لؤافتلا» ب

 ةداق ةرئاث تراث رهش نم لقأب ةيلمعلا هذه لبق
 تانسسؤم ةدع هترحا ءاتفتسا دض ين وبهصلا نادكلا

 نإ لوقلا نع ريماش قحسا عروتي ملو .ةيلحمو ةيملاع
 ةغاصملا بيذاكالا نم ةعومجم» ءاتفتسالا اذه

 هريغ اما .:ريرحتلا ةمظنم فقوم معدل ةيملع ةقيرطب
 ماهتا نع اوددرتي ملف .ةرهش لقالا ءروقصلا» نم
 ةمظنم ءالمع نم ةنفح» مهنأب ءاتفتسالا ىلع نيفرشملا

 ١9/3 لوأ نيرشت ؟!- ١6١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا - ع

 0 ا هوم 00 0 0 م 0 0

 ماتفتسالا اذه جئاشتد تلخدا دقل .«ريرحتلا

 اصوصخ :«دواد ءاندا» مظعم نادبا ْق ةردرعشقلا

 هلالخ نم ةلتحملا يضارالا وينيدطسلف دكا نا دعب

 .«ضرالا ريرحتل حلسملا حافكلا» ل قحاسلا مه ديسأت

 مهعانتقا ءاتفتسالا مهلميشش نمم /5 ىوس دبي ملو

 ؟ييفقلا «يملس لحب ىلا :لوصصولا ةيئاقماب
 .ةينيطيسلفلا

 ةيلادف ثداوحلا رثكأ
 نم هريدغ ناف ؛:تمصلا لضف دق غ وزتريه ناك اذاو

 ةديدج ةيسانم تاروطتلا هذه نا اورمتعا ودعلا ةداق

 ىلع ءاضقلا» ل ةمئادلا مهتاوعد ىلع ديكأتلل
 يباهرا ثداح ةيلمعلا هذه نا حيحص»د .«باهرالا

 ةيلاعف ثداوحلا رثكا نم ناك ظحلا ءوسل هنكل ديدج
 يركسع لوؤسم هلاق ام اذه :«ليلجلا مالس برح ذنم

 ثداحلا اذه نكي مل» :فاضا دقو .ربدك «يليئاريسا»

 1 ا بلغالا ىلع امناو ٠ .ًاشئاط ايباهرا المع

 كسفب نأ مطتست مل عادلا عيزو نيبار قدا
 ا لودلا عيمجد ماهتا ىلا عراسف .هباصعا

 .«ليئارسا» ريمدتل ىعستو «باهرالا» عجشت اهناب
 يكل زيريب عم افينع اعارص ضوخي ناك يذلا ريماشو
 بوانتلا ةيقافتا قفو ميلستلاو ملستلا طورش ينان

 نييفاحصلا ماما رهظي وهو هنانسا ىلع رص .هحلاصل
 ءاحنا مدمج. ِق «نييدباهرالا» قحالن فوس» :لاق مث

 مدلا قاهرا نولواحي نيذلا حجني نلو .ملاعلا
 .«يىدوهنتلا

 الا ةليوط برح 0 5*©
 ةموكحملا ةيرانلا تاحيرصتلا هذه شماه ىلعو

 نايكلا ؛ءءامكح» ضعب عمتجا .ةفينعلا لغفلا دودرب

 اوجرخف .ةيلمعلا هذه سرادتل بيبا لت يف ينودهصلا

 طئاح ماما ثدح ام نا ؛:ةئداهد تاشاقن دعب جاتنتساب

 دض دمالا ةليوط برح ةمالع» سدقلا يف ىكبملا
 .«ليكارسا

 ينويهصلا تارابختسالا زاهج لاجر ليلحت ءاجو
 .«ءامكحلا» ءالؤه يارل هحئاتف ٍِق اهيابنشم «نايسوملا»

 اوقلحت نيذلا نييفاحصلا ضعبل مهدحا لاق دقف
 اديدج الصف» نا دقتعي هنآ .هيار نع هولأسيل هلوح

 .«ءادب دق ةيرسلا برحلا نم
 رايك ءارا عم «داسوملاد لاجر ليلحت قفتا دقو

 لك» نأ مهداقتعا عيمجلا ىدباو .شيجلا طابض
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ىلا ريشت لئالدلا

 :اضيا اولاقو .«ةديدج ةسايس ينبت قدصب مزتعت

 بدلاسا ةهجاومل دعتسن نا انيلع ادعاصف نآلا نم»

 :نولوقي اوفاضاو .ءريرحتلا ةمظنم لمع يف ةديدج
 تاشنملاو ءشيجلا رصانع ىلع تامجهلا ريتعتس

 لاكشا نم ايسانم الكش ةيليئارسالا ةيركسعلا
 ملاعلا ءاحنا عيمج يف الماش ادييآت ىقلت يتلا ةمواقملا

 .«يبرعلا

 ماما اليوط يضويهصلا نابكلا ةداق فقوت كلذلو

 ريرحتلا ةمظنم نالعا اهلمح يتلا ةقيمعلا تالالدلا
 .ةيلمعلا نع اهتيلوؤسم نع ةرهاقلا نم ةينيطسلفلا
 ىلا تعراس ةينويهصلا ةيجراخلا ةرازو نا مغرو
 اهقسا هغليبتل بيبا لت يف يرصملا ريفسلا ءاعدتسا

 .اهتاسدالم نع تاحاضبا هنم يلطتو «ةرداملا» هذهل

 نع ةيلمغلا دعب اوقتلا نيذلا ,ءامكحلا» برعا
 اذه لثمي ةيرضملا تاطلسلا حامبس نأب مهداقتعا

 قا «ةلز» وأ «؛ثداح» درحم نكد حل ةرهاقلا نم نالعالا

 تاعانق عم مجسنت اهفادها ىف ةيلمعلا نآل .«ينف أطخ»

 ةدحاو ةلمعل ناهجو :ريماشو زيريب

 4 1 مات مرو نمرجمأ ماعم



 ةددعتم طوغضب مايقلا ةرورضب ةيرصملا تاطلسلا
 فدهتست تايلمع ربع ؛بيبا لت ةموكح ىلع بناوجلا

 ىلا سولجلا ىلع اهرابجا لجا نم ةيركسعلا ةسسؤئملا
 كيرشلا» ب لوبقلا دعب تاضواقملا ةلواط
 .غيصلا نم ةغيص قفو «ينيطسلفلا

 نيلادبرلاا ةنفح
 «نيلانيردالا» نم ةنقح ةيلمعلا هذه تطعا دقل

 وا نيسوق باق تحيصا دق تناك ينلا ريرحتلا ةمظنمل

 ليس كيرتاب لوقي امك ,لماكلا راصحلا نم ىندا
 «موتنافلا» ةرئاط طاقسا ءاجو .يناطيردلا يفاحضلا

 يوجلا فصقلا تايلمع لالخ نانبل ءامس قوف
 رثكا ىرخا ةنقح رفوبل .,ةينيطسلفلا تاميخملل
 لوصو ىلا تاروطتلا هذه يدؤوت نا دب ال ناكو .ةيلاعف
 لصت مل ةيلاع تايوتسم ىلا ةينيطسلفلا تايونعملا
 .1187 ماع نانبل ينويهصلا وزغلا ذنم اهيلا

 تايونعم تززع يتلا تاحاجنلا هذه ءوض ىلع

 ريرحتلا ةمظنم ةناكمو .ينيطسلفلا بعشلا
 لاؤسلا نهذلا ىلا زربي نا يعيبطلا نم ,ةينيطسففلا
 نابكلا ءءامكح» ليلحت عوضوم ناك يذلا هتاذ

 هذه له :نييدتمالاو نييركسعلا هتداقو ينودهصلا

 ةمظنمل ةديدح ةدجدتارتسا نم ءزج ةنلاتتملا ثادحألا

 ةرهاقلا يف ةمظنملا نع ردص يذلا نايبلا !؟ريرحتلا

 حافكلل ةديدح ةيجيتارتسا ةبادب» ةبلمغلا نا دكا

 ليلخ) داهج وبا ناكو ...«ةلتحملا يضارالا يف حلسملا
 ةدع يف دكا دق «حتف» ةكرح ةداق زربا دحا (ريزولا

 ةمواقملا نا ىلع ةريخالا ةنوآلا يف هل ثيداحا

 . [ ماما ندانرات مفك

 يف ةديدج ةيجيتارتسا جهتنت فوس ةينيطسلفلا
 يتلا ةنهارلا تاروطتلا عم مجسنت . حلسملا حافكلا
 .ةينيطسلفلا ةيضقلا اهب رمت

 دودح يه امو .ضعبلا لءاست !؟فده ياب نكلو

 .رخآلا ضعبلا فاضا !؟ةديدجلا ةدجيتارتسالا هزه
 ةدوع ةرهاقلا ف ريرحتلا ةمظنم نع رداصلا نايبلا ف
 ريرحتلا ةمظنمل ةيساسالا تاحورضالا ىلا
 ناطرسلا لاصتتسا» ب فدهلا ددح دقف .ةينيطسلفلا
 .«ةيبرعلا يضارألا نم ينودهصلا

 !ةلولطلا كف

 دجب ملو .نيدفاحصلا دحا قلع :«ةيسنامورلا» اهنأ

 هركذد مالكلا اذه نا لوقلا ىووس يسوروا قاحص

 يف ةلوؤسماللا يريقشلا دمحا تانادد نم» دحاوب

 نويسايسلا نوبقارملا اما ..19717 برح لبق ام ةرتف
 هديرتن ام نأ مهداقتعا نع اويرعا دقف اناّرَنا رثكألا

 رسج نوكت نا وه تايلمعلا هذه نم ريرحتلا ةمظنم
 اولاقو .«ليئاريسا» عم تاضوافملا ةلواط ىلا اهل روبع

 يف ديدجلا بولسالا اذه ربع ديرت ةمظنملا ةدايق نا
 عيمج سوؤر ىلع ؛ةلواطلا بلق» يركسعلا لمعلا

 ةيبرغلا ةفضلا نم اهذوفن ةحازا ططخ يف نيعلاضلا

 ىنحو «نويليئارسألا» و «برعلا» مهيف نمي .ةرغو
 هذه ِق ورتسناملا رود بعلت يتلا ةيكردمالا ةرادالا

 ةينطولا هقوقح نم بعش نامرحل .ةرذقلا ةيلمعلا
 .ةعورشملا

 اقيلعت لاق ريرحتلا ةمظنم يف ةمدقتملا رداوكلا دحا

 تاططخملا ءازا لعفن نا انيلع اذامو :ءارآلا هذه ىلع

 فقن له !؟انيعش ةيضق دضو اندض سرامت يتلا

 ال عارص يف :ةفارلاو ةمحرلا بلطن ما .يديالا فوتكم
 سيل» :لوقب فاضاو !؟ىوقلا نيزاوم ىوس فرع

 الصا هيلع تماق يذلا قيرطلا ةعباتم ىوس انماما

 تادجتسملا رابتعالا نيعب نيذخا ,ةينيطسلفلا ةروثلا

 مويغلاب ةدبلم تدب يتلا ءامسلا ف قلعم هرظنو باجا

 ! .انلاح ةمئاقلا تالداعملا ريغتت ىتح :ةدعارلا

 ةمئاق عئاقو ةمث تالداعملا ريفتت ىتحو نآلا نمو

 ,.موب لك ثدحت ةيسايس تاروطن ةمئثو .ضرالا ىلع

 يفو .ينويهصلا نايكلا فو يبرعلا نطولا لخاد
 ةديدجلا ةيجيتارتسالا هذه نع ثيدحلا ضرعم

 لؤاست نهذلا ىلا درب ام ناعرس .ريرحتلا ةمظنملا .

 !؟ةديدجلا ةيجيتارتسالا هزه ىلع بيبا لت

 لمحت دق ةطيسب ةلمجب باوجلا لازتخا نكمملا نم
 ال ينويدهصلا نايكلا نما ءاَزا : يشو قدصلا نم ريثكلا

 .ةئاملاب ةنام ةحيحص ةلمجلا هذهو .هتداق نيب فالخ

 درا و ريغ فالخلا ناك اذاف :ةقيقحلا لك لمحت ال اهنكلو

 بولسأ يف تافالتخالا ضعب ةمث ناف :درلا ادم لوح

 يجولويديالا ريكفتلا طمن بعليو .هقيبطتو هذيفنت
 ينويهصلا نايكلا ةداق نم صخش لك ىدل يسايسلاو
 ريغ زيردبف .كاذ وا بولسالا اذه رايتخا يف زرابلا هرود

 نا دقتعي نم كانه ناك اذاو :لاوحالا عيمج يف ريماش

 .ال» نيبو ...«نكلو معن» نيب قرفلاك وه امهنيب قرفلا
 ,ماباملا» بزح نا مغر ءامئاق اقرف ةمث ناف ....نكلو
 «خارعملا» فلاحت يف «لمعلا» برح كيرش ناك يذلا

 ةلمعل ناهحو ريماشو زيربب نا دقتعن اماع ١6 لاوط

 .امهنيب زييمتلا بعصلا نم ثيحب .,ةدحاو
 ةلمعلا احد

 ذنم داتعا .ريماش لثم امرضخم ايباهرا نا كشالو
 ىلع فلصب دريو ةدراب باصعأب لتقي نا عفايلا هبابش
 ةيربعلاب) ءاشاك» يه ةدحاو ةملكب ةلئسالا عيمج

 افنع رثكا لعف دودر قفو فرصتي فوس .(...ال ينعت
 هتضبق» فلغي نا امئاد هل ولحي يذلا زيريب نم

 .خمعانلا «ناناسلا» نم فوفكي :ةيديدحلا

 لمعلا ىف لوالا هبابش فصن ىضق يذلا ريماشو
 لثم .ةفرطتم ةينودهص تامظنم ربع يباهرالا

 راهج يف يناثلا هبابش فصنو .«نريتش» و ؛ىيحيل»
 ةجردب دمتعي ال در يف ركفي نا عيطتسي ال ءداسوملا»
 اذه نا فورعملا نمف .قلطملا باهرالا ىلع ةيسيئر
 ةروصب يقب .ةقالخ ةيصخشب عتمتي ال يذلا يسايسلا
 ىلع نذوحتسا يذلا يسباشرالا ريكفتلا ءاوجا ريسا ةمشاد

 ةحاس هلوخدو نيسمخلا هماع هغولب ىتح هتاطاشن
 ةيجولويديالا هتاعانق هدوزتو .يسايسلا لمعلا
 ليئارسا» نم ءزج «ةرماسلاو ادوهم» نأب ةحسارلا

 ةليوط برح يف لوخدلل ةيفاضا بابساب ,«ىربكلا
 فوس هنا امك .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم دمالا

 هتيبعش ضعب درتسي نا ةقيرطلا هذهب لواحي
 لحارملا لالخ تدقف يتلا (دوكيللا ةيبعش ضعبو)
 زيريب نا افلس هيف فرعي يذلا تقولا يف اذه .ةيضاملا
 رمالا عاد ام «..نكلو .معن» هل لوقد نا الا كلمي ال

 يهو يتويهصلا نايكلا يف ةسدقم ةنيضقب قلعتي
 .«هلنوحوو ...هنمأ»

 نيح ةقيقحلا نع اريثك زمياتلا٠ دعبت مل كلذلو
 قرف ةمث سيل نأ نارهظي دق نيلبقملا نيماعلا نا تلاق
 ف ناينعي دق امهف ...ريماشو زيريب بولسا نيب ريبك
 [1.ابيرقت هسفن ءيشلا رمالا ةياهن

 © 1985 لوا نيرشت "ا ١8١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 لا ين ما ا

 ةيبرغلا ةعيلطلا دفوم نم ةرهاقلا

 ادب :ةرهاقلا ىلا بوصول لوالا مويلا ذنم

 نيب عزوملا يرصملا عراشلا نا احضاو | هه
 ةيطارقميدلا راطا يف :ةالاوملاو ةضراعملا |( ا“

 ىلع ,هتيبلاغ يف عمجي .امهتامزلتسمو ةيددعنلاو
 ةنتفلا  برحلل هتهجاوم يف قارعلا بناج ىلا فوقولا
 ةايحلا مومه يف قراغلا عراشلا اذهو ,ةيناريالا

 ربكا اقرع ضرتفت ةمقللا نا رابتعا ىلع ةيمويلا
 يفكي ال افعاضم ادهج لمعلا ةصرفو .اهنم ةحاسم
 ةيشيعملا تايدحتلا ءابعا ةهجاوملاهدودرم

 ىلا :ةقرافملا هبشي ام يف .ادودشم ىقبي ؛ةحورطملا

 اذه نا لوقي نم ةمثو . ةيموقلاو ةينطولا اياضقلا
 ذنمو .ةيرصملا تايولوالا ةركفم يف اديدج سيل دعُبلا
 مازتلالا ةيرصانلا تسرا .1967 ويلوي 71 ةروث
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 001 دح م اا دات سس سا

 ةنسا ىلع ريدغتلا ريدصت ضفرن :ديعسلا تعفر
 سور. وج بود ويمص _ د دري ددجسدو مص دو ودا د + دو ل طوب م وناا» ةننننن

 حام رلا هَ

 .برحلا فاقنا ف مهسي دحوملا يبرعلا فقوملا :ىلاو فسوي .

 مرحلاو .يريشيوم دندن :يركسش ميهاردا

 ةحفاصملا قارعلا ناشر : لاشلا لامك

 كل ا ل ل ا ا ل | من مط ين ا

 كسلا ينس مشكلا ل ل ا ا فل تت فت ديلا سس

 يلودلا . 3و يميلفالا نمالا ددهت برحلاو هب ةدملسلا ةحف

 ةينويهصلا ةبيصملا دعب حدفالا
 .قارعلل عنقملا دكت. .تج هسفتخ كا ددلا جارس اوف ٠

 اردالا فقومو .. هع تاحافم نم فوخاال : :لارش باك ياطنعتا
 ص سحيم ١ عم دج وج. 33085: وووجا سمير ص7سبو بوبس ٠ وي اسس

 .يبهذمو ...يقرع نين
 2 لا تل ل ا ا ل ا ل ا

 .يبرعلا نطولا عالتبا ديرب لوغو .. .ةحوتفملا ةحبأملا لحر ينيمخلا :يحابصلا يأ

 ثدح يا ناكف .تامامتهالاو مومهلا ةحئال ف يموقلا

 يف لعافتي ةيروس وا رئازجلا وا نانبل وا نيطسلق يف
 ىلا رصانلا دبع ةماق لظ يف .تلوحت يتلا ةرهاقلا
 هنا احضاو ناك هعمو ,فداهلا يبرغلا لمعلل ةلصوب
 نا ريغ .هنكسي يذلا وشه لماشلا يبرعلا سجاهلا

 .هدض اهلك ترفانت ةديدجلا  ةميدقلا تايروطاريمالا

 خيراتلا يف فارحنالا دّسِح تاداسلا نا نم مغرلا ىلعو
 نم ةقيط هماظن جتناو .اديدحت يرصملاو :يبرعلا

 اومرباو ,داصتقالا ءةرلود» ىلا اوعسس نيذلا نييليقطلا

 جاريملا تاقفصو ادنلوه عم جاجدلا تاقفص
 ,يموقلا هساسحا ىف رمتسا عراشلا اذه ناف ءاسنرف
 كرابم سيئرلا عمو .ليحتسملا عقاولا تايموي ادناعم
 سداسلا هماع ردوتكا / لوألا ندرشت 1 ذنم ادب يذلا

 نا رابتعا ىلع ؛لوالا هماع لوقي نم مهنمو .مكحلا
 ,ةيلودلاو ةيبرعلا هتارايخ امك ,هتالداعمو هيولسا

 ماوعالا يف هيلع تناك امع ربكا حوضو يف مسترت

 ءافده يرحصللا عراشلا بستكا :ةقداسلا ةسمخلا

 راتسلا لدسُي حل هنكل . لخادلا قزام هاجتا يف فطعناو

  ةيقارعلا برحلاو .يموقلا يبرعلا مهلا ىلع

 ةمث نا تفاللاو .تالافشنالا ةعنلط يف ةيناربالا

 اهنمو .يأرلا ىف تاماسقنا ثدحت ةديدع تاعوضوم

 .اروتسم ىقبي رخآلا ضعبلاو .حطسلا ىلع وفطي ام
 فقوملا تايساسا بكاود لماك هيش اعامجا نكل

 يفو « رارحالا بزح تارقم ىلع ةلوج دعبو .يموقلا
 رقتسب يذلا دارم لماك ىفطصم ماعلا هنيما ةهجاوم

 ,يقارعلا يراجتلا زكرملا ىنبم نم سماخلا قباطلا ف
 ,«ةمالا» ةيعوبسا ردصُي يذلا «ةمألا بزح» زكرم يف مث
 يح - ناوطت عراش) يحابصلا دمحا ماعلا هنيماو
 .(بنيز ةديسلا

 نم جردنت يتلا بازحالا هذه نا ُِق كش الو

 ىحنملاب ارورم ةيسكراملاو ةيكارتشالا ىلا ةيلاريدللا
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 وا ةيرصان ةيفلخ عم :يموقلاو ينطولاو ينيدلا
 برحلل ةدماحو ةدحاو ةيؤر يف كرنشت ال :ةيتاداس

 كانهف . اهيمارمو اهتاقلطنم يف ةيناريالا  ةيقارعلا

 امك .ةديدع تايئزجو ليصافت لوح اهنيب اميف نيابن
 ناك ناو ءبرحلا هذه عم ةفلتخم ةصق بزح لكل نا
 .هفقوم تايساسا يف لزتخي مكاحلا ينطولا بْزحلا
 نيتما نيب عارصلا ىلا ةطلسلاو ةموكحلا ةرظن

 ,يرصملا ةيجراخلا ريزوو .نيتيجيتارتساو نيتيموقو
 لاق امدنع .احضاو ناك ديجملا ديع تمصع روتكذلا
 هتاذ دح يف اذهو .«:جيلخلا نما نم رصم نما نا»

 يلوؤسم ةعلاطم يف هؤادصا ددرتت يمسر فقوم

 ىلع بازحا ةمث لباقملا يفو .مكاحلا ينطولا بزحلا
 هاجتا يف اهفقوم ىف تفطعنا «يكارتشالا لمعلا» رارغ
 ةسمالم دعب .ةيقارعلا ةفقولل يباجيالا نيمثتلا
 ةطيرخلا ىلع ةينيمخلا ةمجهلا هلكشت يذلا رطخلا

 ,ةيقارعلا ةباوبلا ىلع فينعلا عرقلاب اءدب ؛ةيبرعلا

 زاجيا نيبو ...ىرخالا ةيفلخلا تاباوبلا ىلا لوصوو
 ةيرصملا ةظقيلا دكؤت ,رخآلا ضعبلا باهساو ضعبلا
 ةدمعالا طوقس ينعي يبرع دومع يا طوقس نا ىلع

 اهتفيلحو ةينويهصلا ناهر وه اذهو اهلك ةيبرعلا
 ملكتي ال لاح يا ىلع رصم يف خيراتلا نكلو .ةينيمخلا
 ...ةيفيلغ وردهلا ةغللاب

 !مامرلا ةدسا ىلع رادعتلا ريدصن ضفرد

 :ةيناريالا  ةيقارعلا ةهجاوملا تلعتشا امدنع»
 نمرلا يف ًاطخلا ةهجاوملا اهنا انلق :هقافتت نذَحاو
 ذنم برحلا انضراع اذهلو .اطخلا ناكملا يفو اطخلا
 ةلصاوم ىلع .مويلا ,ناريا رَصُت امدنعو .ةيادبلا
 ثيح نمو .أدبملا ثيح نم .كلذ ضراعن اننإف :لاتقلا
 رطخ نع ثدحتي مهضعب ناك اذاو .اضيا عقاولا

 | مامي نحاج مات ماهذا -7

 دمتست تاعامجلا هذه ناف ءرصم يف ةينيدلا تاعامجلا

 نا يرصملا راسيلا ليلحت يفو .ناريا نم اهاودع
 يىلودلا راسيلا طاشن تاجوم نم ةثلاثلا ةجوملا
 عفادم تاقلط ىلع تانسعيرالا ف تظقيتسا

 حالفلا ناك امدنع هنأل .حيحص اذهو .دارغتسانس

 حن :ضرالا نم ةعطق هماما يوسيو ,سلجي يرصملا

 ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كراعم ىلع ملكتيو ءشويجلا
 ناك .فوكروزو وكنيشوموتو لمور تالوج اضرعتسم
 تاعيناك دارغنتيلاتس كراعم نع ثدحتي .عقاولا يف

 .ضيرع يراسي يسايس رايتل ةايحلا تطعا ,ةردقكو
 تارايتلا نم ديدعلا مهلت ةينيمخلا نا ف كش الو

 نم مغرلا ىلعو .مهاد رطخ يهو .ةفرطتملا ةينيدلا
 «ناريبا يبفلسو رصم يبفلس نيب ةيبهذملا تافالخلا

 ىلا عامتسالا ىلا كوعداو .مهنبب ةدودمم ظطوبخلا ناف

 .نارهط نم ثبت يتلا ؛يمالسالا نطولا» ةعاذا

 ييفلس توص وه ,توصلا هنا فشتكتف كنذاب عمتسا
 نفلا لسونتت يتلاو ةيلوتملا رصم تاعامجو

 .يرصم توص هنا .ريبغتلا ىلا اقيرط يئاوشعلا

 الضف :هريغ نم نييرصملا توص زُيمن نا فرعن نحنو
 يدام معدو لصاوت كانه .ةيرصملا ةحجهللا نع

 نحن .ادبملا ثيح نمو بسحف اذه سيلو . يونعمو
 يا يف رييغتلا ةرورضب لوقلاب ماظن يا موقي نا دض
 ةوقلا بيلاسا لالخ نم كلذ لجا نم لمعلاو رخا دلب

 بعش لكل رومالا كرتت نا لضفن نحن .اهيلا اجلي يتلا
 نا نكمد الو .هديرب يذلا مكحلا ماظن راتخب يكل

 انفقومو .حامرلا ةنّسا ىلع جراخلا ىلا رييغتلا ردصي
 ةيلايربمألل تحاتا دقل .برحلا هذه نم أذا حضاو
 ال ذنمو .ةقطنملا يف اهدوجو نم فثكت نا ةيكريمالا

 تاوق نعو . ةدكرنما دعاوق نع ثيدحلا ناك :تاودس

 لبق نم ىتح ,هيف بوغرم ريغ أرما ؛عيرسلا راشتنالا
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 مويلا لسوتت ةمظنالا هذه نكل .ةلدتعملا ةمظنالا
 نولتو :تادجتسملا ماما نّصحتتل يكريمالا روضحلا
 .يكريمالا روضحلا دئازتب ؛ساسالا اذه ىلعو .كب

 نحن اذكهو .ةلّطعم ةيبعشلا ريهامجلا ةكرحو
 ضراعنو .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ضراعن
 شويجلا ةدوعو .اروف اهفاقياب بلاطنو .اهرارمتسا
 نم نواعتلاو .اهنم تقلطنا يتلا ةيلودلا دودحلا ىلا
 تالكشملا لحل ,ةلداعو ةلماش .ةيملس ةيوست لجا

 ةياهنلا يف اهناف ءبرحلا تلاط ولو .نيدلبلا نيب ةقلعملا
 .ةريدتسم ةلواط لوح يضوافتلا لحلا ىلا لصت فوس

 نود ةلوليحلل عدارلا لقعلا وه ةظحللا هذه يف مهملا

 .ادحا ديفي ال يذلا ديعصتلا

 :لذاشلا لامك
 ةدملسلا ةحفاصملا قارعلا نهر

 يطارقميد ينطو بزحك هانردصا نايب رخا ْف»
 ءاهنا نارياو قارعلا ىا :نيلتاقتملا نيفرطلا اندشان

 يا ىلع بسكم ياب دوعي ال يذلا .يومدلا عاربصلا

 هنا امك .نيدلدلا ريمدتل ةلدسو لضفا وه لب .امهنم

 ددهب هنا تلق اذا غلابا الو .اهلك ةقطنملا نما ددهب

 ةيميلقالا حلاصملا اصوصخ :ملاعلا نم اريبك اءزج

 ذينت يكل فارطالل انتدشانم تناك انه نم .ةيلودلاو
 .ةدابالا برح يهننو .ةوقلاب عارصلا مسح ةيلمع
 ,ضوافتلاو راوحلا ةدئام ىلا سلجت مث لقعلا مكحتو
 راطالا اذه يف ريشا .ةلكشملل لولح غوص ساسا ىلع
 مادص سيئرلا لالخ نم . يقارعلا بناجلا نا ىلا

 .يملسلا لحلل ةردابمب رهش يلاوح ذنم مدقت نيسح
 برحلا لافقا اهقده ,ةقباس تاردابم قايس يف جردنت
 ددص يف ةظحللا ىتح لازيام قارعلاو .مالس عورشمب
 اذه لح ضفرن نحن .ةيملسلا ةحفاصملاب حيولتلا
 يذلا يراضحلا قيرطلا ىلع رصنو .ةوقلاب عارصلا
 الب ملاع ىلا لوصولا يف انلما .ضافتلا ؛اساسا .وه

 بزح نحن .مالس يف شيعي طسوا قرش ىلا . بورح
 يف .ويلوي 7 ةروثل دادتماك هتيوه ىلع دكؤي
 ْف يموقلا دعبلا ةيضرا ىلعو .اهتازاجناو اهتابستكم
 مكيديا اوعفرا .نيينانبلل نانبل اوكرتا :لوقن .انبزح
 دنشاننو .هضرا ىلع هريصم هبعش ررقيل .نانيل نع
 نع ىلختت نا .صاخ لكش يف ءاهنم ةيبرعلا ,فارطالا
 لالتحا ناهر يف يضملل ىرخا فارطا عم اهئطاوت
 .ناريال اهمعد نع اهتاذ فارطالا ىلختت نا امك .نانيل

 نيتلود نيب رودن جيلخلا برح نا وه انلؤيام
 .هشيعن اعقاو ضرفت يهو نيترواجتم نيتيمالسا
 بحسنتت لي .طقف نيتلودلا نيتاه ىلع دمت ل اهراثاو

 راسملا يف ىلوؤالا ةوطخلاو .اهريساب ةقطنملا ىلع

 دفر نع ةيجراخلا فارطالا فقوتت نا يف يضوافتلا
 لعشت ةبيرغفلا تالخادملاو ,.حالسلاب عارصلا
 ميكحت لالخ نم رانلا ءافطا بولطملاو .تاهبجلا
 :...ةفطاعلا حامج حبكو لقعلا

 لاو فسوي رونكالا

 ,ةيناردالا  ةيقارعلا برخلا رارمتسا ناب دقتعأ»
 | نم هينعب امب .ةمرصنملا تسلا ماوعالا ةليط
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 يموقلا نمالا ددهتو :ةيموقلا انحلاصمب قحلت ةدكؤم
 .ينطولا رصم نما نع اقلطم لصفني ال يذلا .يبرعلا

 قارعلا تاهجوتل معادلا يرصملا فقوملا رولبت ذئدنع
 برحلا هذه ءاهنا ةيولوا ىلع زكرت ينلا .قدقشلا

 ةديدعلا تاردابملا هيلع تدكا يذلا رمالا .ةرساخلا
 رركتملا ناريا ضفرب تمدطصاو قارعلا اهمدق يتلا
 دوهجلا لك عم رصم يف نحن .ةيبرعلا ةمالا قزمتبو
 عاستا يا دضو .برحلا فاقيا ىلا ةيمارلا ةلوؤسملا
 يف مهسي .؛ادحوم ايبرع افقوم نأب نمؤنو .اهترئادل
 رصم هيلوت يذلا فدهلا اذه قيقحت يف ريبك لكش
 ,.فداه يموق قلطنم نم ةيولوألا

 .يركش ميهارنا
 ءادعالا دض مدحنلاد لحلا

 نيب موقت نا لبق ىتح قارعلاب لاصتالا ىلا انرداب»
 لوقاو .يلاحلا اهاوتسم يف :تاقالعلا دادغبو ةرهاقلا
 نم اهيف ابوغرم نكي مل دادغب ىلا ىلوالا انتارايز نا
 نأل .ةيموق تناك انتاقلطنمو .يمسرلا بناجلا

 مث اموي هيدترن نا نكمي ءادر سيل يبرعلا براقنلا
 .. ةيجيتارتسا ةلداعم وه امنا .رخآلا مويلا يف هعلخن

 دحاو عمجت يف نوكن نا .اناياضق لحل ديحو قيرطو
 برحلا يف نكمي الو ..مهرثكا امو ...انئادعا دض
 تاناهرلا و فقاوملا دصرن نا الا ةيناردالا  ةيقارعلا
 .افورعم حبصا فقوم مهل نويناردالاف .اهيف ةداضتملا

 مهفقاوم اضيا مهل نويقارعلاو .هب نوكسمتي مهو
 هذه ىف ىرا .هلك كلذ نع اديعب نكل .مهتالداعمو

 بيصت ىربك ةبيصم رمتسملا اهراعتسا يفو ؛برحلا
 ةبديصملا ننم .حدقالا ةبيصملا اهلعلو .ةيبرعلا ةقطنملا
 ,ةيبرعلا ةرئادلا ف تاروطتلا قايس يف و .ةينويهصلا
 نوكت يكل برحلا هذهل ططخ :ةيمالسالا ةرئادلا فو
 ىلع مالستسالا ضرفل ةيناث ةطحم ديفيد بماك دعب
 ىلع ماقو .هساسا يف يرجنسيك ططخملاو .ةقطنملا

 يف برعلا تعمج دق برحلا تناك اذا :ةيلاتلا ةيؤرلا
 ةوق سداس .ذئموب اوربتعا مهنا ىتح ,181 ريوتكا
 .مهقرف يذلا يديفيد بماكلا «مالسلا» ناكف .ملاعلا يف

 يعادتلا لسلسمو نانبل يف بورحلا نع رفساو
 يذلا قيرطلا اذه ةلصاوم نم دب ال ناكو .رمتسملا
 اوحاتري يكل راطا لضفا هل نويلودلا نوططخملا دجو
 فصلا عيمجتو يبرعلا فقوملا ةدحو لدعافم نم

 طغضلاو ةنياهصلا عم عازرنلا يف ةفكلا حيجرتو

 تناك ةوقلا عيمجت ليطعتلو .سدقلا عاجرتسال

 ةظحللا هذه يف انمهي امو .نارياو قارعلا نبي برخلا

 .لكش يا يفو :ةروص ةيا يف , برحلا فاقيا وه
 بتري تاب اهرارمتسا نال ,كلذ لُجا نم دهجلا رفاضتو
 نوروصتب نيذلا نم اناو . ةدعاصتم اراطخا

 ىلا جيلخلا نم ...اهتمرب ةقطنملا نما ىلع ةروطخلا
 مه نا امك ,يرصم ٌّمه ةرئادلا برحلا ةلجعو .رصم
 ,ددعنو ناوسا ءاقل لدق .هاشلاو تاداسلا نيب ةقالعلا

 تاداسلل انلقو .انيزح تالوادم ىلع هلالظب ىخرا

 نا دعي .ايمسر داشلا لايقتسا هل قحب ال هنا اهموي

 سيئرلا تاداسلا ناكو .اهوركم هدالب نم جرخ
 تقاض نا دعي .هلايقتساب لبق يذلا ملاعلا ىف ديحولا
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 !موهفم ريغ لاتقلا ىلع ناريا راربصا :نيدلا جارس داؤف

 قوسا .اهتياحر نم مغرلا ىلع ,ةدحتملا تايالولا هب
 رصم نا ىلع دكؤال :ةينكاردتسالا ةعلاطملا هذه

 ةيلاحلا ةطلسلا اميف .هاشلل ةزاحنم تناك ةيتاداسلا

 قئالعلا قالطال هجوت نمض نم .قارعلا عم فطاعتن
 لوقن انكو .ةيبرعلا لودلا ةفاك عم ةديجلاو ةبيطلا
 ةلهؤملا ةيبرعلا لودلا نيب نم قارعلا نا لازن امو
 .ينويهصلا ودعلا عم عارصلا يف ةلعافلا ةكارشلل

 ال انرعاشمو .لجاع لكش يف برحلا فقو ىلا وعدنو
 ةمث نا ىسنن الو .يقارعلا بعشلا عم اهنا يفخن

 انرفحي كلذ لكو قارعلا يف نودحاوتم يرصم نويلم
 ءاهنا ىلا راصُي يكل ةددغتم تاهاجتا يف لمعلا ىلع
 يضفت ةيملس قرط يف ثحبلاو .نمثلا ظهابلا عازنلا
 .ةيخيراتلاو ةئفاكتملا قوقحلا ىلا

 :نسدلا عارس ناؤف

 يناردالا رطخلا مفد بحب

 .نارود وا فل نودو .ةرشابم برعلا ىلا دوعن اننا»
 يكل نارياو قارعلا نيب برحلا ىلا ةجاح يف انسلو
 بترت برعلا ىلا رصم ةدوع مدعو .اهلالخ نم دوعن
 عضولاو .نييرصمو برع يا :عيمجلا ىلع ةراسخ
 ع وريشم يف ىلوالا ةوطخلا !ةدوعلا هذه وه يعيبطلا

 ناريا فقوو ءاهّدح دنع اهفقوو «ليئارسا» ةهجاوم
 نيب برحلا ىلا رظنن موديلا نخنو .اضيا اهّدح دنع
 ىلا تداو .ةريبك ةاسأم اهنا ىلع نارياو قارغلا
 يحاونلا لاط نيتعراصتملا نيتلودلا ف ميدسجح بيرخت

 بجيب .ةيسفنلاو ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةيلامعلا
 ىلع دكؤي يذلا رمألا .يقيقحلا اهباصن يف رومالا عضو
 تارشع ةحلاصملل هدادعتسا ىدبا قارعلا نا

 رارصاو .اضيا كلذن تبلاط ةيلودلا لفاحملاو .تارملا

 ,موهفم ريغ رما لاتقلا يف مويلا رارمتسالا ىلع ناريا
 :تافعاضم نم كلذ ىلع بيترتم ام لهجت اهتدابق نآأك
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 دعم ىنلشيو هد انه ؛ ديفتسلا تَعَف :ناويا ىيقلس نيب طيخ ك

 ىلا دؤت مل برحلا نم تاونس عيس نا كردت ال اهنأك وأ

 جئاتنلا ثيح نم .سما تأدب برحلا ناك .ةجينن ةيا
 هذهو .فزنلا اذه نئدنع رمتسب ىتم ىلاف .ةيركسعلا

 دمت ناريا نا فيك اضيا موهفم ريغو .ةيرشبلا ةرزجملا
 نا يقيقحلا اهرود نا اصوصخ ...«ليئاربسا» ىلا اهدب

 .«ليئارسال» داضملا فصلا يف نوكت

 ىلا اهتعفد ناريا اهب تينم يتلا رئاسخلا نا ينيقي
 جئاتن نم ةرهاظلا هذهو .«ليئارسا» ىلا اهدي دم

 ناطيشلاب دجنتست نارهط ةدايق نا يل ودبيو .برحلا
 ىلع يناربالا رارصالا نا ةقيقحلاو .اهتاذ نع عافدلل

 ةئلودلا تاطاسولا لهاجتو برحلا ةلصاوم

 امدنعو .دانعلا ىلع نآلديو .ناييرغ نافقوم ةيبرعلاو
 فقول قارعلا يف مكاحلا ماظنلا رييغت نارهط طرتشت
 ال وهو .قارعلا ةدايسب اساسم ينعي اذهف :برحلا
 داكا لب .قارعلل عنقملا يناريالا لالقحالا نع ةلالد لقي
 .ةلود ةدايس كانهف .قارعلل لالتحا ةباثمي هنا لوقا

 امهراطا يف و .ناتنوصم ناتقيقح امهو ءضرا ةدايسو
 ,ةيجراخلا ريزو هنع رّبع يذلا يرصملا فقوملا جردني
 رصم نما» نا لاق امدنع .ديجملا ديع تمصع روتنكدلا

 ةبسنلاب .حيحص .لادج الب ؛اذهو ..«جيلخلا نما نم
 لود ناريا تلتحا ول اميف ءرصم ددهي يذلا رطخلا ىلا

 .مئاق رطخ اذه .اهريغو تيوكلا لثم :جيلخلا

 مل ةددحم ةسايسل اوططخ نويرصملا نولوؤسملاو
 بِخاولا نمف ءرطخ ةمث ناك اذا نكل .دعب نلعت
 اذهف .ةموكحلا ططخ ةشقانم دهرا ال .هعفدو هتمواقم
 بناج ىلا فقي هنا يفخي ال مكحلا نا ريغ .ينأش سيل
 ىواستب جيلخلل ناريا لالتحا رطخو .قارغلا

 اذهو .نيطسلفل «ليئارسا» لالتحا رطخو ىزاونيو
 رطخلا نا اصوصخ .رصم ىلع ميسح رطخ
 يشك .نيطسلف دودتح دنع فقي ذل «ييئارسالاد»

 ناردح دحإ قوف ةقلغملا ةطيرخلا ىلا ةراسشالا
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 ةثراك قطنملل عوضخلا مدع ..نييناريالل انلق : دارم لماك ىفطصم

 ةقطنملا لك ىلع رطخلا ةيلومش نم دكاتن يكل تسينكلا
 .رصم نع لوالا عافدلا طخ نيطسلفو .ةيبرعلا

 .رصم نع عافدلل نيينيطسلفلا معد يف انتحلصمو

 نا لبق يناريالا رطخلا عفد يف رضم ةحلصمو

 ىلا نييناريالا نيلوؤسملا ةدوع يف ينينماو .لحفتسي
 ىوبس اهل فده ال يتلا ةرزحملل دح عضول مهدشر

 . «ليئارسا» ىلع زكرتت نا ضورفملا نم ,ىوق ةمزرش

 نيب ةيلصاوت قئالع لوح تامولعم يدل سيلو
 ىرا الو .رضم يف ةيمالسالا تاعامجلاو نييناريالا

 .,هيلا رظنا يذلا ىدملا يف ءلاح يا ىلع .ارثا كلذل

 :لاره يئطصم

 ةساردا تاحافم نم فوخال

 امك .ةرهاقلا يف يناريالا لامعالاب مئاقلا تلباق»
 .نييقارع نيلوؤسم عم تالاصتا ةلمج تدقع يننا

 ديعصتلا نم دخلا لفكي كرتشم دهج يف ماهيسألا فدهب

 يف ,رانلا فقو تابيترت يف عورشلا مث ,ىلوا ةلحرم ف ٠
 ةدئام ىلا سولِح كلذ يلد نا ىلع .ةيناث ةلحرم
 نا تالاصتالا هذه لك دعب يف ادب نكل .تاضوافملا

 كباشتلا ةباغ ىف يهو .ةلوهسلا هذهب تسيل ةيلمعلا

 اهيلاطنو يناريآلا ديعصتلاب لبقن ١ نحنو .ديقعتلاو
 يفو .يملسلا راوحلا يف لوخدلابو رانلل لجاع فقوب
 تالخادملاو تالاصتالا دعب ؛هنا ىلع ديكأتلا انعسو

 ىلا ةرظنلا يف ,ايرذج انع نوفلتخي نييناريالا نا تبث
 يسرافو يقرع مهفقوم نا ينيقيو .برحلا هذه
 ةيرظنلاو . مهثيشت نم كلذ تففشتساو .يبهذمو

 نيملسملاو برعلا نورفكيو .مهيلع رطيسن ةينيدلا
 مهؤارا .ةداهسش داهجلا نا نولوقيو .نيرخآلا
 ةديدع تارم مهل انلقو .اهب نمؤن ال نحنو .ةفرطتم
 ىلا ةفاضا :كانهف .قارعلا لالتحا نع نوزجاع مكنا
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 .ناريال ةيناودعلا اياونلا تنابو ةعنقالا تطقس :يحابصلا دمحا

 عسو يف سيلو .ةيلود ىرخا ريذاحم ,ةيلحملا ريذاحملا
 :يلودلا ماعلا يأرلا نع لزعم ىف فرصتت نا ناريا

 ناريا ىلا لصي يذلا حالسلا مادام .ةيلودلا ةدارالاو

 راوح يف اسلج ناذللا ناديسلاو .ةيلود رداصم نم وه
 ةرغث ةيا تافعاضم يف اثحب ادنلسيا ىف ؛ ناشرطلا

 .اهتالداعمو اهناردجو برحلا ةلظم يف ثدحن نا نكمي
 ,نكمم رما ةرغث ةئبا ثاذحا نا دقتعي طقف نونحلاو

 باحسنالا عم ادب يل ودلا مهافتلا حمالم نا اصوصخ

 يف ددحم طخ ىلع قفاوتلا نم برتقاو .ناتسناغفا نم

 .,ءارمح طوطخ كانه .ةيتاريالا  ةيقارعلا برحلا

 انغلياو .ةيلود ةياعر يف ةعراصتملا شويجلا اهسرحت
 ىلا فاحص دفو لالخ نم .نييناريالا ىلا انرظن ةهجو
 ىرن ؛ةثراك قطنملل خوضرلا مدع نا انلقو .نارهط
 عياطلا ىلغ انددشو .موي لك .ءضرالا ىلع :اهراثا

 طوطخ كانه تماد ام :لاتقلا ىف رارمتسالل يثبعلا

 لاح يفو .فرط يا اهزواجتي نا ليحتسملا نم ءارمح
 فوس ىمظعلا لودلا ناب قث .اهل قرح يا ثدح

 ٠ ياو :جيلخلا ةيامحب ةينعم رصمو .اهتيامحل لخدتت
 ةناصحلا نيمأتل اهركسع لاسرا ىلع اهردجي هل ديدهت
 اقالطنا ءريكا نواعتلا نوكبس .رومالا تمزات اذاو .هل

 نوضفري رصم يف نوريثك كانه .ةيموقلا داعبالا نم
 نا ينيقيو .دالبلا جراخ ىلا ركسعلا لاسرا أدبم

