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 ةيروس يف يلودلا عارشلا

 تايفوسلا عم تاقالعلا - فدهب
 يروسل ريحا ةينكب

 مشل يبرق [ورت ٠
 ا لوا رز ل د و وص وو

 نمض ةيسنرفلا ةرزجلاو ةيناطيربلا اصعلاب حولت نطنشاو .
 1: ةعاخ ةسادس»

 او دسم اع - قو دوو دو »+ تحد

 نيب ةيقيقح ةهجاوم كيفايكير ةمق ءاقل ناك دقل
 يف امامت نيتضراعتم نيتيجيتارتساو نيماظن ِس

 :حلاصملاو تاهاجتالا
 - فلكملا حلستلا قابس يف ىرت ةيكريما ةرادا نيب-

 كيرحتل اعساو الاجم  «موجنلا برح» هتورذو
 برغلاو اكريمأ يف ةيلامسأارلا ةيداصتقالا ةرودلا
 تاباسح يف تارالودلا تارايلم حض قيرط نع .ةماع
 .ىربكلا ةيعانصلا تاكرشلا

 ثيدحتلا ةيلمعل يطعت ةيتايفوس ةدايق نيبو -
 يتايفوسلا عمتجملا يف يعامتجالا  يداصتقالا
 نم ةيلمعلا هذه هجاتحت ام لكب ىلوألا ةيولوألا
 ثادحا قيرط نع الا اهريفوت نكمي ال فيلاكت
 تندت نا دعب ,يركسعلا قافنالا يف ةيدج تاضيفخت
 يف ةيعصلا تالمعلا نم يتايفوسلا داحتالا ليخادم
 رالود نويلم ٠١ نم] طفنلا راعسا ضافخنا باقعا
 نم ةئاملاب ١ نا ملعلا عم .[طقف انويلم ١5 ىلا ايموي
 .زاغلاو طقنلا تارداص ىلع دمتعت ليخادملا كلت

 : ياتكايو
 ةصرف حلستلا قابس يف دجت ةيكريما ةرادا نيب -

 ميدقت لجا نم يتايفوسلا داحتالا ىلع طغضلل
 عارصلا قطانم فلتخم يف ةريبك ةيسايس تالزانت
 ناغير يكريمألا سيئرلا ناكو ..ملاعلا يف ةهجاوملاو
 هباطخ يف نلعا امدنع حوضولا دشا كلذ ف احضاو
 خيراتب ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا ماما
 عزن تالاجم يف مدقت قيقحت ناا 5
 ىلا لصوتلا ةيلمع عم رشابم لكشب طبتري حالسلا
 .«ةيميلقالا لكاشملل لولح

 نا ناكمالا ردنق لواحت ةيتايفوس ةدايق نيبو
 ف ةنكمم ةيسايسو ةيجولويديا ةهبج عسوا لشحن
 تايالولا ىلع طغضلا لجأ نم ملاعلا ءاحنا فلتخم
 ةيملسلا تاحورطلل يباجيا لكشب ةباجتسالل ةدحتملا
 ,فوشتابروغ ديدجلا يتايفوسلا ميعزلا اهقلطا يتلا
 برخ» عورشم نع فقوتلاو حالسلا عزن لاجم يف
 .«:موجنلا

 - ]نما ملا تحطمت معمل -5

1773 

 ف وخان ةعيبطل ةزجوملا هولا د هذه
 تاهجوتلا نع ةلوقعم ةركف انيطعت كيفايكير
 ,ةيلاحلا ةلحرملا يف نييمظعلا نيتلودلل ةيسايسلا
 :طسو لولح وأ تاقافتا ىلا لصوتلا يف لشفلا ةلحرم
 دشحو عقاوملا نيسحتو دادعتسالا ةلحرم يلاتلابو
 نيفرطلا نم لك لواحي مداق ةمق ءاقل راظتناب طوغضلا

 .ىوقا يضوافت عضو يف وهو هيلا لصي نا
 يتايفوسلا داحتالا ةكرح نا لاجملا اذه يف ظحاليو