 تامجه ةيا دصل ةيافكلا هيف امب .يوق قارعلا

 لودلاب صبرتي انكمم رطخ ال هدومص لظ يفو .ةيناريا
 شيجلاو .نواعتلا سلجم لود دصقاو .ةيجيلحلا
 نم فوخ الو .اكسامتو ةءافكو ةوق تبثا يقارعلا

 اذهو .ايوق لويطلا عرق ناك امهم :ةيناريا تاجافم
 :ثيدح لكش يف حلسم .ةيناريالا ىوقلل افالخ شيجلا
 مهدادعاو مهنا ديشحت ْق نييناربالا دصي وهو مظنمو

 ةيبرعلا لودلا بجاوو ءرصم بجاو نمو .ةقفدتملا
 نييناريالل قحي الو .قارعلا عم نواعغتلا ىرخالا

 ةقلعملا تالكشملاو قارعلا ضرا نم ةصوب ةبا لالتحا

 انفقومو .تاضوافملا ةلواط ىلع لحت نا ضورفم
 .ةيدوعسلا نما نم وه جيلخلا نما نا حضاو

 يف تفزاجو ناريا تارجت اذاو .رصم نما نم نانمالاو
 رصمل ذئدنع ىقبي اذامف ,ةيجيلخ ةنيدم ةيا لالتحا

 نيدعتسم نويناريالا ناك اذاو ؟مهحلاصمو برعللو
 وه امك . مهنأش وه اذهف ؛يناريا رخآ ىتح برحلل
 حالسلاب مهنومعدي نيذلا نييبيللاو نييروسلا ناش
 ىلا ذئدنع نووعدم برعلاو .يتايفوسلاو يكريمالا
 .قارعلا عم دومصلا

 :يحادصلا ذفحأ

 ةحوتفملا ةحداملا لخر يديسحل محلا

 .اهفقول لمع يأب مايقلا انلواح برحلا ةيادب ذنم»
 قارعلا نيب ةحلاصملا لجا نم تاردابم ةدع ءارو انكو

 نم .اعيمج بهذن نا تضتقا ىلوالا انتردابمو .نارياو
 نيب ةصارتم افوفص فقنل .ةيبرعلا لودلا لك
 باتك ميكحتل فحاصملا عفرنو ,نيلتاقتملا نيشيجلا

 سيئرلا ىلع عورشملا انضرعو .نيتلودلا نيب هللا
 انلصتاو قيرطلا نيمات مهملا نا لاقف :كرابم

 بحر قارعلاو .كلذ ىلع ةقفاوملل نيتموكحلاب
 .ةدعاسملاب دعوو «الهسو الهأ» انل لاقو ؛ع ورشملاب

 ضفرلا وه هباوج ناكو .ينيمخلا ىلا كلذ دعب تبهذو
 ىلع دكاو .ءالبرك ىلا لوصولا ىلع ّرصم هنال ةردابملل
 اذه قيقحت دعب الا مالس ةردابم ةيآأب لبقي نل هنا
 .محرتسا» :الئاق .كرحتلا مدعب يدحصتل و فدهلا

 ةيبزحلا ايالخلا تغلبا عبطلاب ..كصخت ال ةيلمعلاو

 تعضوو ؛ةسائرلا رصق تدصقو يناريالا دانعلاب
 ال هنا تلقو .يتردابم هيلا تلآ ام ةروص يف سيئرلا

 .يناريالا دودصلا نم مغرلا ىلع ؛ ساين نا بجي
 رصم تايصخش نم يوبخن دفو ليكشت تحرنقاو
 ضفرلا عيوطت يف اظح رثكا مهلعل .اهتالاجرو
 باوج . ةديمحلا يعاسملا لذب لالخ نم ينيمخلا

 ىلع لصحن نا يقبو .ةيروفلا ةقفاوملا ناك سيئرلا
 ينيمخلا نا انغلبو .رفسلا لبق ةيناريالا ةريشاتلا
 ينيمخلاو . انتردابم تفقوت كلذ دعب .انل اهحنم ضفر
 ديري هنا دقتعاو .انيلا ءافصالا درجم ىتح ضفر

 يف و .كلذب لبقت ال رصمو .يبهذمو ينيد فحزب مايقلا
 لك ىلع :ةيقارعلا ضرالا نم رخآ ريش يا هلالتحا لاح
 هذه ءوعدا اناو هدض ةدحاو ةفقو اوفقد نا برعلا
 يف فقت يكل ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا لك .ةظحللا

 ةبحملا لودلا لك اضيا وعداو .قارعلا عم .ههجو
 ,.هدح دنع هفاقياو هيرضل ء؛اكريما اهيف امي .مالسلل

 بتري يذلا رمآلا ,رربم الب برحلا يف رمتسي لجر هنآل
 ىتحو .اقالطا «نيد الو ءلقع الب وهو .ةحونفم ةحبذم
 انلعفل .هدض ناطيشلاب ةناعتسالا ىلا انررطضا ول

 لك يف دجاوتم بزحك :نحن مويلاو .ددرت نود كلذ
 ثيشتلا بابسا ةدعاقلل حرشن :ةيروهمجلا طاقن

 ديري لوغ ينيمخلا نا اهل لوقنو :برحلاب يناريالا
 نكت مل برحلا لوا يفو .يبرغلا ملاعلا عالتبا
 تطقسو .مويلا يه امك ةحضاو ةينيمخلا فادهالا

 ةنّيِب ىلع اوتاب نويرصملاو .ةظحللا هذه يف , ةعنقالا

 دوهجلا رفاضت انيلعو .ةيناودعلا اياونلا نم
 ىلع مكح يذلا لجرلا اذهل راصتنا يا نود ةلوليحلل

 (1.عيرسلا توملاب اننردابم
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 ...عنتمي طالبنج ليلو

 .ةل ةيرلا رجلا يدنا دض : هنالح# رحت قشمد

 ,نابل يف ةيروس اهيرجت ةديدج ةلواحم ةمث

 نم اهنكمي ديدج يسايس عقاو بيكرت لجا نم 5
 ىوقلاو .ةضراغملا ةيناندللا فارطالا ةرواحه |

 ينلا تاعامتجالاف .ةوقلا عمق وم نم ةيلودلاو ةيميلقالا

 عم مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان اهدقع
 قشمد نا ترهظا تايشيلبملا ةداق نم ءافلحلا ضعب
 نوكت دقو .ينانبللا قزاملا يف طروتلا يف اديعب تيهذ
 يذلا ةقيبح يليا اهضاخ يتلا ةيركشعلا ةكرعملا
 يقرشلا قشلا ىلع ةرطيسلل ؛ةيروس يف ايلاح شيعي
 تاطلسلا نم قلطم معدي .ةيناندبللا ةمصاعلا نم

 ةسايسلا يف يلمعلا فاطعنالا ةيادب ,ةيروسلا
 ىلع رصتقت ةديدج ةلداعم بيكرت ىلا ةفداهلا ةيروسلا
 تاوقلا» دئاقو «لمأ»١ ايشيليم حميعز نيب فلاحت
 يف نوبقارملا رسفيو .ةقيبح يليا قباسلا ,ةيناثبللا
 ,ةيروس نم ديدجلا طروتلا اذه ءةينانبللا ةمصاعلا
 ءافكنا نمو ,ةقئاسلا تالواحملا لشف نع جتان هنآب

 ثالث ىلع دمتعت تناك يتلا ةيروسلا ةيجيتارتسالا
 تاوقلا» و «لمأ» و. «يكارتش نالا يمدقنلا برحلا : ىوق

 ةماعزي يكارتشالا بزحلا نا ًارس سيلو .«ةينانبللا
 ةيميلقالاو ةينانبللا دودحلا دنع فقوت طالبنج ديلو
 ةسايسلا يف ريسلا نع عنتماو .ةموسرملا ةيلودلاو
 ةقيبح يليإ جارخا دعبو .طوشلا ةياهن ىتح ةيروسلا
 يذلا :يثالثلا قافتالا» طاقسإو ؛ةيقرشلا قطانملا نم
 نم ربمسيد /لوالا نوناك 18 خيراتب قشمد يف عقُو
 فيفختلا ىلا ةيروسلا تاطلسلا تدمع ١986: ماع

 .نانبل يف اهتسايس اهب تبيصا يتلا ةبيخلا ةدح نم
 الضف .قطانملا نم ددع ىف ةبركسع كراعم لاعتفا ربع

 ةينيطسلفلا تاميخملا دض اهتلعشا يتلا بورحلا نع
 ترواجت ةبيخلا نآلو .بونجلا يفو توريب ةيحاض يف
 ْق ماظنلا ةينب ديدهت ىلا ءافكنالاو ةرارملا دودح

 يف كرحتي نا يروسلا سيئرلا ررق ءاهسفن ةيروس
 .هريصضم نع عافدلا لجا نم ,ةيلعافو ةوقب نانبل
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 ,لمأ» تادابق ىلع ةيبونج ةضافتنا دعب مشاه نسحو ..
 ةيروس ف وبدلا ضرما يفت نم ةقوحنم رئازجلاو ...

 د و ولاا وب » دس###» د د ده ا ورم ا

 0و ارد قياسلا 1
 . ١51/5 ماع ذنم

 نخاسلا يروسلا فيرخلا نوكي :قايسلا اذه يف و
 :ةيئانبللا ةيسايسلا طاسوالا هنع ثدحتت يذلا
 تامزالا ةدح نع راظنالا فرصل ارشابم اطروت
 ضعب موجه ةدح نم فيفختللو .ةمقافتملا ةيلخادلا
 .ةيروسلا ةسايسلل نيضراعملا نيينانبللا نييسايسلا
 اهتجهل تأدب ةينانبل اناوصا ؛ةمث .نا ىفخي ال نا
 باحسناب بلاطتو .نيريخألا نيرهشلا يف .ولعت
 يف لخدتلا نع فكلاو ؛نانبل نم ةيروسلا تاوقلا
 ,يروسلا سيئرلا لواحي كلذلو .ةيلخادلا نوؤشلا
 يف هلخدت نع عافدلل :ةقيبح - يرب فلاحت فيظون
 نم يروسلا ذوقنلا عقوم زيزعتلو .ةينانبللا نوؤشلا
 .فلاحتلا اذه لالخ

 ام وه :نانبل يف يرجي امب نيقراعلا يأر ْيف مهملاو
 يرب فلاحت يف ريسلا طالينح ضفر نع قشمد يف ددرن
 طالبنجي قشمد ةقالع نا دكؤي يذلا رمالا :ةقيسح

 ...رتوتلا نم ةليوط ةرتف دعب اديدج افطعنم تلخد
 ةلحرم ىلا لاقتنالل حشرم ,ةقالعلا ف روطتلا اذهو
 تاشوانملاف .قياس مود يا نم رثكا يركسعلا مادصلا

 ةقطنم نم رثكا يف ةيروسلا تارباخملا اهتلعتفا يتلا
 ءىبنت ,طالبنج ةرطيسل ةعضاخلا لبجلا قطانم نم
 تلواح دق قشمد تناكو .اهدودح يف ىقيت نل اهنا

 ىلا ةيركسعلا ةكرغملا يف ةكراشملل طالبنج باذتجا

 نكل ؛يضاملا ربمتبس /لوليأ 717 يف ةقيبح بناج
 ةجيتن نوبقارملا دقتعيو .لشفلاب تبيصا اهتلواحم
 ناو :طالبنجو ةيروس نيي رنوتلا دعاصتي نا كلذل
 دجي ةجرد ىلا لبجلا يف اديعب يروسلا طروتلا بهذي
 اهنم بسكيو :مادصلا نم دب ال هنا طالبنج اهيف
 ماظنلاو .موصخلا نم ديزملا نويروسلا نولوؤسملا
 ةكرعم ةقيبحو يرب ربع مويلا ضوخي يروسلا
 فوس .ةينانبل ةعقب ةيا نم هجورخف :نانيل يف هذوفن

 مدلاو رانلاب ةديدج ةلداعم بيكرت : ةقيبح - يرب - مادخ

 ابلس رثؤي امم .ءافكنالاو عجارتلا نم ديزم ىلا يدؤي
 .اهسفن ةيروس يف هئاقبو هنوق ىلع

 .ةريبك ةكرعم نويروسلا نولوؤسملا حتفي لهف
 رشع دحا ذنم اهيلا نوعسي يتلا ةلداعملا بيكرتل
 ؟اماع

 ىلا داع يذلا يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر
 ,قشمد يف مادخ عم ةقلغملا تاعامتجالا نم توريب

 نويركسعلا نوبقارملاو .ةينما تاسكن نع ثدحتي
 عاقبلا ةقطنم يف ةفثكم ةيروس تاكرحت نوظحالي
 نا نودقتعيو :ةيبرغفلا توريبو ىلعالا نتملاو

 10) - [ "خلان ملل ننعم مط خلا



 ,«ةينما تاسكن» نم ربكا نوكي فوس ليقملا راجفنالا
 طوبيخب مكحتلا يف تحجن اذا اهنا دقتعت ةيروس نا ذا
 ةيميلقالا ىوقلا بطاخت نا اهنكمي .نانبل يف عارصلا
 وكسوم حبصت كلذبو . ةوقلا عقوم نم ةيلودلاو
 نكل .ةقطنملا ْق اهرود ىلع نيتنصيرح نطنشاوو

 يف ةينما تابيترت ىلا علطتي يذلا ينويهصلا نايكلا
 ينانبللا فقوملا ءاقبا ىلع صيرح .ينانبللا بونجلا
 تاطلسلا لواحتو .فازتتسالاو فزنلا راطا قف

 يف لالتحالا رارمتسال رربملا ءاطعا .امئاد ةينويهصلا
 عاقبلا يف ةيروسلا تاوقلا دوجوي .بونجلا

 - [ نما مرن نمعطع معمق - 11

 اما.ةيبرفلا توريب يف اددجمو ...لامشلاو

 ,ىرخأب وا ةروصب اهسفن دجتف :ةينانبللا تايشيليملا
 يروسلا ماظنلا نيب قفاوتلاو عارصلا ةماود لخاد

 لواحي :هسفن قايسلا يفو .ينويهصلا نايكلاو
 ةيسايس ةوطخ لك حيضوت نويروسلا نولوؤسملا
 تاميخملا نوفدهتسي امدنع ؛ةينانبللا ضرالا ىلع
 عماطملا ةهباجم نع نوفكيو .ةينيطسلفلا
 ةيروس نوع برخ يوضت قالت كلذع عدم :ةيدونهصلا
 ةسايسلا يف ءاردخلا ضعب دقتعيو . «ليئارسا» و

 ةريسم ف امهم دعي مل :نانبل نا ةيطسوا قرشلا
 كلذلو .نابقلا ةضيب وه ندرالاف .مالسلا وأ برحلا
 ىدعتي ال .رخآ ىلا تقو نم ؛نانبل يف يرجي ام ناف
 درلاو :ينودهصلا نايكلا بناج نم تالضعلا ضرع
 نيلوؤسملا ضعب لبق نم ةيركسع تاحيرصتب هيلع
 اوداع نيذلا نا امامن فرعت بيبا لت نأل :نييروسلا

 مه .ينانبللا بونجلا نم اهنما نوددهي
 مهنيبو اهنيب ةيركسعلا ةهباجملا ناو :نوينيطسلفلا
 مدع يف نمكت قشمد ةحلصم نا املاط :ةرمتسمو ةمئاق
 تاميخملا دض ةيروسلا بورحلاف .اهيف لخدتلا

 ضارتعاو .ينويهص  يروس لزغ يه ةينيطسلفلا
 .يلكشلا راطالا ىدعتب ال ,:ناقنالا ةهبح» ةداق ضعب

 اذه ىلع ةيروس فيلح يرب هيبن ُدري ام ابلاغ ذا
 كلذ لك نم ضرغلاو .ديعضتلا نم ديزمب ضارتعالا
 ذوفنلا ىلع ةظفاحملاو ؛ةقيبح - يرب فلح بيكرت
 .ةيميلقا ةهباجم ةيا داعبتسا لالخ نم يروسلا

 تافالخلا ىلع بعلت نا قيشمد لواحت املثمو

 فارطالا لواحت .اهرجفتو .ةدحيسملا  ةيحيسملا

 ,«لمأ. ايشيليم لخاد تافالخلا ىلع بعللا ةضراعملا
 .ةيحيسملا ةيحيسملا تافالخلا نم ,قمعا امبر ءيهو
 طالبنجح نبي تدعاب دق ةريخالا تاروطتلا تناك اذاو

 ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر تداعا ايلعف اهناف ءيربو
 يف ةيسايسلا ةهجاولا ىلا مشاه نسح :لمأ» يف قباسلا
 ءافكنا ةلاح شعب يرمب نا نع الضف ...بونجلا

 دقع دقو .ينيطسلفلا مدلا يف رمتسملا هطروت بيسب

 ايفاحص ارمتؤم .نييضاملا نيعوبسالا يف ؛مشاه نسح
 تاظحالم لجسو .يسايسلا هجمانرب هيف نلعأ
 يذلا رمالا .«ءلم١١ تادايقو يربل ةفينع تاداقتناو

 بونجلا ف ةضافتنا ثودح عقوت ىلع نيبقارملا لمح
 نم ةيروس عنمتو ...كانه اهدعاوقو «لمأ» ىلع يضقت
 دقو .ةقيبحو يرب نيب فلحلا بيكرت يف اهملح قيقحت
 تانايبلا نوعزوي .هونواعمو مشاه نيسح ادب
 تارباخملا ةنميه نع» ثدحتت يتلا ةيسايسلا
 ميسقتلا نم ديزملا قيقحت لجا نم «لمأ» ىلع ةيروسلا
 نعد ةيسايسلا تانايبلا ثدحتتو .«نانبل يف تيتفتلاو
 ةيبرفلا توريب يف لما هتبعل يذلا رذقلا رودلا
 رصصاتعلا نعو . 197 ماع ننم ةيب ونجلا ةيحاضلاو

 تارياخلا عم لماعتلا نع عروتت ال يتلا ةهويشملا

 فادها قيقحت لجا نم «ةيليئارسالا» و ةيروسلا
 .«ةينطولا ةحلصملا باسح ىلع ةدودحم

 - يرب فلح بيكرت يف قشمد عورشم نا عمو
 ناف :«يثالثلا قافتالا» لثم قرو ىلع اربح لظي .ةقيبح
 ,ةديدع تايطعمو لماوع مكحب مشاه نسح عورشم
 رهش يف نايعلا ىلا رهظي امبرو .ثودحلا لمتحم ىقبي
 ذوفن فعضيس ام وهو .لبقملا ربمفون / يناثلا نيرشت
 درمتلا ىلا ىرخا ىوق عفديو .ايلك بونجلا يف ةيروس
 .لامشلاو ةيبرغلا توريب يف

 نع اذام نكلو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع يرجي ام اذه

 ؟نانبل هاجتا يف يرئازجلا كرحتلا
 قشمد نا .نيينانبللا نييسامولبدلا ضعب لوقي

 «يرئازجلا ىعسملا دض نانبل يف اهءافلح تكرح

 يف ةكراشملا رئازجلا ةلواحم هتقيرط ىلع لك دقتناو
 نم مهضعب عروتي ملو .ةينانبللا ةاساملل لح داجيا
 كرحتلل يكريما معد نع اوثدحت امدنع .اديعب باهذلا
 .اهترصاحمو ةيروس لزع لجا نم ؛نانبل يف يرئازجلا
 ةيروس نا نودقتعي نييرئازجلا نيلوؤسملا نكل
 دقو ...ةينانبللا ةمزالا لحت نا نع ةزجاع اهدحو
 نم ةددعتم عيراشم تحرطو اماع رشع دحا تدرج

 مث ...تلشفو « قشمد قافتاد ىلا ةيروتسدلا ةقيثولا

 فرط ىلا ةيروس تلوحتو .رومالا تدقعت نا ثيبلن مل
 اكرحت يعدتسي تاب يذلا رمالا .ةينانبللا ةحاسلا ىلع
 ...ينانبللا عقنتسملا يف قرغلا نم ةيروس ذاقنال ايبرع

 .,عساو يبرع كرحت ماما لاجملا ةيروس تحسفا ا!ذاو

 ةيروس نا اصوصخ .اليحتسم دوعي ال لحلا ناف
 تامادصلا ضعب ةريخالا رهشالا يف تدهش اهسفن

 نا لبق :نانبل يف عقت تناك يتلا كلتب ةهيبشلا ةيومدلا
 يذلا ينانبللا ضرملاف ...تاعارصلا ةوه عستت
 مهنا نونلعيو ءنويروسلا نولوؤسملا هنع ثدحتي
 رثكا ةيروس يف هضراوع ترهظ .هتاوادم ىلا نوعسي
 تاطلسلا يدبا نم رومالا تلفت نا ىشخيو .ةرم نم
 .ضرملا اذه نم وكشت يتلا

 قفالا يف نا ينغت ال .نانبل يف ؛ةيروسلا عيراشملاف
 ,ةيسايس وا ةيركسع تناك اذا عيراشملا هذهو .الولح
 هاجتا يف ريست تادب ةلجعلا نا ىلا اقالطا ريشت ال
 ضراو :ةريبكلاو ةريفغصلا بورحلا دلب نانيلف .مامالا

 ىلع لب ؛طقف هيلع اهتاساكعنا رصتقت ال يتلا تاجافملا
 0...هلبق .هنوؤشب نيطاعتملا

 شلك زاوف
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 اذه هسفن «8 ةفالخلا برح» ءاتش رركد له

 ؟ماعلا

 تعفر» ع وضوم نم يقيقحلا دسا ظفاح فقوم وه ام

 ؟عوضوملا اذه تادجتسم يه امو ..:نيرخآلاو
 حاحلاب ايدلاح ةحورطم .ريثك اهريغو ةلئنسالا هذه

 يف ةعلطملاو ةذفانلا طاسوالا فلتخم يف ديدش

 ةحرد ىلا .طئارتلا دادزا نا دعب ,ةبروسلا ةمصاعلا

 تاذلابو  دالبلا يف ةماعلا ةمزالا نيب  كاكفنالا مدع
 اهتالعافتو هسفن مكحلا ةمزا نيبو يداصتقالا اهقش
 !ةعنطصملا وا ةدعيبطلا

 نولوؤسملا ثدحتيب يداصتقالا ديعصلا ىلع

 نويدلا ءابعا ةهجاوم يف ةنيزخلا زجع نع ةحارص
 ةيروس نم بولطملا نا نودرويو اهتامدخو ةيجراخلا
 تارايلم " غلبم وه طقف اهنويد ةمدخل ماعلا اذه

 زواجت دق نويدلا كلتل يلامجالا غلمملا ناب املع ءرالود

 .رالود رايلم نيرشعلاو نينثالا
 ةيسنرفلا ءتسيمونوكيا ليفون ول» ةلجم لوقتو

 يتلا ةيبيرعلا تادعاسملا نا 1485/٠١/7 خيراتب
 ةئاملاب ١١ هتبسن ام ةيضاملا تاونسلا ىف لكشت تناك

 * ىلا تضفخنا دق دالبلل ماعلا يموقلا جتانلا نم
 ترمتسا يتلا ةيدوعسلا نا امك ©١148. ماع ةئاملاب

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيللحلا ١4١ -٠؟ لوا نيرشت ١5/3

 !!هدخا . .بئاج ىلا ىرخأ ةرم هلقث عضيو
 عدلا ا اا ادا 7 عل ادع و لا ا ا دا اضل 001

 نويلم ٠١٠ نم اهتاعوفدم تصلق .عفدلا يف اهدحو

 .ماعلا اذه نويلم ٠٠١ ىلا رالود
 داوملا نادقف يهف عقاولا اذهل ةيلمعلا ةمجرتلا اما

 نع ةلودلا زجعو قاوسالا نم ةيساسالا ةينيومتلا
 تاجاح ةيبلتو ةيرورضلا اهتامهم نم ريثكلاب مايقلا
 ردصم ىلا اهلوحت كلذ نم رثكا لب .نينطاوملل ةحلم
 اوتاب نيذلا نينطاوملل ةبسنلاب ةاناعملا نم ديزملل
 .ةيمسرلا رئاودلاو ةرهجالا لبق نم بهن ةدام

 تاكابتشالا نم ريثكلا نع ةيروس ءاندنا ثدحتتو

 فوفصلا يف نيدشتحملا نينطاوملا نيب ةيمادلا

 نيذلا تارباخملاو ةظرشلا لاجر نيبو ةينيومتلا
 نم ةرفوتملا ةليثضلا تايمكلا عيزون ىلع نوفرشي
 ارخؤم تاكابتشالا هذه ترركت دقو .نينطاوملا تاحاح

 .سوطرطو صمحو بلح نم لك يف
 ةحلسملا ةضراعملا تايلمع تادب ءاوجالا هذه يف

 ةلحرملا ف دومخلا نم ءيش اهباصا نا دعب ددجتت
 ماع هامح ةنيدمب يشحولا شطبلا باقعا يف) ةيضاملا

 نا دعب اميس ال :هي نينطيحملاو ماظنلا فوفص لخاد

 تارجفتملا نم نانطا ةسمخ ءافتخا تاقيقحتلا تفشك
 .شيجلا نزاخم نم

 اهذفنت يتلا ةقيقدلا شيتفتلا تايلمع رّبعتو

 هس نبع دل

1 .. 

 ىلعو ندملا لخاد ةتداثلا اهزجا وح ىلع ءاوس ةزهجالا

 ىدم نع .ةرايطلا اهرجاوح ىلع وا ةيجراخلا قرطلا
 ةلحرملا ةهجاوم يف ماظنلا هنم يناعي يذلا علهلا

 ةمهملا هذه ْق ةرهجالا ةمدخل تمضنا دقو .ةدئدجلا

 اصيصخ ةدروتسملا ةيردملا بالكلا نم ةريدك ةعومجم

 ةيروس يف نونطاوملا ردنتيو .. تارجفتملا ىلع فشكلل
 نم هل دعي مل ماظنلا ناد لوقلاب عوضوملا اذه لوح
 !«بالكلا ى وس ةيمحي

 وهو  ةحلسملا ةضراعملا طاشن ددحتل ةفاضالاب و

 يف ةيروسلا تاوقلا دضو ةيروس لخاد رمتسم طاشن

 يمسر ميتعت نم هيب طاحم وه ام لك نم مغرلاب  نانمل

 وسلا كرحتلاو يبعشلا لملمتلا لاح نا ظحالب

 ةهباشم ةديدج ةلحرم تامدقم ررفد ادب دق ةضراعملل

 اهجوا تغلبو ١868و ل5 يماع تماق ينلا لاحلل

 هتذفن يذلا ماعلا تارضالاو ةيبالطلا تارهاظتلاب

 /راذآ ١" يف ةينهملا تاباقنلا ءادنل ةياجتسا دالبلا

 19/٠. سرام

 لحلل لقيرط
 ةمزأالا هذه ةهجاوم نع ماظنلا زجع نم ديزيو

 شيعي ناك يتلا «تامزالا ةراجت» هدهشت ام ةبكرملا
 ..ةرتفلا هذه يف داسك نم ؛ةيضاملا لحارملا ىف اهيلع
 دض ةكرعملاو ينانبللا عضولا لثم تامزا نا ىتح
  ةيناريالا برحلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 تناك نا دعب ماظنلا ىلع طغض رداصم تتاب ,ةيقارعلا
 .هل قزر رداصم

 ةمزالا لحل يعسلا بابز حاتملا ربخالا بابلا مامآو

 تدهش (هقرغ لبق بكرملا نم لاقثالا يمر ساسا ىلع
 :حرطلا نم نيعون مكحلا سيلاوك

 هب كسمتي يذلا حرطلا اذه :مامالا ىلا بورهلا -

 لاثما مهيلع نيبوسحملاو «نييلعلا» نم ناكرالا ضعب
 مسحلا تايناكماب لوقي .هريغو مادخ ميلحلا دبع

 ديدج نم رضخالا ءوضلا :دسسا تغفر
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 :ةريثك تابوعص ةهجاوم يف ةوقلاب
 لك برض ناكمالاب لاري ام ينانبللا ديعصلا ىلعف -

 نف ناكو ...«يروسلا» عورشملل ةضراعملا ىوقلا

 ةيبرغلا توريب يف ةينمالا ةظخلا هجوتلا اذه جئاتن
 لايتغا ةيلمعو ةيقرشلا توريب ماحتقا ةلواحمو
 برخد يف امدق ريسلاو ؛حلاصلا يحبص خيشلا
 .ةيديشرلا ىلا اهب لوصولاو :تاميخملا

 نع قيرفلا اذه ريعف ينيطسلفلا ديعصلا ىلع اما -
  يتايفوسلا ىعسملا ةهجاوم يف نلدشتلاب هفقوم

 دقعو ةمظنملا ةدحو ديدجت لجا نم يرئازجلا

 كلذكو .رئازجلا يف يديحوتلا ينطولا سلجملا
 نم قشمد يف ءيبعش» رمتؤمل ةوعدلا ىلع رارصالاب
 بيصنتو ريرحتلا ةمظنمل ةيلاحلا ةدايقلا طاقسا لجا
 !ةليدب ةديدج ةمظنم ليكشن ىتح وا ةديدج ةدايق

 يف رارمتسالا .«.جيلخلا برح» ديعص ىلعو -

 ةدعاسمو يناريا راصتنا قيقحت ةيناكما ىلع ةنهارملا
 لاقي لاجملا اذه ىفو ..كلذ تامزلتسم ريفوت ىلع نارهط
 دق ةيروسلا ةيركسعلا تارماخملا ريدم ابود يلع نا
 حالسلا ةرسامس نم هريغو سالط ىفطصم ىلا مضنا

 .ناريأل ةديدج ةحلسا تاقفص نع ثحبلا يف

 ليمحتب لوقي نم دجوف يلخادلا ديعصلا ىلع اما
 :اهتورث ردصم يلاحلا ماظنلا ناك يتلا تائفلا ضعب
 قيرط نع .ةلحرملا ءابعا لمحت يف ربكا ةكراشم
 راجت ضعبو ةفرايصلل ىرج امك ةرداصملا وا طغضلا
 يرادالا زاهجلا يفظوم ضعبو ءادوسلا قوسلا
 .تردغ و داسفلا ةمهتب

 ملف :ةدسكع جئاتن ىلا تدا تاءارجالا هذه نا ريغ

 ةكرعملاو تاميخملاو نانبل يف لشفلا ريغ ماظنلا دصخي
 ةيبرعلا ةلزعلا نم ديزملا ريغو ,ةمظنملا دض
 هيعاسمو :؛جيلخلا برح» نم هفقوم يف ةيلخادلاو
 ةفارطا ضعب دض تاءارحاب ةيلخادلا ةمزالا جالعل

 تادادتمالا ريثنت تاءارحا يشو !!هيلع نييوسحملاو

 نم كلذل ام لكب :ماظنلا لخاد فارطألا هذهل ةيقبطلا
 !بقاوع

 «يبورهلا» حرطلا اذه ةهجاوم يف :«ةيتعفرلا» ١
 حلاصم نع ربعملا دسا تعفر حرط كانه ناك مامالا ىلا
 نم اهل امو ماظنلا اهيلا دنتسي يتلا ةيليفطلا ةقبطلا
 ,ةيلخادلا ةيداصتقالا تابلاعفلا عم ءاوس تادادنما

 ةيدوعسلا تاذلابو ةيساسسا ةبيرع ةمظنا عم ما

 ةيلودلا طاسوالا ضعب غم وا ءامهنيب امو برغملاو
 مدخت ةقطنملا يف ةنيعم تاجارفنا قيقحتيب ةينغملا

 ضرعتت يذلا جاعزالا رداصم ضعب حيزرتو اهحلاصم
 رامثتسال يروسلا ماظنلا ءوجل هتمدقم يفو .هل
 زارتبالا ديعص ىلع هيدي نيب ةقرو رخاك «باهرالا»
 برغلا ديعص ىلع جئارلا راعشلا نا ودبدو .يلودلا

 .يروسلا ماظنلا «ةنلقع» وه عوضوملا اذه هاجت

 هيادغ ةرتف يف حجن دق دسا تعفر نا يف كش نم امو

 لالخ نم هسفن ميدقت يف ةيروسلا ةحاسلا نع ةيلاحلا
 وا سيراب نم اهرادصا ددج يتلا ؛ناسرقلا» هتلجم
 بحاص هنا ىلع :ةيلودلاو ةيبرعلا هتالاصتا لالخ نم
 ىلع كلذ يف ازكرم .ماظنلا اذه يف ءينالقعلا طخلا»

 قوقح مارتحاو تايرحلاو «حاتفنالا» ىلا ةوعدلا
 وحن هجوتلاو يبرعلا نماضتلا ىلعو .ايلخاد ناسنالا
 ةيسايس فقاوم برس نا عاطتساو.ايجراخ برغلا
 ثالثلا تامزالا نه ماظنلل يلاحلا جهنلل ةرياغم
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 ةينانبللا ةمزالا يهو اهعم ىطاعتي يتلا ةيساسالا
 .«جيلخلا برخدو ريرحتلا ةمظنم ةمزاو

 ةيبرعلا تاهجلل اهب هسفن مدق يتلا ةروصلابو
 يف هتاذ ماظنلا ناكرال هسفن مدق .:ةينعملا ةيلودلاو
 يذلا طخلا اذه نا رايتعابي .ذقنملا هنا ىلع ةدروس

 تادعاسملا ةداعنسا ىلع رداقلا هدحو وه هحرطب

 سما ِق هنا ماظنلا رعشي يلا ةيلودلاو ةيدرعلا

 .اهدلا ةحاحلا

 دس ظفاح فق وه

 ,«حمس» دق يروسلا سيئرلا نا قشمد ءابنإ ديفن

 نع ثحبلا ةلواحمب لوالا قيرفلل ةيضاملا ةلحرملا يف
 نع رظنلا ضغبو .هحرط يذلا طخلل اقفو لولحلا
 لوقت ؛حامسلا اذه نم (ينطابلا) يقيقحلا هفده
 ناكرا عضو ىلا اريخا آجل دق هنا ةعلطملا رداصملا

 يتلا ةيبلسلا جئاتنلا ماما هجول اهجو روكذملا قيرفلا
 .اهيلا راشملا مهتاسرامم نم تققحت

 ةصرف منتغا هنا نع رداصملا هذه ثدحتت انهو

 فياصملا دحا) ةفنلصو ةيقذاللا يف ةحار ةرتف هئاضق
 ةعساو تالاصتا ءارجال (ةيقذاللا نم ةبيرقلا ةماهلا
 مهتحتافمو «لدجلا» يف رئاشعلاو تالئاعلا ناكرا عم

 ضيوفت ىلع لوصحلاو ةمزالاو ماظنلاو دالبلا عقاوب
 اذه ..انسانم هدجب لح يا ىلا ءوجللا نم هنكمي مهنم

 مهتعامجو «نييلعلا» قيرف هيف ناك يذلا تقولا يف
 ةمدسجلا مهئاطخاو مهتارماغم باكترا يف نيقرفتسم

 .نانيل ريغو نانبل يف
 ةوعدلا فورظ يفو .قشمد ىلا هتدوع دعبو

 عامتجالا ليجات مث بزحلل ةيزكرملا ةنجللا عامتجال
 لوالا قيرفلا ناكرا دسا ظفاح اعد .ىمسم ريغ لجا ىلا

 رصقلا يف صاخ عامتجا ىلا نييتدملاو نييزكسعلا نم
 اهيف زكر ةداحو ةلماش ةحراصم ةسلج مهعم ىرجاو
 هاجت ةيلوؤسم نم هنولمحتي ام ىلع رشابم لكشب

 ةيباهرالا تايلمعلا راثا و .نانبل يف ةريخالا تاروطتلا
 ىلع ددصلا اذه يف ةلمح نم ةيروس هتنج امو ابوروا يف

 لخاد ةزهجالا ههجاوت يذلا لشفلاو .يملع ديعص

 - ثدحت تداك يتلا ةحلسملا ةهجاوملا ةلاحو دالبلا
 نمالاو ةيركسعلا تارياخملا نيب .رشابملا هلخدن الول

 ةصاخ ءابنا بيرست تايلمعو ..ةرتف لبق يموقلا
 يف تاذلابو ةيبرعلا مالعالا ةَرهِجاو فحصلا ضعبل
 !ةساسحلا مكحلا اياضق لوح تيوكلاو نانبل

 نا لوقلاب يموجهلا حرطلا اذه دعب مهآجاف مث
 دوعيس هناو .ةيروهمجلا سيئرل ابئان لازي ام تعفر
 عيمجلا ىلع ناو رصقلا ف ةلماك هتامهم ىلونيو ابيرق
 مهل زجوأ امك .ةلأسملا هذه هاجت مهدودح اومزتلب نا

 يتلا ةيركسعلا تالقنتلا ةليكشتل ةماعلا طوطخلا

 .يلاحلا ماعلا ةياهن لبق اهيرجي فوس
 ثدحت يذلا هدحو وه ايود ىلع نا رداصملا لوقتو

 يف تاروطتلا نع لوؤسملا وه ناعنك يزاغ نا لاقو
 نا اهل قيس دق ةيركسعلا تارباخملا ةسائر ناو نانبل
 ىرخا ةهج نا امك .كلذ لوح اريرقن سيئرلل تمدق
 رومالا ديرتو ؛باهرالا»و نانبل يتلأسم يف ارود بعلت
 باضتقاب در دسا ظفاح نا ريغ .ناريا يش اددقعن

 هذه فقوتت نا وه مهملا امنا .مهي ال :الئاق لعتفم
 .لامعالا

 يروسلا سيئرلا فقوم يف «ديدجلا هجونلا» اذه
 قاوسا راجت نم دفو مايق وه رخا روطت عم قفارت
 رصقلا ةرايزب (امهريغو ةيروزبلاو ةيديمحلا) قشمد
 عضولا يف يلاحلا يدرتلا نم سيئرلل «ءىوكشلا»و
 كلذ راثا يف رظني نا هيلع ينمخلاو يداصتقالا

 اضيا ينمتلا ةغيصي هرظن تفل يف كلذكو ,؛هجئاتنو

 جيلخلا لود عم تعفر هقيقش تاقالع نا ىلا
 تاونقو قافآ حتف ىلع ةرداق نوكت امير ةيدوعسلاو
 ..ةمزالا ةدح فيفختل

 هذه لثم بيترق نا ةيروسلا رداصملا لوقتو
 رصقلا نم ةبغر نع لزعمب يرجي ال رما وه تارايزلا
 نم ةباجتسا ىقلي ديدجلا ههجوت نا راهظال هسفن
 !لالبلا تايلاعف

 تعفر ةدوغ

 نع اهيلا راشملا رداصملا لعاستت مدقت ام ءوض ىلع
 ,ديدجلا» فقوملا اذه دعب تعفر ةدوع برق لامتحا
 ارخؤم ددرت ام ىلا هابتناألا تفلت تناك ناو :هقيقشل
 .طورشلا ضعب ىلع رصي هسفن تعفر نوك نع

 ديدجلا ءروطتلا» اذه نا وه هابتنالا ريثي اممو
 ديع نب هللا دبع ريمالا هيف داع يذلا تقولا يف يرجي
 نمو .ةليوط عاطقنا ةرتف دعب قشمد ةرايز ىلا زيزعلا
 نوكي نا  ةيروسلا رداصملا لوقت امك  دعبتسملا ريغ
 هتادودرمو رمالا اذه لوح ةيدوعسلا عض ضوافتلا

 ةيبرعلا ةمقلا ذقع تالامتحا ىلع هرثاو ماظنلا ىلع
 اهل ةوعدلا برعلا ةيجراخلا ءارزو ررك يتلا) ةلجؤملا
 عم دسا ظفاح تاءاقل يف ساسالا بناجلا وه (ارخؤم
 هللا دبع ريمالا ةمهم شماه ىلع يدوعسلا دهعلا يلو
 نا ملعلا عم اذه .دادغبو قشمد نيب .؛ةيقيفوتلا»

 دق تناك ةقباسلا ةرملا ف ةيروس ىلا دسا تعفر ةدوع
 0إ!هللا ديع ريمألل ةلثامم ةرايز دعب ؛ءاضيا يه .تمن
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 _ ينويهصلا نايكلاو ..برعلا نيد ىوقلا نيزاوم يف ريدكلا راكبا عم
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 .!هاوأ ياس .يلودلا رمإلا
 جالحلا دمحم د

 تا 7 جا 0 وس داس سس جا و وت

 تاونس ثالث ذنم ةديدع ةييرع فارطا تطشن

 قرشلا يف مالسلل يلود رمتؤمل ةوعدلا ىلع
 يبرعلا يساموليدلا لمعلا زكرمتو .طسوالا | ٠

 «لاضنلا» رهوج حيبصا ىنح ةلأسملا هذه لوح

 .ةقطنملا يف لداعلا مالسلا نم يبرعلا

 امك اصوصخ - ينودلا رمتؤملا ةركف نا كش الو

 ريرحتلا ةمظنم لثم .ةيبرعلا فارطالا ضعب اهمهفت
 ةدعرشلا دك ؤت ىلودلا رمتؤملا ةركفف . مالسلا تاردايمب

 ؛مالسلا ةيلمعل يكريمالا راكتحالا باسح ىلع ةيلودلا
 فارطالا نيد نزاوتلا نم ربكا اردق نمضت اهنا امك
 .ةيلمعلا هذه عم كيباشتت ينلا ءىدابملاو

 رمتؤملا ةركفل ةحضاولا ايازملا نم مغرلاب .نكل
 اقيرط ىوس تسيل اهناب ريكذتلا بجي .ينودلا
 عم عارصلا عم يبرعلا لماعتلا يف رخآ ادودسم
 داقعنا ةلاحتسا طقف كلذب دصقا الو .ةينودهصلا

 ةضراعملل ارظن ةيقيقح تايحالص يذ يلود رمتؤم

 ,ينكلو .رمتؤملا كلذ لثمل ,ةيلسكا سالو ةدكربمالا

 ول ىتح يلودلا رمتؤملا نا لوقلا دصقا .اضيا
 يف لداعلا مالسلا هيشب ءيش نع رمثي نل هناف  دقعنا

 يبسنلا لقثلا ىف لئاهلا للخلل ةجيتن ءطسوالا قرشلا

 .عارصلا يف ةريشابملا فارطالل

 - نوكي نا نكمي الو - نوكي نل يلودلا رمتؤملاف
 رمتؤم هنكلو :ةمزلم اماكحا ردصت ةيئاضق ةئيه

 فارطالا نبي ةمواسملاو ءاقتلالا ليهستل يضاسبس

 ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا هنشي كلذل وهو .ةيذعملا

 ناف كلذلو .هنع ةرغصم ةروص وا ...ةدحتملا حمالل

 نيلامتحالا نم دحاو يف رصحني ناو دب ال هرود
 ...افقوم لجحست ةيلود ةصنم نوكي نا .الوا :نييلاثلا

 يا ىلع ةيمومعلا ةيعمجلا ف ايونس لصحي ام وهو
 نيب تاضوافملا ليهستل اراطإ نوكي نا .ايناثو .لاح
 لعجي يذلا رمالا ...عارصلا يف ةريشابملا فارطالا

 كلت نيب ةدئاسلا ىوقلا نيزاومب ةموكحم ةجدتنلا

 يف ىرخالا فارطالا دوجو نا دقتعي يذلاو .فارطالا

 اطخ ضرتفي ,ىوقلا نيذاوعرتا يغلي فوسرمتؤملا

 ١ - ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا ١41 - لوا نيرشت ؟ 83/١

 ةئيه رودب موقي نا ينودلا رمتؤملا ةعاطتساب نا
 .لقالا ىلع ميكحت ةئيه وا ةيئاضق

 ةوعدلا ضرفت ال ةيبرعلا ةحلصملا نا اذه ينعي ال
 نكل .كلذ لجا نم لمعلاو يلودلا رمتؤملا داقعنا ىلا
 هاجتاب ريسلل ةيلمع ةليسو نوكيل  يلودلا رمتؤملا
 ةيجيتارتسا نم اءزج نوكي نا بجي لداعلا مالسلا
 يف ةريبكلا ةوجفلا قييضت اهفده .الومش رثكا ةيبرع

 نكي مل نا ...ليئارسا»و برعلا نيب ىوقلا نازيم
 يلودلا رمتؤملل نكمي  طقف اهدنعو  اهدنع .اهقالغا
 . جئاتن يطعي نا

 ...هداقعنا درحمب يل ودلا رمتؤملا ناب ضارتفالا اما

 ىلا يدؤي فوس .ةفورغملا ةيبرعلا طورشلاب ىتح
 وهف ةيلودلا ةيعرشلا عم. ينودهصلا ودعلا بواجت
 ىلا لوصولا ةيفيك نع فورعم وه ام لك لمهي ضارتفا
 هنأكو ىلودلا رمتؤملا دامتعاو .يسايسلا رارقلا
 نم ةيلاخ ةرايسب رفسلا لثم هلثم ةيبرع ةيجيتارتسا
 .دوقولا

 ىلع لمعلاب نوئطخي برعلا نا لوقلا نكمي انه نم
 نمك كلذد مهو .ةلحرملا هذه يف مالسلل يىلود رمتؤم دقع

 ال هنا فشتكي مث دوهش ماما لازنلل همصخ وعدي
 نا نكمم ال ىنودلا رمتؤملل ةوعدلاو .احالعس لمحبي

 .هتكرعم ضوخل دادعتسالا نع اليدب نوكي
 الف يىلودلا رمتؤملا ةكرعم ضوخل دادعتسالا اما

 فينشتل تاباطخ وا ؛لمع قاروا٠ ريضحت ىلع رصتقي
 قيسنت ىلع رصتقي الو ىتح .اهب روضحلا ناذآ
 تادادعتسالا هذه لكف ...ءاقدصالا عم فقاوملا

 لفاحملا يف انصقني ال يذلا يمالعالا بسكلا سسانت
 وه دارملا ناك اذا بولظملا نادعتسالاو .ةيلودلا

 ضوهنلا بلطتي  ههبشي ام وا لداع مالس قيقحت
 .يبرعلا قحلا لجا نم ةيلاضنلا ةردقلاب

 بقارب وهو يبرعلا ناسنالا هاشخي ام رثكاو
 رمتؤملا لجا نم ةيسامولبدلا ةيبرعلا تاكرحتلا
 .يبرعلا دهجلل اصيخر اليدب تحبصا اهنا يلودلا
 ةيبرعلا ةمظنالا اهب فتلت ةطفاي يلود رمتؤمب ةبلاطملا
 .هتقشمو لاضنلا ءانع نع اهيضغتو

 فوسو مويلا قطنملا اهفشكي يتلا ةقيقحلاو
 مزلي امب نوبلاطم برعلا نا يه ادغ خيراتلا اهفشكي
 ...ةقطنملا ىف ىوقلا ندراوم يف رييكلا للخلا حيحصتل

 حلوا ينودلا رمتؤملا دقعنا اذا كلذب مهبلاطي مهقح ناو
 .دقفنب

 اهل ةيقدقح ةصقب متتخا نا ديفملا نم نوكم دق

 ةئيه تناك امدنع :ةيلودلا ةسايسلل ةيسنلاب اهانعم

 لوال اهيلع تضرع نيح نيطسلف ةيضق شقانت ممالا
 نا نيطسلف ميدسقتل نيديؤملا دحا لاق ؛ 1441 ةنس ةرم

 مهنال دوهيلا يضري رارقب جورخلا ةدحتملا ممالا ىلع
 لباق ريغ برعلا حلاصل ارارق نا لاقو .ىوقالا فرطلا
 ىلع ةيلودلا ةمظنملا ءاضعا ناك اذا الا ذنفنتلل

 رارقلا اما .رارقلا ذيفنتل مهدونجب غربتلل دادعتسا

 !ةيلوؤسملا كلت لثمب مهلقثي الف دوهيلا يضري يذلا
 نم امامتو امئاد ولحي ال يسايسلا رارقلا نا حيحص

 هنكل ...لدعلا ف ةبغرلا وا مولظملا ىلع فطعلا عقاود

 نيزاوم ةلداعمل ةمجرت ءيش لك قوفو ءيش لك لبق
 عم قباطتب ال يذلا ةظقدلا ملاع وه اذه .ىوقلا
 [ل. حالحالا ملاعب فسالا
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 نال ىدت هئداه لعق در :عئاطلا دلو

 كنيس يع ا ا _

 «نيرهش لبق ظ

 هحجو ,2هداد دلو راتخملا 0 تحاظا ينلا هب

 ةملك :عئاطلا دلو ةيواعم يناتيروملا ويكمل

 تاءارجا دعب .مزاللا نم» :لاق ام نيب نم اهيف لاق

 دوسب نا ,مهقوقحو نينطاوملا تايرح ةداعاو وفعلا

 !«ةنينامطلا وج

 اهنا دحا لايب راد الو ءادحا «ةدينامطلا وح دوسب

 ريذحت ىلع يوطنتو ,يتآلا نم اسجوت اهءارو يفخت
 لكاشملا دقعا ريجفتل ءافخلا ف ءيهت تناك رصانعل

 اضرا هتدحو ددهتو ءادلب هجاوت نا نكمي ينلا

 .ةيموقلا تايلقالا ةلكشم يشو .ابعشو

 :عئاطلا دلو ماظن لخاد اهتادادتماو كلت رصانعلا

 نم ةراشا اهنا ىلع ةلاسرلا ...ةلمجلا كلن تملست

 تايلمع ةلسلسب تدرف .اهرما هفاشتكاب ماظنلا

 مساب «نايب» ةسارد عي زوتب اهتادب :ثادحالل ليجعت
 ميسقتب اهيف تبلاط ةبصعتم ةيجنز ةعومجم
 جونزلاو برعلا نيب ةفصانم ةيموكحلا فئاظولا
 ,ةفاك ةيميلعتلا لحارملا يف ةغللا رايتخا ةيرحبو.الوا

 ميمعتو .ايناث :ج ونزلل ةيسنرفلا ةغللا ترانخا دقو

 لئاسو يف ةيلحملا ةيجنزلا تاجهللا تامادختسا

 امك .اثلاث نويزفلتلاو ةعاذالا اهنمدقم ىفو مالعالا

 -1"مااملا نمصلتات مهخضإأات 5

 و هيوم سماوي سمح د ددجووتةمتا» “دهس وح قود جروح دو

 !كانه ناك :يفاذقلا

 ايين ةيليف ةهظنإ هر ةلغ
 ووو رس ل و بم

 ايناتير وم يف مكحلا ماظن بلت ةلواحب
 !«نيغلو»» ىلإ اهرطغو

 دك دم دم حسا وم»_ ةووجسلا# ١ صد .٠ ةسساو> سووا سوم - هيج هس حج مساس » وجوب هع احوومتتسوو سفاوول ناوج د ووجيصص سح .تننسستلات» دج محسوس سس

 ةيلقالا نداهطضاي هتمهتاو ةدشب هاظنلا ىلع تلمح «ةيحيحصتلا ةكرحلا» ىركذ يف

 .ةيجنزلا
 ةلحرب ؛عئاطلا دلو سيئرلا ماق :لباقم كرحت يفو

 تاذ يديهيك ةيالو اهنمو ةيبونجلا تاظفاحملا ىلا
 تارهاظتلا نم ةلسلسب كانه هجاويل :يجنرلا لقثلا

 دعب ام ىف تروطت يتلاو .هماظن طاقساب بلاطت يتلا
 .ةيالولا مكاح اهتيحض حار فنع لامعا ىلا

 طوشكا ون ةمصاعلا يف اهتيحاص كلت فنعلا لامعا

 رييست بناج ىلاف ,رخآ عون نمو .ةلئامم تاكرحت
 ,ةمصاعلا يف ؛ميكنس» ةسماخلا ةرئادلا يف تارهاظت
 ودما نا» اهسأر ىلع فقي يتلا نمالا ةزهجا تنش
 نم ةلمح .يجنز وهو .ةيلخادلا ريزو «يلاباب
 ةينطولا ىوقلا رصانعو زومر تفدهتسا تالاقتعالا
 اهنيب ءاقل دقعل ىرخالا يه تدانت يتلا .ةيموقلاو
 اهتعزو يتلا ةساردلا هيلع يوطنت ام ةساردل
 ةدحول ديدهت نم ؛ةيرصنعلا ةيجنزلا ةعومجملا
 نيب ينطو راوح حنف ىلا ةوعدلا ىلا ت تهتناو .دالدلا

 زواجت هاجتاي ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا ةفاك

 ةدحو ددهنت يتلا تارماؤملا كو فوقولاو تافالخلا

 .ضرالاو بعشلا
 نيح رمألاب هتفرعم دعبو .هبناج نم عئاطلا دلو

 اهنآب تالاقتعالا هذه ع وضوم رسف . ةمصاعلا ىلا داع

 اهناو :ةينطولا ىوقلا نيبو هنيب ةوه قلخل ةلواحم

 دعاصتت تآدب يتلا تاكرحتلاب ةقالعلا ةعوطقم ريغ

 ةرازو نم يلاباي» داعبا ىلا دمعف :بونجلا طاسوا يف
 فوفص يف تارييفتلا نم ةلسلس ءارجاو .ةيلحادلا

 ةرماؤملا نا اهرثا ىلع فشتكيل شيجلاو ةطرشلا
 ةدحو امناو :ةنينامطلا طقف فدهتست الو ,ةريبك تناك
 .ةماظن اهعمو اهدوحجوو ؛دالبلا

 نيب تابارطضا قلخب ادبت .ةرماؤم تناك دقل
 ىلوالا تاونسلا ىلا دالبلاب دوعت ,جونزلاو برعلا
 تغلب يتلا رزاجملاو .يمادلا عارصلا ثيح لالقتسالل
 - كلت اهبلا تهتنا امك يهننت الو ... 57 ماع اهحوا

 لب  ريجفتلا لماوع ىلع ءاقبالا عم ينطولا قافولا
 ماظنلا لخاد نم ةعومجم بئرت ذا ؛ دعبا ىلا بهذت

 هقيقشو صيرخوب يالوم ديقعلا اهسار ىلع فقي
 ماظن بلقل ةفدارم ةرماؤم يفاذقلا نم نيبرقملا دومحم
 .نويلحملا نويعويشلا كلذ ىف امهدناسي .مكحلا
 ميسقتلا ىلا ,قبسم قافتابو ؛ايناتيرومب رمالا يهتنيل
 مضني لامشلاو ؛ةيجنز ةلود» بونجلا :نيرطش ىلا
 ةدايق تحت ,؛ةيوارحصلا ةيروهمجلا» ىلا
 ؟كلذ ىلع عئاطلا دلو لعف در ناك اذامف ...ويرازيلوبلا

 مهتمدقم فو ةرماؤملاب نوعلاضلا لقتعا .اعبط
 .هتايلوؤسم ةفاك نم هديرجت دعب صيرخوب ديقعلا
 فقت ةريثك لود :تآاجافملا تناكف تامكاحملا تادبو

 نيب ؛لاملاو حالسلاب اهيحانج تلوم دقو ةرماؤملا ءارو
 نيمهتملا نم ىل والا ةيجولا تافارتعا بسح لودلا هذه

 ينويهصلا درج لع دمعت رهشلا ةياهن جهكوح ينلا

 ؟|ذامل

 نولوقي نيبقارملا نكلو ,دعب ملكتي مل عئاطلا دلو
 لك لمعي وهف .فورعم ينويهصلا نايكلا صخي ام نا
 ,هنع تدعب .ةيبرعلا راطقالا رتوت ةدايز هنأش نمام
 ريثي الو .هل ةبسنلاب يعيبط رما اذهو ,تبرق ما
 ءاقتلا وه بارغتسالا ريثي يذلا نكلو ؛ابارغتسا
 ايناتيرومف .رئازجلاو ايبيل يططخم عم هططخم
 تناك امناو نيماظنلا نيذه عم تاوادعغ اهل تسيل
 لمعت اهتمكح يتلا مظنلا فلتخم تحتو رارمتسابو
 عاب اهل سيلو .امهعم راوج نسح تالص ةماقا ىلع
 اذا الا مهللا ...امهنوؤش يف لخدتلل دتمي نا نكمي
 امهنيب دايحلا ىلع فوقولا عئاطلا دلو ةلواحم انربتعا
 جز ضفر دقف امهنوؤش ْف االخدت برغملا نيبو
 عارص ةطرو اهبتجو .ءارحصلا ةلكشم يف ايئاتيروم
 سيئرلا هيف اهطرو ؛هلامتحا ىلع اهل ةقاط الو فلكم
 .ةلاديه دلو قياسلا

 نكمي ال ,يناتيروم يسايس بقارم لوقي .ةقيقحلا يف
 كلذكو .رئازجلل ةبسنلاب كلذ ريغ ىرخا بابسا داجيا
 كلملا ىلع درلا لواحي ودبي امكو هنا ىلا ةفاضا .ياذقلا
 ناك يذلا داحتالا ءاغلا ىلع همادقال يناثلا نسحلا
 ويراسيلوبلا معد ىلا ةدوعلاب سيل .امهعمجي
 كرتعملا ىلا ايناتيروم عفدب امناو .طقف لاملاو حالسلاب
 انوضع اهجمد دعب ...ءارجضلا برح قف

 رطق قيزمت باسح ىلع كلذ ناك ناو ؛ويراسيلوبلاب
 نطولا مسج نم هنم ءزج خلسو - اينئاتيروم  يبرع
 ءيش الو يفاذقلا هنا ...لاح لك ىلع ..؟!يبرعلا
 []! برغتسم

 يواعيسلا دمحم
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 و ١ دج هوو - دهم تا##

 0 عا ع حو وم دعو وو“ ندا مت 0000

 ١ ثادحا نا لوقلا نكمي .زاجملا نم ليلق عم
 .ةرمتسم لازن ام ندع يف رياند / يناثلا نوناك

 ىلع رهاظ ريغ داحلا يلاتقلا اهرهظم ناك ناو د
 لوصح نودكؤي نميلا نم نيمداقلا نأب املع .حطسلا

 لوصح نع يضاملا رهشلا تثدحت ةريثك ةيمالعا

 ةيركسعلا تانكثلا ضعب فصقك ربكا تايلمع
 .ةيعفدملاب

 نا دمحم رصان ىلع قياسلا سيئرلا طاسوا دكؤتو
 وه اددحم اضرغغ مدخت ةدودحملا تايلمعلا هذه

 ةيسايسلا يعاسملا جئاتن راظتناب ءاوس .احوتفم
 وا ,رصان يلع هيلا ليمي ام وهو ,يملس لح داجيال
 مسحلا ةيلمع ةرشابمل ةمئالملا فورظلا راظتناب
 .هب نوطيحملا ناكرالا اهيلا ليمن يتلا يركسعلا

 يه ثادحألل ىرخألا رهاظملا ىقبت كلذ عم
 نأب ةمصاعلا ندع يف روعشلا دوسي ثيح ةيغاطلا
 لياق ريغو تقؤم عضو وه يلاحلا عضولا

 رجفنت نا ةظحل ةبا يف سانلا رظتنيو ...رارمتسالل
 ةرم ةفينع ةروصب مكاحلا قيرفلا لخاد تافالخلا
 رصان ىلع ةعامج مايق نورظتني مه امك امامت ...ىرخا
 بعشلا طاسوا يف اعساو ادييات ىقلي ريبك موجه نشب
 غيصلل رقتفي لازي ام ديياتلا اذه ناك ناو .شيجلاو
 هاجت ةيبلسلا ةدعاق ىلع همظعمب موقيو .ةيميظنتلا
 كانه نا ةعلطم رداصم دكؤتو ..نييلاحلا ماكحلا
 نيدعتسم شيجلاو ةرادالاو بزحلا يف نيريثك
 يحوي ام ءيش لوصح لاح يف رصان يلع ىلا زايحنالل
 نآلا مه نيح يف ؛يلاحلا مكحلاب ةحاطالل يدجلا لمعلاب
 ماكحلل يظفللا ديدأتلا نورهظي وا تمصلاب نوذولي

 .نددوحوملا

 مهسقنا ماظنلا باحصا نا ركذلاب ريدجلاو
 ريغ لازي ام هنا ساسا ىلع عضولا عم نولماعتب
 نوقلحتيو مهنيب اميف تافالخلا فصعت امنيب .رقتسم

 ةيرئاشع تاباطقتسا قفو ضعبلا مهضعب ةهجاوم يف
 .رخآلاب اهنم لك صبرتي ةديدج ةيوهجو ةيلبقو

 ملاس ماعلا نيمألل ديدجلا بئانلا زرب نا دعبو
 بجومب ماظنلا يف يوقلا لجرلا هنا ىلع دمحم حلاص
 هتيفلخ بجومدو ثادحالا لالخ هبعل يذلا رودلا

 عيطم حلاص تخا نباو (علاضلا لئابق نم) ةيلبقلا

 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  77-14١لوا نيرشت ١63

 قرت د ةلاحو و ...ةيضاملا ةبرجتلا نوه 0 انودقتنب رصان يلع ناكرا
 ديدج لصف راظتناب يبونجلا نميلا ىلع رطيست

 ا م كك ها ا سلا

 لبق همادعا ىرج يذلا قيسالا ةيجراخلا ريزو
 يذلا تاغردملا حالس يف ذوفنلا بحاصو ...تاونس
 تادب ...يناثلا نوناك يف يركسعلا مسحلا ةادا ناك
 ةيوق ةديدج ةلتك زورب عم ريغنلاب ىوقلا نيزاوم
 مادصلا لالخ يوهجلا دايحلا عقوم نم تدافتسا

 يتلا (تومرضح ىلا ةبسن) ةيمرضحلا ةلتكلا يهو
 ماعلا نيمالا ضيبلا ملاس يلع نم لك اهيلا يمتني
 دنعس دمحمو ةلودلا سيئر ساطعلا ركب وبا رديحو

 ميساب فورعحملاو مرضخملا نمالا لسحر فاد

 عقوم يف ايلاخ ربتعي يذلا وه ريخالاو) .ءنسحم»
 نيمالا طخ ىلع نابوسحم نينثالا ناب املع ... (ةوقلا
 .ليعامسا حاتفلا دبع قيسالا ماعلا

 حلاض ملاس فاعضا نم ةيمرضحلا تنكمت دقو
 رهش يف ةيزكرملا ةنجللا اهتدقع يتلا تاعامتجالا لالخ
 مسحت مل تافالخلا نأب املع .يضاملا ربمتبس /لوليأ
 (يلوادتلا رمتؤملا) ءسنرفنوكلا» ليجأت ىلا تدا دقو
 ربوتكا /لوا نيرشت يف هدقع اررقم ناك يذلا
 ماع ويلوي /زومت رهش ىلا هليجات متف ...يراجلا

 . /1 ١

 عضو نم يناغت دالبلا نا هلك كلذ ىلا فاضي
 دقو .ةيلخادلا ةمزالا ةدح نم ديزي «درتم يداصتقا

 يضاملا فيصلا لالخ ندع ةافصم فقوت ىلا رمالا لصو

 طقنلا لوصو مدع ببسب رهش نم رثكأل لمعلا نع
 بلظ دقو ...هريركت ىلع لمعت تناك يذلا يناربالا
 طقنلا ضعيبب مهدم يتايقوسلا داحتالا نم ندع ماكح
 يويحلا قفرملا اذهل يئاهنلا فقونلا فالحل ماخلا

 .دالبلا ف يداصتقا قفرم مها ربتعي يذلا

 نيديعصلا ىلع اما ,يلخادلا ديعصلا ىلع اذه
 لاّرت ام ثيح ءاريثك فلتخي ال رمآلاف :يل ودلاو يبرعلا
 يف ددرتت اهلك نكت مل نا  ةيبرعلا لودلا مظعم
 .رقتسم ماظن مهنا ىلع نييلاحلا ندع ماكح عم لماعتلا
 دومصلا ةهبجد يف ندعل ةفيلح تناك يتلا مصضاوعلاف

 رصان يلع عم ةيوق اروسج ميقت لازت ام ءيدصتلاو
 ام ىرخالا ةيبرعلا مصاوعلا نا نيح يف .هتعامجو
 .ءيشلا ضعب ةلوجخ ددجحلا ماكحلاب اهتالص لازن

 عم مهتاقالع عيبطت ماكحلا كئلوا ةلواحم نم مغرلاب
 اذه يف ةردابم نم رثكاب مهمايقو جيلخلاو ةيدوعسلا
 .دودحم حاجن الا مهل ققحتي نا نود ليبسلا

 نميلا عم تاقالعلا رثاتست ةيبرعلا لودلا نيب نمو

 اذه لوح ءاعنص ءاينا ديفتو ,ةصاخ ةيمهاي يلامشلا

 عضولا يف دجي حلاص هللادبع يلع سيئرلا نا رمالا
 هاجت :«لجر ةدر» ب مايقلل ىلثملا هتصرف يلاحلا
 يف ايلاح مكاحلا قيرفلا لّمحُي ةقباس ةيندع تاردابم
 ةوقلل ءوجللا تاردابملا هذه نمو .اهتدلوؤسم ندع

 بونجلا يف شيجلا هيف ناك يذلا تقولا يف 1417 ماع
 لالخ نم زازتبالل ءوجللا وا :قوفتلا نم ام دحب عتمتي
 ناك يذلا يزيجعتلا يودحولا عورشملا ضرع

 ءاسؤر نوكي نأب لوبقلا عم ةيروفلا ةدحولا» نمضتي
 نوكي نا ىلع لامشلا نم ةيودحولا تاسسؤملا لك
 عضولا نا ىلع كلذ يف ةنهارملاو «بونجلا نم مهماون

 رداقلا وه نوكيس يلاتلابو ارارقتسا رثكا بونجلا يف
 !ةدحولا ةلودب مكحتلا ىلع

 رداصملا لوقت ام ىلع ,حلاص هللادبع ىلع سيئرلا
 ىلع ةوقلاب روعشلا عقوم نم فرصتي .اهيلا راشملا
 رضان يلع عضوو يركسعلا هعضو نا رابتعا
 يركسعلا رابخلاب حيولتلا نم هنانكمي .هتعامجو
 نا نوفخي ال ءاغنص ف مكحلا ناكرا ضعب ناب املع)
 ريغ تايفوسلا ناو ,حوتفم يركسعلا مسحلا قيرط
 يف ةيلخاد ربتعت ةكرعم هاجت لخدتلا ىلع نيرداق
 حيولتلا اذه لظ ىف وهو . (دالملا نم يبونجلا رطشلا
 هحرطمدل هالعا ضورعملا يودحولا عورشملا ىلا دوعب

 نم ةيودحولا تاسسؤملا ءاسؤر نوكي نا يا ابولقم
 نا رداصملا فيضتو ...لامشلا نم مهباونو بونجلا
 سلبارط ءاقل لالخ حلاص ىلع سيئرلا هحرط ام اذه
 .ساطعو قفاذقلا عم نيثالثلا

 ضرخ نع مغرلابف يودلا ديعضلا يلع افا
 نمحلا عبس عيدتالع نيججحت ىلع تاجموبتلا
 ,مهل ةيسنلاب يجيتارتسا عقوم يذ دلبك «يطارقميدلا
 .:هفاكح عم ءاوحالا بيطرت تالواحم نم ءيشم

 تالايقتسالاو تالاقملاو تاحيرصتلا ضعييو

 ...مهعم ءاوجالا بيطرت فدهتست يتلا ةيلوكوتوربلا
 ةزه نم رثكا نم يناعت لازت ام تاقالعلا هذه نا ىقبي

 قتلا تح > اهراثأ تلازم .ندع ثا دخلا
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 .ىلمعلا ديغصلا ىلع

 مهل اهمدقي يتلا تانيمطتلا لك مغرب تايفوسلا نا- ١
 نوناك ١١ ثادحا ناب نورعشي اولازام ددجلا ماكحلا
 ساسالا تحت ةيضرالا ةزهلا ىوتسمب تناك يناثلا

 .كانه مهدوجو هيلع موقي ناك يذلا
 يميظنتلاو يجولويديالا ءانبلا لك رايهنا نا- ؟
 تايفوسلا دقفا دق .ينينيللا - يسكراملا بزحلل
 ةعسا و ةلاح كانه نأب املع .ندع يف مهدوجو «ةيوهد

 .دالبلا يف رشتنت تادب تايفوسلل ءادعلا نم
 ثادحالا لالخ مهفقوم باصأ يذلا ددرتلا نا

 ةيميمص اودقف مهنآب ةياهنلا يف نورعشي مهلعج
 ...!نيقرطلا عم ةقالعلا

 يلاحلا ماظنلا تادادعتسا قلقب بقارت وكسوم نا +

 يعسلا تالواحم يف ؛مهيلع ةزيزع» ةقرو نم رثكا عيبل
 لودو ةيدوعسلا نم ةيويح تادعاسم ىلع لوصحلل
 .جيلخلا

 مهف نوبعصتسي ددجلا ندع ماكح لازي ام لباقملاب 4
 كسمتملا مايرم اليه وتسغنم يبويثالا سيئرلا فقوم
 ةيملس ةيوسن ىلا يعادلا و رصان يلع قباسلا سيئرلاب
 ةبغر نع لوزعمو صاخ يبودثا فقوم هنا ىلع
 يلاحلا عضولا ةيرارمتساب كشلا اهماوق ةينايفوس
 !ةقلقلا هتبيكرتو

 ام برغلا يف اميسال  ىرخالا لودلا نا كلذ لياقي
 كلفلا نم دعب جرخت مل اهنا ىلع ندع ىلا رظنت لازت
 !ينتايفوسلا

 ندع ىلع رطيست يتلا بقرتلا ةلاح داعبا يه هذه

 يناثلا نوناك ١1 ثادحا ةريسا لازت ام اهنأب يحوتو

 .ثادحالا كلت نم ةلجؤم ةديدج لوصف راظنناب يهو

 رماد يلع ركسفم يق
 ركسعم .رخآلا ركسعملا ىف عاضوالا يه ام نكل

 نيب القنتم شيعي يذلا رصان يلع قباسلا سدئرلا

 ؟انابنا سيداو ءاعنض

 ركسعملا اذه ىف عاضوالا نا ةعلطملا رداصملا لوقت
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 :ةريثك ابابسا كلذل ناو ...ماري ام ىلع تسيل اضيا

 ىلا نورظني نولازي ام هتعامجو رصان يلع نا ١
 هتجلاعم ناف يلاتلابو .يبزح قاقش هنا ىلع قاقشلا
 اعوضوم سيلو .نييبزحلاو برحلاب صاخ رما يه
 ةينطولا ىوقلا لكو بعشلا لك ىلع اجورظم اينطو
 .ةينميلا
 حيري مل تايفوسلا رسخ يذلا قيرفلا اذه نا - "

 وحن هجوتلا مدع ىلع اصيرح لاري ام وهف .مهموصخ
 ما يبرعلا ديعصلا ىلع كلذ ناك ءاوس موصخلا كئلوا

 نع قيرفلا اذه ناكرا دحا ربعيو .ىلودلا ديعصلا ىلع

 يمرن الو تايفوسلا يدجتسن ال نحن» :هلوقب كلذ
 !؛ةيدوعيسلا ىلع انسفنا

 مهل رظنت اهسفن ةيدوعسلا نا ملعلا عم اذه

 ؛يمدقتلا مهحرط ببسب الوا :جودزملا كشلا راظنمب
 ةدحولا عوضوم هاجت ةمئادلا اهتيبلس ببسي ايناثو
 اهقيقحت ىلا برقا قيرفلا اذه نا رعشت يهو .ةينميلا
 يفخي الو .يلامشلا نميلا عم لماعتلا يف ةيدج رثكاو
 قيرفلا يذغت ضايرلا نأب مهتعانق قيرفلا اذه ناكرا
 !...لامشلا عم ؛ةموصخلا قيرفد هرايتعاب مكاحلا

 قيرفلا لثم هلثم .يلخاد للخ نم قيرفلا اذه يناعي-
 ٠ :ةديدجلاو ةميدقلا هباسسا للخلا اذهلو .مكاحلا

 ةوق بحاص لصألا يف نكي مل دمحم رصان يلع نا-أ
 هدامتعا ناك لب .يندعلا ماظنلا لخاد هب ةصاخ

 هيلعو ...ىوقلا نيب اميف نزاوتلا ةبعل ىلع ساسالا
 .ةيلك ةروصب هل نيلاوم اوسيل نآلا هلوح نيفنلملا ناف

 0 يا.
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 مهموصخ حبري ملو تايفوسلا

 ةيلوؤسم هنولمحي هقيرف ناكرا نم ضعبلا نا - ب
 هيلع نوذخايو .ندع يف رومالا هيلا تلآ اميف ةريبك
 ةليوطلا فالخلا ةرتف لالخ مسحلا يف رمتسملا هددرت

 اميف نوركذتسي اوادب مهنا فيرطلاو ...ثادحالا لبق
 ةرتفلا كلت ىف هيلع هنوقلطي اوناك يذلا بقللا مهنيب

 ةبالص مدع ىلا ةحضاو ةراشا يف ءابحرم ىلع» وهو
 ةمواسملا ىلا هلدمو ءاهيلا راشملا ةرتفلا لالخ هفقاوم

 .ةشهلاو ةعيرسلا تاحلاصملاو

 ريسخ :ىصان يلع

 لالخ ندع نم ركبملا هجورخ نا هيلع نوذخاي  ح
 ,عارصلا ميسح نم ةهموصخ نكم يذلا وه لافقلا

 ى وقلل طابحالا نم اعون لكش ج ورخلا كلذ نا رابتعاب
 ةجرد ىلا حرطلا اذه يف ضعبلا حطشيو .هل ةديؤملا
 .ندحلاب هماهنا

 لحلا يعاسمل رمتسملا هءوجل هيلع نوذخابي - د

 مسحلا ةوق دادعال يناديملا لمعلا نع اليدب يسايسلا
 شيعلا ىلع رمتسملا هرارصا كلذكو .يركسعلا

 دئاق ةايح ىلا لاقتنالا نم الدب :ةلود سيئرك لماعتلاو
 .ةلبقملا ةحلسملا ةروخلا

 رصان يلع نم يدقنلا فقوملا اذه ناكرا مه نم اما

 وا هعم اوجرخ نيذلا نويركسعلا يساسا لكشب مهف
 ىلع مهزرباو لوالا نوناك ثادحا دعب هب اوقحتلا
 كلذكو ... ثادحالا لالخ شيجلا ناكرا سيئر هويلع

 ناك يذلاو قبسالا ناكرالا سيئر ديبع ملاس دمحا
 .حلسملا مادصلا ثدح امدنع ايبويثا يف اريفس

 ظفاحم .يلع دمحم وه قيرفلا اذه يف نييندملا زرباو
 ...قياسلا نيب

 اذه ناكرا نيب عمجي ام نا ةعلطملا رداصملا ديفتو

 نيبا يتقطنم ىلا نومتني مهنوك ىلع رصنقي ال قيرفلا
 نيقحتلملا نم ةقحاسلا ةيرثكالا امهعمو) جحلو
 فقوم مهعمجي كلذ نم رثكا لب (رصان يلع ركسعمل
 نميلا ةبرجت ديعتسي .كرتشم يسايسو يركف يدقن
 اهيناوج ةفاك نم ةقباسلا ةرتفلا يف يطارقميدلا
 يف ءيوابوط» يركف ططش كانه ناك هنأب فرتعيو
 ريهامجلا نع ايلك الصفنم هلعجي ناك لكشب هتيسكرام
 يارلا اذه باحصا رصيو .هيف شيعت يذلا عقاولاو
 يموقلا ركفلا ىلا ةدوعلاو ةعجارملا بوجو ىلع
 عقاولا ةءارق ىلا ليبسلا هرابتعاب .لقتسملا يمدقتلا

 ىلا ليبسلا يلاتلابو ةحيحص ةءارق يموقلاو ينطولا
 زفقلا لدب عقاولا اذه تالكشمل ةداجلا ةجلاعملا ميدقت

 ةدحو عوضومل ةريبك ةيدجب نورظني مهو .اهقوف
 نورظني امك .اعم نا يف ةيموقو ةينطو ةلاسمك نميلا
 ىلع لقتسملا يمدقتلا فقوملا ةلاسمل ةريبك ةيدجب
 ركسعملا عم ةقادصلا ساسا هرابتعاب يلودلا ديعصلا

 نود ؛ صاخ لكشب ينايفوسلا داحتالاو يكارتشالا
 اهب نوفصي يتلا «خسنلاو ةيعبتلا عقاوم» ىلا قالزنا
 .ةيضاملا ةلحرملا طخ

 ىلا ءوجلل هسامح يفخي ال قيرفلا اذه ناامك

 يركسعم يف ةيلاحلا ةطيرخلا ملاعم نيه هد

 ملاغم عبطلاب يهو .يبونجلا نميلا لخاد عازنلا
 طغضلا رداصم نم ريثكلل ةضرعمو ةكرحتم

 يف يلغي يذلا لجرملا ةياهنلا يف ىقبت اهنكل ...ريثاتلاو
 عقوملا يذ يبرعلا رطقلا اذه ريصم هلخاد

 ...يفودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع يجيتارتسالا
 تايطعملا ةهجاوم يف حورطملا لاؤسلا لظيو

 :ةالعا ةضورعملا

 :ةيضرالا ةزهلا» قايس يف رثكا رومالا روهدتت له
 حنست ما ؟ةيميظنتلاو ةيجولويديالاو ةيسايسلا
 دالبلا ذقتد يمدقت يموق ينطو لح ماما ةصرفلا

 [1؟ملسا ةروصب اهتبرجن ددجيو
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 ذ ةيضقلا

 :ناموش دمحم  ةرهاقلا

 «دفولا» ةفيحص ررحت سيئر بئان ىلع ضيقلا

 اعيزوت ةيرصملا ةضراعملا فحص رثكا

 ىلع لوصحلا ةلواحم دعب زازتبالاو ةوشرلا ةمهتب
 سيئر يناضيبلا نمحرلا دبع نم هينج فلا

 يحصلا فرصلا عورشمل ةيراشتسالا ةعومجملا

 جوز مهنيب ءاطسولا نم ددع لالخ نم .ةرهاقلاب
 حقئفلا وبا دمحا نباو :نيدلا جارس داؤف ةميرك

 .«دفولا» ةفدحص ىف فورعملا بتاكلا

 نم بلطي ءاطسولا هغاصض يذلا قافتالا ناك

 يتلا ةيفاحصلا تالمحلا فقوي يضقي يناسضببلا

 هكلمي يذلا ةربخلا تيب دض «دفولا» ةفدحص اهمظنت

 يحصلا فرصلا عورشم ىلع فرشيو ينئاضمملا

 تاموكح هليومت يف كرتشت يذلاو .ةرهاقلا ةنيدمل

 ىقتلا لعفلابو .ايناطيربو ةدحتملا تايالولاو رصم
 ريرحت سيئر بئان قلاخلا دبع ديعسي يناضيبلا
 متو ,ةرهاقلا قدانف دحا يف نيطيسو روضحب ءدفولا»
 .ويديفلاب» نمالا ةزهجاو ةبايتلا هتلجس يذلا قافتالا
 نمالا ةزهجا دعاس يذلا يناضيبلا نم غالب ىلع ءانب

 ىلع ضبقلا ءاقلا ىتح هتالاصتا ةعباتم ىلع ةباينلاو
 .غلبملا ميلست ةعاس نيطيسولاو قلاخلا دبع ديعس

 ةينونق لاشم
 .دفولا» بزحب نيمهتملا تاقالعو ةيضقلا تيقوت

 دعب اميس ال ةيسايس ةجض ثدحا نيدلا جارس ةرساو
 ةيضقلا ليصافت رشني ةيموكحلا فحصلا تمتها نا

 فحص ةيقادصم يف نعطلل رريمك اهمادختساو

 اهيلع نيفرشملاو ,دفولا» ةديرجو .ةماعب ةضراعملا
 ىلا نييفاحصلا ةباقن عضولا اذه عقد دقو .ةصاخب

 اآديملا ةاعارمو ةنهملا باداب مازتلالا فدصلا ةدشانم

 .هتنادا تبثت ىتح ءيريب مهتملا ناب ينوناقلا

 تبق ىكاة ثا لغد كونا ةصراعملا فحص ناف كلذك

 كلذ ناف :ةضراعم ةفيدحص يف رثكا وا فاحص فارحنا

 داسف وا ةقيحصلا يف نيلماعلا لك فارحنا ينعي ال

 ةيبلسلا راثآلا نم بتاك ٌريغ رذحو .ةضراعملا فحص

 نيفاحصلاو ةفاحّصلل ماعلا عضولا ىلع حرطلا اذهل

 وه ناك .ةرهاقلا يف ,يضاملا عوبسالا ُثَدَح

 ظ /
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 ةضراعمل قو و فولضيولت 5771 عاش ةينوناف تالؤاسن ريثن

 'هطروت يقني ناكسالا ريزوو ..
 5 م ياس اص م ال اا

 تالمحلا فقول انمث

 !«دفولا» يف م يناطشل ةوتلر يلح اهلا ٠

 ا هيب ووو بي

 رثكا تراثا ةيضقلا ا عقاولاو
 لوح ءارآلا تفلتخا دقف .ةيسايسو ةينوناق ةلكشم نم

 له ..ةضراعم ةفيحص يف لمعي يذلا يفاحصلا ةعيبط
 فحص لاوما لفو ..؟صاخ مأ ماع فظوم وه

 ينوناقلا لدجلا اذه ؟ةصاخ مأ ةماع لاوما ةضراعملا
 ةحنج يه له ..ةمهتلا ةعيبط ديدحت ْف ةيمها هل ناك
 ىلا ادانتسا ةحنج اهنا ىلا لدجلا ىهتنا دقو ؟ةيانج ما
 .ةصاخ تاسسؤم ةضراعملا فحص نا

 يف يناضيبلا نمخرلا دبع رود لوح لدج راث كلذك
 عضخي مل هنوك مغر ةوشرلا لوبقل نيمهتملا ضيرحت
 .قلاخلا دبع ديعس يقاحصلا نم رشابم بلط وا ديدهتل
 ىلا لوحتي دق يناضيبلا نا نيماحملا ضعب ىريو
 ىلع ةلدا كانهو .ةوشرلا باكترا ىلع ضيرحتلاب مهتم
 ةزهجاب لاصتالاب تاقيقحتلا يف هفارتعا اهنم كلذ

 تابثال ىعس هناو .نيمهتملاب هتفرعم ةيادب ذنم نمالا
 هبتكم دض ةيفاحصلا ةلمحلا فقول ال مهطروت

 .تاماهتالا نم ريثك هلوح راثت يذلا يراشتسالا

 ينميلا سيئرلل ابئان ناك يئاضيبلا نا فورعملاو

 ءيجالك ةرهاقلا ٍِق ميقنو :لالسلا هللا دنع قيسالا

 لاجم يف لمعلل ايتكم سسا تاونس ذنمو .يسايس

 يكريمالا بناجلا نا ددرت دقو .لاحملا اذه ِق ةقئاسلا

 كسمتو يناضيبلا حشر دق ع ورشملا ليومت يف كراشملا

 ةيراشتسالا ةعومجملا ةسائرب هبتكم مايق ةرورضب

 ةضراعملا فواخمو ةموكحلا جرح
 امير ةيمها اهرثكا تناك ةيضقلل ةيسايسلا راثآلا

 بزح تلمش اهنال اضيا امبرو :لعافنت لازت ام اهنال
 ىلا تلصوو ةضراغملا بازحاو ةموكحلاو .دفولا»

 :نيقيرف ىلا ماعلا يأرلا مسسقنا دقف .عراشلا لجر

 ةزهجا دادعا نمو ةقفلم ةيضقلا نا روصتي لوالا
 ىلا ةءاسالاو ةضراعملا فحص حجناب عاقيالل نمالا
 يتلا ةحجانلا ةيفاحصلا تالمحلل اماقتنا اهتعمس
 .ةيلحادلا ريزو دض اهتنش

 ,ةيضقلا ةمالس ىف ككشي الق يناثلا قيرفلا اما
 . ةفيحص هتعبتا يذلا لوؤسملا ريغ جهنلا نا ىريو
 .ةجيتنلا هذه ىلا اهب ىدا «دقولا»

 بزحلا نا لوقلا نكمي دفولا بزح ىوتسم ىلع
 يتلا بارطضالا ةلاح يف رهظت ةقيقح ةمزا هجاوي
 تاعامتجالا ةلسلس اهنع تربعو .هفوفص دوست
 ةداقو نيدلا جارس داؤف اهب ماق يتلا تالاصتالاو
 دوسبيو .اهراثاو ةبضقلا هذه لئالد ثحبل بزحلا

 ماقتنالل ةقفلم ةيضقلا نا ,دفولا» رئاود يف داقتعالا
 سلجم تاياختنال ضفارلا هفقومو بزحلا نم
 دحا لثمت نيدلا جاريسس مسال ةءاسالا ناو .ىروشلا

 ةميرج يف يسيئرلا طيسولاف .ةيضقلا هذه فادها
 ثيدحلا يرجيو .هتاميرك ىرغص نم جوزتم ةوشرلا
 ىلا بزحلا» لخاد هجتت ةينلا نا دفولا طاسوا يف
 ثحبو بزحلا ةديرج يف قئاقحلا يصقنل ةنجل ليكشت
 تادايقو ءاضعا نم ريثك ىواكشو ةريخالا ةيضقلا
 .ةديرجلا ةغلو بولسا نم بزرحلا

 نم ليلق ريغ اردق هجاوتف اهبناج نم ةموكحلا اما
 ريزو بيبل نمحرلا دبع مسا ددرت دقف ؛:جرحلا
 يف يناضيبلا ركذ ثيح ةوشرلا ةيضق يف ناكسالا
 دق نيدلا جارس ةميرك جور لقع قوراف نا تاليجسنلا
 هلامعأ ليهستل ناكسالا ريزو ىدل هتطاسو ضرع
 كلذ ىلع قفتا دقو .هينج فلا ٠٠١ اهردق ةوشر ريظن
 ,ريزولا مساي بولطملا غلبملاب تآي مل يناضيبلا ناالا
 دقو .قلاخلا دبع ديعس قاحصلا مساي هرضحا لب

 ريزو نا مغر لاؤس نم رثكا ةياورلا هذه تراثا
 قيقحتلا ةباينلا نم بلطو .اهب هملع ىفن ناكسالا
 .هعم

 باقعا يف ديازت ةضراعملا بارحا قلق ناف.اريخا
 قيفلت نم لوقت امك افوخ .«دفولا» ةفيحص ةيضق
 حرص امل اذيفنتو :اهرصانع ضعب دض ةيذاك اياضق

 تافلم هيدل نا نم ردب يكر يرصملا ةيلخادلا ريزو هب

 ةيدطوتلا سمت تامولعم ىلع يوتحت ةضراعملل

 ةوشر ةيضق نا ةضراعملا رئاود ىرتو .ةراهطلاو
 نع نينطاوملا راظنا تفل يف ةموكحلا تدافا ء«دفولا»
 نعو :ىروشلا تاياختنا يف ثدح يذلا ريوزنتلا

 نوكت دق اهنا امك ..ةيعامتجالا و ةيداصتقالا لكاشلملا
 6[ .ةضراعملا ىلا ريذحت ةلاسر

 18 - [ "هان متنا ن مطعما نحت -



 بحاص :لوالا يساموليدلا لجرلا ىلا
 ,ةيصعتسملا اياضقلا لح ىلع رداقلا :تآجافملا

 ديعيس .ةدحتملا ممألل ماع نيماك :هعقوم نم .هلعلو

 تاونسلا ف جهو نم هتدقف امم اردثك ةمظنملا هذهل

 نم هيلا ةجاح يف يه ام اهل ديعيس ام لثمب .ةريخالا
 .ةيقادصملا تديشت

 عمالا حاع نيما حجنو لب عاطتسا فدصلا ةئادب ِق

 ةعيبط وذ هنأكو نيريثكلل ادب عازن ةيفصت يف ةدحتملا

 هيف لخادتت رباع «سسجت» رتوتب طبترم وا ةيفرظ
 يف ةنميه دشا ىوق عم (اسنرف) ةيبرغ ةوق ةحلصم
 اهيفعي لخدتلا لئاسو نم هكلتمت امو .يداهلا طبحملا

 ظفح لجا نم نيرتستم :ءءاسن» وا لاجر لاسرا نع
 ءاهنا يف راليوكا يد حجن ,ةيجيتارتسالا ةحلصملا
 ناسشب ةدناليزوينو اسنرف نيب فورعملا فالخلا
 ةلمح فاشكتسا بيرختل ةلشافلا ةيسنرفلا ةلواحملا
 .يداهلا يف ةيسنرفلا ةيوونلا براجتلا دض ءرضخلا»

 اهباشا ىف ةيداعلا .ةيساموليدلا ةيصخشلا هذه

 نو لح يف رمتنسملا لمالا :راليوكا يد
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 لحلا قيرط غالب ةلماكلا دلا ةيلررعلا ديرت تي أ ديلا

 ربل ض ضوافتلا .