 :ىلع زكرتت
 نع يكارتشالا ركسعملا لخاد فقوملا بيلصت - ١
 فلح يف ءافلحلا عم ةرشايملا تارواشملا قيرط

 اهزرباو ىرخألا تاراوحلا قيرط نع وا ءايفوصرف
 ركينوه شيرأ ةرايزو وكسومل غنوس ليا ميك ةرايز

 ,يكردمألا بلصتلا دض يملاعلا ماعلا يارلا بيلات- ١

 قافآلا حرش قيرط نع .ةيبرغلا ابوروا يف تاذلابو
 ٍِق فوشتايروغ تاحرتقمل ةعساولا ةيملسلا

 .كيفايكير
 نادلب نم ةنكمم ةرئاد عسوا عم رشابملا بطاختلا

 ميعزلل نييصخشلا نيثوعبملا قيرط نع ثلاثلا ملاعلا
 نولقني مصاوعلا تارشع اوراز نيذلا يتايفوسلا
 امل ايتايفوس احرش نمضتت يهو ءاهئامعز ىلا هلئاسر
 .ةيدنلسبالا ةمصاعلا ْق ىرح

 لالقتسا ىلع ةبكريمألا ةرادالا ةكرح تزكرت نيح يف
 لجا نم «يملسلا رهظملا» يف ةيتايفوسلا ةحلصملا
 عارصلا تاحاس يف - تازفق امبرو - بساكم قيقحت
 .ملاعلا ءاحنا فلتخم يف ةعزوملا ةيميلقالا لكاشملاو

 هذه كلست ةدحتملا تايالولا نا امامت احضاو ناكو

 ىلع نييكريمألا نيلوؤسملا ديدشت لالخ نم قيرطلا
 تاقافتا وا لولح ىلا لصوتلا يف كيفايكير ةمق لشف
 نوج ناسل ىلع درو امك ,ةيميلقالا لكاشملا ناشي
 خيراتب يموقلا نمألل ناغير راشتسم رتسكدئيوب
 ريزو زتلوش جروج ناسل ىلع وا 657
 485/1١١/1١1. خيراتب ةيجراخلا

 انلع يروسلا ماظنلا ةيبرغ راهشإ فدهتست

 مسجلا ةطقدو يكريفألا طفدصلا

 نا عقوت ادج ايقطنم حبصي قايسلا اذه نمض
 نم اهكلف يف يرجي نمو .ةدحتملا تايالولا ىعست
 ضعب ىف مسحلا تايلمع ضعب قيقحت ىلا .ءافلحلا
 يف تاذلابو .ةيلودلا ةطيرخلا ىلع «ةيدامرلا» قطانملا
 .طسوألا قرشلاو ايقيرفاو ةينيتاللا اكريما

 اذه لالخ نم رظنلل ريبك ءانع ىلا بقارملا جاتحي الو
 اروماس يقيبمزوملا سيئرلا لايتغا ةيلمع ىلا عقوتلا
 بونج يضارا قوف هترئاط فسن قيرط نع ليشتيم
 ةدحتملا تايالولا هيف تدعص يذلا تقولا يف .ايقيرفا
 .هددلب يف نيدرمتملل رشابملا اهمعد نم

 نم رظنلل ريبك ءانع ىلا ءرملا جاتحب ال امك ًامامت
 ىلع ةيسنرفلا ةموكحلا مادقا ىلا هسفن عقوتلا لالخ
 مادقإو .«يبميفاس,. الوغنا يف نيدرمتملا دئاق لابقتسا
 هتلماعم ىلع يبوروألا ناملربلا يف نيينيميلا باونلا
 .ةلود سيئرك

 ذنم رظنت تناك ةدحتملا تايالولا نا انركذت اذاو
 ىلع طسوالا قرشلا يف «ةيوستلا» ةيلمع ىلا ةيادبلا
 عيطتسن ةقطنملا نم تايفوسلا درطل ليبسلا اهنا
 نم ةيلاحلا ةيكريمألا ةرادالا هيطعت نا نكمي ام ريدقت