 .اهتاقالخو اهدضر قةةيسرلا .اهتاظحالم يف ةقيقدلا

 اهترادجب .اعم . قرشلاو برغلا عنقت نا تعاطتسا
 ةدلودلا لكاشملا نم ديدعلا ىلع فافتلالا ةيناكمال

 ناتوقلا كلتمت ال ثيحو .يل ودلا طدحملا ْق ةنخاسلا

 ميدقت يف ءببس نم رثكأل ,نابغرت ال وا ,نايمظعلا
 لزعملا اهنأكو ايلاح ودبت ةيصخش اهل ةلجاع لولح
 نيب حلاصملا .عبطلايو .تاعازنلا نيب يدايحلا
 تامظنملا لشفت ثيحو .تايجيتارتسالا براضت
 نا راليوكا يد لواحي لبسلا اهدنع قرتفت وا ىرخالا
 ىتخ ةهجان لحو ةطاسو ةادا ةدحتملا ممالا نم لعجي

 .ةلواحملا تاودا رخآ وه لمالا ناك ولو

 تافلملا نم ايقيرفا لامش يف ءارحصلا عازن ودبيو

 بنجتت نا ةيلودلا ةمظنملا ديرت يتلا ةيساسالا
 ةسرامملا ةعاجن هلالخ نم تبثت ناو .اهيف لشفلا

 ةدحتملا ممالا هتنيت يذلا فلملا اذه نا :ةيسامولبدلا
 ىلع احورطم ناك دقو ؛19157١ ةنس ذنم ؛ةيناثلا ةرملل

 ينابسالا لالتحالا ةرتف لالخ لبق نم اهدئاوم

 هب لغشنتل اتقؤم اهيدي نيب نم جرخ ؛ءارحصلل
 نكل .تاونس عبس نع لقي امل ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 ,نييمدقتلا» يحانج ىلا ةروطشملا ابابا سيدا ةمظنم
 داحنا ىف ءراطشنالا اذه بيسي . تقفحا «نيلدنعملا» و

 مت نا امو ءلحلا مث نمو ضوافتلل ةمئالملا ةغيصلا
 ف اوضع ؛ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا» لوبق
 نيلوؤسملا رارمتسا ثبع نيبت ىتح ةيقيرفالا ةدحولا
 امكح اوردصا دقو ,عازنلل لح ةعباتم يف ةقرافالا
 دوشنملا ءاتفتسالا دعب هيف ثبي مل ام ىلع اقبسم
 .ءارحصلا يف ريصملا ريدرقتل

 دعي. 2اددجم عارنلا فلم راليوكا يد.ديسلا ملتسا
 نود .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم نم برغملا بحسنا نا
 قفو ءاتفتسالا ميظنتل ةنلعملا هتامازتلا نع ىلختي نا
 نم اصعلاب كسمي نا عاطتساو ,يلودلا عمتجملا ةدارا
 ةمكحب نيعزانتملا نيفرطلا عنقي ناو .لاقي امك ؛طسولا
 رشابم ضوافت لك ءارجا برغملا ضفر ماماف :هاعسم
 ةريخالا هذه ضقر ءازاو .ويراسيلوبلا ةهبج عم
 ءالعف :لوخدلا ليدق ءاتفتسالا ةرطسم قيديطتل لاقتنالا

 نيمصخلا رالدوكا يد عنقا ضوافتلا اذه لثم يف

 ةينالقع يف دجوو .رشابملا ريغ ضوافتلا ةيناكماب
 ةمظنملل قباسلا سيئرلا يلاغنيسلا سيئرلا ةرباثمو
 عاطتسا اذكهو .هل اردصن فويض ودنعغ ةيقدرفالا

 ةمصاعلا رئازجلاو طابرلا نيب امهتالقنتب .نانثالا
 يف عورشلاو كروي وين يف ءاقللاب عارنلا فارطا عانقا

 عيبرلا لالخ العف مت ام وهو ؛ةرشابم ريغ تاضوافم
 .يضاملا

 ناف دودسم قيرط ىلا تلصو تاضوافملا نا مغرو
 لشفلا نالعا مدع ىلع رصا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا

 هوذحي قفنلا نم جورخلا ةرورضب اثبشتم يقب ثيحب
 ةمظنملا ةيقادصمو ةعاجن تابثا وهو ربكا زفاح كلذل
 تاونسلا يف اهيلع تبلاكت يتلاو ء.اهساري يتلا
 روهش لالخو .بئناج لك نم تاهيفستلا ,ةريخالا
 ةيرس تالاصتا لصاوي راليوكا يد ناك فيصلا
 داقعنا ىدل ريبكلا يسامولبدلا لوخدلا ةصرف رظتنيو
 ةمهم نع ريرقت ميدقتل ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا
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 عازنل لح نع ثحبلل اهب ماق يتلا ةديمحلا يعاسملا عه
 همزع ماعلا نيمالا نلعا ريرقتلا اذه فو .ءارحصلا
 اهمدق تاحرتقم ىلع ءانب :ةديدج تاحرتقم ميدقت ىلع
 ممآلل كرتي نا بجي هنا اهاوحف يناثلا نسحلا كلملل
 ىلع رهسلاو ءاتفتسالا ميظنتل ةيلوؤسملا لماك ةدحتملا
 فاضاو .ةيف لاعف لكشب مهست نا اهل دئرأ اذا دريس

 صرخ هغلبا يناثلا نيسحلا كلملا نأ ماعلا نيمالا

 :مئادو لداع لح ىلا لضوتلا يف ةفهاسملا ىلع برغملا
 نا ىلع برغملا قفاوي» حورلا هذه راطا يف هنا هل دكاو
 وا يرادا ماغرا نود ءاتفتسالا ةدحتملا ممالا مظنت
 نيعتست نا ٍِق ةرح ةدحنملا عمالا ناو يىركسع

 نواعتلا يرورضلا نم ىرت صاخشاب وا تاسسؤمب
 نسحلا نا راليوكا يد حضواو «ءضرغلا اذهل مهعم
 اذه لثم جئاتن لبقيس برغملا» نا هغلبا يناثلا
 ناكس ةدارا نع رييعتلل ةليسو هتفصب ءاتفتسالا

 ىلا ةدحتملا ممألل ماعلا نبمالا رشي ملو «ءارحصلا

 فصوب ايفتكم ديدجلا لسلسملا ىلا لاقتنالا خيرات
 تاقيبطتلاو دعاوقلا نم ىحوتستس» اهناي هتاحرتقم

 اذه يف ةدحتملا ممالا ةيرجت نمو ايلود اهب فرتعملا
 عضولا رابتغالا نيعب ذخأت نا بجي املثم ناديملا
 فقاوم نأب هسفن تقولا يف افرتعم ءءارحصلل ضاخلا
 لخدت نا اهيلع ناو :ةدعابتم لازت ام عازنلا فارطا
 ةصاخ ءانه رمالا قلعتيو ءاهفقاوم ىلع ةنويللا
 طورشبو راتلا قالطا فقوب ةطبترملا تايوستلاب
 .ءاتفتسالا ميظنت

 لوح ةيسامولبدلا يعاسملل ءايحالا وج يفو
 طاشنب موقت ويراسيلوب ةهبج نا ظحالي عارشلا
 مصاوعلا ضعب وا رئازجلا يف ىف ءاوسس ريبك يئاعد

 نم ةعومجمل ةلوح تمظُن قايسلا اذه ىف و :ةيلودلا

 برقلا ىلعو :رئازجلا بونج نم بناجآلا نييفاحصلا
 هذه فو .يبرغملا ينمالا رادجلل ةيذاحملا قطانملا نم

 ةهدح ناف ءابنالا تالاكو هتلقانت ام بسحو .:ةبسانملا

 ةيركسعلا اهططخل اهرييغت نع تنلعا ويراسيلوبلا
 ىلع ةينبملا ةميدقلا ةيجيتارتسالا نع يلختلاب كلذو
 ىلا ةريبك ةيرشب دادعاو ةليقث ةحلسأب تاموجهلا

 .«فازنتسالا برح» ةطح

 يف جردني ديعصتلا اذه نا نوظحالملا رينعيو

 ىلع ةيوارحصلا ةهبجلا اهسرامت يتلا طغضلا ةطخ
 نم ديزم بسكل اذكو ,رشابملا ضوافتلا لوبقل برغملا
 نوكت ءارحصلاب ءاتفتسا ميظنت قفا يف يلو دلا مع دلا

 .عازنلا يف ةيرئازجلا ةحورطالا حلاصل هتجيتن

 ىلا برغملا عفديس ناديملا يف ديعصتلا نا ريغ
 ءاقبلاو :ءاتفتسالا ةرطسم قيبطت سامح نع عجارتلا
 ايلمع هل نمضي يذلا ٠عقاولا رمالا فقوم دنع
 وهو .ةعفانلا ةيوارحصلا ةقطنملا لماك ىلع ةرطيسلا
 ةردحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةمهم ديدج نم لقرعيس ام
 اذهلو .رفصلا ةطقن ىلا .ءدب ىلع ادوع ء.اهعجريو
 فقاوم يف ةنويللا بلط ىلع راليوكا يد حلي ببسلا
 دادعتسالا ءادئنا ىوبس انه ينعت ال ةنودللاو ءاقرفلا

 لزانتلا نكل .كاذو بناجلا اذه نمو كانهو اذنه لزاننلل

 ةلئسا هذه .؟قفا يا وحنو اذام لجا نمو اذام نع

 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا فرعي عازن يف ةقلعم ىرخا

 نع ىلختي ال وهف كلذ مغرو اكيشو سيل هلح نا
 ح...لمالا
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 فرقا ةعيلظلاب اهريهاتحا طايرلا

 كرحت دصر ديحولا اهمه سبل ءروطسلا هذه الي

 دهاشملاو .برغملا يف ةديدجلا ةيناملربلا ةرودلا كله
 ةسرامملا ديعص ىلع ءاوس .اهيف رولبتت ينلا . |

 اذه نا .ةضراعملا ىوق فقاومو :ةدمسرلا ةيسابسلا

 نرخقي مل اذا ةدئافلا دودحم ودبي هتيمها ىلع بناجلا

 ارخؤم مكحتت تتاب يتلا تابلآلا ةلمح نع ثحبلاب

 ,يبرغملا يسايسلا عمتجملا ةروريس يف .صاخ هجوب
 ةكراشتملا فارطالا اهب مزتلت يتلا طباوضلا لمجم يف و
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 ذ ةيطارقميدلا ةيعللا» و ...نامربلا رود نع لؤاسنلا
 ا دوو نصح رمت اة د ةوحااا#  ةومعا وحار وج اخ. دوت جمعا وص ورب وسخ ده توكلوا

 برغملا يف ةديدجلا ةيعيرشتلا ةرودلا عاتنفا

 ةموكحلا نايولوأ
 ةضراعملا تارايتخا نم ضراعن

 سجل حا

 نم برض ىلع ظافحلل ةيهارك وا عوط نع .ةقرتفملا وا
 ,فقاوملاو تاراستخالا هيف ددعنتت يذلا شياعتلا

 :نيمكاحلا بناج نم ؛:ةصاخو ءصرحلا هيف دتشيو
 ةكرحلا كلتمت يتلا ةعيطقلا ىلا لوصولا مدع ىلع

 اهتالاح نع اديج اديصر ةيبرغملا ةيطارقميدلا
 .اهتاعبتو

 ,ىتش تارايتخاو فقاوم نيب حوارتلا نا

 فارطالا فلتخم ريبعت لاجمل يبسنلا «حاسفنالا» و

 ريباعتلا دحا وه اهتاسرامم صيخشتو ءاهجمارب نع
 تايضتقم تناك ايا يذلا .ةيلارديللا جهنمل ةيلوالا
 ليقت ءانثتسا نودو . فارطالا عيمح ناف هدوجو

 لمحت ىلغ .ضضم ىلع .قفاوتو «هتايباجيا» ب
 .اهرثكا امو .هبقاوع

 امي لوبقلاو ءاهمجح ناك ايا . ناملربلا يف ةكراشملا
 لكشلا وه ,؛ةيظارقميدلا ةبعللا» ب .ءانه .ىمسي
 ؟ كلذك سيلا . «يطارقميدلا» يلارييللا كولسلل ىلجألا
 لاجسلل وا راوحلل عيمجلا يقتلي ناملربلا ةبق تحتف

 يلاوملا مويلا يف لتحتس تاحارتقاو بطخ ديدرتلو
 اهرثكا امو .ةينطولا دئارجلل ىلوالا تاحفصلا ةدمعا
 اهلؤافت اهتاراعش بخصاو ءاهتاليلحت بنطاو
 !اهمؤاشتو

 ناك يراجلا ربوتكا /لوالا نيرشت نم ريشاعلا يف
 لامعأل قالطنالا ةراشا يطعي يناثلا نسحلا كلملا
 :ةداعلاك دّدح باطخ يف .ةثلاثلا ةيعيرشتلا ةرودلا
 ماما حرطو .ةيموكحلا ةسايدسلل ةضيرعلا طوطخلا
 تابيولوالا ةلمجو ةيساسألا تاروصتلا نيدناملربلا

 رابتعالا نيعب اهذخا ةينطولا ىوقلا ىلع نا ىري يتلا
 تايولوألا هباطخ نمضت دقو .اهزيفنتل ةئيعتلاو

 :ةيلاتلا
 .ميلعتلا ةلكشم
 .ةيذغتلا ناديم ِق يتاذلا ءافتكالا ١"

 هيش تاسسؤملا) يرادالا زاهحلا راهن 27

 20 - [ "ماب مزن: نمزج مات ماتحاقات -



 .(ةيمومعلا

 ةديقعك مالسالاب اهثيشتو .ةغل .ءامتنا دالبلا ةيورع

 رسمالا نا عقاولاو .بهذملا ةدحو ىلع ديدشتلا عم

 دعاصتب نرتقم صاخ نينرو ةلالد هل ربكذتب انه قلعتم

 ةيغبو .ةيبرعلا راطقالا نم ددع يف ينيدلا رايتلا
 برغملا رج هيدل ةياغلا نوكت دق هاجتا لكل يدصتلا

 .ينيدلا فرطتلا وحن

 ساسأك ةيبرعلا ةغللاو ةيورعلا ىلع دبكاتلا

 ةيساسالا تاقلطنملا نم ادحاو حدقي سيردتلل

 ةيلومش ةطخ راطا يف لخدب ميلعتلل لماش حالصال

 متي مل اذاو .اهزيقنت ىلع جدقتس ةموكحلا نا وددب

 نيب . كارتشابو :ةيعامج ةيفيكب اهريضحت متي نا وه
 زاهجلا نم دارفاو ناملربلا يف ةكراشملا بازحالا يلثمم

 عيمجلا نع قثينيو .ةمهملا هذهل نونيعيس يموكحلا
 . ميلعتلا جماربو جهانمل طبطختلا اهتمهم ةمئاد ةنجل

 يتاذلا ءافتكالا عوضوم صخت ةيناثلا ةيولوالا  ؟

 يف و .اهبعوتسي ام وه ةحالفلا ناديم نا يا ,يئاذغلا

 رامثتسالا نم ديزم ىلا ةوعدلا تمت ددصلا اذه

 رجشو .ريجشتلا ىلا ةيانعلا هيجوتو يعارزلا
 ةدابز ةلودلا رارق ىلا ةفاضا ةصاخ هنم نوتيرلا

 دس لدعمب ةيفاضا دوذس ءانب ةطساوب ةيئاملا ةورثخلا

 نكمي برغملا يف يحالفلا عضولا ناشيو .ةنس لك

 يتلا ةريفولا راطمالاب ةمرصنملا ةنيسلا نأب لوقلا

 تاجاحلا ىلع بلغتلا ةيناكماب ةقثلا تداعا اهتفرع

 فافحلا نم ةرتف دعب كلذو . بوبحلا نم ةساساألا

 .ةريخالا تاونسلا اهتفرع حشلاو

 لخدت ةثلاث ةيولوا ىلع يناثلا نسحلا باطخ زكر - "“

 ىبلغا لعجو صاخلا عاسلجقلا عميسؤولت راطا ِق

 عوضوملاو .هلكايش يف ةيوضنم ةينطولا تاسسؤملا

 هيش بتاكملاب ىمسي امي .اساسا ,انه ؛صتنخي

 ” ذه

5 ", 5 2 0 
 د و ا
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 .بقاوعلاو ...تايباجيالاب لوبقلا :برغملا بازح

 1 مان مل هن عمات مهمعتع 1 ١

 ينلا ىربكلا تاسسؤملا نم ةعومجمب يا ,ةيمومعلا
 عاطقلاب فرعتو اهرييستل صاخ نوئاق ىلع رفوتت
 ,ةسسؤم ٠٠٠١ زهانب اماهدادعت غلبنو يمومعلا ةيش

 لهاك نم فيفختلل ايونس امعد ةلودلا نم ىقلتت يهو
 لقي ال امب ردقي يذلاو :هنم يناعت يذلا نمزملا زجعلا

 عسضولا اذه ببسبو .يبرغم متنس رايلم 40٠ نع
 تاسسؤملا هذه عضو يف رظنلل ةنجل عضو ررقت

 متنس رايلم ٠١ عاجرتساو ءاهزجع فيرن فقو ةيغبو
 ديزي ام عاجرتسا متي نا ىلع يلاحلا ماعلا يف زجعلا نم
 فرعي الو اذه .مداقلا ماعلا يف غلبملا اذه فعض نع
 ةلودلا جلاعتس اهتطساوب يتلا ةيفيكلا نآلا دحل
 .تاسسؤملا هذه هيلا لوؤتس يذلا ريصملا الو زجعلا

 ما ةيلك صاخلا عاطقلا قوس ىلا ةلودلا اهلزنتس له
 نأب صاخلاو ماعلا نيب اهنزاوت ىلع ظافحلا لواحتس
 ام رارغ ىلع اهيف ةريبك مهسا ءارش ةيناكما قلطت
 .ايناطيرب يف رشتات ةديسلا ةموكح هيلا تدمع

 امك ؛يفتكيب يذلا يمسرلا باطخلا تايولوا هذه

 يف ضوخلا بنجتيو .ةضيرعلا طوطخلا حرطب انركذ
 فارطالاو :ةموكحلا ناش نم يه يتلا ليصافتلا
 رامتخالا ةسارد يف كراشت نا ضرتفي يتلا ةيسايسلا

 لخادو ناملربلا ةباعر تحت اذه لكو :ةطخحلا عضوو

 ىوقلا يفو هيف مكحتت يتلا تايلآلاو طباوضلا
 رثكا فرعي هسفن ناملربلا اذه نا ريغ .دالبلل ةيليثمتلا

 فقاوملاو .هلثمت يتلا تاعومجملا لبق نم مييقت نم

 ,ةضراعملا نم ةصاخو .ةنيعم ىوق اهذختت ينلا

 .ريغ ال يرهظمو لولشم لكش يف همدقت ةموكحلا هاجت

 بزحب .صاخ لكشب .مويلا ةلثمتملا ةضراعملا نا
 ,ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالاو لالقتسالا

 ام نا ةريخالا ةيعيرشتلا تاباختنالا ذنمو .ريتعت

 زاهجلا تمهتا دقو ,اهتيبعش نود وه دعاقم نم هتلان
 تاباختنالا جئاتن فييزتب ةرم نم رثكا يرادالا
 توكوكلا» بازحأب هيمست امل ةيبلغالا ءاطعاو
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 تاباختنالا ليبق خرفت يتلا بازحالا يا :تونيم

 بصنيل دقنلا دعاصت مث .راهجلا اذهل ةيلاوم نوكتو
 لمعلا ليطعت داقتناو ءاهسفن ةيناملربلا ةسرامملا ىلع

 نيب راوحلا مادعناو ,باونلا بايغو يعيرشتلا
 ريسببعت بسح  ظحول ام ببسي ةموكحلاو ناملربلا
 نع» ةريخالا هذه بادغ نم_ ةيلالقتسالا ملعلا ةديرج

 ةيباتكلا باونلا ةلئسأل اهلاجر مظعم لامهاو سلجملا
 اهيف كرشت ال ريبادت ىلع نايحالا نم ريثك يف اهمادقاو
 نا ىلا .اهنأشب ةيعيرشتلا ةسسؤملا ىلا أجلت الو باونلا
 ءايروص نوكي داكي يباين سلجمب يحوي عضولا راص
 ملعملا) «يروتسدلا هرود هيلوت ال ةموكحو

 دشا ةجهل ف هدجن داقتنالا اذه لثم ح٠

 داحتالا» ةفيدحص يف افدنعت رثكا تاذخاؤمو

 ةيلاكشا» ناونعب اهل ةبحاتتفا لالخ نم ءيكارتشالا

 )85/٠١/9(. :«بييغتلاو بايغلا

 نييكارتشالل رفو .ديدجلا يناملربلا لوخدلا
 لالخ تدعابت يتلا مهفوفص عيمجت ةصرف ةيراغملا
 مهتارايتخا ىلع ديكاتلا ةداعاو .فيصلا ةلطع

 زاهجلا تاسراممو جهنم ىلع ةيضارتعالا مهتطخو
 ةنجللا هتدقع يذلا ريخالا عامتجالا يفو .يذيفنتلا

 ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالل ةيزكرملا

 ديسلا بزحلل ماعلا نيمالا مدق طابرلاب )11/15/1١(
 عسضولا نع ةملظم ةروص ديبعوب ميحرلا دبع
 هريرقت يف لوانتو ,برغملا يف يداصتقالاو يعامتجالا
 هبزح ءىتف ام يتلا تاداقتنالا فلتخم يسايسلا

 داحتالا» ةديرج ىرت يتلاو ةموكحلا ىلا اههجوي
 لمجتو بزحلا ليلحت سكعت اهنا :يكارتشالا
 طيحت يتلا ةريطخلا عاضوالا ءازا ةيلحرملا هفقاوم»

 ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا نيدايملا يف دالبلاب
 يكارتشالا داحتالا) «ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
2)5. 

 للحيو حرشي» وهو ديبعوب ديسلا نا ءراصتخابو
 جورخلا طورشو ةقئاخلا ةمزالا بايساو رهاظم

 نا ىري «:ةيعون ةمزا» اهناب ةفوصوملاو .ءاهنم
 قودنص» و :يبنجالا لامسأرلاد وه اهنع لوؤسملا

 ...خلا ءلخادلا يف ةيليفطلا تائفلا» مث ءيل ودلا دقنلا
 ...خلا

 ىلاوتت دقو ةقياس ماوعا يف تددرت تاداقتنالا هذه

 هنع حزحزتيل وا هعقوم يف لك ىقبيل ةقحال ماوعا يف
 ,ءيش لك مغر امئاق يسايسلا نكاستلا لظيلو , اليلق
 مويلاو !...ةيطارقميدلا ةبعللا» طورش دحا هنا

 ,ديدج لوا ريزوب ةينقتلا ةموكحلا ةبرجت لصاوتن
 ثادحا ىلع هسفنب يناثلا نسحلا كلملا فرشي

 تايلوؤسملا ىلعا يف ةيرورضلا تارييغتلا
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمزالاو .تاعاطقلاو

 .قفالا يف ةبيرق لولح ال :عيمجلا نم فيكتلا يعدتسن

 ال اهنأالو «ةيوينب» ةعيبط تاز امئاد لوقت امك للخلا
 رهاظم دصر ةلصاوم نم رثكا لعفن نا عيطتست
 ةحاسلا يف موديلا فاضني هناف ىرخا ةرايعبو .للخلا

 تايضتقم ىلا يضارتلا نم عون ةيبرغملا ةيسايسلا
 ةريخالا ماوعالا يف اهتضرف يتلا يعامتجالا ملسلا
 ةدحولا ادبمو ءارحصلا عازنل ةرمتسملا ةيفرظلا

 يه ةيسايسلا  ةيتامغاربلا ناب لوقن مويلاو ةيبارتلا
 20...رثكا دوستسو عيمجلا ىدل ةدئاسلا
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 ةدنايسالا ةمصاغلا يف ةريدنسم ةلواط ىلع جيلخلا درك
 تحف  هاوعسسسبسصا» مس ك1 01#

 ” قفا دلاخ دير لم

 ماع .مالسلل ينودلا ماعلا تايلاغف نمض
 ةلواط «نواعتلا و مالسلا ٠» ةنحجل تمظن ,« 5

 .ديردم ةينايسالا ةمصاعلا يدان يف ةريدتسم

 نوكتل ..مالسلا وحن بغش .قارعلا» ناونع تحت
 ءادن لكل نيضفارلا نارهط ماكح ىلا ةديدج ةوعد

 سلجم هانبت يذلا رارقلا مهضفر افرخآ ناك :مالسلل

 اقبطي نا نارياو قارعلا بلاطي يذلاو . يلودلا نمالا
 هرقا يذلا :7"58 مقر رارقلا ريخآت نودو لماكلاب

 طابش /رياربف ١4 يف ءلبق نم عامجالاب سلجملا
 ريتركسلا نم سلجملا بلط هتاذ تقولا يف و ءيضاملا

 نم هدوهج فيثكت راليوك يد .ةدحتملا ممألل ماعلا

 دعوم يف سلجملا ىلا ريرقت عفرو رارقلا اذه قيبطت لجا
 دقعي نا ىلع ,مداقلا ربمفون /يناثلا نيرشت هاصقا
 ماعلا ريتركسلا ريرقت ةساردل ةديدج ةسلج سلجملا
 .نيدلبلا نيب مئاد مالس داجيا فورظو

 تّمض ,نيصتخملا نم ةبخن ةودنلا يف كراش
 جماربلا ريدم :ثيكثاب يكيرنا ينابسالا يفحصلا
 رعاشلاو ,ينابسالا نويزفلتلاب ةيلودلا ةيرابخالا
 .اريليغا هيسوخو ,يتايبلا باهولا دبع يبرعلا
 يفحصلاو .ةلقتسملا ديردم ةعماجي نوناقلا ناتسا

 قوقح ةيعمج نع بودنمو ثيشتناس يكيرنا
 نع رخآو .راوحلا رادا يذلا اينابسا عرف ,ناسنالا

 ذاتسا اتيملاشت وردبو ءنواعتلاو مالسلا ةنجل
 سارتو ةيزكرملا ديردم ةعماجب يمالسالا خيراتلا
 .قيفوت دشرا ءاينابسا يف قارعلا ريفس ةودنلا
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 ِي ماياد هو دانلا فاضتسا :ةليلق ماداب ةودنلا ! قاقفشا لبق
 اوبال نيذلا يناريالا «ةدوكد تبزرح عيت

 ريبك روضح روهمجلل ناكو .نارياو قارعلا نيب ملسلا
 نيب اريبك امامتها كانه نا ادبو :نيتيسانملا اتلك يف

 هذه زغل مهفي نا ديري يذلا ينايسالا بعشلا ةماع

 زغلو .عباسلا اهماع تلخد يتلا ةنحاطلا برحلا
 قارعلا ضورعل رمتسملا ضفرلاو يناريالا تنعتلا

 .ةيملسلا

 سرفلا و برعلا نيد عارصلا
 ضرعو ,اتميلاشت وردب روتكدلا ةملكلا لوانت

 ىلع مهراصتنا دعب ءسراف دالبل برعلا حتف خيرات
 لوخدو .«ةيسداقلا» ةعقوم ىف ةيناساسلا شويجلا

 اذه ىف ةيمالسالا ةراضحلا راشتناو مالسالا سرفلا

 ءابرع اوسيلو نوملسم سرفلا نا ىلا هبنو :دلبلا
 ذا :ينابسالا بعشلا نم ريثكلا هيف عقب اطخ اذهو

 هثيدح لصاو مث . برع نييناريالا نا ضعبلا دقتعي
 لبق سرفلاو برعلا نيب ةيخيراتلا تاعارصلا نع
 ,نايفحصلا ةملكلا لوانت مث .مالسالا روهظ دعبو

 نع اثدحتو ,ثيكثاب يكيرناو سيشتناس يكيرنا
 برضب كلذو :قارعلا ىلع ةرركتملا ناريا تاءادتعا

 تآشنملا برضو دونجلا لتقو دودحلا ةسارح طاقن

 عافدلاب مايقلل قارعلا رطضا امم :ةيقارعلا ةيطفنلا
 ةفاضتسا ىلا ثيكثاب يكيرنا راشا دقو .هسفن نع

 نم رثكا ىدم ىلع هضرا ىلع ينيمخلل قارعلا بعش
 فاقبا تاءادنل قارعلا ةباجتسا ىلا راشا امك اماع 4 ١

 :مالسلل ضورغب قارعلا جرخ لب :ةيادملا ذنم برحلا
 نيسح مادص يقارعلا سيئرلا ناسل ىلع اهرخآ ءاج
 .ةليلق عيبابسا ذنم

 قارحلا فادهتسا

 نا لاقف .يتايبلا باهولا دبع رعاشلا رود ءاجو
 .ةيناريالا 5 ةيقارعلا برحلل بابسا ةثالث كانه

 .تيكثاب يفحصلاو اتميلاشت .د :نواعتلاو مالسسلا ةنجا بودنم ,يقارعلا ريفسلا :يتايبلا رغانشلا«تيشتناس يفحصلا ؛اريليغا هيسوخ :نيفيلا نم
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 «يخنرات ثلاثلاو .يملاع يناثلاو يلحم لوالا بينسلا

 مايق ىلا دوعي لوألاف .ةيمهالا ةياغ ف ريخألا اذهو
 هططخ ريوطت يف هئدبو طفنلا ميماتب قارعلا
 ىلع ريبك ربثأت اهل ناك يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 نم تلعجل ترمتسا اهنا ولو .طسوالا قرشلا ةقطنم
 يتأي انه نمو .ةديدج ةيملاع ةوق طسوالا قرشلا
 تاراكتحالا تكرحت امدنع .يملاع وهو يناثلا ببسلا
 ملاعلا نم ديرت تناك ينلا ىربكلا تاكرشلاو ةيملاعلا
 اقوسو نحاودلل ةعرزم .وه امك لظي نا ثلاثلا

 تثحب اهناف اذهل :مدلا نم اراهناو عئاضبلا فيرصنل

 نم قارعلاف .قارعلا دض ابرح اهب ميقت ةليسو نع
 ةطاحم هدودح مظعم ,ملعن امك .ةيفارغجلا ةيحانلا

 ,لامشلا يف ايكرتو قرشلا يف عقت نارياو .ةيبرع لودب
 اورظنو برعلا نيب برح موقت نا نكمي ال هنا اودجوف
 اهنا امك ؛ايداصتقا ةكهنم ةلود اهنا اودجوف ايكرت ىلا
 ف اودجوف .يناملع دلب اهنا مث ءيسلطالا فلحب وضع
 دض برحلا ةمهمب خهوقد نا نكمي يذلا ناصخحلا ناريا

 ,ناريا يف ةبقاعتملا ةمكاحلا تادايقلا نا امك .قارغلا

 ةيداعم فقاوم ذختت تناك :نآلا ىتح مالسالا لبق ذنم
 ةديقع وه مالسالا نا فورعملاو ,برعللو قارعلل ادج
 زع «ةيسداقلا» ٍِق سرفلا برعلا مره امدنعو .برعلا

 اوروحي نا اولواحف .اومزهي نا نييناريالا ماكحلا ىلع
 درطتسا مث ...ةينثولا مهتانايدب هطلخب مالسألا
 مهفييزتو سراف ماكح تاقالتخا اضراع يتايبلا
 ةينطولا نيلغتسم ءاهل ساسا ال ريطاسأب عقاولل
 :مالسالاو برعلا دصض مهضارغا ىلا لوصولل نيدلاو
 بدألا يف هتظحالم نكمي اذهو . مهتاغلابم يف اورمنساو

 ءارو ناكو .ةغلابملا ةفص هيلع ىغطت يذلا يسرافلا
 مدقأ ذنم ماكحلا ءالؤه لواحي ذإ ةيسايس بابسا كلذ
 مهريطاساي بعشلا نم ءارقفلا ةيهلت روصعلا
 .ةغلايملاو ةقلتخملا

 ةيملاعلا راكتحالا تاكرش نا لوقيب درطتساو
 عم برخح يف لوخدلاب هعانقا هاشلا دهع يف تلواح

 تاكرشلا هذه ننب ةبعللا طورش نكلو .قارعلا
 هداسشلا اوطقسأف :برحلا هذه عوقو تعنم .هاشلاو

 ةيناريالا بارحالا عيمج اوغلاو ينيمخلاب اوؤاجو
 يناريالا بغشلا تابستكم اهعمو ةمئاق تناك يتلا
 ىَّذَفُي لهجلا اذهو لهجلا ىلع الا اوقبي ملو
 عامتجالا ءاملع هيمسي ام وهو ةروطسألاب
 موجهلاب ءارقفلا اوعنقأو .«ةيويسالا ةيربربلا» ب
 قيقحتل نيعوطتملا دحأ ينيمخلا ناكو .قارعلا ىلع

 يف سيل ؛ةيسرافلا ةيروطاربمالا نيوكت ةداعا ملح
 موجهلا آدبو .هلك يبرعلا نطولا يف لب .طقف قارعلا
 لكلاو .هسفن نع عافدلاب قارعلا ماقو :قارعلا ىلغ

 بوعشلا رثكا نم .ابعشو ةموكح .قارعلا نا ملعي
 لبق ةيلودلا لفاحملاب قئاثو كانهو ,مالسلل ةبحملا
 «....مالسلا يف قارعلا ةبغر تبثت برحلا دعبو

 مالسلا ىلا برحلا نه
 .اينابسا يف ناستالا قوقح ةيعمجل ماعلا ريتركسلا

 هذه فاقنا ةرورض ىلع هتملك يف زكر وسنولا سيول
 نع فقوتلاو «نيدلبلا يبعش نيب مدلا فيزنو برحلا
 يف عقت يثلا بيذعتلا لامعاو ةينكسلا قطانملا برض

 يف نيجاسملا نم ددع ربكا ناريا يف نا لاقو .ناريا
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 عمسم ىلع بيذعتلاو عمقلا لامعا اهيف سرامُت ملاعلا
 تاطلسلا خادختسا ىلا راشاو ..عيمجلا نم ىارمو

 لاقو ...لاتقلا تاهبج ىلا مهلاسراو لافطالل ةيناريالا
 ءارو فقت ىمظعلا ىوقلا نا ذحا ىلع ايفخ سيل هنا
 .ملاعلا يف ةحلسالا راجت اهغمو برحلا هذه رارمتسا
 نارخا ةموكح ةدافتسا وهو مهم ءيش ىلا ةفاضالاب اذه

 نوكي ةيلخاد اعارص عوقو يدافتل :برحلا هذه نم
 .برحلا تفقوت ول ةموكحلا هذه طوقس اهادؤم

 بعشلا ةوق نم كهنن برحلا نا لوقي فاضاو
 ىلع يبلس ريثآت نم اهلامو ,ةدحولا يف هلامآو يبرعلا

 .ةلنحملا نيطسلف ريرحت يهو ىربكلا برعلا ةيضق
 فاقياب يناريالا فرطلا لوبق مدعل هفسا نع برعا امك
 اوبيجتسي نآب ةيرشبلا مساب ةوعدلا ددجو ؛برحلا
 .مالسسلا تاءادنل

 ىلا هتملك يف راشا ءاريليغا هيسوخ .نوناقلا ذاتسأ
 ةبيط ىلاو .ةينابسالا  ةيبرعلا ةقادصلا رصاوا

 ةبرجت نع كلذو مالسلل هبحو يقارعلا بعشلا
 ال نا بجد لاقو .نادغب ةرايزب ماق هنا ثيح .ةيصخش

 هماكح تاليو يناعي يناربألا بعشلا نا ىسنن
 بتاج ىلا بعشلا اذه ناو .مهلهجو نييصعتملا

 امك .ةيناسنالا ةراضحلل ريثكلا امدق يبرعلا بعشلا
 طش ةقطنم لوح فالخلا ةلكشم ىلا ةراشالاب ماق

 لالتحاو «نارياو قارعلا نيب رئازجلا ةيقافتاو برعلا
 بلاطو .يبرعلا جيلخلا يف ةيبرعلا رزجلل ناريا
 ىلا ةدوعلاو ةيلودلا قيثاوملا مارتحاب نيفرضلا
 نا بجن ةلكشملا هذه لح ناو .اهي فرتغملا دودحلا

 .ةدحتملا ممألا فارشان عنب

 نارهط يف مكحلا رارمنسا برحلا
 ةزجوم ةملك :قيفوت دشرأ :يقارعلا ريفسلل ناكو

 تسلا تاونسلا ىلا اهيف راشا ةينابسالا ةغللاب

 يف رهظي مل نآلا ىتحو عباسلا اهماع اهلوخدو برحلل
 روضحلا ركذو .برحلا هذه ةياهنل دعوم قفالا
 تافالخلاو برحلا هذهل ةيخيراتلا بابسألاب
 ينعي ال اذه نكلو نارياو قارعلا نيب ةيخيراتخلا
 ةريثك ةلثما كانهو ءامهنيب برحلا بوشن ةرورض
 ىلا كلذ دؤي ملو .ىرخاو ةلود نيب تافالخ دوجول
 ةغل كلمت ال ناريا نكلو ؛هذه لثم برح بوشن
 ...قارعلا دض برحلا هذه اودارا اهماكحف :مهافتلا

 ذنمو :هنايك نعو هسفن نع عافدلاب قارعلا ماقو
 .هب ىدانو مالسلا ىلا حنج ةيادبلا

 يف هتبغرو قارعلا فقوم ضرعي ريفسلا درطتساو
 هيف ضفرت تلازامو تناك يذلا تقولا ىف :مالسلا

 نارهط ماكح عامطأل ضرعت مث :مالسلا ناريا
 يتأاي انه نمو .مهيلع برحلا فقوت ةروطخو
 يف مهل ارارمتسا كلذ يف نآل .اهرارمتسا ىلع مهرارصا
 ,نيسح مادص سيئرلا ضرع ىلا راشا امك ...ةطلسلا

 .نيدلبلا نيب مالسلا ىلا لصوتلاو برحلا فاقباب

 يذلا روهمجلا عم راوح راد تالخادملا هذه دعب

 لاؤس كانه ناكو .عوضوملاب اريبك امامتها ىديا
 ناكو ؛برحلا عم ةينابسالا مالعالا ةزهجا لماعت لوح
 اذه لوانتت ال ةينابسالا مالعالا لئاسو نا درلا

 ةيبوروا لود يف ثدحي امك ةيفاكلا ةجردلاب عارصلا
 فيزن فاقيا ىلا نيفرطلا وعدت امئاد اهنا الا :ىرخا
 [1.مذدلا
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 نوررأ ل ةتضاس مون ةماعو انماضنتم ناغير روزي لوك .

 م0

 رففن
 !نيقالمعلا هن ريس وسلا رواشنلا مد ىلع صرحتو-. ٠

 1 ددعس . ل + يل

 وه كيفاياكير ةمق دعب مرصنملا عوبسالا
 لوك تومليش يداحتالا يناملالا راشتسملا

 رشنيغ قحاللاو قباسلا نوب ةيجراخ اريزو هقفاري
 .سروبو

 ةيداحتالا ةمصاعلا تدهش ةرابزلا ءدب لبق
 ةمق ليصافت لوح تراد ةفثكم تاطاشنو تالاصتا

 مدع ةجيتن البقتسم ةلمتحملا تاروطتلاو . كيفايكير

 علطم نطنشاو روزي يبوروا ميعز لوأ 0

1 

 ةكرتشم ةيوست ىلع يكريمالا  يتايفوسلا قافتالا
 :يوونلا حتستلا ةباكول

 راشتسملا علطا يوونلا نطنشاو رييخ هزتنب

 نم ناغير يكريمالا سيئرلا فقوم ىلع يحيسملا
 ريبخ, فوبراك لغف كلذك .ةيتايفوسلا تاحرتقملا

 .فينج تاضوافم يف اهدفو سيئرو يوونلا وكسوم
 فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا فقوم دكأو ددج دقف
 ليق ةلوقعمو ةلوبقم ةيوست ىلا لصوتلا ةلاحتسا يف

 .موجنلا برح جمانرب نع ناغير لزانت
 هذه يف سكعنا يكريمالا  يتايفوسلا فالخلا

 يفف ,ةيناملالا ةضراعملاو مكحلا بازحا ىلع ءانثالا
 يطارقميدلا يحيسملا بزحلا هيف لمحُي يذلا تقولا
 يف قافتالا مدع ةيلوؤسم نيارلا فاقض ىلع مكاحلا
 ىري ,يتايفوسلا فقوملا ىلع ةيدنلسيالا ةمصاعلا

 ؛ ل١ لوا نيرشت ١41١-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١"
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 رارصا نأ ضراعملا يطارقميدلا ين ارتشالا بزحلا
 ةيقعلا وه ءاضفلا ةركسغ جمارب ىلع ناغير سيئرلا

 بزح اما .كيفايكير ةمق اهدنع ترثعت يتلا ةريبكلا

 مدع لواحيف يطارقميدلا الا مكحلا فالتئا
 يتايفوسلا فالخلا ةوه قيمعت قيرط يف ريسلا
 ةمق اهتزربا يتلا ةيباجيالا رهاظملا ةعاشاو يكريمالا

 يف رضخلا ةكرح عفدنت امنيب .ناغير - فوشتابروغ
 .ةيكريمالا ةسايسلل تاداقتنالا دشا هيجوت

 نماضنلا ةرهاظن

 ةمصاعلل ةيلاحلا هترايز عم لماعتي لوك تومليه
 ردتعت ينلا هتلود نماضت نع ربعت ةرهاظتك ةيكريمالا

 سيئرلا فقوم عم ةيبوروالا وتانلا فلح لود مها نم
 مومه هتاذ تقولا يف لمحي هنكلو .ناغير يكريمالا
 ايناملا لخاد ةيكريمالا ةسايسلا هقمعت يذلا خرشلا
 يعيبطلا نمو .ةيبرغلا ابوروا مومع يف و ةيداحتالا
 فيض لوالا يبوروالا يسايسلا لوك نوكي نا
 هدكبا ناائنركذت اذا هيي ةمق دعب نطنشاو

 ةطسوتم ةيكريمالا ةيوونلا خيراوصلا نم ربكالا
 ايساسا اروحم تناك يتلا (؟) غنشريب زارط نم ىدملا
 طبارت تلازام ةيكريمالا ةيتايفوسلا ةمقلا رواحم نم
 قلقلا نم ريثكلا ةريثم ةيداحتالا ايناملا يضارا ىلع
 ةرايز ءانثا .يناملالا ماعلا يارلا سوفت قف بعرلاو

 سيئرلا عم ةيكريمالا ةمصاعلا يف هتاثحابمو لوك

 ءافلحلا قون نم

 زتلوش هعافدو هتيجراخ يريزوو ناغير دلانور
 يوونلا طيطختلا عامتجا ةنجل دقعنت رغربنياوو
 ارهاظ حابترالا مدع ودبي و :هدنلتكسا يف وتانلا بزحل

 ِق قافتالا مدع ءازا ال .نييدوروالا فلحلا ءاضعا ىلع

 صرح مدع ءازا ءيش لك لبق امناو .بسحف كيفايكير
 .ءاضعالا ءالؤه عم قبسملا رواشتلا ىلع نطنشاو
 ةيكريما ةيوون تاصنم ىلا مهنادلب تلوحت نيذلا
 .ةيقرشلا ايورواو يتايفوسللا داحتالا ددض ةمدقتم

 هذه يأرلا لدابت وا رواشتلا مدع ةلاح تغلب دقلف

 ايناملا لارنج اهعم رطضا ةجردل اقلقمف ىوتسم
 هنأي حيرصتلا ىلا لسكوريب فلحلا رقم يف ةيداحتالا

 هرشنت امم رثكا كيفايكير ةمق ليصافت نع فرعي ال
 هاوكش نع ريبعتلا يف ددرتي ملو .ةيمويلا ةفاحصلا

 يذلا دض نييبوروالا ءاضعالل نيهملا زواجتلا ءازا

 يف ىرسج اع ىلع مهعالظا قلع صوخلا مدع د خلب
 .ةيدنلبسيالا ميقصلاو كميسلا ةريزح

 نطنشا و يف نقيلا ردخلا

 ىلا رضروف هعافد ريزو لوك ثعبي نا نم الدبو
 ةدنلتكسا يف يوونلا طيطختلا ةنجل عامتجا

 نم ودبي ام يف اقلطنم نطنشاو ىلا هعم هيحطصا

 تاروطتلا نم هيصقتو هتفرعم يغبني ام نا ةقيفح
 تالامتحالاو يكريمالا يتايفوسلا فالخلل ةيلخادلا

 ةطسوتم ةيوونلا خيراوصلا ةلكشمب ةقالعلا تاذ

 .رخآ ناكم يا يف ال نطنشاو ىف دجوي امنا ,ىدملا

 ديدحت وا عزن تايوست نم يتايفوسلا فقوملا
 ,ةيلومشلا ادبم ىلا دنتسي لاز ام يوونلا حالسلا
 ىرت وكسومف .ةلصفنملاو ةيئزجلا تاقافتالا ضفريو
 نطنشاو عم قافتالا لوقعملا وأ قطنملا نم سيل هنأد

 «ضرالا ىلع ي وونلا حلستلا ةياقرل تانوسن ىلغ

 .اهلوح ناملالا فلتخا كيفايكير ةمق

 24 - [ "هانز نك هرطاع مع مق -



 .بلاغقلا ىلع ءاضفلا يف يوونلا حلستلا كرني امنيب

 نا قئاقحلا هذه نم اقالطنا فوشتنابروغ دكا دقل

 نمضتي ةيوونلا ةباقرلا تايوستب الماش افلم كانه
 تاراقلل ةرباعلا ةيموجهلا ةيخوراصلا ةحلسالا

 ةباقرلاو ةيوونلا براجتلاو ىدملا ةطسونمو
 نع يلختلل نطنشاو دادعتسا لداقم ةرشابملا ةينادبملا

 ءاضفلا ىلع :بناجلا ديحولا قلطملا ءالبتسالا مالحا

 .ينوكلا

 مهئافلحب ناكريمالا ريكذت :ناغير ةرايز يف لوك
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 تايوستلل معن هلاح ىلع لازام يكريمألا فقوملا
 يف ةيوونلا تايوستلل الو ءضرالا ىلع ةيوونلا
 يف ةمهاسملا ىلع نوب ةقفاوم نم مغرلا ىلعو .ءاضفلا
 نوكو ايوون ءاضفلا ةركسعل يكريمالا جمانربلا
 ةملسالل ةناسرت ىلا تلوحت دق ةيناملالا يضارالا
 دهج يا نطنشاو يف دحا لذبي مل :ةيكريمالا ةيوونلا
 يحيسملا راشتسملا يارب سانئتسالل عضاوتم
 ةسايس تزفق دقلو .ةيلاربيللا ةيفالتنالا هتموكحو
 سوؤر قوف كيفايكير ةمق يف اهفقاومو نطنشاو
 لوبقملا ريغ نم هنا نوري نيذلا نييبوروالا ءافلحلا
 وا يعامجلا ريمدتلا لئاسو بصن جهن يف رارمتسالا
 قبسم قيسنت وا رواشت نود مهيضارا نم اهبحس
 :مهجايك

 ةدنلتكسا عامتجا يف ةحضاو تدب ةلكشملا هذه

 نيح ىلع نويبرغلا ءافلحلا ءفشتكا» ثيح ريخالا

 ىلع نافيرو فوشتابروغ نيب من ول قافتالا نا ةرغ
 ةطبارملا ىدملا ةطسوتم ةيوونلا خيراوصلا ةيوسن
 يف ينعيس اذه ناف ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا ايوروا ْق

 ةريصق ةيتايفوسلا خيراوصلا راطخا ةهجاوم مهرظن
 فلخ تاوقل يمكلا و يعونلا قوفتلا ىلا ةفاضا ىدملا
 ركسعملا نادلب يف ةرشتنملا ةيديلقتلا وسراو
 .يكارتشالا

 ءافلحلا ملاصمد ركانلا

 ةداسز :كش نود اددجم ةلكشملا هذه ةراثا فدهتست

 ةرتفلا ف ةصاخ وكسوم ىلع طغضلا رصانع يف مكارتلا
 رمتؤم نم ةثلاثلا ةلحرملا ءدب ىلع ةيقبتملا ةردسمصقلا

 نيرشت لالخ دقعنيس يذلا يبوروالا نواعتلاو نمالا
 نم ادحا نإف كلذ عم .انييف يف لبقملا ريمفون /يناثلا

 نم ديزملا هجوب بابلا دعب قلغي مل نيقالمعلا
 رظنلا يغيني يذلا تقولا فو .تاثحابملاو تاءاقللا
 رثكا تسيل اهنا ىلع ةيلاحلا فينج تاضوافم ىلا هيف
 تاقالعلا لصافم يف تيزلا بص ةلصاوم نم

 ةيويح ىلع ديكآتلا نم دب ال .ةيكريمالا ةيتايفوسلا
 عون نم ةيناث ةعيطق ةيا بنجتل هتيمهاو رمالا اذه
 ةطسوتم ةيوونلا خيراوصلا رشن دعب ,84 ةعيطق
 نوكتس كلذك .ابوروا يف ةيتايفوسلاو ةيكريمالا ىدملا
 ةمصاعلا رمتؤم لالخ ٌرَتلوش  هزداندرافيش ءاقل يف

 رشابملا راوحلا ةمادا يف ةيلمع ةدئاف لبقملا ةيواسمنلا

 .نطنشاوو وكسوم نيب

 ريكذت ديري هنا ةيكريمالا هتلحر ليبق لاق لوك
 ريزو .نييبوروالا ءافلحلا حلاصمب ناكريمالا
 لعافتلا ةعاشال نكمم دهج لك لذبي رشنيغ هتيجراخ
 يتايفوسلا راوحلل ةيومدلا ةرودلا طيشنتو
 بازحالا مسأب لاق نييكارتشالا حشرم وار .يكريمألا
 اعامتجا ارخؤم تدقع يتلا ةيظارقميدلا ةيكارتشالا
 دض لاضنلا بجي هنا ةيداحتالا ايناملا ف ايلود

 بزكلا عم نواعتلا طيشنتو .ءاضفلا ةركسع

 ايناملا ةيروهمج يف مكاحلا دحوملا يناملالا يكارتشالا
 يلوا قافتا نع رفسا يذلا نواعتلا اذه ,ةيطارقميدلا
 ١5١ ضرعبي يوونلا حالسلا ةعوزدم ةقطنم ءاشناب

 ةيداحتالا ايناملا نيب ةكرتشملا دودحلا ىلع ارتموليك

 هذه لظ يف .ايكافولسوكيشتو ةيطارقميدلا ايناملاو
 ىلا نطنشاو نم لوك هب دوعيس يذلا ام ىرن ءاوجالا
 نفق مق مقوم مم همم ف همم و هقف هو فم هقفو مف ف وفم قمم ةققف قم همم ف هقفف هقفف هه ف ممم هم فقع قف فوق ممم فق فقع قف مفف ة ممم قمم هقمم قمم م ممم ممم مف ف ممم همم هفمف ف هف ممم قف همم مم هموم ممم قمم م مهمه مومو هممت سمسا وهيك [0؟نيارلا دالي

 إلا سب ساحل + حاج

 "8 ١483 لوا نيرشت 77؟- ١4١ ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا



 ١ وعدي نانا ىف ىكارتش كالا با رغلا تفسلا بره

 ةيروم يف نيلنفملا نييمطإؤلاو نبيا نع جارنا
 انايباشرطالا نيسيحت ديهشلا عرف ,نانّنل يف يكارتش كالا يبرعلا ثعنلا بزح ردضصأ

 ماظنلا نوجس يف نيينطولا نيسلقتعملاو نيينعبلا نيلضانملا نع جارفألابابلاطي
 ١  :يىسفنلاو يذاملا بيذغتلا عاوناىسقأل نوضرعتي نيذلا ؛يروسلا

 ,ةشطاوملا قوقح ةرالاصمو تايرحلا تبكو يباهرالا وجلا, دنعأ نايبلا افقوتو
 يتئايسلا ٌرْجحلا ٠ ضرفيف .يناثبللا ٌلامشلا ةمصاع سليارط ةنيانم اهل ضرعتت يتلا
 يف بزحلا اان مث .:نيينطولا اهيلضانم ةريخ لاقتعا لالخ:نم اهتب ورع لقتفتو .اهيللع

 دج عضولا :ءافرشلا:نوينظولا اهؤانشا.هل ضرعتي ام هجو يف ةئيرج ةفقو ىلا, نآيبلا
 نليارط ءانبا بزخلا ايحو :«ةيموقلاو ةينظولا ميقلل ةحابتسالاو,كاهتنالا رارمتسال
 نييثعنلا نا» :لاقو ,ةينيطسلفلا ةروثلا نعورهتب ورعو نانبل ةدجو نع اوعفاد نيدلا
 كراعم لك يف اطارخناو ريشامجلا اياضقب اماختلا لاضئلاو ةبؤرعلا ةعلق مهتفرع نيذلا
 : كراعم لكي رثؤت نلو تاهرالاو عقلا بدلاسا مهبشرت ْئل ٠ .يموقلاو ينطولا لاضنلا

 « 2 .:يموقلاو ينطولا لايضنلا

 ,نييثقيلا ةيرَخ نع جازفالا لجا نم توبصلا ءالعال سلنارط ءاننا بزحلا اعدو
 رمدتللا يلخادسلا عارضللي دح عضوو سلبارظ نع جازفالاو .::نيينطولا مهقافرو
 ربزجتل يولوالا عاطعاو» ةيظارقميدلاو ةينطولا نيسالا ىلع ينطولا قافولا قيقحتو
 0.,ثودهصلا لالتحالا نم ضرالا

 يفمكاحلاا ىلع نيفظوملا ةلاحاو ةيئاضقلا تارارقلاو اناسفلا ىلع برحلا نا عقاؤلا
 هاجتا ف ؛ةيلخاذلا اهيناعم زواجتت يه ذا :ةيسامولبدو ةيسايس اداعبأ ذختت .ةيروس دايدلا يف ادلرخلا

 نويقارملا دقتعم كلذلو . نطتشاوو .وكسوم نيب .برغلاو قرتشلا نيب تازابخلا مسح

 اهتذختا .ةقدي اهل ظطخمو ةسوردمو ةبوسحم ةلمح يه .ةيلخادلا ةلمحلا نا ب | اع | هدب حلا اي ادب
 عاضؤوالا تناك اذا ,ىلاتلابو ... برغلا قنحن اههجوت ا ردربتل ةيروسلا ةموكحلا 8 يل 5

 ب ل ههنا ديو 2 7 | ِق ْ 7 د اماع اريدم١١" دحاو مود يف تلاحا اهناو :ةنزادالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم يف ةيووعم ةذعاننم نع ةتزجع دق وكسوم ناك اذاؤ.دحلا ذه تدرثرق ةيداصتقالا+ .. ١.١ نييسوواو نيش ديف اهتلمج لاو, ةموكحلا نا ةيروستنمةدرآولامابنألا ف. اذا ل أ ةيداصتقالا
 نذ دنغ ةهيوكنلا لب ,ةمبرغل 1 يتلا 9 2 ةلئامم تارارق تذختا دق تناك اهناو .ءانضقلا ىلا ةيداصتقالا تاسسؤملا يف اقظومو

 بيارعتدست ايو ؛.ءاضضقلا ىلا مآعلا عاطقلا يىبوؤسمو نيريدملا نم دمدعلا ةلاحاو درطب تضق

 دا يبت يان اب ةزواجتت انك ؛يرادالا هدب مسيل دج طبل ا ام ا ةي رازق مموكحيإا,نغ دروس قا ةررئاسقلا تارازقلا يفو
 ريغتملا قب و ف ناريا عم ا تالامتملالا نع عش .. . , جراخلا نم ةيئاذغلا قاوملا داريتساو تازايسلاو يضارألاعيبب قلعتت ىرخا تأ ( قيرط ىلَعَو .قارعلا ٍدض ناريا عم فلاحتلاو ...ةينيطتشلفلاو ةينانبللا تارازؤو ..ظاوب  ”وللا < نجس يفاكو يتلا ةيكحلا وا عراك ىلا ةليجلا تربوي

 اتاقالعلا ّنا ىلع لذت تارشؤملا لك نكل ...هب غازتلالا يروسلا سيئرلا ةعاطتساب ناك ظ 0 ل ديببلاو ةيبيايعتت احا 7 نعت لوظمل ارهاق :هلوقن ةب اوت تلا ةدسايسلاو ةيداصتقآلا تابوعيصلا ىلا هلاقمأ " (ةاافرمُت الازما ومأو .يسايللت نمث اهلا ةيروُطل ةيبرقلا هع بط تادعاشملا نا زدفارك كزامرإ دبي": يراجلا 7 1: / 29 نيراتب ةيسنزقلا ينوتتساوببلا ةييرح' يلو
 رجعلا نم اهراج د امبرو .رتوتلا نم دي و ا ما اهيف اميإ:ةيب ورؤالا ةقورألا ف ارش ددرتت يتلا ةرايعلا اهنكل ,ةيناؤروالا تاموكحلا ةيهلا قلك ايم اكفني نكت اهبرو ؟ةدهتلا قماوي وضم نثثكت قيشمد# وكيبلالا نيد 0 م اب سا جي رصبعأ ماين لع

 : تادعانس لوانتت ؛ةيروسو اسنزف نيب تاثداحم نع «نوينساربمدل» ثدحتتو .ءاسنرف
 .ةعيوكت ىلع ماليا لاي كيرا يخي ميِدْقَتا ةيبرغلا اهناملاو دنلوه اج ةقاقااهنا و :ةيركسن ةدتعأ عيمو هي هام

 : طوغضلاو ةيتايفوسلا «ةدناسملا» نبب ةروشحم ئقبت ال يك .ةيروسل ةيلافاتا دعاسنف
 حاادسا ظقاح ةيروش اوذقنا“ راطا نع جرخت الانفقوملا يف تال دبت"“لوصح د 0 ,رظتنللا نم هناف كلذلو :ةروشحم نآلا اهسفن,ىرت قبشمد نكل ,كلذب مْزِجلا نكمي.ال ةميقي ةيبرغلا ايناملا نم ضّرَق ىلع يضاملا عوبسالا يف ةيروس تلصح دقو .ةشازْيالا



 ريرقت ىلع تعلطا يتلا طاسؤالا دكؤنو

 رداصم دكؤت امك :ةينمالا ةعومجملا
 كلذ ةليصح كَ ,مهسفنا نييلقتعملا

 .لسفع نأ اذبح ةيبلس تناك ؛«راوسحلاد

 ' نع ةيسايسلا تائفلا لك نم نولقتعملا
 ْز :8.ةطلسلا عم نواعت يال مهضفر |

 . قوضإلا الؤغعلا
 نأ ةينادوسلا رئاودلا ضعب عقوتت

 ٠ موطرخلا ىلا دولج مالسلا دبع دئارلا لصي |:
 'ياذقلا ربمعم ديقعلا نم الفاح .ةاجف !

 | نيب ةيروف ة .ةدحو ةماقاب ميدقلا ضرعلا 1

 ' نا رئاودلا هذه لوقتو :نادوسلاو ابيل |
 لباقم ,ضزعلا اذهب مادقت دق ناك يفاذقلا َْ
 اهيف ٌفكت ءانيويشاو نادوسلا نين ةطاسسو |

 :قنرق نوج ديقعلا ةدئاسقف نع ةريخالا ا 3

  نضعب دوحو ناب يفاذقلا داقتعا نع الضف 00

 : تارتف يق ةضراعملا .ةينادوسلا تادادقلا |

 ْ ىلع دعاسي دق , اييدل يف ةفلتخم ةينمْر 1

 .ةيروفلا ةدحولا 0 3

 . ةيئادوب رداصم فيشكت ةيذاث هج نم 3 00 ٠

 الا ١" .نادوسلا ف ةيببللا 0 0

 اهلماعت يف ددشتت ةيمسرلا تا
 هب | موقت نا نكمي لمع 0-0 هاجت اهتلقيو 0 0
 0 ةزهجالا كلت 00 ِ
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 يح طمس اك النعت ”.
 يدهاجم». , ةمظنم تدلع

 ٠ اهرصانع نم اددع نا ةضراعملا 0 1

 لتقو .ناتسدرك يف نيتيركسع نيتدعاق .
 مث امك ءايئا صا ب دركسعا رشع ةسمخ حرجو |

 نيتدعاقلا نم. ةديدع ءازجا ا 0

 ,قلخ يدهاجم, صانع نا ةمظنملا تدافاو '
 تاباندلل ةدانضم خيراوص اومدختسا .

 | تفاضاو .ةيودب. لبانقو ةليقث عفادمو
 | ةدعاق ىلع موجهلا دعب هنا لوقت ةمظنملا .

 عقلا تاوق تلقتعا .ةيركسعلا .نامج» |
 | فظاعتلا ةسجحي ةدلبلا يلاها ةينا نيالا
 02 .:قلخ يدهاجم» عم يدمعلا

 ٠ وللا ض لاففملا 0
 : يروسلا سيئرلا دعو .قيفنت نم الد 0 00

 0 ماع ذنم نيلقتعملا .نيماحملا نع جارفالاب _ 0 ٠

 1 ارخؤم ةيروسلا تاطلسلا تماق .1580» |

 331 يافع يق ةعساو تالاقتعا ةلمح نشب | 0

 00 0 هدهطا# د 7 00

 ا لح عدلا

 ؟ ١ ايماحم نيعبس نم رشكا تلمش نيماحملا ..
 .دمجحمو رصانلا ءاجر نوماحملا مهتم فرع

 3 .يمورسم جروجو وكيد

 سوسو ١
 ةَض راعملا ةيطارقميدلا رصانعلا تلكش
 |١ ًايسايس ًايزح قاذقلا رمعم ديقعلا "الل
 |١ يطارقميدلا بزحلا» مسا هيلع تقلطا
 .ايبيل يف مكحلا ماظن ريبغتل .ءينطولا .

 مزتلب و ةماعلا تايرحلا لفكي ماظن ةماقاو

 راسهدرالا ققحيو ناسننالا قوقح

 .ةييعامتجالا ةلادسعلاو يداصتقالا .
 .يرصع ناهرسبو روتسدملا ةطسا وب ْ

 .بحتنم

 :نأ ىلا برحلا نع رداصلا ناددلا راشأقو :

 يف بختنا دق نيييبللا نييطارقميدلا رمتؤم

 2[ ءايسانس ابتكمو ةيزكرم ةنجل هلامعا ماتخ

 0 لضاف ديسلا ىلا ٍبْرِحلا ةسائر ماهم دنساو

 1 0 5 دولا

 الهلانكت 

 ٠٠ يرق اظرف -
 ١ ايناطيرب نيب تاقالعلا رتوت 7

 | ةيحراخلا ةيازو بحست نإ: ىف ةيروسو

  01 1ريف تلدر نم افرح  ةييرخلا تار :7

 1 نأ نيبقارملا نضغفب عقوتيو مه دست ةفيذع'
 1 ندنلو قشمد نيب .اروهدت تاقالعلا دادزت

 || نم .ةيروس نم اهريفس يعدتست دق يتلا |[
 1 تاقالسعلا عطق ىلابهذت نانود

 0 نونطاوسملا هيف زجعي يذلا تقولا 0 || يف .اينيل عم لصح امك .ةيسامولبدلا
 0| - 2 .ايئاطيرب ىلا رفسلا نع نويروسلا 0
 0 رمت يذبلا يوادنه راش ناكو 0

 |[. ورقيه راطم يف ٠ .ةيليئارسالا لاعلا» ةرئاط ْ م
 1 تقو يف قشمد ناز هيضاد حرص لق ندننن 5 5

 0| 3 تلوؤسملا نم ددع..عم عمتجاو قياس 5
 3 | 0.ةيروسلا تارباخملا |

 ةنبسشإ لأ 3
 ةانيللا ريزولا لزانت ٠
 : ف ىلارملا

2 ٠ 

 2011( ييرعلا نطولا مادام ؛ةعاسلا ثيدح امئاد ىقبي هنكلو .هتاذ عوضوملا اذه لوح انريغ )0 0 00 0
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 تناك قيقا خطو قلو ءاينالا 1 .ةاحف

 ةيركسع ةهجاوم عوقو لامتحا نع ثدحتت 7

 :داشت لامش ِق ةزكرمتملا يديوع ينوكوغ تاوقو

 ةموكح تراهنا .اينيدل نم اقلطم امعد يفلت ينلاو

 اهفارطا تككفتو .ةيلاقتنألا ةينطولا ةدحولا

 .ةيسيئرلا
 ذذم ةرمتسملا ةيداشتلا ةمزالل تاليلحتلا نكت اياو

 اهحنمي يفارغجلا داشت عقوم ناف ءاماع نيرشع يلاوح
 ىوقلا ىدلو ,اهب ةطيحملا لودلا ىدل ةيسايس ةيمها
 سامت ىلع ةيداشتلا ايفارغجلاف .ىربكلا ةيلودلا

 نوريماكلاو ايريجينو نادوسلاو ايبيل نم لكب رشابم
 لخدتلاو .رجينلاو ىطسولا ايقيرفا ةيروهمجو
 لاجملا حسفي ,ةيداشتلا نوؤشلا يف رشابملا يبيللا
 نا نكمملا نم نا ءلخدتلل ىرخا ةيقيرفا لود ماما

 يف ةيلها بورح ىلا .داشت يف ةيلهالا برحلا لوحتت
 ةيداشتلا ةمزالا ثبلت مل مث ؛ةرواجملا ةيقيرفالا لودلا
 تاوقلا تطروت نا دعب ؛ةدبرعلا اهداعبا ذخأت نا

 ةعضاخلا قطانملا ف تزكرمتو ءايركسع ةيبيللا
 نم ,ةيسنرفلا تاوقلا باحسنا ذنمو . يديوع تاوقل

 نا ادب .يبيللا  يسنرفلا قافتالا باقعا يف .داشت
 ءزجلا ىلع هترطيس مكحي نا ديري يفاذقلا رمعم ديقعلا
 سلبارطو سيراب نيب قافتالا نا ذا «دالبلا نم يلامشلا
 تاوقل نمازتملا باحسنالاب يضقي ناك .برغلا
 ةعزانتملا ةيداشتلا فارطالا عيطتستل .نيتمصاعلا

 اهمويو عازنلا ةيوستو راوحلا ةلواط ىلا سولجلا
 ىلوا ةوطخ هربتعاو قافتالاب يديوع ينوكوغ بحر
 سيئرلا نكل .ةيلخادلا برحلا ءاهنا قيرط ىلع
 ,قافتالا كلذل هداقتنا فخي مل يربح نيسح يداشتلا
 عارص وه امنا .ايلخاد سيل عارصلا نا اربتعم

 عانق درجم يديوع ينوكوغ ناو :يبيل - .يداشت
 .ءاطغو

 ةدحولا ةموكح تككفت نيريخالا نيعوبسالا يفو

 نلعاو ,.يديوع اهساري ناك يتلا ةيلاقتنالا ةينطولا
 يطارقميدلا سلجملا معزتي يذلا رمع نبا خيشلا
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 ةينطولا ةدحولا يد حاصخ ذل
 0 دو

 نع 2 ابتلاه هلاصفنا ذا اثيلورفلا تاوق ول ةدعفلا

 ةداعال يربح عم راوح يف لوخدلا هدادعتساو يديوع

 مها دحا اندلورفلا تاوق ردتعتو .داشت ديحوت

 .يريح نيسحل ةضراعحملا ةيركسفلا ةحنجالا

 هذه دونجو طابض ضعب نا نع ءابنالا ثدحتتو
 يف يداشتلا شدجلاب قاحتلالاب اوادب دق ةدحولا

 .انيماجت
 نلعا .رمع نبا خيشلا باشلا لاصفنا باقعا فو

 يف هنا .يفاحص ثيدح يف ؛برغلا سلبارط نم يديوع
 رداغي نأ هل حومسملا ريغ نم ذا .ةيردجلا ةماقالا
 ,داشت يف ايبيل لجر ءامئاد ,ريتعي يديوع ناكو .ايبيل
 قبس دقف .هيلا نكري ال يفاذقلا رمعم ديقعلا نا املع

 بلاط نا :ةطلسلا سأر يف ناك امدنع يديوعل

 نع فكلاو .هدالب نم ةيبيللا تاوقلا باحسناب
 نيبقارملا ضعب دقتعيو .ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا
 نوكت فوس هتياهن نا اقبسم فرعي ناك يديوع نا
 لامش يف دالبلا ثلث ىلع رطيست يتلا هتاوقف ؛ةيواسآم
 سيل .انيفاجن ىلا لوصولا اهيلع بعصي .داشت
 بيسب امنا .طقف اهنع هلصفت يتلا ةفاسملا بيسب

 ىلا تلوحت داشتلاف .ةيلودو ةيقيرفاو ةيبرع لماوع

 تاقالع ببسب .نطنشاوو وكسوم نيب يل ود سامت طخ
 تايالولا لوخدو .ايبيل عم يتايفوسلا داحتالا
 اسنرف نا نع الضف .عازنلا طخ ىلع ةيكريمالا ةدحتملا

 ودبيو .دايحلا ىلع فوقولا عيطتست ال اهسفن
 هتقالع يف لصو يديوع نا .قايسلا اذه يف .احضاو
 ةدحولا ةموكحف .دودسملا قيرطلا ىلا ايبيل عم

 تاميظنت نم يديوع اهلكش يتلا ةيلاقتنالا ةينطولا
 فحزلا قيقحت ىلا حمطت تناك .ةددعتم ةيركسع

 ملك ٠١ دعبت يتلا ةيداشتلا ةمصاعلا ىلا يركسعلا
 يفاذقلا هيف لمعي ناك يذلا تقولا يف ءوجرال اياف نع
 يسايسلاو يركسعلا وكيتاتسلا ىلع ةظفاحملا ىلع

 ةيلودو ةيبرع فارطا لوخد نم افوخت .داشت يف مئاقلا
 يفاذقلا لعج امو .ةرشابم ةقيرطب .عارصلا طخ ىلع

 ,ةيركسعلا لئاسولاب عارصلا كيرحت نود لوحي
 يذلا وزوا طيرش ىلع ةظفاحملا ىلع ءافتكالاب هحومط
 ضرالا نم ءرج هنا ءارارم :نويبيللا نولوؤسملا نلعا
 نم داشتلا نمأ نأ» رركتملا مهئالعا نع الضف .ةيبدللا

 يديوع فلاحت مدطصا ةطقنلا هذه دنعو ..ايبيل نمأ

 ءامعز نم نورخآلا هؤافلحو يديوعف .ايبيل عم
 ةدحاولا داشت نوديرب .ةيداشتلا تاميظنتلا

 ةرطيس نم هتققح امب يفتكت نا ديرت ايبيلو ,ةدحوملا
 ىلا يعسلا يف عنامت ال دقو ءوزوا طيرش ىلع ةيئرج
 ىلع قفاو اذا يربح نيسح عم ةيسايس ةيوسن
 ةضراعملا لئاصف نع اهيلخت لياقم  وزوا نع لزانتلا

 ايبيل نيب ةزيمتم ةيسايسو ةينما تاقالعب لوبقلاو
 .داشتو

 ةفكو :.حجرت يربح ةفك تناك امويف اموي نكل
 يسايسلا يربح ذوفن ناكو .فعضت هموصخ
 يف ذوفنلا ناك امنيب .داشت يف زكرتي يركسعلاو
 تككفت نا ىلا ؛ةيبيللا تاوقلا يدبا يف عمجتي :لامشلا

 ءامعز يفاذقلا يديا نيب قبي ملو :ةضراعملا ةهبج
 ةرورضو .يلخادلا عارصلا نع ثيدحلل نويداشت

 جرخي فوس ام اذهو .ةينطولا ةحلاصملا قيقحت

 ىلا ,دومجلا ةلاح نم يسايسلاو يركسعلا عضولا
 ذنم .دعي ناك يربح نا ىفخي الف .ةهجاوملا ةلاح
 اهلالخ نم ديعتسي ةيركسع ةلمحل .رهشا ةثالث يلاوح
 عم ةريرم فازنتسا برح ف لخدي هلقا وا ,لامشلا

 لمحتت ال برغلا سلبارط نا رابتعاب : ةيبيللا تاوقلا
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلا يف .برحلا هذه لثم

 .اهيف رمت يتلا

 يديوعو يفاذقلا نيب لسعلا رهش ىهتنا دقل
 تابو .ةرم لك يف يهتني ناك امك .رمع نبا خيشلاو
 ةيداشتلا ةمزألاو .هجول اهجو يفاذقلاو يربح
 فارطا نيب ةمزا يه امم رثكا ءايبيل ىف ةمزا تحبصا
 [1...نييداشت

 .ك .ف
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 ةسماخلا دو ةاركا مدرسي سويلوك

 "ولا نطولا» ايلاسا
 ةمععب . ريما ين تمام ا : راها ٠

 ىركذي لافتحالل اينايسا دعتست موديلا ذنم

 تنس دعب يا ,ةسماخلا ةيوثملا اكريما فاشتكا هب

 نم رشع يناثلا يفف . خيراتلا اذه نم تاودس | ٠١

 امدق تطخ ١4947 ماع ,ردونكا / لوألا نيرشت رهش

 دعب .ةيبونجلا اكريما ضرا ىلع سوبملوك فوتسيرك
 .اينابسا نع برعلا ليحر نم رهشا ةثالث

 حاجنال .نآلا ذنم .اهدهج ىراصق لذبت ديردم
 لك كاريشا ىلا حمطت كلذلو .ىركذلا هذهب لافنحالا

 لك ليلذت لواحتو .لافتحالا ْق ةينيتاللا اكريما لود

 نيدو اهنيب تناك نا ,اهعم مهافتلا قيرط نم تابقعلا

 تاقالعلا عطق دح تغلي تافالخ لودلا كلن ضعب

 ام رثكا .ىشخت اهلعلو .اهضعب عم ةيساموليدلا

 نيسنوفلا نيتنجرالا سيئر نالبقتسي ايفوص ةكلملاو سولراك ناوخ
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 كلتب لافتحالل دادعتسالا ىلع قلع يذلا ورتساك

 راع ةمصو ةديدجلا ةراقلا فاشثكا نا :هلوقب ىركذلا

 ناكسلا نورمعتسملا دابا دقف .ةيرشبلا نيبج يف
 قيلعتلا اذه راثا دقو .رمحلا دونهلا نم نيدلصالا

 ليجات ثيلاثنوغ ررقف ,ةينابسالا ةموكحلا ءايتسا
 .يضاملا فيصلا يف ةررقم تناكو .ابوك ىلا هترايز

 كرحتلا بيس هدحو لافتحالا سبيل ,اعبيط

 وحن هذه هاجتاو .ةينيتاللا اكريما هاجتاب ينابسالا
 ةيسوروالا قوسلا ىلا ايننايسا تمضنا نا ننمف . كدر دم

 نوكت نا ىلا نوعسي لودلا كلت ءاسؤرو :ةكرتشملا
 ةموكحلا نا امك ءانوروا ىلا ءمهنباويد» ثمل نو سم

 ةداعتسا ىلا اهتليسو :ىعسملا كلذ يف ىرت ةينابسالا

 ةيكريمالا ةراقلاب اهتاقالع نيسحت «مالا نطولا» رود
 ايناملا عتمتت اميف .ةيونعم اهي اهتقالع تدغ ينلا
 بايغلا باسح ىلع .اهيف ريبك ذوقنب اسنرفو ةيبرغلا
 اكريماو اينابسا نيب نا عم .ينابسالا يسايسلا
 ,ةيفاقثو ةيخيرات طياورو ةميدق تاقالع ةينيتاللا

 ةقللا ملكتت ةريخالا هذه راطقا مظغم نا ىلا ةفاضا

 .ةينابسالا
 فصتنلا يف ءاهب ماق يتلا تارايزلا تناك انه نم

 اليوزنفو الاميتاوغ ءاسؤر رهشلا اذه نم لوالا
 ياوغروالاو رودافلسلا سيئر ناكو .نيتنجرالاو
 .روهشب كلذ لبق اهاراز

 ماما قيرطلا قشو .ةلماجملل تارايزلا كلن تسيل
 عمطت ةينيناللا اكريما لودف .بسحف :ةنتسح تاقالع

 ْف اهحلاصم نع عافدلاب ءمالا نطولا» موقي نا يف
 يناعت اهناو ةصاخ ؛ةيسوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا

 اهنويد ةلكشم اهسار ىلعو ,ةداح ةيداصتقا تامزا نم

 وا ؛اهطاسقا ديدست نع اهمظعم زجع يتلا ةيجراخلا
 امك .اهديدستل ةديدج لهم ديدحتل ةيوسن داجيا
 ةعومجملا عم نواعتلاب ءاينابسا موقت نا ىلا حمطت
 ةيطارقوميدلا اهتمظنا ءيماح» رودب ,؛ةيبوروألا
 ةدحتملا تادالولا ةيوقلا ةراجلا لخدت دض .ةديلولا
 اهتضبق مادختساب امئاد اهددهت يتلا ةيكريمالا
 فلاحي نم لك دض ,يداصتقالا راصحلا وا :ةيديدحلا
 اليوزنيف سيئر هنع ربع ام اذه لعلو .اهتسايس
 ينا» :لاق نيح .ديردم هترايز لالخ وتيريث ويثينيب
 فورعملاو .ءلاعفلا دايحلا ةسايسل دينأت نع ثحبا
 اكريما يف دايحلا اذه ىلا ةوعدلا معزتي ويثينيب نا

 ىلع :نطنشاول ةيعبتلا نم صلختلا ىلاو ؛ىطسولا
 ناملرب ةماقا ىلاو ءيسايسلاو يداصتقالا نييونسملا

 .ىطسولا اكريما لودل ريبك
 ددع ىلا كلت تارابزلا تضفا كلذ لك ىلا ةفاضالاب

 نيب تاقالعلا ىلا ةيويحلا تديعا دقف .تايقافتالا نم
 ,ةقباسلا تاونسلا يف ةرتاف تناكو .اينابساو اليوزنف
 دقعو .قياسلا يليوزنفلا سيئرلا مكح لالخ ةصاخ
 نيب يراجتلاو يداصتقالا نواعتلل ماه قافتا
 ىلا ةينابسا ورتم تابرع ديروتل دقع عقوو ؛نيدلبلا
 .رالود نويلم رشع ةسمخ هتميق .ساكاراك ةمصاعلا
 تابكرمو تارايس عينصت ىلع ىرخا دوقع تصنو
 :ةيتدتاللا اكرسأا ىلا اهديروتو .كرتشم لام سارب

 .يليوزنفلا فيرلا ةبرهكب اينابسا مايق ىلعو
 ةييط ةعمسب عتمتي يذلا ينيننجرالا سيترلا اما

 هجمانربو .ةيطارقوميدلا هتسايس ةجيتن اينابسا يف
 ,هقدبطت ىلا دلب نم رثكا علطتي يذلا يداصتقالا
 ديردم معدت نا ىلع ةينابسالا تاطلسلا عم قفتاف

 وهو .ثلاثلا ملاعلا لود نويد لكاشم لح نع ثحبلا

 اعورشم مدق نا ينابسالا مكحلا هيف عرش يذلا رمالا
 ةكرتشملا ةيدوروالا قوسلا لود ىلا الماكتم لحلل

 يلاميتاوفلا نافرطلا قفتا ىرخا ةهج نم
 اكريما حلئاصم نع ديردم عفادت نا ىلع ينايسالاو

 ىلا يعسلاو .ةكرتشملا قوسلا ماما ةينيتاللا
 .اهل ةيداصتقا تادعاسم ىلع لوصحلا

 ةداعتسا قيرط ىلع اينابسا ناف رما نم نكي امهم
 اميف :ةيبونجلا ةيكريمالا ةراقلا يف «مالا نطولا» رود
 نوكت نا ىلاو ءاهعم اهتاقالع ديطوت ىلا هذه ىعست

 [1ةيبرغلا ابوروا ىلا ءاهتباوب»

 ؟4 _ ؟ه25 لوا نيرشت ١85 - !١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 و م

 1 ربل و و و دوبم

١ 2 

 ناوب ول

1 

 ةكرشتملا لاهرلا ٠

 لب
 .19401 ىلا 151/5 ماع نم قباسلا 1

0 

 .ةيودملا سيراب تاراجقنا ءارو هنآب _ ةحارص
 ةيداصتقا لكاشم ةيروس هجاوت ,:هسفن تقولا يف

 تااكرحتلا نع كيهان اساسح ايميلقا اهضوو ةريطخ
 .ةيلخادلا ةيسايسلا .

9 

 0 بلا يدا ارش يااا نت

 ةديدش ةحوللا وديت .ةيداصتقالا ةيحانلا نم

 نيب حوارتت (راعسالا ءالغ) مخضتلا ةبسنف .ةماتقلا .
 طوبه نم يناعي يدقئلا طايتحالاو . 28٠ ىو /»

 نع فقوتت ملف ةيجراخلا نويدلا اما .تادراولا :

 رايلم 8:0 اهنم رالود رايلم ١4 تغلب ثيح مكارتلا '
 نع فلختلا عفتريو .ةحلسا نمث يتايفوسلا داحتالل
 ردقي امك .رالود رايلم " ىلا لصيل ماعلا اذه عفدلا
 رالود رايلم ١ب ١4/6 ماعل يراجتلا نازيملا ؤفزجغلا

 نيترم لقت ينلا ةيروسلا ةريللا رعس روهدت ىلا ةفاضا ٠
 ,ةيساسالا داوملا ةردنل ةبسنلاب .يمسرلا مقرلا نع

 اما .ةيعانصلا تادحولا نم اددع لش ادح تغلد دقف

 ياشلاو تيزلاو زرلاك ةيساسالا ةيئاذغلا داوملا :
 نم اهنادقف انايحا ظحاليف :ةديبزلاو ةوهقلاو

 ةيدج بعاصمل اضيا دالبلا تضرعت دقو .قاوسالا
 فافجلا بيسب .ءايرهكلا نم اهتجاحب قلعتي اميف .
 .ينقتلا لامهالا ىلا ةفاضالاب دودسلا غرف يذلا .

 يف دوعت دوكرلا اذهل ةيسيئرلا بابسالا نا ريغ
 لودلا نم يلاملا معدلا ضافخنا ىلا ساسالا ةجردلا .

 .يعارزلا جاتنالا ىلع ريطخ لكشب رثا يذلا فافجلاو .

 ْ رايلم ٠ ,ب ردقت شيجلا ةنزاومف .ليقثلا يركسعلا .
 قافنالا ةأطو تحت ةيروس حزرت ءىرخا ةيحان نم

 .ةماعلا ةنزاوملا نم /0 يارالود .

 اضيا رومالا ودبت .يئانبللا عضولا ىلا ةبسنلابو
 ةطخ.» نع نالعالا نم ةليلق عيباسا دعبف .ةعجشم ريغ ٠

 ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب يف «ةيروسلا مالسلا
 نكمي ال يتلا ىضوفلا ىلا ةدايسلا تداع ؛ةيبونجلا

 ناريال يلاوملا ؛شا بزح» فقوتي مل ,بونجلا يفو
 اهيمحت يتلا ءلم٠. ٍباسح ىلع مدقتلا زارحا نع

 ١3 لوا نيرشت "0 - ١81 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ا

 2" نييسنرفلا ةداقلا قرؤي يذلا هسفن لاؤيسلا هنا

 . انايحاو  انمض مهتملا يروسلا سيئرلا صوصخب .

 من كب وم ار هيج ميتا تغرم ل مرار قربا ير و ا عا مج جام مدجوجس بندا عيبا او رجت + جسر ا جنسس م ايم ع دعب نمر يرجرج مدي روو / جن عورو ترس در تاير جهت مرو نعبد
 را را ا ا لا را ل و ا م ا ا ا بلا 20

 دق ينانيللا لحولا يف يروسلا شيجلا لغوت نا
 هتقو مظعم سركي حيصا دقف :ةئيس تاداع هملع
 مايقلا نع اضوع هفانصا ةفاكب بيرهتلل هتقاطو
 .ةيركسعلا هتامهمب

 لك .«ليئارسا» ةهجاوم يف نالوجلا ةهبج ىلعو
 عقوتي نيفرطلا نم الك نا عم .ايلاح اداه ودبي ءيش
 زيزعت ىلا قشمد عفد امم ,مصخلا نم اًئجافم اموجه
 ديفتست نا نم افوخ نالوجلا ةقطنم يف اهتاوق ٍ

 تارجفتملا ةجوم اهتقنخ يتلا ءاوجالا نم «ليئارسا»

 .ةمساح ةيرض هيجوتل سيراب يف ٠
  ةيروسلا كوكشلا نم محغغرلا ىلع نكل

 يف ةكرتشم ةبغر كانه ناف ,ةلدابتملا «ةيليئارسالا»

 > ؟دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا هديري يذلا ام»
 : : 1 1 3 5 . 75 . 5 5 ب 5 هيجل أ

 دسا تعفر هيف ىعسي يذلا تقولا يف شيجلا فوفص يذلا لاؤسلا اذه ناك «يل ةبسنلاب ةيجحا هن ظ
 3 يناندللا سيئرلا سنكرس سامنلا هحرط ا

 ْق تالسدعت ثودح عقوتم :يلخادلا دنقصلا ىلع

 ةطيرش ةيروس ىلا ةدوعلا ىلا يروسلا سيئرلا قيقش
 الوؤسم نوكي ناو ,سيئرلل ديحولا بئانلا نوكي نا
 .نمألاو تارداخملا ةزهحا نع

 ةسايسب متهم هتكل «ىقنملا» ف تعفر نا حيحص
 سيئرلاب سطسغا /بآ ةياهن يف ىقتلا دقو .ةقطنملا
 نم ٍبرقلاب وسري تخي ىلع ليمجلا نيما ينانبللا
 .سراق ماصع ينانبللا لامعالا لجر هكلمي ناك ءىطاش

 رسفت يروسلا ماظنلا اهب رمي يتلا تابوعصلا نا
 نم طغضب قارعلا لايح «يظفللا» قشمد لادتعا
 .ةيروسل نيتيسيئرلا نيلومملا تيوكلاو ةيدوعسلا
 يف قشمد لاجعتسا ءاضيا تابوعصلا كلت رسفتو
 .اسنرف عم يداصتقالا نواعتلا طيشنت

 ةرايزب يسنرف دفو موقي نا عقوتي قايسلا اذه يف
 ةرسشابم ةدعاسم ثحب فدهب ةيروس ىلا ةبيرق
 ةيبوروالا لودلا ضعبل كاريش كاج ةرايز اما .قشمدل
 اهنم ضرغلا ناك دقف (...ةيزيلالا ملع نود) اريس
 .يروسلا ماظنلل يبوروا نيد ميدقت لجا نم ضوافنلا ١

 اذا ام لءاستت اسنرف يف ةثيبخلا ةنسلالا ضعب ...
 يروسلا عيبطتلا يف تلجع دق سيراب تاريجفت تناك ا

 0::(:0) يسنرفلا -
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 كيوزويد

 سرفلا ريببشت
 نوعمشو ريماش قحسا قفتا :يضاملا عوبسالا 7

 ةموكح يف امهتكارش رارمتسا ىلع زيريب | هلا
 ا فالخلا نيزواجتم نيرخآ نيماع فلاحتلا ١

 عيزوت لوح ةريخالا ةظحللا يف امهنيب عقو يذلا
 تابياختنا ةلمح «ليئارسا» ىلع ارفو كلذب و .فئاظولا 1

 نا عيطتست نا نود :نهارلا تقولا يف اهئزجت دق .

 بلق يف ائيرج اموجه برعلا ذفن ءامهتقفص ناتبثي '

 ند
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 ا طفوا ا ا

 «ةيليئاربسا» ةرئاط اوطقسا يلاتلا مودلا قو .سدقلا :

 .اهيرايط دحا اورساو ينانبللا بونجلا يف ٠
 :ىكبملا ظئاح ةيلمع

 مهمسق وتلل اوهنا دق ةئامثالثلا دونحلا ناك

 7 ةاروتلا نيلماح .ىكبملا طئاح ماما يلافتحالا

 يتلا تاصابلا ىلا مهقيرط يف ةيكيتاموتالا تاشاشرلاو ٠
 | ناك .ةميدقلا سدقلا ةباوب ربع مهدعاوق ىلا مهلقتس '

 | ةرمدم لبانق ثالثب ايقليل قيرطلا ىلع نافقي نالجر '
 نم 55 حرجو .نيدنجملا دحا دلاو لتقم ىلا تضفا

 1 ريرحتلا ةمظنم مساب يمسر قطان نلعا :ةرهاقلا يف
 © ةنوآلا يف ايبسن ةئداه تناك يتلا ةينيطسلفلا
 تابلمعلا ديعصت ررق دق تافرع نا ةرمخالا

 يلاتلا مويلا يف تدر يتلا «ليئارسا» دبض ةيركسعلا

 ف اهب هبتشملا ريرحتلا ةمظنم ةدايق رقم ,قحسب»
 دحا يف .رحبلاو وجلا نم ينانبللا بونجلل حايتجا
 ,ةرئاط ٠١٠ تقلح يتلا تارئاطلا ددع ناك ,عقاوملا

 ,ضرالاب ةينيطسلفلا عقاوملا ةيوستب اهنم تس تماق
 تضرعت ثيح اديص ةنيدم يحاوض يف كلذو
 خيراوصلا نم ةفيثك نارين ىلا ةريفملا تارئاظلا
 نا تعاطتسا ( ماس عون نم) تارئاطلل ةداضملا

 4-5 زارط نم ةلتاقم موتناف ةرئاط طقست

 ؛سدقلا ةيلمعل ةيسايسلا راثآلا

  ريماش رظن ةهجو ةروكذملا ةيلمعلا ززعت نا عقوتي
 يف ديدج رتوت لامتحا ىلا ةفاضالاب .يبرعلا ملاعلا يف .

 ' رود لعجي امم «ةيليئارسالا»  ةيرصملا ةقالعلا
 | نلف :ةبوعص رثكا ةيجراخلل ريزوك زيريب نوعمش
 ,برعلا نيب ةديدج ةيسيئر ةردابمب مايقلا عيطتسي
 يرسلا راوحلا ىلع ءاقبالاب ارهش ١ لالخ ماق نا دعب
 ءدب فدهب .نيلدتعملا برعلا ةداقلا عم ينلعلاو

 رهش يفف .ةينيطسلفلا ةلأسملا ةيوست لوح تاضوافم .

 نسحلا كلملا ءاقلل برغملا ىلا بهذ سطسغا/با
 :لقالا ىلع تارم ؛ نيسح كلملاب اريس ىقتلا امك ؛يناثلا

 /لوليأ فو .ةعلطم .«ةيليئارسا» رداصم لوقت امك
 ينسح ىلا ثدحتيل رصم ىلا رفاس يضاملا ريمتيس

 ه ذنم متت «ةيليئارسا»  ةيرصم ةمق لوا يف كرابم
 . تاوئس

 ةمداقلا رهشالا لالخ ريماشو زيربب قرتفا اذا

 لوح امهرظن يتهجو ببسب حجرالا ىلع كلذ نوكيسف
 .ةيجراخ ريزوك .زيريب نوعمش .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا
 ا مالس رمتؤم لالخ نم نيسح كلملل ءيش ميدقت ديرب

 . - يندرا دقوو «ليئارسا» نيب ضوافتلا هيف متي يلود
 1 .كرتشم ينيطسلف

 ,نييليئارسالا» ةيبلاغ نع زيريب فلتخي ال ؛عبطلاب
 هنكل .ةلقتسم ةينيطسلف ةلود مايق هنضراعم ثيح نم
 يف نوبغري ,لمعلا» بزح ءاضعا نم هب ساب ال ددع عم

 يا «ةرماسلاو ادوهب» نا ريماش ىري ,لياقملاب

 ال وهو .«ىربكلا ليئارسا بلق» يه .ةيبرغلا ةفضلا
 تانطوتسم اب اهئلمو ةلماك اهمض يف هتبغر يفخي
 .ةديدجلا ةيدوهبلا

 :اديص ىلع تارئاطلا تراغا امدنع
 نيح :«لافظالا خارصي تارايسلا قاوبا تطلتخا

 ...اهتلومح ءاقلال رثكآف رثكا برتقت تارئاطلا تناك

 30 - [ "ما مز1 نى جماع ىعرخل ع -



 ١ ناك يذلا ميخملا يف دوسالا ناخدلا نم دومع عفترإ

 ١ تارئاطلا تاجوم تناك هاجتا لك ىف هخيراوص قلطب :

 ٍ ماع ذنم ةرم لوألف .فلتخم مويلا اذه نا ربغ ... ليق 5

 , اديص ناكس جهتبا .«ةيليئارسا» ةرئاط طقست 1487
 0 ناك دقف ةولحلا نيع اما . اونغو اوصقرو اوقفص

 ينلا ددراغرلاو ءانغلا ءادصا لظ يف نوقناعتي لاجرلا 1

 هبناكم لك عمست تناك | 2

 رنفك نوج :ملقب
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 لودلا معد نم اديفتسم يلاغتربلا رابفهتسالا ل لتاق ا

 ةهجاوم يف ىتح ءيش لك لبقو الوا ينطوك هسفن حرط ٠
 امدنع دالبلا اهل تضرعت يتلا ةغلابلا تابوعصلا '

 .قزاملا نم ريثكي ةددهملا ةدطسوأ قرشلا تاقالعلا

 - يندرالا عوربشملا نا ىلا اهسفن رداصملا ريشتو ٠ْ

 لالخ ةقطنملا يف اريبك ائثدح نوكيس «يليئارسالا» : :
 عبحت كرما ةديدع حلاصم كانهف .ةمداقلا رهشألا ا

 ةمظنم ذوفن فقو اهمها .نيقرطلا '
 .تافرع رساي ةدايقب ةينيطسلفلا .

 ؟ديدجلا يندرالا كرحتلا رس وهام
 :نيلماعب طبترم كلذ نا رداصملا لوقت

 قرشلا يف مالسلا دوهجل ةصرف كانه نا ودبي ال-١ 7
 .روظنملا عاخلا لع ةنييورا

 ةفضلا يف تانطوتسملا ةدابز عفدت نا لامتحا
 نا نكمي امو ندرالا وحن كانه نيينيطسلفلا ةيبرغلا
 .ندرالا رارقتسال ةعزعز نم كلذ ىلع بترتي .

 موعدملا يندرالا ع وورشملا أدب .ةيبرغلا ةفضلا يف“
 ةريخالا عيباسألا ىف ضرالا ىلع هداعبا ذخأب ايكريما ٠

 :اهمها تاروطتلا نم ددع يف

 يف ندرالا ةقفاومب برع تايدلب ءاسؤر نييعت- ١

 .ةريبلاو هللا مارو ليلخلا نم لك
 لوا ىف نامع ةرهاقلا كنب حتف ةداعا قافتا عيقوت  ؟ :
 1914/4 ماع برح ذنم «ليئارسا» و ندرالا نيب ةيقافتا .

 ا برح ذنم ةفضلا يف ةيبرع كونب دجويال ٠

 ,ةديرغلا ةفضلاب قلعتت ةيسمخ ةيندرأ ةطخ تك

 ايونس رالود نويلم ١11١ اهبجومب ندرالا قفنتو .
 يف نيينيطسلفلا ءاقبا فدهب ناكسالل اهمظعم بهذي :

 نم مغرلاب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ريغ
 ازمر تلازام : يبرعلا ملاعلا يف ةرهاظلا اهتلزعو اهلشف

 يف ىلعالا يه اهتيبعش تلازامو ةينيطسلفلا ةينطولل
 رساي وه مهسيئر نا نوربتعي 7١,١/ ثيح ةفضلا '

 - [:مايمزن1 نم عماع مهمفع -31

 تت >

 ا امك ا اال

 | سدقلا يف ؛ةيليئارسا» و ةيبرع رداصم لوقت
 ا ريغ قافتا يف لخد دق نيسح كلملا نا نامعو

 نيسح كلملاب ناكسلا نم /7”, 4 فرتعب امنيس تافرع

 امك كانه ةليئضلا كلملا ةيبغش ْيف ببسلاو .اسيئر
 - نامع يف نيييرغلا نييساموليدلا نم ددع دقتعي

 مل :945709١1و ١514 ماع نيب ام تمكح يتلا هتلئاع

 ىلع هذوفن طسب ع ورشم ناق كلذل .ةراس تايركذ كرتت
 دق يتلا تايوعصلا نع كيهان .امامت رطح ةفضلا

 رشن لضفت يتلا ؛دوكيللا» ةدايق لوصو نع ضخمتت
 ديازتب يذلا تقولا ىف ةيبرغلا ةفضلا يف تانطوتسملا
 برعلا درط ةركفل ؛يليئارسالا» ماعلا يأرلا معد هيف

 [0.ةيدوهدلا ةلودلا نم

 ايلا

 !دئاق هففن ايفيرا
 نيوأ ديفيد :ملقب

 رتشالا بزحلا يف دئاق بتاكلا)

 (يناطيربلا

 نم ايقيرفا ليشام اروماس سيئرلا لتقم دّرَح

 نم ابقيرفا بونج دّرح امك : ريبك يسايس دئاق | ل

 يذلا لجرلا اذهف .ةيعقاو ةيسيئر ةيصخش

 يطارقميدلا يكا

 نا ثبل ام يذلا هسفن وه ؛ةيساسا ةروصي ةيعويشلا

 نود قيبمازوم نيكرات ةلمجلاب نويلاغتربلا جرخ
 ءادع دحا ىلع فاخب سيلو .ةيندم تامدخ لكيه .

 .هدالب رارقتسا ضيوقتل امود ةبهأتملا ايقيرفا بونج
 كلوا دادعتسا .ايقيرفا زيمت يتلا حمالملا نم

 نمث عفد يف رارمتسالل ررحتلا لجا نم اولتاق نيذلا
 .ةقرافالا مهناريج نم ةيرحلا لجا نم نيلتاقملل مهمعد
 ثدمس نابأ ناك ,ةطلسلا ىلا ليشام اروماس ءاجامدنع
 نم نيلتاقملا معد ىلع ليشام قفاوف .ايسيدور مكحي
 يذلا يباغوم تريبور ةماعزب ايسيدور ررحت لجا '

 فقوتي ملو .هل ارقم قيبمازوم نم تقولا كلذ ف ذختا
 اضرعتم يوبابميز لالقتسا معد نع ليشام اروماس
 يذلا هسفن وهو .ثيمس تاوق نم ةلصاوتملا تاراغلل
 ضورعلا ىلع ةقفاوملاب 141010 ماع يف يباغوم عنقا

 نمض تاباختنا ءارجال ةيزيلكنالا - ةيكريمالا :
 ةيرحب ةدحتملا تايالولا مزلا كلذيو ةحاتملا فورظلا

 .يوبابمز :
 فرعن نل امبر ؟ثداح درجم ليشام توم ناك له

 اديج هفرعن يذلا نكل .لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا ادبا
 ايقيرفا بونج يف ةمكاحلا ءاضيبلا ةيلقالا نا وه
 :ةطلسلا يف ءاقبلا لجا نم ءيش يا اغفت نا ةدعت ْ

 فازنتسا ىلا قديمازومو الوغنا ىلع ءادتعالا نم

 .يوبابمز ىلع موجهلا ىلا اناوستوب
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 ةموكحلا تبلط امدنع ١485/1١/7١ قفاوملا :
 نم ايتايفوس ايساموليد ه5 ةرداغم ةبكريمالا:

 لب .طقف قيبمازومل ةراسخ سيل ليشام نادقف نا
 نم .نوريثك كانهو .ايقيرفا لكل ةراسخ وه
 لجرلا اذه نومرتحي .يلثم نييبرغلا نييسايسلا
 ! كلذ انركذ اميرو .هتوم اهفلخ يتلا ةوجفلاب نورعشيو

 ' ضيغب وه مكو اهتوسقو ةيرصنعلا ةعاشبب .
 [1.ايقيرفا بونج يف اهرارمتسا

 1845/1١/١

 وغيراس ود سولراك :ملقي

 نيب «نيدساموليدلا برح» يف رانلا قالطا ف "
 :ههنم ناكي ول نيلفرعلا و ءرضينالا تيب /
 سما ناك برحلا كلت يف لصف ثدحا ظ

 نيرشت نم لوالا لبق وكسيسنارف ناسو نطنشاو
 نيموي دعب بلطلا كلذ يتأي .مداقلا ريمفون /يناثلا
 نيفظوم ةسمخ يتايفوسلا داحتالا درط نم طقف

 ؛(سسجتلا فصول بذهم بولسا) ,مهلمع ةعيبط
 ةيتايفوسلا ةثعبلا ءاضعا نم "5 درط نم رهش دعبو
 ظ :اهسفن بابسالل ةدحتملا ممالا يف

 فئاظولا ردع ددحي نيدلبلا نيب قافنا كانه
 ١ كلذ ىنعم .رخآلا ىدل امهنم لكل 7١" باهب حومسملا
 | ءام ةقارا نود درلا يدافت عيطتسي ال هيطكرلا نا

 ْ غنوب  غنبلا نم عونلا اذه ناك اذا انه لاؤسلا
 | لكشب نطنشاو فرط نم  نلعملا لؤافتلا عم قفتي
 ا !!ةحلسالا عّرن قافتا ةعبانم لوح - صاخ

 يف ضيبالا تيبلا عميساب يمسرلا قطانلا «ارحت» دقل

 3 نا يف لمأي» نا ىلع سكيبس يرال سمأ نطنشاو ا

 يذلا مدقتلا ىلع تايفوسلا نييسامولبدلا درط رثؤي .
 قافتالا ثحب يف رارمتسالا ةرورضو ,ادنلسيا ف ققحت 1

 ىرخأالا عيضاوملاو ةحلسالا صيلقت عوضوم لوح
 - سكيس يرال يا ادكؤم ٠ «يتايفوسلا داحتالا عم 5

 .«تارايخلا نم

 نا تدكا نيح ةيقيفوت لقا تناك سات ةلاكو
 ١ هاجتاب ةديدج ةوطخب تماق دق» ةدحتملا تايالولا
 ]1  ةيتايفوسلا تاقالعلا روهدت ىلع لمعلا
 [].:«ةيكرتمالا ا
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 5 -14/45 لوا نيرشت ؟٠ - ١8١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 تن. هوت دفا ب5. هاطافل

 ةرظمسأ ةيفتسأ لو
 مع ةداو يدم را رفا ىلع

 رخالا «كبوأ» روطت ءارو أنام

 دحاو ىلا رياع رمتؤم نم
 ؟اهلوطأ و ةمظنملا تارمتؤم رطخا نم

 ةيادبلا يف ناربا تتمص اذاملو ..

 اهنصح ةدايز تيوكلا بلط نع
 .؟ةريخالا ةظحللا يف اهفقوم بلقنا مث

 ١ ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١8١ لوا نيرشت ؟7- ١5/5

 ا 0 6

 6-0 يئانثتسالا رمتؤمملا داقعفا -7-

 ” نم اءدب (ارسيوس) فينج يف نوعبسلاو | هب
 اذيفنت» ناك ”"1١98 ربوتكا /لوالا نيرشت
 ,طفتلل ةردصملا راطقالا ةمظنم هتذختا قباس 9

 نا رارقلا اذه قوطنم ناكو .ةلوادم لاو عامتجالاب
 يذلا تقؤملا قافتالا يف اورظنيف .طفنلا ءارزو يقتلي
 اوررق هيفو 15985 سطسغا /بآ 5 موي هنلا اولصوت
 مهل قيس يذلا ساسالا ىلع جاتنالا صصخح عيزوت

 نا ىلع :1484 ريوتكا /لوالا نيرشت يف هيلع قافتالا
 /ل ولدا :طقف نيرهش ةدم ميدقلا ماظنلا اذه رمتسبي

 .19857 ريوتكا /لوالا نيرشتو ربمتيس
 نا مهل يغيني ناك امك .سانلا نم ريثك برغتسي مل

 هنف مهلغش دقف .تاذلاب رارقلا كلذ رودص ءاولعفي
 كلذ نم قارعلا ءانثتسا مهلغش :ناضقانتم نارما
 ةرتف ذنم هب بلاطي ناك يذلا قحلا هحنمب ماظنلا

 هتصح ىلا لصي ىتح هجاتنا يف ديزي نا وهو .ةليوط
 /بآ رارق ةغيص يف :لزانتلا اذه ءاج دقو .ةيخيراتلا
 ام جتني ناب ايلمع قارعلل حمس نأب ,. 1985 سطسغا

 نم رثكا» قارعلا حنم نكل .هتصح ميوعت يا ءاشي
 ةمزاح ةئيرج ةوطخ هذاختال ةجيتن ناك امنا ؛هقح
 ةموكحلا تذختا دقف :ريص دافنو راظتنا لوط دعب

 ةصحل ةلثامم ةصح. لانت ناب ايساسم ارارق ةيقارعلا
 تاصرخت مجلأ فاك مزحب رارقلا اذه نلعاو «ناربا

 تارورضل «ةمظنملا» عايصنا تلقرع يتلا ناريا
 قارعلا ققح ىنعملا اذهيف .ةليوط ةرتف قحلا قاقحا
 ىلع هققحي ام سكعي ؛كيوا» ديعص ىلع انّيِب ارصن
 هذش عيمج تناك ناو :جيلخلا يف برحلا ديعص

 .ةيعاقد عقاولا يف تاراصتنالا
 /بآ رارق باقعا يف .سانلا لغش ىرخا ةهج نمو
 تحرتقا يتلا يه اهنا ناريا ءاعدا .198 سطسغا
 هريرقت ىرح يذلا جاتنالا صصح مالذم ىلا ةدوعلا

 ضعب .معّرلا اذه يف ءاهعيتو .نيتنس نم وحن لبق
 ام هيف لع هديكأتو هميخضتل ةيبرغلا مالعالا لئاسو
 ضرتفُي يتلا رعاشملاب اهسسحتو ناريا ةنورم رهظي
 تقولا يف ؛:ةيلخادلا «كبوا» تاقالع ىلع رطيست نا
 دليلاب تسيل اهنا يكاسعلا ماعلا يأرلا رهظُت يذلا
 ام لئاوأ ذنم ادب امك :لظلا ليقتلا .ذابشلا ,نرحلا

 لحارم ةليط تيثا امو .«ةيمالسالا ةروثلا» ب ىّمسُي
 ديدجلا ريوصتلا اذه ىف نا عمو .جيلخلا برح

 رمتؤم يف العف ىرج امعو عقاولا نع امات اداعتبا
 حنم نيب احضاو اضقانت هيف ناو :قياسلا «كنوا»

 ءىدابملا رودي ناريا عالطضاو ؛هقح نم رثكا» قارعلا
 مالعالا نا الا 1985 سطسغا /بآ رارق عنص يذلا
 رثعتلا ةقيقح نع سانلا لاغشال هيلع صرح يبرغلا
 برح ديعص ىلع ناريا امهب تينُم نيذللا قافخالاو
 تاراغل يدصتلا نع زجغلاب .الوا :اهسفن جيلخلا
 نم ناريا نامرح نم تنكمت يتلا يقارعلا ناريطلا

 نود ةلولدحلاب لقالا ىلع ةيجاتنالا اهتصح فصن

 لاوما ىلا تارداصلا هذه لوحُت المك اهطفن ريدصت

 ؛برحلا اهب لصاوت رئاخذو ةحلسا اهب يرتشت
 قارعلا حاستكاب اهتاديدهت ذيفنت نع زجعلاب .ايناثو
 لود نم رخآ ددع اهيف امب ةيبرعلا نادلبلا ةيقبو
 .«كيواو

 يفلملا يف قفحن ينرج فده
 رومالا هذهب لاغشنالا اذه هيلا ىضفاأ ام ىراصق

 يف ةيطفنلا ةعانصلا نا ديعص نم رثكا ىلع ةضقانتملا

 نم ريثكب يئانثتسالا رمتؤملا داقعنا ترظتنا دق ملاغلا
 لوضو نآأب ةلئاقلا ةقيقحلا لامها ىلاف .ةالابماللا
 يذلا ١4985 سطسغا /باآ رارق ىلا طفنلا ءارزو
 نكي مل .هتعناصو هتسدنهم تتاك اهنا نارياب ضرتفُي

 ىعسي يتلا ةيقيقحلا لكاشملا ثحبل ءاجرا نم رثكا
 مل تقو يف اهلح ىلا يعسلاو ءاهثحب ىلا طفنلا ءارزو

 نوققحي اعيمج اوماد ام اذا جَتنُي نم هيف مهي نكي
 .صصحلا عيزوت نم احاحلا رثكا ناك رخا افده

 برح» تناك 1185 ويلوي /زومت طساوا يفف

 رعس هيف راهناو ءرظتنم دح لك تزواجت دق هراعسالا
 عاجرتسا ىلع لمعلا ناكو .تارالود 5 ىلا ليمربلا

 قفو ,ةيملاعلا قاوسآلا نم ةيلامجالا «كبوا» ةصح
 نوناك 4 يف «ةمظنملا» هتذختا يذلا رارقلا قوطنم
 ناكرا زه» نم رثكا ىلا بهذ دق . ١4/6 ريمسيد /لوالا
 برغلا يف اهباحضا ريكذتو «ةيمللاعلا ةعانصلا
 لودلا اهنمو .ةيمانلا نادلبلا نأب ةصاخ يعانصلا
 ةيلوالا طفذلا ةعلس جارختساب ةصصختملا
 ال ىوق نهارلا اهفعهض طاقن ءارو كلمت .اهريدصتو

 هذه تءاش ول اهدر وا اهعفدب يملاعلا لاملا سارل لبق

 32 - [ "ما ملا ننعم خط خت -



 تاقالعل ديدج عقاو نع ثحبلاف .اهمادختسا نادلبلا

 ايناطيرب يف اميس الو :نيرخآلا نيجتنملاب ءكبوا»
 ةروطتملا لودلابو :ةدحتملا تايالولاو ادنكو جورخلاو
 ىلع بلطلا يلاتلاب و كالهتسالا تصلق يتلا ةيلامسارلا
 يلامسأرلا ميزاتلا ةسايس نش ىلع اهلابقا ذنم طفنلا
 دق :ىلاحلا دقعلا لئاواو يضاملا دقعلا رخاوا ماعلا
 كارتشا يف ةيعافدلا تايضتقملا نم دعبآ ىلا ىضم

 نم ريثكي رثكا ىلاو ةضورفملا راعسالا برحب :كبوا»
 لوزنف .هذه :كبوا» لود نم ددع يف ةبلاملا تاناكمالا

 رابآل ةبسنلاب ليمربلا يف ارالود ١١ نم لقا ىلا راعسالا
 ليمربلا يف ارالود ١١ نم لقا ىلاو ساسكتو ةكسالا
 هذه باحصأب رضي ال .لامشلا رحب رابا ىلا ةبسنلاب
 ةدئاف يا نود مهب رضي امناو بسحو نيسفانملا رابآلا

 يف ءابعا اهلمحيو اهسفن ؛كبوا» نادلبل دمالا ةليوط
 لمحتت نا يفكي امناو .رربم يا اهل سيل ريصقلا دمالا
 يذلا دحلا ىلا ريصقلا دمالا ف برحلا هذه رئاسخ
 نيسفانملا» ىلع ةعقاولا رارضالا اهعم ديقت
 «كبوا» ءاضعا يغبني امم رثكا يذؤت الو :نييجراخلا

 .«نييلخاد نيسفانتم» نم

 ةدئارلا ةسايسلا ريدت نم بناجلا اذه ءوض ف
 برخ» يف ماهسالا اهيلع ىوطنا يتلا دمالا ةليوطلا
 نيب ؛طفنلل ةردصملا راطقالا ةمظنم» ءاقل ناك «راغسالا

 ناك امو .1985 سطسغا /بآ هو ودلوب /زومت
 ماظن ىلا ةدوعلا ثدح نم هب تجرخ يذلا رارقلا

 ١1/5 ربوتكا /لوالا نيرشت يف ررقملا جاتنالا صصح

 فرده قيقحت ضرعم يف يئزج فده قيقحت نم رثكا
 ديدحت ربكالا فدهلا ىضتقا دقو .مهاو ربكا يساسا
 ةرشع يتنثال مويلا يف ليمرب نويلم ١4,8 ب جاتنالا
 راعسالا دواعت يك قارعلل ي/ب ينويلم وحنو ةلود

 الو (ب/د ”) اهتغلب يتلا ايندلا دودحلا نم اهعافترا
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 راظتنا لوط دعي ةئيرج ةوطخ :يبرعلا يقت مساق

 ريغ ةروصب :تريتعا يتلا ب/د ١7,5 نم رثكا دعصت
 ضارغالاو ةديعبلا يمارملا ققحي ام لصفا :ةيمسر
 اذه ىلا ,عقاولا ىف ,راعسالا تعفترا دقو .نآ يف ةبيرقلا

 ةبسنلاب «لثمالا رعسلا» تزواجت ىنح .ىوتسملا
 نم اريثك لمح ام اذهو .ءراعسالا برح» ضارغال
 مجرتي ناب نيبغارلاو ؛ةظقيلا مالحا» ىف نيقراغلا
 نظلا 0 ةسوملم ةينانع قئاقح ىلا تدم 2
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 ىلا رظن نود راعسالا عافترا ؛كموا»١ ةحلصم نم نأ
 ىوتسملا اذه ةنراقم نودو :عافترالا اذه ىوتسم

 نمضتملا ءعيرلا» ىلع ىل ودلا سفانتلا عقاوم فلتخمب

 ةقالعلاو عيرلا اشدعب ينآي ينلا «ةفلكلا»و رعسلا يف

 نع الضف ,ةيداصتقالا عئاقولا نم نيدنبلا نيذه نيب
 .قاوسالا صصحو عيرلا و ةفلكلا نم جندم لك بيصن

 دنع جذاسلا .مهيضعب دنع ملاحلا ريكفتلا اذهبو

 يف «كبوا» يقتلت نا نيبقارملا مظعم عقوت ,رخآ ضعب
 ه قافتا هررق ام مكحب "١41/5 ربوتكا /لوالا نيرشت "

 نيرهش هديدمت ىلا عراست ناو ,تقؤملا سطسغا /بآ

 هديرت ام ةيبرغلا حلاصملا بسكتف ؛لقالا ىلع نيرخآ
 ةدصملا نادلبلا لضصحتو ؛راعسالا لادتعا» نم

 ضيفلا نم نكمملا ضيغلا» ىلع ءايلام ةجاتحملا»
 هذه لأست نا دحا رظتني مل ؛طقنلا دراوم نم ءرخيبنملا

 ام الو طفنلا لاوماب هلعفت امع ؛ةجاتحملا نادلبلا»
 اهتايداصتقا يف ةموعزملا «ةيمنتلا» عيراشم نم هتققح
 نم اقع سظقنا الو 1ياملا جايتحالا نع فكن ال يتلا
 اهيلا داري ناك ام ريرقن نع ءكبوا» عننمت نا سانلا

 .سطسغا /با ٠ قافتا ديدحتب عارسالا وهو

 لصالا شماه لع ةيعرف ةلكشم
 مايق :نايسيئر ناداقتنا وجلا يفو رمتؤملا دقعنا

 تزواجت قاوسالا يف اهنيزخ نم ةيمك حرطب اليوزنف
 ىار يذلا عضولاب تلخا ةدايز ةيجاتنالا اهتصح اهب
 ةحلصملا حدخب ام ربخ» هنا «؛ةمظنملا» ءارزو ضعب

 تارامالا زواجتو ؛ ءنييلخادلا نيسفانتملل ةكرتشملا

 ناذه ناكو ءاضيا ةيجاتنالا اهتصح ةدحتملا ةيبرغلا
 ةلأسم يا ةقيقحلا يق ريثي ام لقا نايمسرلا ناداقتنالا

 مظعم نا رهظي (1) روشنملا لودجلا ىلا ةرظنف .ةيدج
 ةيمسرلا اهصصخح نم رثكا تحتنا دق ؛ةمظفملا» لود

 يتلا ناريا ءانثتساب يا؛١٠١/484١ ماظن يف ةررقملا
 ريدصت نم اهنيكمت نود ةيقارعلا تارئاطلا تلاح

 اهطفن مظعم عنصُت يتلا رئازجلاو .ةلماك اهتصح
 !سطسغا /بآ رهش لالخ اليوزنفو .ايلحم ماخلا
 اهجاتنا صدلقت ىلا لودلا هذه تعراس ةداعلاكو

 دق تارمتؤملا دقع امناك .رمتؤملا داقعنا بارتقاب ىلعفلا
 ناش تارارقلا زواجت نود لوحي يذلا طباضلا راص
 لبق ةيطارقميدلا لودلا مظعم يف يرجي يذلا اذه

 !ماعلا بخانلا ماما لوثملا
 قلقو هلاعفا نم انانحا مها ريزولا قذح نالو

 روتكدلا يماحملا انه لاعفالا هذه رثا نم رطخا هتكنح

 قياسلا رمتؤملا سيئر يتنريرغ سدننرا وروخرا
 وا ةاماحملاب هتريخ ةعس ىلع يليوزنفلا طفنلا ربزوو

 ةيقرب لسرا ذا ,؛ةاماحملاب هتريخ ةعسل» ليق امك

 ىلع هؤالمز اهيف دقتني لوطلا ةديدش (سكلت) ةبوتكم
 راثا و لمع نم هب تماق ام ىلع هنالب داقننا ىلع مهئرجت

 كئاشلا ,كبوا» خيرات يف يضاملا تايسنم نم حبصا ام

 «ةينطولا ةدايسلاب ءاضعالا نم رطق لك قح» :ليوطلا
 مهرطضا و ءالمزلا بلصنف ! ءاشي ام لعفي ناب هقح يا

 دادمالاو جاتنالا تافقيرعت ةشقانم ىلا فالخلا

 وتوريس روتكدلا هامسا ام كلذب نيحتتفمو ضرعلاو
 يسينودنالا طفنلا ريزوو اضيا قباسلا رمتؤملا سيئر
 اهب يتات ةيعرف ةلكشم ىلع لمتشلا !ءارودنب قودنص»
 ةلكشملا بقعت ةديدج ةلكشمو ةيلصا ةلكشم لك

 .ةميدتسم ةلسلس يف ةيعرفلا
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 رهنؤملا «ريوطت» بادسا
 «روطت» قف دنحولا بيسلا وه اذه نا لوقلا نكمد ال

 رمتؤم نم نوعبسلاو عساتلا يئانثتسالا رمتؤملا
 نم ذخاو ىلا نوريثكلا عقوتي ناك امك رباع ضراغ
 تسلا تاونسلا ةليبط ,كبوا» تارمتؤم رطخا

 ,ديكأتلاب :هنكل .اهئاشنا ىلع ترم ينلا نيرشعلاو

 اذه تانوكت نع منت يتلا ةريعملا رهاظملا نم دحاو

 نم غارشلا رثعت نكي مل .اضيا ديكأتلابو .روطتلا
 لوطا هلعج ام ىلا هدادتماو رمتؤملا اذه لامعا لودح

 زواجت بيس ىلا هلك ؛ةمظنملا خيرات يف رمتؤم
 عنام روتكدلا ىدبا دقف .ةررقملا اهنصح تارامالا

 ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا طفن ريزو .ةبيتعلا
 تايضتقم ايعارم ,عراسو ةين نسح نع زواجتلا» نا
 عوجرلاب دعولا ىلا .«كبوا» لثم ةمظنم لخاد لمعلا
 مالغ ديسلا لالغتسا اريثك نيرمتؤملا فعي ملو .هنع
 قافتالا راصتقا .يناريالا طفنلا ريزو .هداز اغأ اضر

 ع وجر بلطب نيرهشلا ةرتف ىلع ثحبلا عضوم تقؤملا
 قح ةهتلوخ ينلا ةيئانئثتسالا ةلاحلا» ن نغ قارعلا

 :ءءاشي فيك اهتيمك ررقي ةمئاع ةصحب جاتنالا
 اذه فذح ىلا رمتؤملا علطم يف طفنلا ءارزو ةيقب عراس
 ام جاتئاب قارعلا قح ديكأتو رابتعا يا نم رمالا
 لضفي ةيلعفلا ناريا ةصح نم رثكا ايلمع حبصا
 جرخ ةريزج تاشنم تكد يتلا ةيقارعلا تارئاطلا

 ؛:تناك ةبيلام تادئاغ نم ةيناريالا ةموكحلا تمرحو

 ناودعلا دوهجم ىلا اهليوحت يف بغرت .لازت الو
 .يسرحلا

 (- طشانلا رصنعلا ةيادبلا نم لكش يذلا امناو
 خيشلا حاحلا تافيرصتلا ةشقانم هرب وطت» يف اقلثكأ

 ةدايز ىلع ءيتيوكلا طفنلا ريزو .حابصلا ةفيلخ يلع
 ,يلامجالا جاتنالا فقس نم ةيمسرلا تيوكلا

 طفنلا ريزو ؛يناميلا يكز دمحا خيشلا معد دقو
 بلاطو ,اضيا ةيادبلا نم فقوملا اذه .يدوعسلا

 اذه نع ناربا تثمص دقو .هدالب ةصح ةدايزن .هرودب

 تمصلا بيس نا ليقو ؛هيلع ضرتعت ملف هلك
 / /لوليا يف دقُع ءاقل ةضراعملا نع عانتمالاو

 :ضايرلا قير دوعسلا هريظنو اهلدفن ريزو نيب 5
 يفقوم نبب اقيسنت ققح» دق ءاقللا اذه نا لدق امك

 !:ةيلاملا ةغبصلا اهيلع بلغت ىرخا اروماو نيدلبلا
 تاعامتجا يف يا .ايمسر ينيوكلا ريزولا ركذي ملو

 .هدالبل ةبوغرملا ةدايزلا ددحي مقر يا .هسفن رمتؤملا
 يف ليمرب فلا 5٠ اهنا ءدبلا يف نييفاحصلل حضوا هنكل
 !«ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةصح لداعت يك» مودلا

 ؛٠و تيوكلل 4١ ىلا مقرلا عفترا رمتؤملا هروطت» عمو
 ناعمعملا يف عراسو !ءايبيل الداغت يك» تارامالل
 «تادايزلا عارص» ف هعبضا سيمغت ىلا ناديدح

 رمل علطع ليم ازيلا يضعتيب روداوعاو نؤداغلا ةيئاطب
 انسنودنتاو ايربحين نم لك اهيلا تمضنا مث

 !ارجملهو

 ءاردخلا لوحد

 ةعضيب ولو ءايمنسر جاتنالا ةدابز ىلع قافتالا ناك

 ضعب دنع لوبق يا ىقلي ال ارما ,ليماربلا نم فالا
 فقسلا زواجت دق يىلعفلا جاتنالا ناو ىتح :لودلا

 تاكرشلا تاردق لؤاضتو ءاتشلا مدَقَم ناكو .ريثكب

 ١943 لوآ نيرشت ؟0- 1401 ديعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 عمْرملا مداقلا يدايتعالا رمتؤملل ةينفلا لامعالاب | يف تانوزخملا ةيبرغلا تاموكحلاو ةيلودلا
 ريشسيد /لوالا نوناك ١١ موي فينج ف هداقعنا ببسي اليلق بلطلا ةدانَر نع الضف .قاوساألا

 ١ 5 ةنملاعلا تاكرشلا حامس هققح امو راعسالا يكافشتا

 مست 7 اهفيرعتو لضاوعلا هذه .نيمعش نا. ىلع اذه عفانم نم ظيسب ءّرِح ريرمت نم ةقوسملا

 اوققحو ةريخلا ءارمخلا ىصقتسا ولو ىتح تافالخلا باحصا دنغ دنغ رذع يا لكشي ال ,ةلئاهلا ضاقفقخنالا

 ضعب نم مها لماوعلا ضعيف .ىولسلاو نملااهن عارصلا اديف .«جانتنالا ضفخن راعسالا عقر ركسعم»

 ريك عقم باحصا يكعس ىلع ركترب امناك يلخادلا

 .لثمالا اهاوتسم هيضتقب امم ىلعا ىلا افلس ةعفترملا)

 نع دمالا ليوطلا عافدلا ةسائس فادشا ثفح نف

 نم نيرخآلا صيفنتب (قاوسالا نم ؛ءكبوا» صصح
 .ةهفاتلا «تادابزلا» ىلع حاحلالا قدرط

 ,هسفن ىلع ريزو لك افكنا عارصلا اذه ةرمغ يفو

 ةريثخ» ةلأسم رمتؤملا راثا دقو) «ءارنخلا» ب ءيجحو

 قودنص» تالكشم نم هراثا ام ةبئقد يف هريبخلا

 تاسلج نم ةليوط ةسلج رمتؤملا راصو ؛(ءارودنب
 سرامت مل يتلا «دمالا ةليوطلا ةيحيتارتسالا ةنجل»

 :ةلج وط ةرتف ننَم اهنامعا

 تحت :ءيش لك» ءاربخلا ءالؤه سرادت دقو

 اهذخا يغبنبي يتلا لماوعلا نيدعت ىلا انعس «سمشلا

 يف حرطو .اهريدقتو صصحلا عيزوت يف رايتعالا نيعب
 باهساب اهتشقانم ترح الماع ١" نم رثكإ ليدسلا اذه

 يلدجلا قطنملاو ليانلاب لياحلا هيف طلتخا»

 ةلداعم تانوكم» تلزتخا مث .«ةدفوصلا ةطسفسلاب

 يف ءاربخلا عطتسي مل لماوع ةينامث ىلا ,جاتنالا
 رضع .ضرغلا اذهل اهودقع يتلا ةريخالا ةسلجلا

 اوزرحي نا :.198"” ردوتكا لوالا نيرشت ١8 تينسلا

 نيكرات اضماغ افيرعت اهفيرعت ءانثتساب .مدقت يا
 ريرقت ميدقنو «تالوادملا نم ديزملل» احوتفم بابلا
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 رطق لك ديعص ىلع رخآ ضعب نم مها ضعبو ءايقطنم
 يف ثحبلا طفنلا ءارزو اجرا اذهل .ببس ريغلو
 لماع لكل ام نييعتل الوا ةمزاللا «نازوالا» صصخت
 مث ؛قطنملا ساسا ىلع ةيمها نم لماوعلا هذه نم
 ةحلصملا ساسا ىلع هذه ةيمهالا ةجرد ليدعت
 .ةفلتخملا ةيسايسلا تارابتعالاو

1 3:4 

 زواجتلا نع عوجرلاب ذعو : هبيتعلا ديعس عنام

 - 1 مامر نمنع ماجخمع 5_0

 «كيواد عاضوا ناف ةلأسملا ملعلا مسح ول ىنحو

 ةيملعلا ةغيصلا» نييعت نم اجرح دشاو ريثكب دقعا
 سنل يلخادلا سفانتلاف :«جاتنالا صاصخال ةمزاللا

 :يجراخلا سفانتلا ماما ةيبناج ةيضق نم رثكا
 لكشبي ال ءكيوا» ءاضعا نيب جاتنالا صصح ميظنتو

 ماظتنالاو طابضنالا زارحال ةيرورض ةمدقم نم رثكا

 :ارودنب» قودنص حتفي هدعبو عيباسال ذيزمنتلا قافتا :كبوأ رمتؤم

 «كيواد لود نيب ردكالا سفاننلا اذه ةجلاعمل نيمزاللا

 .نيجتنملا ةيقبو

 يطقنلا ناردا فلح

 عساتلا رمتؤملا ءاهتنا عسولا يف نكي مل اذهلو

 ىلا ةدوعلا لحك رخآ تقؤم لح لاعتفاب نيعبسلاو
 ١4/44 ريوتكا /لؤالا نيرشت يف ررقملا صصحلا ماظن

 .«هينبت تلهسو هتحرتقا» اهنا نارياب ضرتفُي يذلاو
 ديعبص ىلع ءارثا دعبا رماي مايقلا يرورضلا نم ناك
 سطسغا /بآ ه ةيقافتا ديدمت نم :ىربكلا اياضقلا
 ةيتيوكلا ةموكحلا تردصاف .نيرخأ نيرهش 5

 ىوتسم قوف نم يا ؛هسفن تيوكلا ريما نم ءاج انايب
 مهضعب نيبعالملا نيضوافتملا نيلداجتملا ءارزولا
 دكأف ؛ةلأسم نم رثكا فو ديعص ريغغ ىلع اضعب
 يا نود» ةيمسرلا تيوكلا ةصح ةدايزب اهكسمت

 ذنم ةلوذيملا تايحضتلا نم ديزملا ميدقتل دادعتسا

 ةيدوعسلا ةموكحلا تعراسو ..«ةنس نيرشعو سمخ

 حيشلا اهريزو ىوتسم ىوف نم ,لثامم ءارجاب
 .فقوملا اذه ززعتل يناميلا

 ددشتلا اذه نم نادلبلا زرحا اذام فرعُي الو
 مل «ةينامثلا لماوعلا تافيرعت» ريرقت مادام يسايسلا

 نكل .اهبحصت نا يغبني يتلا «نازوالا» ريرقتب نرنقي
 يف اددجم قارتفالا ىلا اداع دق نيدلبلا نا حضاولا نم

 جيلخ يفرط نيب عارصلا ةيلدج نم ةديدج ةلحرم

 نا :ةريخالا ةظحللا ىف :ناريا تررق امدنع برعلا

 نم تيوكلا ةصح ةدايزب ةيتيوك ةبلاطم ةيا هجاوت
 نم الك ددشتملا فقوملا اذه يف اهعم رجتو جاتنالا
 ال يذلا تقولا يف .رئازجلاو ايبيل .نيتداتعملا اهيتفيلح
 ةبقع ةبا جاتنالا ف ةحرتقملا ةدايزلا لكشت نا نكمي
 ٍِق يلاتلابو قاوسالا ِق ثداحلا نيسحتلا» رارمتسا ماما

 .1985 سطسغا /بآ ه ةيقافتا ريرقت ذنم ءراعسالا
 - ايدبل  ناريا فلح عقوا» :نويقارملا لؤاستو

 نويدوعسلا بعل لهو ,؟ةيتيوك ةديصم يف رئازجلا
 تايطعم عيمج ىلع فقاولا ةقاذحب ةرفوتملا قاروالا
 هذه نم ريثكب مكحتلا ىلع ةردقلا مكحب ةلأسملا
 يخارتلاو ةرات ددشتلا راهظاب اميس الو .تايطعملا

 ؟ىرخا

 ام داعبا فشكيسد بيرقلا ليقتسملا نا دكؤملا نم

 :هب اواينتي نا نيبقارملل نكمي ناك امم ىسقأب ىرج
 اهفقوم نع ةأذجف ةيدوعسلا ةموكحلا تداع دقف

 نم ريثكلا راهظاب ةيتيوكلا بلاطملا معد يف ددشتملا
 .يرئازجلا يبدللا يناريالا فلاحتلا ماما ةنورملا

 عقاوم اًرواجتم ءضايرلا نم ديدح يسايس نايب ءاجو
 ةيبرعلا ةبغر نلعيل .نيلداجتملا نيضوافتملا ءارزولا
 ١585 سطبسغا /بآ ه ةيقافتا ديدمتب ةيدوعسلا

 ليمرب فلا ٠٠١ ىلع جاتنالا تادايز رصتقت نا طورشب
 قوس راعساب ءاوس رحلا عيبلا ىغلي ناو .مويلا يف
 ةبوسحملا دوقعلا راعسأب وا ةينآلا تاقفصلا
 راعسالاب لمعلا داعُيف) 26-114 ةيطفنلا تاقتشملاب
 يف ارالود 18 نود عيبلا نع عانتمالا امبرو ةتباثلا

 عيزوت يف ثحبلا لجؤي ناو .(دحاولا ليمربلا
 .مداقلا رمتؤملا ىنح صصحلا

 تالاصتا نم هبقعا امو نايبلا اذه نم ساسا ىلع

 نب دياز خيشلاو حابصلا رباج ريمالاو دهف كلملا نيب
 تاحارتقالاب رمتؤملا تب يناث لا ةفيلخ حيشلاو نايهن
 .(ب لودجلا) تادايزلا عيزوتل تعض يتلا ةريثكلا
 بارتقا دنع تنسحت دق ةيم للعلا قوسلا راعسا تناكو
 :ةنع مهرداعتباب تروه دن عق :قافتالا نم طفنلا ءارزو

 يف مهم ءيش نم رثكا «كبوا» نا نيلاحلا يف تتبثاف

 نا ىلع ,ديعب دح ىلا .ةرداق اهناو ةيملاعلا ثادحالا
 .يطقنلا رارقلا ةديس نوكت

 حتفُي تادودعم عيباسال وه امنا .ُدْعَب ,قافتالاو

 دقف ؟يردي نمو .ديدج نم ءارودنب قودنص» اهدعب
 اذه ءارو نا كلذ .ةليوط ةرتفب اهئاضقنا لبق حتفُي
 ةلكشم ىلخادلا سفانتلا ميظنت ىلع ديدجلا قافتالا

 عسولا يف ناك نإ) «ميظنت» يهو الا ىصعأو ربكا
 برح» كراعم ديدجتب يجراخلا سفانتلا (ميظنن

 ىلاو ,يملع يعوضوم ساسا ىلع نكل ةيناث «راعسالا
 هذه ىلع نويجراخلا نوسفانتملا هب حلي يذلا دحلا
 .برحلا

 ودارا ام نييلخادلا نيسفانتملا قافتالا حنم كلذك
 تضرا ةنجاتنالا مهصصح ِق ةفيفط تادايز نم

 هذه ةجاتحت يزلا طايضنالل مهتدعاو معيمجلا

 ةفيلخ يلع خيشلا لاق امكف ,راعسالا اما .برحلا

 ناو) نآلا هنييعت نكمي الف :قافتالا ةحيبض .حابصلا
 نيب ام ىلا لصيبس هنا ىرت اهاوبسو ةيدوعسلا تناك

 نال (قافتالا ذيقنتل ةعيبطب ماعلا رخآ ب/د 9١و ٠١
 برحلا هزه ف ةلبقملا تاروطتلا ىلع اضيا دمتعي اذه
 [.ناوهلا
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 اميف ٠ ىرعلا ةقللا ءاملع هلؤادتحاس فرغا لعق دس

 ةيبرع تايمسم نع ثحبلا ةعوضوم صخي أ
 وه ,ةثيدحلا تافشتكملاو تاعرتخمللا

 ءالؤه نم نوريثكلا ركذيف .«ةرايسلا», عوضوم
 ةفللا هقف نيدايم ىف صاصتخالا يوذ .ءاملعلا

 داجيا نم لهسا كانه سيل هنا :قاقتشالا وحنلاو

 ضخ

 . ضرعلا ةلبنق اهوربثعا يتلا رايسلا
 ل 7 ا ا ا نرد ا ةورر جتا ال ل

 ١41 لوأ نيرشت 7 - ١8١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 77

 !ةديدجلا ونير

 ةملك تسيل .ةيزيلكنالا ةغللا يف (©88) ةملكف
 الا اهل ىنعم ال فورح ةثالث نم ةنوكم يهف :ةيقاقتشا
 يذلا يكيناكيملا قولخملا اذه ىلع تقلطا نا دغي

 نيزندلا وا لزيدلاو تالجعلا ةطساوب كرحتب

 يف اما .هيف ةنماك عفد ةوقد و صاخ كّرحم ةطساوب

 عوجرلا يفكي ذا ءروسيمو لهس رمالاف :ةيبرعلا ةغللا
 جارختسال .هتاقاقتشا ىلع فرعتلاو ءراس» لعفلا ىلا
 نآرقلا يف تدرو دقل لب ,ةرايس» وهو هنم ةلآلا مسا
 لاقتنا ىلع ةلالدلل ةرايسلا بكاوكلا ةرابع ميركلا

 .بكاوكلا كرحتو
 يملاعلا ضرغملا نع ثيدحلل بيرغ لخدم هنا

 ضرا ىلع مظتنا يذلا تارايسلل نيعبسلاو ثلاثل
 مامتهاب ىظحي يذلا ضرعملا اذه .سيرابب ضراعملا
 :ملاعلا نم ناكم لك يف ايجولونكتلاو ةعانصلا لاجر
 ةيبوروا ةيداصتقا فورظ لظ يف مظتني هناو ةصاخ
 جاتنا تاكرش نيب سفانتلا نوكي يكل .هحاجنل ةيتاوم
 نم ايدعاصت .يمرهلا هجوا يف :ةيربلا لقنلا طئاسو
 .حابرالا نم ةبسن ىلعا قيقحت لجا

 هذه ةلسلس يف نيعبسلاو ثلاثلا ضرعملا :نذا هنا
 نم ةعومجم ريشأت نم .انه دب الو ةيونذسلا ضراغملا
 :ضرعملا اذه نع تاظحالملا

 نيسمخؤو فلا نم رثكا ضرعملا اذه مض :الوا

 .اضراع
 تاضورعملا اهيلع تعزوت يتلا ةحاسملا :ايناث

 .اهيرم ارتم فلا 5 نم رثكا تغلب

 .ةلود 77 هيف ةكرتشملا لودلا ددع غلب :اثلاث

 تغلب دق ؛طقف وجيبو ونير يتكرش نا :اعبار
 ,ماعلا اذه نم :؛ىلوالا ةنسلا فصن لالخ اهتاعيديم

 تاكنرفلا نم نويلم يتئامو ارايلم ٠0 دودحب
 نإنتاهب ةصاخ تايئاصخالا هذهو .ةدسنرفلا

 ةيئاصحا اما .نيتريبكلا نيتيسنرفلا نيتكرشلا
 ام ١986 ماعل تغلب دقف نيتكرشلا نيتاهل ريدصتلا

 .ةيسنرفلا تاكئرفلا نم ارايلم 45 لداعب
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 ةعانصلا ىلع تاضورغملا رصتقت مل :اسماخ

 نم ةعومجم اهيف تكرتشا لب تارايسلل ةيسنرفلا
 مساقلاو ؛ةينابايلاو ةيناملالاو ةيكريمالا تاكرشلا
 ىلا ريسششي تاضورعملا هذه لك يف كرتشملا يعامجلا
 ةعيبط نع فلتخي ةرايسلل يرهظملا لكشلا يف ةثادح
 يف اهقيس امو تاينامثلا لئاؤا يف ةدئاسلا لاكشالا
 .تانيتسلاو تانيعبسلا

 ,ضرعملا اذه نم ءالجو حوضوب رهظي ام لوا
 قوسلا شاعتنا وه ةعساولا هتقورا يف لوجتلا لالخ
 نم كلذ هرفود ام لكب تارايسلا ةعانصل ةيملاعلا

 تت وامة نقل

 ضرعمل هاي هانا يس

 1 راغب بجنا برر بناءا جرو موب

 - 10م1 مل ننعم مهفت 7

 ينقتلا ديعصلا ىلع ؛:ةيداصتقا تادودرم

 «تارايسلا نم .اهتاذ تاضورعملا امأ ءيكالهتسالاو

 اهتارايس يف رفوت نا ةضراعلا تاكرشلا لك تلواح دقف
 : يلب ام

 . تايالقنالا و تامدضلا نم افوخت  نامالا []

 سلاجلل ةحارلا نم نكمم ردق ربكا ريفوت  ةحارلا
 .نيدكارلاو

 ف ءاوس كالهتسالا صاقنا ىلع لمعلا  ريفوتلا [)
 .ةيطابتحالا داوملا ف وا نيزنبلا

 لالخ نم .تاكرشلا هذه تزريا دقو  لكشلا 0

 ةيؤر ةرولب ىلع ةقئاف ةردق اهيممصمو اهيسدنهم
 ثيحب .ةرايسلا لكيه عم لماعتلا يف ةديدج ةيلامج
 .اهتيبئارغب يحوي لكشب لكيهلا اذه ةيلامج زربت

 ةفريص ةدداصتفقا لماوغ

 وهو :هبلا تافتلالا نم دب ال .ءرخآ رهظم كانه ةمث

 ,تارايسلا ةعانص قوس ىلع ايداب اشاعتنا ةمث نا
 لماعملا يف ةلماغلا ىديالا ةيسن ضيفخت هادؤم

 يتلا ةثيدحلا ةينقتلا ةزهجالا لولحو ةيجاتنالا
 نع الضف ؛لامعلا تارشع نع اهنم دحاولا ضّوعب
 ,ةينيزنبلا ةقاطلا صقن نم فوختلا ةبسن ضافخنا
 ىلع نيجتنملا عراست وا دايدرا نم للقي مل كلذ نكلو
 مظتني ضرعملا راص نا دعب ةصاخ .مهتعانص ضرع
 ضراعملا ضرا ىلع ؛ةنس لك ةرم نم الدب نيتنس لك ةرم
 ةعساشلا ةحاسملا ثدح :ياسرف يد تروب» يف

 .اسنرف يف ماقت يتلا ضراعملل ةصصخملا

 نا كرحملا ناكماب راص كالهتسالا صاقنا ثيح نم
 لدعمك رتموليك فلا ٠١ نم رثكال لمعلا يف رمتسي
 .يكيناكيم طبض وا ةنايص ىلا ةجاح نود .يطايتحا
 ٠٠ ىلا ١١ نيب ام رفوي حبصا اذه ىلا ةفاضالاب وهو
 تاكرحم ىلا اسايق دوقولا كالهتسا نم ةئاملاب
 هتميق دادزتو :ةقباسلا تاونسلا يف ةجتنملا تارايسلا
 يف ارتموليك ١١ ىلا لصت هتعرس نا ىلا :ةيداصتقالا
 .اناصح ١ ةوق اهناب اهفصو نكمي ةوقبو ةعاسلا

 ؟راتختس ةرايس يأ

 نمل :ةلوهسب هنغ ةباجالا نكمي ال .لاؤس اذه
 مايا ةثالث هيفكت ال يذلا ,ضرعملا اذه ةقورا يف لوجتي
 رثكا ناولاو ةبيرغ لاكشا .هيف ام ىلع فرعتي يكل
 نيورتس ةكرش نا ىلا ةراشالا انه يفكيو ,ةيارغ

 نوصتخملا هريتعا ام ضرعملا اذه يف تمدق دق اهدحو

 مجحلا تاذ روبس 46 ةرايس يهو ؛ضرعملا ةلينق
 غلبيف اهنزو اما فصنو راتما ةثالث لوطب .طسوتملا

 جاتن نم يهو «صاخشا ةسمخل عستتو ,؛ وليك ٠

 كالهتسا صقنو ءاوهلا ةمواقم نع ثاحبا ةلمح

 .دحاو نآ يف دوقولاو كرحملا
 ال يتلاو ١ يدوا ةرايس اومدق مهتهج نم ناملالا

 يجراخلا رهظملا ةيلامج يف الا اهتاقباس نع فلتخت
 وهف اهكرحم نا املع .هتبارغل هابتنالا تفلي يذلا
 ةكرش تمدق امك ,ايعكم ارتميتنس ١١5١ ةعسب

 ,ةئامغبسلا ةكفل اهتارايس نم ةعومجم 3.35
 ماجحا اهنم تضرع ثيح سديسرام تارايس كلذكو
 .ةفلتخم تاكرحميو ١11١ لا تارايس

 تاعانصلا نم تارايسلا ةعانص تحبصا دقل
 ىلع .يبوروالا درفلا ناو ةصاخ ىربكلا ةيملاعلا
 ورتملاك ىرخالا لقنلا لئاسو رفوت نم مغرلا
 ,تالصاوملا لئاسو نم اهريغو ةيموكحلا تاصابلاو
 ةرم اهلديتسد هب ةصاخ ةرايس ءانتقا ىلا الامم لظدن

 نم رثكا شيعت داكت الو ,تاونس ةثالث وا نيتنس لك

 نيناوقلا نم ةعومجم َتْنُس نا دعب ,تاونس سمخ
 ديزت يتلا تارايسلا ةبسن ضيفخت ىلا ةيمارلا
 صحف ءارجا وا .سمخلا تاونسلا ىلع اهرامعا

 [].عراشلا ىلا اهلوزن لبق اهيلع لماش يكيناكيم

 هللا ديعلا يىلاس
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 7 0 ةوهسم مق لول
 نا لوقلا اننكمال ءيبرعلا نطولا يف لافطالا

 ,لفطلا ةبطاخمب صتخي بدا نم كانه سيل ( أ
 رشعلا تاونسلا يف تعاطتسا اهتلق ىلع دوهجلا هذهو

 لافطالا ةبطاخم يف ةديدج ةلحرمل سسؤت نا ةريخالا
 «بدالا اذه ةرورضد باتكلا ءال ؤه ناميا نم عمشت

 يتلا هثيمها نع الضف .يبرعلا خيراتلا يف هتردنو
 لايجا دادعا يف .رضعلاو ةلحرملا ةعيبط نم ىناآتن

 يجراخلا اهمللعو . ,صاخلا اهملاع مهقت ىلع ةرداق ةيعاو

 .اهيطدحملا
 نع ةمات ةيباجياب ,ثيدحلا يغيني قلطنملا اذه نم

 يف لافطالا ةفاقث راد باّتك اهلذبي يتلا ةرادحلا دوهحلا

 لمعلا يف اريبك اماهسا رادلا هذه تمهسا دقلف .قارعلا

 قيمع ناميا نم عبني .لفطلل ديدج بدا سيسات ىلع
 اذه يف يهو .البقتسمو ايلاح .عمتجملا يف هرودب
 تايرودلاو بتكلا تائم تردصا دق ناديملا
 ةميق نود راعسابو .لفطلاب ةصاخلا تاعوبطملاو
 دعب ةصاخ .لافطالل اقريفوت لجا نم اذه لك .اهنفلكت
 عوبطم ةمكف ,رامعالا بسح اهتامامتشا تددعت نا

 ُِق لافطالل رخآ عوبطمو ٠ ,ةعياسلا نود لافطالل

 .اذكهو .دعب امدف ثادحاللو ىلوالا ةساردلا لخارم

 اصاخ اعوبطم نمز ذنم مدقت كلذ نع الضف يهو
 ىلع نوشقاني .لافطالل نويتكد نيذلا باتكلاب

 ةيجولوكيسو ةيملعو ةيبدا تاعوضوم هتاحفص
 يماسرو ءارعشو باتك نم ددعب نوفّرعيو .ةنيعم
 اذه .ملاغلاو يبرعلا نطولاو قارعلا يف لافطالا
 رادلا نع ردصيو ءروفصعلا» مسا لمحي عوبطملا
 :مولس قوراف رعاشلا اهنوؤش ةياعر ىلوتي يتلا
 رعاشلا :«روفصعلا» ريرحت ةيراتركس يف هدعاسيو

 لمخب يذلا ريخالا اهددع انلصو دقو ءفسوب قوراف

 نم ةعومجم انمضتم اهتارادصا ةلسلس يف «”» مقرلا
 صاقلا .يبلطملا قازرلا دبع بتكيف .تاعوضوملا

 «لاقطالا تاعوبطم يف ؤيرانيسلا ةباتكد نع فورعملا
 وهو نيدبوهوملا لافطالا يماسر دحا ةلجملا مدقتو

 تراتخا نيدملاعلا باتكلا نمو .يوالدنملا يلع نانفلا
 راتخت 3-3 «يرادور ينابج يلاطيالا بتاكلا» ةلجملا

 هلألا دبع وهو لفطلل ةباتكلاب اصتخم ايقارع ايتاك

 ,تقولا ةصق :اهنم تارادصا ةدع هل يذلا فوؤؤر

 ,رحبلا دسا ,يبا ةنهم ءضماغلا راجلا ؛اندلم نم لاجر
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 نايتفلل ةلجم ٠ . ريغصلا 0
 و وبس و د رو وج# د جدا ستات دما اود د ناسا دج دولا

 ةهدافلا لضا ملاع ..لافطالل ةياتكلا
 هوب ووسام هوس ودولاب نو وببو»و ب ويت ريدا"

 ا(

 ووو صو هش مدا دو وحس دود هدم هيا ةساا» وقال جة ويحسع دو

 نم ةمحرتي اكنال يرس نم ايملاع اصن مدقتو اهاوسو

 ىنعت يتلا تاعوضوملا نم كلذ ريغو يدهم قيفش
 بدا ةعوضوم صخت اهنال .هل هجنوقت الو ,لفطلاب

 هذه هناق كلذلو .انفو ايدا هنوك ثيح نم لافطالا

 ,يبرعلا نطولا يف اهعون نم ىلوالا نوكت داكت ةلجملا
 ىرخالا رادلا تاعوبطم نع اريبك افالتخا فلتختو
 ..اهريغو «رامزملا»و ءيتلجم 2 + لثم

 رقتسي وه اهف .هتايادب يف رثعت دق عوبطملا ناك اذاو
 هدانسا انه يغينيو .ةددحمو ةمولعم ةغيص ىلع نآلا

 يبرعلا نطولا يف لافطالا باتك لبق نم همعدو

 لك يف لافطالاب ةصتخملا تاهويرانيسلا يماسرو

 ةخسن انثلصو ..ءروفصعلا» ةعوبطم فالح ىلعو

 يبرعلا»و .ةينيوكلا «يبرعلا» ةلجمب صاخ قحلمك
 ,يبرعلا نطولا ف تايتفلاو نايتفلل ةلجم ءريغصلا

 يه لب :ةعباسلا نود لافطالاب ةصتخم ريغ نذا يهف

 نمم يا لافطالا نم فورحلا كف عيطنسي نمل ةهجوم
 ,بحسف ةروصلاب ال مالكلاب ةءارقلا نوعيطتسي
 ةسردملا ةيلط فراعغم ينغتل ةبويم اهناف كلذلو

 لحارملا نع الضف .ةريخالا اهلحارم يف ةيئادتبالا

 :اهتتعوضوم نمو ,.ةطسوتملا ةساردلا نم لوالا

 نفلا 6 ؛يبرع بفايكتكا ةيعيبطلا ةنودالا

 بعذلا نم طويخ“ (موسرلاب ةصق) شحوتملا رئاطلاو
 تاحفص مدقت كلذ نع الضف يهو (موسرلاب ةصق)

 لمعت فيك) لثم ىرخاو (كسفنب عنصا) ةيملع

 كرادم ةيمنت لحا نم كلذ لكو (؟ةيراخبلا ةجاردلا

 ةلجملا هذهو .هلوح ءايشالا ةمدقب هتاساسحاو لفطلا

 .اهباتك نع الضف نوفورعملاو نوتباثلا اهوماسر اهل
 اهماوق ةميلس ةغل «ريغصلا يبرعلا» مدختست

 ةصاخ ح ورشلا ضعب انايخا بلطتت يتلا ىحضفلا

 نابتفلا ةعاطتساب ناف كلذلو ءالفط ءىراقلا ناك اذا

 ام حرشب مه اوموقب نا «سانسالا يف يل هنيوتت يذلا

 يف كانه وا انه درت ,تالالدو ريباعت نم ضمغي
 (.اهفيعاضت

 ىلاحي

 ةدقماج نم 1
 لا و ويا 11 وب هيدي وب“ تسلا

 هيفا داع افلا

 ا مالا اا دق لق ندد دكا 5 قة لج تدلل افلا“ وسال اتت" وطول

 :صاخ  ةرهاقلا

 ةلاسر ارخؤم تشقون ةرهاقلا بادآ يف .. كلب
 ةجرد لينل يفيوسلا مشاه نع ةمدقم ةيملع ظ

 ةايحلا ظافلا ةلاسرلا عوضوم .ريتسجاملا
 هشقان .يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةلوادتملا ةيعامتجالا
 .فيلخ فسوي روتكدلاو ءراصن نياسح ةذتاسالا
 .يزاجح يمهف دومحم روتكدلا اهدادعا ىلع فرشاو

 يتلا ةرتفلا لالخ رعشلا نود رثنلا ىلع ثحبلا رصتقا

 .زيزعلا نب رمع ةفالخب أديت يا :ةيرجه 15 ماع أدين
 عم ريهشلا هعارص دعب ةفالخلا نومأملا يلوتب يهتنتو
 بناوج فلتخم ىلع ريبك رثا هل ناك يذلاو نيمالا هيخا
 ثحبلا ةدام تلمش .ةدعامتجالا ةادحلا اهنمو :ةايحلا
 ,يرجهلا يناثلا نرقلا يطغت يتلا لئاسرلا ةعومجم
 بدالا يباتك كلذك «برعلا لئاسر ةرهمج» باتك نم

 رمخلا تانكو :عضفقملا نبال نيبعكلا بداواو رعغصلا
 هذه قيثوتب ثحابلا منهاو ,نوراه نب لهسل بلعثلاو
 ةيبدالاو ةيخيراتلا رداصملا لالخ نم لئاسرلا
 /ه 779 ىفوت) يرذالبلل نادلبلا حوتفك ةفلتخملا

 ريرج نب رفعجل كولملاو لسرلا خيراتو (5
 باثتكلاو ءارزولاو (م177 /ه ٠١" يفوت) .يربطلا

 (مو147/ه 7١ يفوت) يرايشهجلا سوديع يبأل
 يدوعسملل بهذلا جورمو يىلوصلل بتاكلا بداو

 ىنعألا حصصو «يناهفصالل يناغالا اضياو

  يدستقلفال

 تايآلا يف تدرو يتلا تاملكلاب ثحابلا متها
 مل ثحابلاف :لئاسرلا هذه يف ةلمعتسملا ةينارقلا

 تاملك نم تسيلو ةينارق تاملك اهنال اهل ضرعتي
 تاملكلل ضرعتي مل ثحابلا نا امك :لئاسرلا باحصا
 اهباحصا ىلا ةيوسنملا لاثمالاو مكحلا يف ةدراولا
 ريغ وا ؛نالف لاق :لثم ةقيقد ةيسنلا كلت تناك ءاوس

 .ءامكحلا ضعب لق :لثم ةقيقد
 موقد ةساردلا هذه ْق ةيعامتجالا ةانحلا موهفمو

 ةينبلا ف لثمتي لوالا روحملا .نييساسا نيروحم ىلع
 غمتجملا ناك ثيح .ةرتفلا هذه يف عمتجملل ةيعامتجالا

 ةقبط اهسار ىلع .,تاقبطلا نم ةعومجم ىلا مسقني
 ةفيلخلا براقاو دهعلا ةالوو ءافلخلا مضتو ةداسلا

 ةلودلا يفظوم رابكو لامعلاو ةالولاو ءارزولاو
 يعامتجالا ملسلا يف ةقباسلا ةقبطلا يلتو ,اهئاهجوو
 باحصا مضت يثلا ىطسولا ةقبطلا يه ىرخا ةقبط
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 ةئلقع نهملا هذه تناك ءاوس ةفلتخملا فرحلاو نهملا

 ةقبطلا يتأن يعامتجالا مرهلا حفس يف و :ةيلقع ريغ وا
 اهتابمستي ةيعرلا وا سانلا ةماع ميضت يتلا ايندلا

 ديدنعلاو ةمذلا لها اضنا ةقبطلا هذه حمضتو :ةندعتملا

 راطا يفو .مدخلاو ءامآألاو يراوجلاو قيقرلاو
 نع ثيدحلل ثحابلا ضرعت عمتجملا ةينب نع ثيدحلا
 يف عمتجملا اهمض يتلا ةفلتخملا ةينيدلا تاعامجلا
 ةينب داعبا نم ادعب يطعت اهرابتعاب ةرتفلا هه
 ,نيملسملا ةعامج نع ثحابلا ثدحتف .عمتجملا

 عايتا كلذكو :دوهيلا ةعامجو ؛ىراصنلا ةعامجو
 .ةيناربالا تانايدلا

 ةايحلا موهفم هيلع زكترن يذلا يناثلا روحملا اما

 ف لثمتي هناف  ثحابلا رظن ةهجو نم  ةيعامتجالا
 ةيعامتجالا ةينبلا هذه اهايحت يتلا ةيمويلا ةايحلا
 بشنت تاموصح وا تافالخ لوح ةيلخاد تاعزانم نم

 نمو .ىرخا لود عم ةيجراخ تاعزانم وا .مهنيب اميف
 جاوزلا تاقالع اضضيا ةيمونلا ةايحلا تاعوضوم
 تالوكاملا ناولا كلذكو :ةيارفقلاو ةرسالاو
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 نكسملاو ةنيزلا لئاسوو تاسوبلملاو تابورشملاو
 باعلالا ةسراممو دايعالاب لافتحالا اضياو :هتاوداو

 .كلذ ريغو ديصو وهل نم تاياوهلاو
 ليلحتلا يفصولا جبنا

 وه ةساردلا هذه ف ثحابلا هجهننا يذلا جهنملاو

 9 جهنملا اذه ءوض فو يللحتلا يفصولا جهنملا

 رقت ةريبك ةئلالد تالاجم يف ظافلالا ةروليب ثحابلا

 وسلا لع ماقو .ةيعرف ةيلالد تالاجم يلا

 يف تدرو ينلا ظافلالل يمك يئاصحا لودجح لمعب لاحم

 نيب خويشلا ةبسن نايبل ريبكلا يلالدلا لاجملا اذه
 .ةيعرفلا تالاحملا هذه نم لاحم لك تاملك

 :ةدلالدلا تالاحملا ةبرظن ىلا ثحابلا دنتسا دقلو

 :ثيدحلا يوغللا ثحبلا تايرظن مها نم دعن يهو

 ةغللا تادرفم نا ةقيقح نم ةيرظنلا هذه قلطنتو

 يعامنجالا عقاولل ةلماكتم حمالم تاذ ةيؤر مدقت

 ةقالع يعامتجالا عقاولاب دصق دقو .ام عمتجم
 ناضل ةقالعو :ةيحان نم ناسنالا هيخاب ناسنالا

 كلت نا ىلع .ىرخا ةيحان نم هي ةطيخملا ةّنيبلاب

 ةيؤر سكعت لد ملاعلا قئاقح سكعت ال تادرفملا

 ,اطخلاو باوصلا نع رظنلا ضغب هملاعل ناسنأالا

 ةيفاقث تالص هل تناك نمل رمالا اذه حضتبو

 نا نم ركذام كلذ نمف :ةفلتخم تاعمنتجمب

 «دئانرنورت» ةريزح ناكس نا تيبثا (يكسفونيلام)

 ةيمويلا مهتانخ يف ةدوجوم ءايشال ءامسا مهيدل

 حضوا امك :ةيزيلكنالا ةغللا تاملك يف لياقم اهل سيلو

 ناكس نا (فور) وهو رخا يجولوبورتنا ملاع
 ىلع دمتعت راطفالل تاملك ثالث مهيدل وميكسالا

 .راطمالا هيف تطقس يذلا سقطلا

 رخآ ىلا ناكم نم فلتخي يعامتجالا عقاولا ناك امو
 ةغللا تادرفم ناف رخآ نمز ىلا نمز نم فلتخي امك
 ,ةدلالدلا اهتالاجم لخاد تادرفملا ماظتنا دنع فلتخت

 ردتعت نيدلاب ةضاخلا تاملكلا ناف :لاثملا ليمس ىلعف

 الاجم ردتعت جاوزلاب ةصاخلا تافلكلاو :ايلالد الاحم

 ربتعت عمتجملا تاقدبطب ةصاخلا تاملكلاو .رخا ايلالد

 . اذكهو اثلات املالد الاحم

 الامل

 ظافلالا ضعبل يخيران ليصأت لمعب ثحابلا ماق

 اهانعم رنغت يتلا كلت وا ةددغتم ناعمب تدرو يتلا

 ةلمعتسملا يناعملا ددعتن مل ناو :خالسالا ءيجمي

 ظافلالا هذه ليصأت يف ثحابلا عجر دقو .اهيف

 ديذحت ةلواحمل نييلفاجلا ءارعشلا ىلا ةيسوردملا

 ضرعتلا عم .ثذدحالا ىنعملا نم اهنم مدقالا ىنعملا

 نارقلا يف يناعملا هذه نم ءاج ام ضغبل كلذ دعب

 امم ةثددح ناعم نم اًضيا هيف رهظ ام ضعنلاو .ميدركلا

 نم ثحابلل دب ال ناك راطالا اذه يفو .ثحبلا سمي
 تءاج ينلا تاملكلا هذه يناعم ضعب بينرن ةلواحم

 يقف تءاج يتلا يناعملاب ةلص اهل يتلاو مجاعملا يف

 مث ,نيلهاجلا ءارعشلا دنع ءاج ام ءوض ىلع ثحبلا

 مل امنيحو ,ميركلا نارقلا يف ءاج ام ءوض ىلع
 ةبحانتلا ىلا اجل ةيلمعلا ةيحانلا نم انكمم اذه ثحابلا

 ىلا ةساردلا هذه نم ثحابلا لصوت دقلو .ةرقطنملا

 لاوقالا ضعب حيحصت اهنم :ةماهلا جئاتنلا ضعب

 لوصا سمي افم بتكلاو مجاعملا يف تءاج يتلا ءارآلاو
 ع .ةسوردملا تاملكلا هذه



 اع

 ” ةيويؤت فلها
 انابب ىلع دمحم نع

 ناونع لمحي ديدج يويزفلت لسلسم
 تدادعتسالا يرجن «ريبكلا يلع دمحم»

 ةيؤر .هزاجنال ةرهاقلا يف نآلا

 لسلسملا ا ويرانيس بتك

 ثحابتي يذلا ادن لضيف تسيرانيسلا

 جارخال يملعلا سح جرخملا عم نآلا

 ىلا ريبكلا يويزملتلا لمعلا اذه

 . دوجولا

 .لمعلا اذه لبق زجنأ ادئ لصيف

 يتب هل عيش ةيئاطبللل هبوخلا نع واسع
 ةيرضملا [نيسلا ماع يف ةفو ورعملا ءايسالا

 0 زيزعلا دبع دومحمو ىمرم دومتع لن

 رسخلا لزتست

 تابشخ ىلع فوقولا لازتعا ارخؤم

 نويزفلتلا يف لمعلل غرفتت يكل حراسملا

 يف شاعملا ىلع اهتلاحا ذنم قزر ةنيما

 ةناعتسالا يف دحا ركفي ل يموقلا حرسملا

 عاطقلا قرف اما ءينف لمع يا يف اهب

 بسحب اهبساتت ال الامعا مدغتف صاخلا

 [3 .اهيأر

 رازنل ينشن
 ةريغصلا ةاححن توص دوعب ىرخا ةرم

 يتابق رازث ريبكلا رعاشلا دئاصق عم يقتليل
 نم هل تنغ نا دعب ةديدنج ةيتغا لالخ نم

 يجوملا دمحم

 ران يمل ناحلالا عضو نا هل قبس
 عاملا تحن نم ةلاسروو ؛ثاحنفلا ةئراق»

 ميلحلا دبع لحارلا امهانغ نينللا
 0 ظفاح

 00من حل جمتا

 :أ رفعلا

 يجسبلا يف

 ديدج بناتك ارخؤم ردص توربب
 ناوئعب وهو محلاقملا زيزعلا دبع روتكدلل
 «ةيبونجلا تايادبلا»

 نم ةعومجم تاباتك يف ةءارق باتكلا

 يقوش : مهنم نميلا ُِق بابشلا ءارعشلا

 نمحر لا دبع ؛يديتجلا دينج غقيفش

0 

 ( مثيف نيسح دمحم :فاقسلا

 راصعلا هلالا دنغ دمحم « يمرضحلا

 مهجاعتب في رغئال ةلواحم يف ءمهاوسو

 دقو .ةيرسصشلا مهاؤر ةعيبطو يدالا

 ىلا» اذه ديدجلا هباتك حلاقملا قانلا ىدها
 يبح عم دذحوملا دحاولا :ريميلا

 حبصا نيصلا ىلع يبوروالا حاتفنالا
 ٍق ةيسايسو ةفرص ةبتف ةراجت رخآلا وه

 تراص ْنأ دعيف دعيف . يتجيتارتسالا اهدعب

 ىرخا تاغلي عيطت ةينئيصلا فحصلا

 ةجوم ْنآلا .ةيسئرفلا ةغللا اهرخا
 يذلا نيضلا ملاع ىلع فرعتلل ةيئامنيس
 تاوئس لبق ام ىلا اقلغم ناك

 زكرم» ناوتعي ديدج ىسئرف مليف
 اينيسلا تائاش نآلا هضرعت نيكي
 ايدينوك) ٍداقتلا هنح داق ابك لغبي ةينئرفلا



 ةراضح فشتكتل كانه ىلا بهذت ةيسنرف

 هفرعتل نكت مل اهيلع ابيرغ املاعو ةديدج
 . لبق نم

 اكنايبازاك ود يماك جارتخا نم مليفلا

 ريشي ر فيأ ١ تيس نيتسيرك ليثمو

 آل ل

 - ةارباوك ملعلا

 قسنل انسأإا
 ةيوتسود ةيؤر) بانك نأ

 ىقبي هنا الا . 147١ ةئس بتك دق «ملاعلل

 وه هفلؤم نا ابنم ةديدغ تارابتعال |هم

 ىلا بذجنا يذلا .فئايدرب الوقين
 شياع اليوط انمز ايحور يكسفيوتسود
 ؛هتافلؤم لالخ نم بتاكلا اذه هلالخ
 وه ىناثلا رابتعالاو ,ةفلتخملا هاؤر .هركف

 بناوج باتكلا اذه يف لوانت فلؤملا نا

 ةيؤر اهعومجم يف نوكت ةيدايتعا ريغ
 ةيرحلا ,ناسنالا شقانف .ملاعلل بيدالا

 ار ظ
 ماعلا يطفي ونسال

 ناب هرب ةودبث ١ فييات

 ىدل .ةروثلا ءبحجلا ىرشلا

 وا تاشقانملا هذه لصاو ء يكسفي وتسود

 ىف فلؤملا اهاقلا تارضاحم تاساردلا
 1 ىف بيدالل تصصخ ةودن

 هتالمأت تاتش ملي نا ىلا هتعفدو ١
 . باتكلا ذه نوكيف عوضوملا نع

 داؤف نم ةمجرتب ارخؤم ردص باتكلا
 راد نع باتك ةثاملا ةلسلس نمض لماك

 [ .دادغبب ةماعلا ةيفاقثلا اكن دوعن
 ا نه

 0 م 0 ا

 يل "5 د

 سيرايب سيالملاو ءايزالا بهقحيتم

 نم ةمخض ةعومجب نآلا فيضتسي
 لمت ىتلا هيراوب لوب نانفلا تاحول
 نم :ءايزالا نف لحارم نم ةماه ةلحرم
 ابيدتري ىتلا سبالملا ةعيبط لالخ
 . مهمسري ناك نيذلا صوخشلا

 روطنت نع ةركف مدقي ضرعملا اذه
 فورمملا نمو .يلاجرلاو يئاسنلا يزلا

 ةموسرم ءايزا . . نضرعملا نم ةحول

 .ءضرسملا اذه لبق ماقأ دق فحتملا نا
 ةثيدحلا ءايزالا تازاحنا رخآل اينف اضرع
 تيبارول كاساسيا هربا يف

 روج وجب ودمر تتح مج

 . لادسلا مالق3 ناهرفم
 بونج نويل ةنيدم يف مايا لبق ىهتنا

 رحبلا مالفاو روصل ناجرهم لوا ءاسنرف
 ةفامثيس تاسمؤم ةدغ اهنف:تكردت
 , ةيجاتنا

 مايا ةرشع ىدم ىلع ةعاس ١ لالخ

 اذه ىف تمدق (ربوتكا ١4 - 4 نم)
 راحبلا نع ةيملاع مالفا ناجرهلملا

 ام لكو ناتيحلاو تاصاوغلاو تاطيحملاو
 . ءاملا تحت ام ملاعب ةقالع هل

 دقو ءابورواب ةصاخ ةرهاظتلا هله

 عاطتسا نمل اهالخ نم ةصرفلا تحيتا

 ماعلا اذه ىلع 1 مج اهمالفا ةدهاشم

 مهيعوا بوح دع سمج وجل حا تمجد ندا

 بسنت اذه ١]
 ناشلا ايدالل

 اهحنمت ىتلا ةفاقثلل ةيلودلا دادغب ةزئاج

 مولعلاو ةفاقثلاو ةبريطلل ةيملاعلا ةمظنملا

 اامألا ىلع اركح ىقبت نل ؛وكسنويلا»

 ديدج عورشم ةمثف رانا نيركفملاو

 ءاسدالاب ةصاخ اهب ىرخا ةزئاج قاحلال

 .رالود فالا ةثالث ةميقب نابشلا
 ةلثمملا ارخؤم هتمدق حارتقالا اذه

 فورعملا نمو « .وكسنويلا ىدل ةيق ةيقارعلا

 ىلا ارخؤم تحنم دق ةزئاججملا نا

 قرشتسملا :امه نيتفو رعم نيتيصخش

 يرصملا رخل ركفملاو زيموغ ينابسالا

 نرحب يوني ميمو د .د

 7 دعا انش
 يعيب رلا يداه يقارعلا رعاشلا مدق

 امهعبطل نيتديدج نيتيرعش نيتعومجم
 مالعالاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم نمض
 «دودحلا ءاتشد ناوتعب ىلوالا . . ةيقارعلا

 .برحلا ةديصق يف هتبرجن لجستو
 لصاوي اهيفو «ريخالا ءاشعلا» ةيناثلاو
 هيناويدب هأدب يذلا يرعشلا هملاع دييشت
 .ضيبالا نمزلا نع ثحبلا :نيقباسلا
 . تالاحتراو

 ةياور تناك رعإشلا تارادصا رخآ

 تاروشتم ىف تردص «ةفصاعلا» ناونعب
 : م8 ةيلاقعلا دووخا 8
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 اسهرف يف ةينابإم يوضع
 رهش نم نيرسشعلاو سداسلا يف

 يهتنتس يراجلا , ربوتكأ /لوا نيرشت

 يهَو نةليست معلا ةيضاعلا ٍِق ريههشلا

 قفتا لا ةيلاربو آلا ضو رعلا نع ةعومجج
 ةقرفلا هذه بايغ دعب سيرابب اهميدقت ىلع
 . تاوئس رشع ذئم اهنع

 هيلاب هابتنالا تتفل ىتلا ضورعلا نم
 اة ١" ماع هدعأ يذلا (يبهذلا رصضعلا»

 نانفلل ديدج جارخابو .يستفوكاتسوف
 . شتيفوروجيرم

 لامعا ةدهاشمل فيثكلا روضحلا
 فة ةريهشلا ةيسورلا ةقرفلا هذه تاهيلابو

 ةلئامملا تالفحلا ناهذالا ىلا داعأ ملاعلا

 رشع لبق اهسفن ةقرفلا اهتماقأ يتلا

 ال فا ِق 0

 اما عسس حسو سج طجح جس مجصحج دمر هجر تهدور جحس كمر ههنقطخ#

 رجس مميمجرج لإ

0 

00 

 ا ا م جنودا نمددمو نحح
 0 ا 0 6 0 وو نوت



 فور داوسلا اذه

 ندعماد نيبو
 نتمساب

 الص
 ها لل اهننأ

 بيلا
 ةرهلا

 ةرصملا اهنبا

 يادهأ نع ةواشفلا يحن

 كيبيع ىنبربغا
 ناد اليا قرا

 ينروغ يراإأو
 ةأردا اب

 رعب

 يقرا“

 ةرفانلا ةرهملا لظو
 . .ةركاذلا ةينرمو ديهشو دهاش ايخللا اذهن

50 
 نرخ ىلع بازثلا ترث
 هي وبات تلمح

 كيلا تبرواو
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 ينك يسأو ينيلسأ
 يرحمنأو

 يبض كدت فاه
 ةلقاح ةقلط يثارمللف
 ديهشللو
 ةدهاش ةسروب

 نيبرط يارأ
 فيشتكا ةظحللا ان
 نيبضملا ل قخرص يدرلا نا

 ٍنالص لك كبببل
 لهرتلا يدسحلو
 . .نفرلا كلذ ءاضعا

 كينغ كذا -
 كيعارد حتفاو
 ةرمالا ةمبنلا مضو
2508 

 نمر ل

 يلخاد يف تعنيف
 ةرساخلا فو رحلا لك
 اطشلا اهل اب
 نزلا لورق تربص فيك
 ةراع ةطخ

 لط تلتغاو
 ةرئاظلا ةيإ لا قتسللاو

 ؟نألا قراطلا نه

 ءوصو ءام ةر وفا , . قا رعلا ليش

 ؟نألا نراطلا نم
 . نفد

 ل قس
 يفرم نم قر

 ناجافي لاهجو
 يدسج لاسلب

 رادحلا فةحتف نم رحبلا طقس
 , . قثح هنأ
 , .الها . . الها

 'سحلاو الص

 ؟؟ :فكلاو

 ةدراب ندا راثد -

 ةلعاولا ةرمثلا دامس

 , .الها . .الها

 نسحلاو قااص

 ةذيانلا نلغا نه

 ةقشاعلا ةفعسلا قلمسو

 قنور داوسلل ا

 ىيلنسأ

 ينك يتساو
 تا'حملا ةلخن اب, . .تنااب

 يدسج يف روكت هلا اذه
 : تْيَغ نحو

 تقرا
 ,تبضفتلا

 نصل

 احلا
 .تاهو

 قارنا ا
 تاباكحو قارواو ماللا نشعلل
 قدسح اذه 0

 تاح رسح و ناحشا ةداسو

 : لاهجو يافشرو

 يناثلا حرفلل نيمهس لادوصب
 تاملكلا موو

 42 - [ : ماما 6 مان مع مطهختقات -



 ىدلع ابر
 يمد نيج نم ينجرخا

 نزح فل
 ىلا كل

 مشار
 ناويصلاو قوشلا لارج

 قادس
. 

 دسملا اذه لانغا ديشنلل لب . .نشعلل
 ذلاو رزخلا لدج قلطاو

 . .ديالا اذه راصح

 هربعم ضاييل
 يننا ف تومللو
 ىهتن ١1 ةصن
 يئاولا ماسلا ناو
 ىهنسأ فاو

 يطرف
 لهم ىلع رامخلا نيعزت تناو
 هبلحا كوجرا
 مرخلا رهشالا فولو

 رباع ضايع
 عيضرلا ديلولا اناو
 'ء . لشذلا نرمزلا ةيبلذ

 نارا اب . .تنااب
 تاءجعما ةلخناب
 يلسج يف روكت رحبلا اذه
 00 .ثيلجل نحو

 ل. .تامو
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 يف مينغ سح
 (ةريدتسملا ةعاقلا)

 : صاخ  ةرهاقلا

 نسح نانفلل اضرعم ةرهاقلا يف
 ةعاق ثدحا ِق كلذو ( مينغ

 «ريدتسملا ةعاقلاو يهو ! هلا نفلل

 . ةرهاقلاب قيثالا ةباقتلا ىنبمب

 ريوصتلا يف هلامعا نم ةلالطا ضرعملا

 تاوئس رشع ذنم تأدب ىتلا هتلحرم ىلع

 ةغايص يف ةيمالسالا نونفلا ماهلتساب

 نا لب .ةدحاو ةوطخ رشعلا تاونسسلا

 نا ةلوهسب عيطتسي ضرعملا اذه دهاشملا
 دعب نم ةوطخ ةروطتملا اهتاوطخ نيبتي
 ضراعملا ةعباتم نم نكمت نمو ء:ةوطخ
 تاونسلا هذه يف ناتفلا اهماقا ىتلا ةعستلا
 . ىطخلا يذه عباتت حوضوب ظحلي رشعلا

 يسدنه ديرجتب ههاجتا مينغ نسح أدب
 طرخلا لثم تادحو امدختسم

 ينرخزو فاج ديرجت .كسيبارالاو
 ىلا برقا ةيرصي براجت يف هب لخد .رثكا
 ماسرلا هيف عمل يذلا «ترا بواللا» نف

 روتكيف يرحجملا لصالا يد يسنرفلا

 نسح تداق ةبرحجتلا نكل .يلليرازاف

 رثكا قيرط ىلا اديور اديور اهداق وا مينغ
 لقنلا نم ففختي ذخا دقف . ءارثو اعاستا
 ةيمالسالا تادحولل رشابملا مادختسالاو
 دادزيو .فافش يناحور ملاع يف اهجزم ىلا

 ىف هتيساسحو ةيليكشتلا هتاودا نم هنكع

 داجا . ةيليكشتلا ةحوللا تاقالع نيوكت

 نييليكشتلا نيتائفلا ةباقن تماقا قلب

 امك

 ةحوللا ءاضف يف ةاكشم

 ا ا دوب اووي هلل قوز قلوة تح قول ويتناول 31-.” جت تال ال٠٠٠ فقلت )ازال “جرو وج. الح ورا اططةظططي داطقناا ا نظفت: ترامس ااا دك ء تت

 ةرصاشم ةيارع ةخؤل
 رق ل ثق
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 ركذيو .ةكرحلاو نوكسلا نوب جزملا اهيف
 يلاطيالا نائفلاب ةريخالا هتاحول ضعب يف

 داجا نم لضفا «وكيريك يد ويجرويج»
 مهولاو عقاولا وا ةقيقحلا نيب ةقالع قيلخت
 يف ةينامور اليئامت بصني ناكف .لايخلا وا

 اهيف رعشت .لوهذب ةنكاس ةحيسف نيدايم
 . .نمزلا ين نماكلا رسلا ةأظوب روفلا ىلع

 «قريبلا» .قرايبو اساوقا  اهنم ريثك وا
 تارابع هيلع بوتكم ملع وأ ةتفال وه
 اهمدختسيو (هللا الا هلا الم لثم ةيئيد

 قرايب نكل . .ةيفوصلا قرطلا لاجر

 ةربعم بيرغ ءاضف يف حبست مينغ نسح

 ةيثا رت تايلافتحا ..

 ةاكشم مدختسيو . رسلا سفن نع اضيا

 يف ةددعتم ةيليكشت تاعيونت يف ةليمج

 نم ةصاخيو ادج ةساسح ةينول تاجرد
 .ضيبالا نوللا

 املك مينغ نسح ةحول حاجن دادزي
 وا ةرشابملا مادختسالا نع هدعب دادزا

 اهليصافتب ةيفوصلا رصانعلل يفرحلا
 ةحول ودبت الثمف .ةفورعملا اهناولاو
 ءاضف يف مكحم ليكشت يف ةحباسلا ةاكشملا

 ديق تلا كلت نم ةينف ةميق عفرا ةحوللا
 نم تاراطاب ةحوللا طسو يف ةاكشملا اهيف

 لاق هنا مغر . .ةدحب نولملا كسيبارالا
 الابقا تقال تاذلاب ةحوللا هذه نا
 حاجن لك سيل نكلو . .اديدش ايريهامج
 . . تف حاجن ةرو رضلاب يريهامج
 تاظحالملا هذه ريدج ميئغ نسح نا

 مزل اذا ةوسقلاو دقنلاو ةعباتملاب ريدجو

 ةدافتسالل اديج اجذومن مدقي هنال .رمالا

 ةهدلا ستااسن دكأي . نكيقضخ

 يفتكي اال ةلواحملا هذه يف وهو . . ةيملاعلا

 نيب «جاتنوملا» ب هبشا قصللاو صقلاب

 ةثيدح تاماخو تاوداب ةيئثارت رصانع

 ىنعم الب ةهوشم بيكارت ةياهنلا يف جتتيل

 نا بجيو .دهتجيو هتربخ زكريو ىنفلا
 ناعماب هلوح مينغ نسح نانفلا رظني

 لك يف نفلل ثيدحلا عادبالا سرديو
 لثم عادبالاف ,نكمت املك ضرالا عاقب
 نكمي الو , عادبالاب ىدذغتي يحلا نئاكلا

 بيصا الاو . .طقف هتاذ بلحيتسي نا

 . فافجلاب
 احول يف نيئانفلا ءارآ

 نم اريبك اددع نا ظحلا نسح نمو

 اوبجعاو اوسمحن اهداقنو رصم يناتف

 نا نكمي ام اوكرداو مينغ نسح ةبرجتب

 تاهاجنالا يف نوفلتخم مهو هيلا يئدؤت

 راكيب نائفلاو دقاتلا هفصوف . .ةينفلا

 روصلا وا ةيرتروبلا عدبمو يصيخشتلا»
 ءاطع يطعي  نسح يا هناب «ةيصخشلا

 ةجحو ةركتبم ةنيليكشت ةفلب ديد
 للختي ناب ءوضلل حمسيو . .ةرصاعم

 ةينبلا (ليشانشلا وا) ةيبرشملا تاوجف
 جاهنمو قيقد باسحبب هتاحول يف هرثتيو
 . يكذو عراب

 حالص ريبكلا يديرحتلا نانفلا اما

 ماما انأ» : مينغ نسح نع لوقيف رهاط

 «رصاعملا اننف يف ديدج هاجنال ةديدج ةدالو

 دومحت مراصلا نانفلاو دقانلا للحجيو

 دقلو : الئاق مينغ نسح تاحول شيشقب

 ةجرد يبرعلا طنخلا ةلحرم تلجس

 # نم ءاوس . . .نانفلا ضبن يف ةظوحلم
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 ىلع هتردق يف وا .ةيتفلا هتاودا كالتما و
 احورو اوج ةيبرشملا تابح قاطنتسا
 فشقت لب نوللا يف بخص ال . ةفوصتم
 ةيبذاج نم للقت ةفافش ةلالغ رشتنت . ليمح
 .اهلتك نم ففختو ضرآلا ىلا 1 را
 ةيرحسلا تاياوبلاف «ةنينأمطلا اهيف دحن

 ىلا انوعدت ةحبسملا تابح ىلع دعصت
 انيرغتو هللا دمحب حيبستلا يف ةكراشملا
 .تاومسلا ىلا اهدوعص يف قرايبلا ءاقتناب
 دهزلا ىلا انوعدتو عقاولا موم* نم انيذجتو

 لوهجملا ىلا ةفهللاو يضرالا ملاعلا يف
 نوللا كراشيو .مئادلا بوححملا
 ذه ديكأت يف ةفلتخملا هسمالمب ضيبالا
 د

 فصت داؤف دمحا تامعن روتكدلا

 عمو .«بدالا نف ىلا يمتتت اهناب اهسفن
 : مينغ نسح تاحول نع تثدحن كلذ
 ةبقعلا مجتقي يذلا حومطلا بحا نآلو
 هباحصا حمطي يذلا رارزالا حومط ال
 ةمغت ىلع رضحيف ؛مه سيل اميف ىلا
 حومطلاب عابتالا ىتغتي مث «كيبل كيبشو»
 : .ناردخلا قلستي يذلا يبالبللا

 قيشعتلا ىوب مينغ نسح ناففلا
 . .بشحلا يف ةلثم ةداملاو طرخلاب
 اهيلع درفت ةفوصتم هدنع تاحوللا

 ةلظم ةيضفلا ناولالا يف ةحباسلا بابقلا
 اهيف ةحول مينغ نسحلو . .ناوضرلا نم
 ىللع ةلخنلا حور وا ةرحشلا حور

 ةئيه ىلع اهيشاوح حتفت ةلخن . .ديدحتلا
 . .لاله نيميلا ىلاو .ستوللا ةرهز
 لجا نم لالهلا قشعت مدقلا ذنم رصمو
 اردب رادتسا لالع اهمساو َءانئيس

 ءرمقلا هلا ؛نيس» نم ءانيسف . .الماك
 يزلا يف يرئادلا طخلا رصم تقشع اذهو

 رصضم يف دجوف مالسالا ءاجو .لحلاو
 ة هحو رل تاءاقلو ةريثك باح

 :؛نيترم لالا بحي يرصملاو . .رمقلاو

 ةرمو «ةميدقلا رصم نم ديعب سحب ةرم

 دمحا تامعن ةروتكدلا لصؤت اذكهو

 ةنيدمب دلو يذلا مينغ نسح نفل داؤف
 يهو ةينيدلا اهتالافتحاو اهثارتب ةروهشم
 مئاد لافتحا ماقي ثيح 2.قوسد ةئيدم

 يقوسدلا يديس دلومب يوئس لافتحاو
 اذه هيف رثا ذقو . .ةفوصتملا رابك دحا
 هنا مغر ىنفلا ريبعتلل هلوحم ينو خانملا
 ىلع لصحو ةراجتلا سرد

 ينفلا هراوشم أدب دقو .سويرولاكبلا
 ماع هتنيدم يف هل ضرعم لوا ةماقاب
 نيح نم ريدقتلا الثات رمتساو ... 6

 يلاثيب ةزئاج ىلع لصح ىتح نيح ىلا
 ضيبالا رحبلا ضوح لودل ةيردنكسالا
 صضراعم يف كراشو . ١14/٠١ ماع طسونملا
 كيسكملاو نادوسلاب تميقا ةيجراخ
 [ل . .اينئايساو نيصلاو دنهلاو اينامورو
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 ةقالع يه ةدئاسلا ةيب ,رعلا ةينغألا
 توصلاو تاملكلا نيب برطلا

 ةقالع ,نحللاو توصلا نيبو | 1:
 نأل .زاشن ةقالع اهتقيقح ٍِق برط

 توصلا نيب تفلتئا ناو ةينغالا رصانع

 توصضصلا نيب تفلتأن ال تاملكلاو

 الو «:تاملكلاو نحللا نيب وا .نحللاو

 سامح اهألمي ةوحف نم .نذا ذب

 ىلا ةدئاسلا ةينغالا ىعست ىتلا فطاوعلا
 ناسنالا مومه مضخ ين نآنحب اهعمق
 . ةكرتشملا ىبرعلا

 ةيبرعلا ةينغالا ىف كرتشملا نع ثحبتأ
 ىلا لصنل .ةيحاتلا هذه نم .ةدئاسلا
 هب زيمتي ام كرتشملا نم راتخن ما «هفيز
 لوالا عونلا ؟هفييزت ىلا لصنل .هريغ نع
 لزي ال هنا مغر . حوضفمو 0فوريعم

 عقاولا هضرفي نحلب ةيبرعلا نذالا لبنقي
 عقاولا اذه ءارو نم مه نمو . يدرتملا

 ل هتلوفطب يناثلا عونلا نكلو

 يجولويديالا هطرش نم  لواحي وه وا

 عسيضيف رف .مارغلل مارغلا وا نفلل نملا

 ١545 لوأ نب

 و هوجو ممعلاب

 ةاعدم يف .ملاعلا ديت ىتح - ديلا

 دبع دذمخغ عظفاح 5 اديبع

 ةثالثلا ءزوريفو ,موثلك ما ءباهولا

 هنم ردحنت اطمن نولكشي لئاوآلا

 يف ايقاب لزي مل مويلا تطحنا تايوتسم
 اظفاحم يقب اطغ لكشت زوريفو .اهنمق
 .ىوسسملا اذه ادرفئم .هاوتسم ىلع

 هذه تسكع دقل . «ةدارفلا» هذبب ىمتحاف

 نكمي ال .«ةبعص» ةيئنغا لامج ؛ةدارفلا»
 برطلا ين اقيرط تذخأف ءاهديلقت
 .القتسم نوكي نا لواحي اصاخ ءارياغم

 نعذملا كرتشملا نع لقتسي مل ادبا هنكل

 هرهاظب أبخملا يجولويديالا هطرشل
 ىلع زوريف ةينغا تداس اذهل ,يلامجلا
 .«ةلياحملا» هتينغا راتخا ماع قوذ

 لك برحلا ترمد نا دمي :«ةيقابلا»
 ةينغالا ىلع ديلقتلا مجهو ؛ءيش
 . ةيرصملا

 نكمي الل لالقتسالا وا دايحلا وا ءاقبلا

 ةينابنالا ةلوفط ىلا داع نحلب هريسفت

 ةسيذوالا ةلكاش ىلعاهيف نمكو

 يسم وبس وتوج وجبات لال

 يناسنالا قلطملا وحن . . ةفيلحت ليسرام

 ةيجولويديا خف ٍْق عنف .ةذايلالاو

 جرخ نحلب ه هريسفت نكمي الو . .لامجلا
 هقرطي هباب ىلع فقوو .رايمالا نع
 نوراسملا هل برطيف ء لمحم توصب

 مهمولق يف نوئفديو .ءاقدضاو ءادعا
 نأل .نكلو . نوقناعتي مث . مهتلجوسا

 ةوجف يف اهءاقبو زوريف ةيتغا دايح
 ةعيبطلا عم اهدايح نع تا فطاوعلا
 سيل وه يذلا ةعيبطلا دايح لوقن الو
 يف («ءاتشلا» حبصيف  هرهاظ ّق الا ادايح

 نا هيلع املثم سيلو .ناك املثم اهتينغأ
 افيطل نوكي نا هنكمي لصف ءاتش .نوكي
 انح هموهفم يف ىقبي هنكل .ءامصاع وا
 سدفق ىعت ال سدقلا حبصتو . .هتاذل
 سدق امناو :نينيظسلفلا وأ ةمواقملا

 .كلذكو . .يقيزيفاتيملا ناكملاو . حيسملا
 رهنل ةقئاخلا (ةيجمهلا مدقلا» كلت ناف
 نا نكمي .زوريف اف تنغ ىتلاو .ندرالا
 دق ؛نيبرطنملا ضعب رظن يف حبصت
 نم اهعنم ىلا ءانغلا راشا ىتلا .يئادفلا
 كلذ متي نا لبق لتحملا نط نطولا ىلا رويعلا
 ١5 ا/د برح دعي

 يه ةيئغالا نوكت نا .لامحلا سابتلا

 ةينيطسلفلا ةمواقملا لئاصف نيب كرتشملا
 نا اما , معن .دحاو فده ىلع نيفلتخملا
 وا .ةنياهصلا نيبو ينيب كرتشملا نوكت
 كلذ ريسقت سيلف .بئاتكلا نيبو ينيب
 يناسنا يا .يناسنالا قلطملاب كاسمالاب
 !بشختو هوشت ناسنئا ىدل ديقف اذه

 ٠ مي زيفاتيملا قلطملاب كاسمالا هنكلو

 ةبرتغملا ةيوينبلا ايجولويديا يف طوقسلاو
 !يبيطخلاو وكوفل

 .ةسيذوالا يف معن ,يناسنالا قلطملا

 ثيح : اعلا لظلا حي ددمو .ريل كلملاو

 .ةيناسنا ةلوفطلاو ا ةيناسنالا

 ءىطاوش ىلا راحبالاو .يناسنا رامدلاو
 ريل كلملا ليختنلو .يناسنا اضيا ماعلا
 حيدملا وا .ةيبئاتك ةبشخ ىلع ةيحرسم

 ملاعو .«ةراسز وا «ةزرا) ةفش ىلع ةينغا

 اومحتقا نم بولق ىلع حوتفم ةسيدوالا
 ةظحلل ليختن نا نكمي . . اليتاشو اربص
 يناسنالا قلطملا سيل هنكلو .نكمم اذه نا

 ةيؤرو  ةئف قلطم لب 0 يذلا

 مهضعب نوهركي ال سان ملاعو .ةعومجم
 . نولتقي نيح

 ماما مبشلا ةينغا جقترت 1 :حيحص
 سانو رجب دمحنو ةفيلخ ليسرامو
 قلطملا ىوتسم ىلا دركلا دمحمو ناويغلا

 يصاع 5 وا ءزوريف توص
 ةينغالا توص يلو 1 .ينابحرلا

 اندجو انتيل اي ءاهتحل فو .ةيزو ريفلا
 حالف تايبذدا وا )أ مجن داؤمل تاملك

 . حابصلا يف هلاوم قلطي ينيطسلف
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 ةلياقم

 :ةالغي 00 دباب عراوج يل نيمحرصان فيطل صاقلا
 ا ثنا 77 ا نير

 امها كازام ينأب يف نأ ىنه بتم
 بتاك .نيسح رصان فيطل [

 يف هل تردص ,مجرتمو ؛ةصق 2

 رارب ف ةقرشم راهزأ» ذادغباأ"' "|

 ةعومج كانه تناك اهلبقو (ةشحوم

 جاجز قوف ةمتعم هوجو» اهناونع ةيصصق
 .«ليقص

 ةيقارسعلا مالقالا ةلجم هل ترشن امك

 هيتلا» ناوئعب برحلا نع ةريصق ةياور

 نكمي ال ةمجرتلا لقح ٍيفو «سومشلاو
 اهزربا ةريثك دج يهف .هلامعا درج

 سادق» ةياورو «دونحلا» ةيحرسم

 ةفاقثلا ةلحجم اهترشن يتلا «ءاكينومراش

 .ةيفجالا
 «قارعلا يف ةصقلا باتك نيب .وه

 رس يردت ال عنا يف رورغمو عضاوتم

 ةباتكلاو رشنلل ريبكلا بحلا اذه

 رصانث فيطل تافص زربا نكل .ةءارقلاو

 ف .بئاوش الب قدصلا ح يه «٠ نييسحح

 ءاضيا سشاقنلا يفو .ةباتكلاو . نغلا

 هملاع ِق لغوتلل ةلواحم راوخحلا اذهو

 .يبدالا

 بتكي نيسح رصان فيطل ناك اذا 8

 نيا ءانايحا اهنع بتكيو اهمجرتيو ةصقلا
 يف ؛ةصقلا باتك ةيقب نيب هسفن ىري
 ؟يبرعلا نطولا يف وا قارعلا

 يموي مهو سجاه يدل ةصقلا -
 لقتنتو يعم برشتو لكأت امنا ,ينمزالب
 ل ااا . تلقتنا نأ

 ,ءايرغلا وا فراعملا وا ءاقدصالا دحال

 وا .ةداعسلاو حرسفلا نم تاظحل يئباتنت

 تاظحللا هذه ينعفدتف ,نزحملاو مغلا نم

 كسما كاذ دنع , هتبتك امو يبسفن ةعجارمل

 . .قرولا ىلع هب شيرخا حوراو مدقلا

 رفا ةموصاهم .هوسود .ةكراشم طوطخ
 ام قرولا ىلإ لفتت تانئبرخ ....ةروققم

 5_١ م1 ملي]: ننعم ع مهمنع 1 .

 ىلا ذئدعب ىعسا .ةددحم ةئيعم ةركف

 وهو .ديرت يذلا اهلكش ذخأتف .اهذيفنت
 اذا ةمحرت وا ةلاقم وا ةصق نوكي نا اما

 . ةمحرتم ريغ ةصقلا تناك
 . ىنع اوبتك نيذلا داقتلا ضعب ىري

 ةصقلا باتك تاعوضومب رثأتم ىنناب
 عيضاوم لوانتا يفنا يا .نيينيسمخلا

 ىلا مهضعب ىنبسنيو .ةتحب ةيعامتجا
 تايادبو ينمزلا يرمع مكحب نيينيتسلا
 عم رخآ مسق ينعضي انيس .كاذنئا ةليلق

 . مهعم ترشن ىننال نيينيعبسلا

 يف رودي ام ذيفنتل ىعسا تلز اهف انا اما
 رعشاو «بتكا نا ديرا ..يقامعا
 دقو .ةصق نوكت دق ءةباتكلا ىلا ةجاحلاب

 ءرخا الكش نوكت دقو .ةياور نوكت

 لجسا نا ىتين يفو ٠ . ئاد يننكل

 لكب ءاهتيثبع لكب سو ع
 طوطخ اهنا . .اهيف ام لكبو اهتيواسأم

 ينرصاحت ةلئاستم ةروغفم هاوفاو ةكياشتم

 .ابيجا يحل

 : باوجلا

 اكحلالا قالطاو دقنلا
 ىلاعتملا دقنلاو رورغلاو ةرباكملا ةمزا ا
 اهيلا رظنت فيك .يقاقثلا وجلا دوست ىتلا
 ؟كيأرب اهابسا يه امو

 ىلاعتملا دقنلاو رورغلاو ةرباكملا -
 افازج ةيدقنلاو ةيبدالا ماكحالا قالطاو
 ةيضرملا ةلاحلاو .ابهتاذ دحب ضارما يه

 ضرملا بايسا اما . ةيحص ريغ ةلاح

 ءاهضارعا لالخ نم اهصيخشت نكممف

 امناو طقف بابسالا آل . 0 يلا

 اضيا جئاتتلا

 اهءارو فقت ةيضرملا ةلاحلاف منذ

 ىلا جاتحت ٠ . ةيقن ريغ .ةيحص ريغ ءاوجا

 جالبع الو ..افاش جالعو يقن ءاوه

 الاب عضاوتلا الا رورغلاو ةرباكملل

 بلا تلصو ام ةفرعل .ةءارقلا ىلع

 هققح امو .ةيدقنلاو ةيبدالا تايرظنلا

 ةصقلا تالاحم يف تازاجنا نم ءابدالا

 .يبدالا دقنلاو ةياورلاو ةديصقلاو

 صضرم نم ٍناعي ءاقدصالا دحا فرعا

 .سلجي انمض ايلكف .ةفرمعملا ءاعدا

 ني دبدج باتك نع نيسلاخلا دحا لءاستو

 . .باتكلا أرق هناب ايعدم اعيرس هل ىربنا
 مهدحا ركذ تارملا ىدحا يفو .اذكهو

 . .هأرق نمع الثاستم «ديدج باتك

 ابيجم ءاعيرس انيحاص هل ىربناف

 .كحضلاب نو رضاحلا حنج ٠ . باجيالاب

 نحن انكحض بيبسلا نع انلءاست امدنعو

 لثم باتك ةمث سيل هنا انفرع دقف .اضيا

 نلو .قاوسالا ىلا ردصي مل ءاذه
 ناك يذلا داقنتلا دحا فرعا امك .ردصي

 مث .نمزلا نم ةرتف لبق اصاق حدتما دق

 ازمبوو ء.اهدعب لاق ام ضقانيل داع

 نماندتع دقنلا وكشي لاوحالا

 فقاوملا نمو :ةلاجعلاو ةيعوضوماللا

 ةيعابطنالاو ,ةرثأتملا ةيصخشلا
 . . ةلوؤسماللا

 فيك ؟نيسح رصان فيطل ةيوه ىه ام ا#

 ؟بتكت اذامل ؟ةباتكلا تأدب
 .عوجلاو أمظلا ماوعا يف تدلو -

 .ةرصبلا يف ةيريشبت ةسردم يف تملعتو

 ىنرسبع ةباتكلاو ةءارقلا تملعت نيح

 بتك روطس يانيع تمهتلاف «باتكلا
 صصقو تارماغملاو ةيسيلوبلا تاياورلا

 عمو ىيسفن عسم قابس قف تنك .بحلا

 . ةفرعملا اهمسا ةليوط ةلحر يف ةءارقلا

 فيطل تعنص ىنناب لوقا ذا رختفا يننا

 نع ثحبا تلز اهاناو .:

 0 تناك . وكيلا هتدرا ايك نيسح رضان

 5 6 ١945 لوا نيرشت ١41-7٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 و
 (مئيسلاو ةضايرلاو مسرلاو ةءارقلا

 تنك يتناب فرعي ليلقلاو ءاهئاد ينماغشت

 صضراعمب تكراش لب « مرلا سراما

 ىننأب فرعي ادج ليلقلا وز اك .ةديدع
 . ةيماعلاو ىحضفلاب رعشلا تثبتك

 ةصق كلذلف ؟ةباتكلا تأدب فيك اما
 ةغللا ذاتسا اتيلا بلط دقف ..ةفيرط

 . ةصق بتكن نا ءاشنالا سرد يف ةيبرعلا

 اهأرفا بالطلا ماما تفقوو ةصقلا تبتك

 نع ةصقلا تناك .جدهتم توصب

 ةجوز داهطضا نم يناعي يبص تاركذم
 ثمصلا طح ءاضيا هيبا ةالابم الو هيبا

 عومدلا تقرقرتو .بالطلا سوؤر قوف
 فصلا يف كاذنا تنك .ذاتسالا ىتيع يف

 .«سردلا ءاهتنا دعب .طسوتملا ثلاغلا

 يفتك ىلع تبرز يهعم ذاتسالا يببحطصا

 ةوقو ربصلا نع ينثدحي حارو . .ايساوم
 ىنيلدت ال ناو .باعصلا ةهجاوم يف ناميالا

 اك سردلا ةلصاوم نع تاململا

 هتلأس نيحو . . سردملا هلوقي امب تدج تئجوف

 :لاق . حئاصنلا هذه ببس نع

 هتبتك يذلا ءاشنالا نم تمهف دقل

 ةجوز ملظو .كما نادقف دعب كتاناعم

 . كل كيبا

 : هل تلق

 نم يبا جوزتي ملو .تمت مل يما نكل
 .ىرخا ةأرما

 ىننآل انا تحرفو . .ذاتسالا ءيجوف

 ةيقيقح ةروص يقلتملل لقنا نا تعطتسا
 . ةباتكلا تببحا اذكهو , يبص ةاناعم نع

 يسفن عنقال بتكأف ؟بتكا اذامل اما
 يدنع ةباتكلاف . .ايحا تلز ام ىنناب

 ةلاح ابنا ..لطاب اهادع عمو ةايحلا

 ةباتك نم يئاهتنا دعب ذا .ةقداص ةيروعش
 ىهتنمب رعشأ . .ةمحرت وا ىةصق

 ضعب يسفن نع تسفن يننأكو , حايترالا

 .اهافلي - نيذللا مهاو بركلا

 ةيح لا تايبساسأ

 فيك «.ةمحرتلل كتقو نم ةصح كانه 8

 نم كريغ دنع ةمجرتلا لامعا بقارت
 ؟نيمحرتملا

 .نفو قوذو ملع ةمجرعلا -
 اهيلع فقي نا بجي ىتلا تايساسالاو
 ىلا ةفاضا ةمرتلا ةيلمعل دعاوقك مجرتملا
 مجرتي ىلا ةغللاب ةقيقدلا:ةتقرعم يع كلذ

 مجرخي يتلا ةغللاب اضيا هتفرعمو .ابنع

 .اهيلا
 ميسقتلا اذهب مهف ءاندنع نومجرتملا اما

 رتب ىلا ةغللا فرعي لوااا : ناعون

 ىلا لقني امب كسمتيو .ةقيقد ةفرعم اهنع
 يف قورملا ىسني هنكل ءايفرح القن هتغل

 اما .نيتغللا نيب بيكرتلا لامحو ةغايصلا
 لواحي .لوالا نم سكعلا ىلع وهف يناثلا

 لعفي امك :هتغل ىلا ةلوقنملا ةغللا عيوطت

 ”ا/- 1١81 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا . 5"

 نفو قوذو ملع ةمجرتلا

 رعشلا نومجرتي ذا نيمجرتملا ضعب
 روحبو نازوا ىلع ىسنرفلا وا ي ةيلكنالا

 صنلا دققي كلذبو يرعلا رعشلا يفاوقو

 اذه يف ىننكل .هيناعمو هتيلامح مجرتملا

 ةيبرعلا ةغلل مدق نم ىسنا 0 ايلا

 ةيبرعلا ةعكللا ثتنغا .:ةحجان الامعا

 .ائتغل ىلا ةيبنجالا بادالا لقن يف

 ةصح يهف ؛ ىتقو نم ةمجرتلا ةصح اما

 غارفلا تاقوا ىلع اساسا دمتعت ةليئض
 ةفللاب ىتعلاطم ءانثا وأ ءادج ةليلقلا

 عوضوم يندشي امدنعو .ةيزيلكتالا
 طيلستل هتمحرث لواحا .ةمحرتلاب ريدج
 هيلع ءوضلا
 رظنت فيك ؟لبقتسملا عيراشم يه امو #8
 .اعم ةصقلاو ةياورلا لبقتسم ىلا

 لمغ ربع لقنا نأ يف ىنستي ىل دوا:
 .اهيف ام لكب ةيتايحلا ىتبرجت ريبك يئاور

 له نكل .لشفلا نم ةليوط ةلسلس يهف
 ىلع ةباجالا لواحأس ؟الشاف انئاسنا تنك

 ,ةيلبقتسملا عيراشملا هذه ربع لاؤسلا اذه
 تفقوتو تقولا رفوتو .ظحلا ىنفلاح اذا
 . يسافنا درتسال اليلق

 فققوتي ةصقلاو ةيقارعلا ةياورلا لبقتسم
 نويئاورلا هققحي نا نكمي ام ىلع اضيا
 ةيلامسأرلا نادليلا لك يفف . .ن يضاقلاو
 ىمسي ام كاف ا ةيكا رششالاو
 ىرسخا ةملكب لقنل وا (قارتحالا)
 لظنت ةباتكلل غرفتلا نودبو .(غرفتلا)
 ةديعب اهنال هتاذ اهتناكم يف رودت ةلحعلا

 هجاتحي اهيف جاتحي يذلا .عقاولا ضرا نع

 واغرفتلا رشابملا كاكتحالا اذهل
 نم لكش نآلا ةباتكلا نال .فارتحالا
 مهيلعو نوفظوم لكلاف «ةياوهطا لاكشا

 نم نودج الو ءاهتيدأت بجي تابجاو

 واةصقلا ةباتكل ليلقلا الا مهنقو
 [0 .ةياورلا

 رطخ يف (نيسلا ٠
 ا كس فس ختمت

 - عباسلا نفل ةجئل نوط ويديفل تاكرشا تناك نا دعب
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 ةيرصلا امنبسا
 ارا فول ا

 يئامنيسلا عيزوتلا تاكرش تلمها اذا
 ةيبرعلا مالفالا

 تن

 . ما ل لداع ماع لالخ جاتنالا فقوتيس 3 ىفطصم نيدلا ماسح

 :يزمر لامك ةرهاقلا

 ةعانص نا ريشت لئالدلا لك 3 ْ

 ىدحاب نآلا رمت ةيرصملا (نيسلا الني

 ضعبف .؛قانتخالا تابون كل
 نا دعب اساوبا تقلغا جاتنالا تاكرش

 لمعي رخآلا ضعيلاو ءاهتاباسح تفص
 ةلق نم يناعت ضرعلا رودو :«ديدش ددرتي
 الا فولأملا نم حبصا دقف .داورلا ددع
 نم ريثكلا ىف نيدهاشملا ددع ديزي

 نم تارشع عضب نع تالفحلا

 راد يف ثكمي مليفلا دعي ملو .نيجرفتملا

 ةيلاوتم تلاشت
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 ىتحو . عيباسا ةثالث نم رثكا ضرعلا

 يف .تناك ىتلاو .ويديفلا عيزوت تاكرش
 ةاحنلا قوط ةباثمب .ةيضاملا ماوعالا

 . يئامنيسلا مديفلا تايداصتقال ةيسنلاب

 تناك ثيح عيزوتو عبط قوقح يرتشت

 ءابناف .هفيلاكت ثلث يزاوي امب مليفلا

 ىلا تهجنا .لماوعلا نم قيدعلا بينت
 مالفالا تليمهاو ,ةيبنجالا مالفالا عيزوت

 تاكرش ضفخم نا ىلا ىدا امم .ةيبرعلا

 .اهمالفا عيب نمث نم يئامنيسلا جاتنالا

 نم يناعت يتلو ,وبدفلا تاكرش نك
 ةمزألا ةماوخ نا احبضاو 1ذنو ٠ ضيفختل ١

 ف ارخؤم «.تدسحنو ؛ عيمجلا لاطت

 لداغ ىتحف ,موجنلا م7 ضافخنا

 .هرجأ روهدت .ديتعلا كابشلا مجن ماما

 يف . لصيل فلا ٠١ ىلا هينج فلا 4١ نم

 .فلا ٠+ ىلا «ةيابنلا

 اهروذحو ةمزالا
 اهروذج ناف .ةمزالا ببس نع اما

 اهضعب .ةكباشتمو ةبعشتم .ةددعتم

 ءاهعاذ انيسلا ةعانص تايلاب قلغتي

 قلعتت ؛ةفاع فورظ ىلا عجري اهضغبو
 ىلع رصم جراخو لخاد ةيبرعلا قوسلاب
 ىلا ةدوعلا نم دب ال عةيادبو . ءاوسلا

 ام عابتا عمف .رثكا وا ماوعا ةرشع ءارولا

 دروتسا ؛حاقتفنالا ةسايس يمس

 ةزهجا نم فالآلا تارشع نويحاتفنالا

 ىرج ييتلا تاعاطقلا تليقاو .ويديفلا

 مالفا راجثتساو ءارش ىلع اهيديا نيب لامل

 يتلا تاكرشلا ترشتلاو .ءويديفلا

 .مالفالا عسيزوتو عبط ٍِق هييحم

 راجياو عيب نيكاكد اضيا ترشتن

 .فيرشلا رون ةديدج قاوسا نع ثحبلا .
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 يا اهيف حبصا ىتلا ةجردلا ىلا .ةطرشالا
 باعد نم ابعت .ءرصم يف ةراح وا عراش

 مليفلا عيب ١ نمت عسفتراو « .نيناكد وا

 ىرغأا 7 0 تاكرشل ينئامتيسلا

 مالفا ةعاتص 0 .ءالخدلاو .نيحستنملا

 .ةميقلاو فيل فيلاكتلا ةليلق .ةتفاهتم

 ىلع ءانركذت ةقيرطب .دئاعلا ةنومضم

 برحلا نابا دسافلا جاورلاب ءام وحن
 قوسلا راجت محتقا امدنع ةيناثلا ةيملاعلا

 .اينيسلا ةعاتص نو رماغملاو ءادوسلا

 ترسحنا ىلوالا ةجوملا ترسحنا ايكو

 يجراخ لماع لخدتي انهو ةيناثلا ةجوملا

 قف دمتعت تناك ويديفلا تاكرشف ماه

 .طيرشلا لخاد تانالعالا ىلع اهحابرا
 نكامالاو علسلا ىلع تانالعالا لمتشتو
 .ةيدوعسلاو جيلخلاو رصم يف ةدوجوملا
 نآلا ةدوجوملا ةيداصتقالا ةمزالا مسيو

 تأدب .ديشرتلا ةسايس عابتا عمو .رصمب

 عسمو ..ةيرصملا تانالعالا ىشالتت

 باب تف عمو .«لورتبلا نمث : ضافخنا

 ّئ ىدوعسلا نوي زفقيلتلا ٍق تانالعالا

 تانالعالا ترسحنا  !ةرم لوال
 ةيقبتملا تانالعالا تهجناو , ماع لكشب

 ترسخ اذببو .ةيدوعسلا نويزفليت ىلا
 نم الئاه اردصم ويديفلا عيزوت تاكرش
 , ةيلاملا اهرداصم

 ؛(! ينما» ببسلو .ىرخا ةهج نم
 اهباوبا قلغت ويديفلا نيكاكد تأذب
 نا كلذ .ىرخا علس عيب ىلا لوححل

 ىلع ةراغ 4٠ تدهش ةريخاآلا روهشلا
 متت ةبيرملا تاراغلاو ءويديفلا تالحم
 بكسي رحجفلا دنعف .ةدحاو ةقيرطب

 متيو بابلا بقع تحن نم نيسو ريكلا
 به نم ةلتك ىلا ناكملا لوحتيف هلاعشا

 نلعا روصملا ةديرجب ريخا راوح يفو

 ا معي را ا رت

 ءالخخد نوجتنمل 9 ارسي

 ىلع ضبقلا مت هناب كرابم ينسح سيئرلا
 لوؤسملا داهجلا ميظنت مذارش نم ٠

 قئارحلا هذه نع

 ةطرشا ىلع بئارضلا عافترال ارظنو

 تقلغا ءةقفلاسلا تايساللو .ويديفلا

 ىلا رخآلا ضعبلا هجتاو .تاكرشلا ضعب

 بعرلاو هيتاراكلا :ةيبنجالا مالفالا

 ال اهعيزوت قح ءارشو .تارماغملاو
 اهيف بسكملاف .فالا ةذع زواحتي

 .ةيرصملا م الفالا سكع ىلع نومضم

 نعت رواتب ىلاو اهل وهما اذه يلا
 فالا نم تارشع ةدع اهعيزوت قح

 ., تاهينحلا

 ىبسيئرلا ناكملا .ضرعلا رود نع اما

 لثمت ,اهتاذ دح يف ءابناف .مالفالا ةدهاشمل
 ةيحان نم ءاوس ا

 ةيحض .افيكلا وا

 نم ةعون لا بج ل يلا فلا مااا

 نرتقت هلنع ةدهاشملا ءظيلغ روهمج

 «بللا ةقزقدو 1100 لوانتب

 ءامتيسلا رود تضرعت دقو .«ةشدردلا»و

 صضارقنا ةيلمع ىلا . مكلا ةيحان نم

 ٠.٠ زواحتي اهددع ناك نا دعبف : ذ .ةليوط

 ال نآلا حبصأ ١ 7 ماع ضرع راد

 صقانتلا اذهو .ضرع راد ٠٠١ زواجتي

 لوخدلا ةركذت ليمحمغ ىلا عجري رمتسملا

 امم ءاهنمث نم 5٠/ ىلا لصت بئارضب
 هليوحتل ضرعلا رود ثلث مده ىلا ىدا
 ةيراجن تالحمو ةينكس تارامع ىلا
 نا ديت فيكلا ةيحءان نمو . .تاجاركو

 اهيف امب ءايلاح ةدوجوملا ضرعلا رود
 توصلا ةءادر نم يناعت «ىلوالا ةجردلا

 ,ةنايصلاو ديدجتلا مادعنال .ةروصلاو

 يذلا رهالا .ةمطحملا ىساركلا نع الضف

 ةريبك تاعاطق ضارعا ىلا ةرو رضلاب ىدا

 رود ىلع ددرتلا نع روهسحجلا نم

 .ضرعلا

 لاماو لذ
 باتحنت قلقلا نم ةجوم .نآلاو

 ىفطصم نيدلا ماسح حرص :نيئامتيسلا

 امامت يئامتيسلا جاتنالا فقوت عقوتي هناب
 قلاخلا دبع يلع بلاطو ماع لالخ

 .ىرقلاب ةديدج ضرع رود ءاشناب
 قاوسا نع ثحبلا فيرشلا رون حرتقاو
 ةرورض ىلا ليالعلا تزع هينو .ةديدج

 ةعابط مالفالا عبطت يتلا لماعملاب مامتهالا
 نيحتنملا نا ارسي تأرو ا ةغلاب

 .ةنفاهتملا مهمالفاب ءراجتلا .ءالخدلا
 بينم مأق ا ىلعو .ةمزالا ببس مه

 ءامئيسلا ةعانص ةفرغ سيئر , يعفاش

 ةفرغلل نيمضنملا نيجتنملاو نينانفلا ةوعدب
 هذه ةشقانمل» ةعسوم تاعامتجا روضحلا

 ءاشنا نم يأرلا ءادباب ةكراشملاو ةمزالا

 نم ديحلا رايتخاب موقت ديدج ةكرش
 عوضوملاو . ذيفنتلا ِق ءدبلا لبق لامعالا

 ةدعاسمب ةكرشلا موقت هيلع قفاوملا
 مدعي ةكرشلا موقت ايك هعيزوت يف نوجتنملا
 نيبستنملا نيحتتملل ةديدج حي راصت ءاطعا

 ديعن ىتح ادج اديج لمعلا ناك اذا الا

 جراخلاو لخادلا يف يرصملا مليفلاب ةقثلا

 بلقنتو ةحتتنملا مالفالا ددع لقتس يلاتلابو

 بحس نع جئانلا لخدلا ةلق ىبع

 ىلا ةردصملا ويديفلا ةطرشا نم تانالعالا

 ةكرشلا هذه ءاشنابو . .ةيدوعسلا

 يئامنيلا نونانفلا غرفتيس
 . «ةديج مالفا ىلع لصحنو

 نم جورخلا قيرط م نع اديعبو
 ةعانض ةفرغ سيئر هاري ايك «قزاملا

 هروطحي قسرا ذا دسم ةايجيلا
 نم اديقعتو اقمع رثكا ء.اهرهاوظو
 جاتنا اهلح يفكي الو . لجرلا تاروصت

 .نيحتتملا ضعب داعبا وا .ةديج مالفا ةدع

 رود حالصاو .ةديدج ضرع رود ةماقاف
  ةثيدح لماعم ءاشناو . ةدوجوملا ضرعلا

 لودلا عم نواعتلاو .نمالا بابتتساو

 فوقولاو .اعيزوتو انفو احاتنا «ةيب رعلا

 نم ديدعلا عنمت ىتلا ةباقرلا هجو ف

 ضيفخن ىلع لمعلاو ,ةماطا تاعوضوملا

 تامئتيسلا لماعت ثيحب بئارمغلا

 يهالملا نع فلتخم ةلماعم حراسمملاو

 لمعل جاتحت روما اهلك هذه . .ةيليللا

 نواعتو ةرزاؤم بلطتتو .لماش يموق

 لب .ةفاقثلاب ةمتهملا :ةينطولا ىوقلا لك

 ناحتمالا انهو 3 .داصتقالاب ةمتهملاو

 لاشتنال يديالا :3 لهف «بعصلا

 بلغتس ما قلاب ةددهملا ةنيفسلا

 اهتزرفا يىلا .ةيدرفلا .ةينانالا حورلا

 يكل رظعتنلف . . حاتفنالاب يمس ام ةرتق
 [ل!ىرن
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 | ةيإكح لثملك

 انيلا مبلل
 يناديملا لاق

 بانج نب ريهز كلذ لاق نم لوا
 . يبلكلا

 لذحلا نب ةمقلع نا هثيدح نم ناكو

 راغأ ةبلعث نب مث نب سارف نب ناعطلا

 و

 ١ مهو ركب نب ةناثك نب هللا دبع ىلع
 ب

 اع اراوطاو نيفلتخم افانصا سانلا نب ةديبعو لبه نب هلا 0
 الف ٠ لبه نب هللا دبع نب كلام رسا .لب نيابتلابو .نيفلتؤم فالتخالاب اونوكيل نب سيق نب ميرضو ةديبع نب كلامو لبه
 ةيراح تليفا .تلفا نم تلفاو اوبيصأ

 مو ريهزل تلاقف ةنانك نب هللا دبع ىنب نم

 .اعوبتمو اعبات راثيالاب اوفطاعتيف . نيقفتم
 ءارومأمو ارمآ نواعتلا ىلع اودعاستيو

 رعاشلا لاق
 : ةعقولا دهشت

 تس ْ ؟يبا لعف ىرت ام .هامع اي

 : لاق

 هقفق لقو .درولا ءام عببو ةعانصب ١ >> :تلاق

 قطمت .ءاقنالا ةليوط .ءاقن ءاقش ىلع
 .قرملاب خيشلا قطمت ؛قرعلاب

 مث د يرميضلا مساقلا يبا ىلع يدرواملا

 ةفرعملاو ملعلا زكرم  دادغب ىلا لحرا
 نم يدرواملا ناكو .اهتذتاسا ىلع سردو لاق

 فذ .بدآلا وجحنلاب هنامز لها ملعا : تلاقف ىرخا هنت مث ؟ كوبا احن

 ؛ ةرضاحملا نسح .مالكلا غيلب ؛ناسللا ؟يىبا لعف ىرت امو هامع اي

 ضعبب ميركلا نارقلل هريسفت ىف درفناو ؟كوبا ناك ءىش يا ىلعو :لاق

 قمعو هتلامحا ىلع لدت ىتلا تاهاجنآلا ريصق ءاهنطب ليوط ىلع :تلاق
 ءىدابمب ةقلغتملا تايآلا يف ةصاخ هريكفت ١٠ .اهرصخ اهبكي ءاهرطش ابيداه .اهرهظ

 يف ايتالخا ناكو .ةسايسلاو مكحلا نب كلام تني هتتا مث , كوبا اجن :لاق

 نينامثو اتبس شاعف اليوط رمعو :هتريس :تلاقف ليه نب ةديبع
 .دادغسب نفدو ه ع + ةئس ىقوتو ةنس ٍه و :لاق ؟يبا لعف ىرتامو هامعاي

 درواملا راثآ مها نمو ؟كوبا ناك ءيش يا
 يي ع دب تلا ؛ حونالا ةزكلا ىلع : تلاق

 .طوطخ - ئارقلا لاثما - ؛ 0 ماو
 3 3 نويعلاو تكتلا : . ثكيف لاق ءكوبا كله :لاق
 نار تيوب .طوطخم | !اهءاكب أوسأ ام : لجر لاقف
 :ريهز لاقف



 لزي ملو ًامدق شاع سانلابو
 بغارو هيلا ٌبوغرم سانلا نم

 ةلأسملا دصقي هنا انه حضاولاو

 5 امتجالاو ركفلا خيرات يف ةروهشملا

 هنكل . عبطلاب ىندم نآسنالا نا ةلئاقلاو
 لحارم نم ًامدقت رثكا ةلحرم انه جلاع
 روط ىلا ىندا يرسشبلا عامتجالا روطت
 عبات نع ثدحتي هنا ذا يسايسلا عامتجالا
 لحارم اما .رومأمو رماو .عوبتمو
 اهسرد دقف ىلوالا يرشبلا عامتجالا

 يف لوقي «نيدلاو ايندلا بدا» ف باهساب

 ىلع عوبطم ناسنالا» كانه ةرطاخ

 ةمزال ةفص هتئاغتساو . هسنج ىلا راقتفالا
 .«هرهوج يف ةمئاق ةقلخو هعبطل

 (ةيرشب ةعومجم» يا نا يدرواملا ىري
 دب ال رارمتسالاو دوجولا نم اماظح كلمت
 رصتعلا :رصانع ةثالئاه رفاوخت نا
 وبورتنالا رصنعلاو (درفلا) يقيزيفلا
 ةيومدلا هبشو ةيومدلا طباورلا) يجول
 يداصتقالا يداملا رصنعلاو .(دارفالا نيب

 . (شيعلل ةيرو رضلا لئاسولا)
 يدرواملا رثؤيف لوالا رصنعلا اما

 دصقي وهو .ةعيطملا سفنلا :هتيمست
 (ناسنا) سئالا ىلع ةروطفم اهنوك كلذب
 ةيسفتلا ةيحانلا نم هيلا نوكرلاو .رخآلاب
 دقو .ةيداملا ةحلصملا يف ىلقعلا رظنلا لبق
 : لبق نم سويطسمات لاق

 ىلا ليمي عبطلاب ناسنالا قلخ هللا نا
 .سنالاو عامتجالا

 يفطاعلا بناجلا ىلا يدرواملا فيضيو
 بناج يقالتلا ىلع عوبطملا ناسنالا يف
 :ةرورضلا ةريصب .ةريصبلا

 ىريف اهقئاقحب رومالا ىلا رظني نا

 ايغ يغلا ىريو هنسحتسيو ادشر دشرلا
 . . هحبقتسيو

 يبناج ةسارد ٍق يدرواملا ليطي الو

 نا كردا هنا ودي ذا ,ةعيطملا سفنلاو»

 رومالا ىلا رظنلا» نع ثيدحلا يف ّىضملا
 ةرورض ةلأسم ىلا هب يضفي «اهقئاقحب
 عةيداملا ةيحانلا نم يرشبلا عامتجالا

 يذلا روطلا ىلع ةقحال ةلحرم هذهو

 , انه هنع ثدحتي

 نم ةيناثلا ةدعاقلا يدرواملا يمهسسي

 عامتجالا) ناسنالا لاح دعاوق
 يف دكؤيو ةعماجلا ةفلالا :(يرشبلا
 هذه نا ةدعاقلا هذه رش ىلع هتم دّقف

 لب .طقف ناسنالا يف ةرطف تسيل ؛ةفلالا»
 اومس ددحي يذلا عقدألا ليلدلا يه

 : لَك لوسرلا لوقي امك نمؤملاف هتيناسنا
 ةفلالا بابسا ددحي مث .فولأم فلا
 : ةسمخب

 دوملاو ةرهاصملاو بسنلاو نيدلا

 . ربلاو

 عقي يذلا صاخلا عقوملا نم ببسبو
 دوجولا نمض هذلع نيدلا هيف

 متبع هدجن . لقعلاب هتقالعو « يعامتجالا

 |[ههضرعيو ةرهاصملاو بسنلاب اريثك
 ةرظن امهنم لعجي صلاخ يبرع بولساب
 ةلاسل ىمادقلا برسعلا ةيؤر ُِق ةقيفد

 . ةيمصعلا

 ىدحا ةيفاكلا ةداملا ىدرواملا ربتعي

 هرازمتساو يربكيلا عامتجالا مايق دعاوق
 ةجاح نال ةعماجلا ةفلالاو نيدلا دعب

 . ؛رشب ابنم ىرعي ال ناسنالا

 يف ىريف امدق يضمي يدرواملا نا لب

 مايق ببس نيدلا بناج ىلا داوملا

 ةحاحل ةبولطم داوملا تناك [ملف , عمتجملا

 .ةفلتخم ةدوملا بابساو ..اهيلا ةفاكلا
 نوكيل ,ةبعشتم بساكملا تاهجو

 ءاس فالتثالا ةلع امابسا فالتخا
 ال يك .اببالطل ةعسوت اهتاهج بعشتو
 وا .نومثتلي الف دحاو ببس ىلع اوعمتج

 . .نوفتكي الف ةدحاو ةهج يف اوكرتشي

 انيس نبا ىدل احوضو رثكا رمآلا نا
 ايندم ناسنالا نوك ةلأسم ىف لوقي يذلا
 لقتسي ثيحب ناسنالا نكي مل امل . عبطلاب

 ىنب نم رخاآ ةكراشمب الا هسفن رمأب هدحو

 امهنيب نايرجت ةضراعمو ةضواعمبو .هسنج
 ول مهم نع هبحاصل اهبنم دحاو لك غرفي
 .ريثك دحاولا ىلع محدزال هسفنب هالوت

 ةلماعم سانلا نيب نوكي نا بجو
 17 .لدعو

 نم ادج ايباجيا افقوم يدرواملا فقي
 (ضرالا ةدام) ناويحلا جاتنو ةعارزلا ءاغ

 ةرهم لاملا ربخ :كلذ يف يوري وهو

 ةراحتتلا اما ءةروبأم ةكسو .ةرومأم
 .جاتنلاو عرزلا يتدامل اعرف اهريتعيف

 ةيئيدملا هتعزن مغر ةيباجيا لقا اهنم هفقومو
 فرش ىف ةيبرعلا تاروثأملاو ,ةحضاولا
 اهيف يدرواملا انليحيف ةرامالا اما . ةراجتلا
 تاراهملا نم ةراهم اهرابتعاب ةعاتصلا ىلا
 ةينيدملا هتعزن يف ىلجتي انه وهو ةبستكملا

 ةلودلل همهف ودبي ايك .حوضو ىلجاب
 همهف اريخا ودبيو «تامدخو ةرادا

 نا يدرواملا ىري .ةفيظوو الصا ةنيدملل
 ع. لمع ةعاتص : ماسقا ةثالث تاعاتصضلا

 ركفلا نيب ةكرتشم ةعانصو .ركف ةعانص

 .ملعلاو ةسايسلا نا ىري وهو .لمعلاو
 ربتعيو .قالطالا ىلع تاراهملا فرشا
 ماهل اقيمع اكاردا يدرواملا نم اذه

 عمتجملل اهترو رضو ةلودلا يف ةرادالا

 يدرواملا ةيؤر مستتو .قييدملاو يسايسلا
 عم وهق يلومش يلاثم عباطب ملعلا ةلأسم
 ايا فراعملا لك عم وهو .اقلطم ةفرعملا

 لك نالو اهتامامتها وا اهتالاحجم تناك
 اهنم ملع لكلو ,ةفيرش مولعلا
 [] . «ةليضف

 . ةئيبلل طيحملا

 هيب رغلا هللا رارعا

 يو وه
 روفغلا ْوْهَو) :وحن ءافلاو واولا دعب تعقو اذإ (يهو وه) نم ءالا نيكست زوجي

 وه اذه نإ» :وحن نإ ربخ ىف ةعقاولا ماللا دعبو (هبر نم ىده ىلع وهف)و (دودولا
 تلا ّيهأ)و (؟مكقيدص َوْهَأ) :وحن ماهفتسالا ةزمه دعب اليلق اهنيكست دروو (ٌقحلا

 . ( ؟اهنع متن

 ش 7
 عابشاو (ُمُهِ) وحن مضلاو (ْمُهر وحن نوكسلا :هجوأ ةثالث (مه) ميم يف زوجي

 . .(ومه) وحن ةمضلا
 ءاا لبق ام ناك اذإو (ٌءاقدصالا مُه) :وحن مضلا بجو نكاس اهدعب ءاج اذإو

 . (مهب) وحن اهمضو ( مهب) وحن ميملا رسك زاج اروسكم

 هيلع وأ هل رعبا ءاعّدلا

 ذآ ملفعتسا هنال ؛ءاَعُد لوقت امناو .يبغلاو رمالا ةلزنمب ءاعّدلا نإ : هيوبيس لاق
 (هّنأش حلصاف ًاديز ّمهللا)و (هّبذ ْرفغاف ًاديز مهللا) كلوق كلذو .يهنو رمأ لاقي
 .(اريخ هللا هزجيل ارمع)و

 دوسالا وبا لاق . .(شيعلا هيلع هللا ْرَمَأ اديز)و (هَدَي هللا عطق اديز) :لوقتو |
 لَعَف ايمي اريخ هللا هازج الكف امهالك ىنايخا اناك ناريمأ . 3 م م 2 : يلؤدلا

 . هيلع َوعدملاو هل ّوعدملا بصنب كلذ لك
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 هب ىعغعداو هاعّدا

 ّنا ًاعاز هيلإ هّبَسَت (هب ىعّدا)و .الطاب وأ اقح هل نا َمَعَز (ٌءاعّدا ءيشلا ىعدا)
 .هل
 ةركنلا مسالا

 اذهبو . .باتكو لجر لثم .هيلع (بر) لوخد بسحب ةركنلا مسالا ربتعي |
 : رعاشلا لاق ءامهيلع (َبْرِ) لوخد زاوجل ناتركن (كريغ)و (كلثم) نا ىلع لِدتسا

 ٍقالطب اهتعتم دق ءاضيب 2 ةزيزع ٍءاسنلا يف (كِريغ بر)اي
 7 : سيقلا ٌؤرما لاقو

 لوم مئات يذ نع اهتيهلاق >عضرُمو تقرط دق كبح كلثمف
 .واولا دعب رمضت اك ءافلا دعب رمضت (تَر) نأل ؛(كلثم برف) ديري

 ةئيبلا
 مهامعتسا حيصفب سيلو :ةئيطاو :ةلاحلاو .سانلا هلزني ناكم لك (ةئيبلا)





 1111 ملط هس دعلا سس سم سس سس
 لا 1 1 : ْ

 مالعلا نبع وات
 دينو ليشر ٠

 مالسلا يكرع# نال كلذ ةديقتلا يرصملا خيراتلا
 ناطرسلا باصا ماظعلا عاجن ىتح نفلاب نوكسملا

 لوا نيرشت /ريوتكأ نم عساتلا يف ةايحلا ىرافو . هماظع

 1 ةوتاتلا ساعت عج كا ,يراخلا

 وا للا و ردات وهو اره

 م ايورلاو يحرم 1941١ ماع مدق هنا , خيراتلا

 .فوصتلاو نه نم جيزم يه . صاخ عون نم ةقالع

 يف مهست ريبك مليفب اهجوتي نا ةيضاملا ةنسلا يف لواح

 نينويلمب اهريدقت مث ةمحخض ةيئازيم لالخ نم .ةرهاقلاب

 . يكريما رالود فصنو

 دمتسيو «نوتانخا» ناونع لمحيس عورشملا ناك

 ىضق دقلو .داليملا لبق ١/6 ١748 ةرتف نم هتادحا

 مهتامارهاو ةنعارفلا ليثامت يف المأتم ةريخالا همايا لك
 نكس نا ىلا خيراتلا كلذ يف اصحفتم ٠ . مهتاءايمومو

 رارسا نم رس لكم اديغب هذخأف ءةماظع ناطرسلا
 [ل . ةنعارفلا

 0 3 ريخالا هذالم .. .نوثتانخا 01 000
 >2 . اهيلا لخر مالسلا دبع يداشو ٠ /ريخألا فالغلا

 : ا : ويسمح 5

هماظع باصأ ناطرسلا
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