 هاجتالا اذه يف اهتاطاشنو اهنسايسل زيكرتو ديعصت
 يداصتقالا فقوملا نم ةديفتسم .ةيلاحلا ةرتفلا لالخ
 ,يوملسلا» فقوملا نمو .يتايفوسلا داحتالل بغصلا
 تايطعملا نم ةديفتسم يش امك امامت ,هتدايقل حباكلا
 راعسا ضافخنا اهمهاو ,ةقطنملا ضرا ىلع ةمئاقلا
 .اهلود مظعم ىدل ةيلاملا ضئاوفلا صقنو .طفنلا
 يبرعلا رطقلا) قارعلا لاغشنا رارمتسا كلذكو
 ةيركسعلا ةقحالملا رئاتو دعاصتو :برحلا يف (ىوقأآلا
 هيناعت امو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيسايسلاو
 رزج تالاح نم ةيمدقتلاو ةيموقلاو ةينطولا ىوقلا
 .اهراكذإ نكمي ال عجارتو

 علطتي يتلا ةيزكرملا مسحلا ةطقن نا يف كش نم امو
 اذه نمض اهيف ءزوفلا». قيقحت ىلا نويكريمألا
 امك «ةقطنملا حاتفم» اهرابتعاب ةيروس يه ؛عارصلا
 .لشرشت نوتسنو يناطيربلا ميعرلا ناسل ىلع درو
 ةيمها اهعم مهتاقالعل نولوي تايفوسلا نا رابتعابو
 لثمل ةجضان ةيتاذلا اهفورظ نا رابتعابو ..ادج ةريبك
 ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزألا ثيح نم ءاوس مسحلا اذه

 ماظنلل ةصاخلا ةعيبطلا ثيح نم وا .اهشيعت يتلا
 ةيقبطلا ةينبلا يليفط اماظن هرابتعاب اهيف مكاحلا
 ةيوهلا يفئاطو بولسألا يشافو هجوتلا يبرغو
 ةيتايفوسلا ةقالعلا عم هلماعت يف ةحلصملا يزاهتناو
 ةروانم ةاداكو ؛:هتيوهو هتعيبطل ةيطفن درجمك
 .ةيلودلاو ةيميلقالا ةمواسملا تالاجم يف زازتباو

 ةيدرغلا ةيوبلا راهشإ
 خشمد ل كحلل

 هجوتلا اذه يف نويكريمألا هيلا حمطي ام مها لعلو
 ماظنلا يديا ىلع اقباس هوققح ام لك دعب ؛مسحلا وحن
 هتاميظنت نم يروسلا عراشلل غيرفت نم هسفن
 ةوقل حادختسا نمو . ,ةيمدقتلا ةيموقلاو ةينطولا

 ةينيطسلفلا ةروثلل يدصتلا يف اهسفن ماظنلا
 ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا ةرداصم يفو ٠ .اهتقحالمو

 ١ مايق تاناكماب ظطيرفتلاو يبرعلا نماضتلا ليطعتو
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 فوقاوتا 81 الوصو :ةيلئاكم .ةيلامت و ةيقربش ةهبج لج

 برحلا نم دحاو عقوم يف ينويهصلا نايكلاو
 .ةيقارعلا  ةيناردالا

 اذه ىف نويكريمألا هيلا حمطي ام مهأ لعل ...
 - قياسلا يف ةرم نم رثكأ كلذ ىلا انرشا دقو  هجوتلا
 ةينلع ةروصب ماظنلل ةيبرغلا ةيوهلا راهشا وه
 عم ةقالعلل ةلماكلا ةيفصتلا قيرط نع ةحضاوو
 حيلستلا تاقالع مصفو :يتايفوسلا داحتالا
 كبكفتو تايفوسلاو يرويسلا شدحلا نيب بيردتلاو

 ةبعللا ىلع انماك ًارطخ ىقبي يذلا شيجلا اذه ةيلكيه
 ينويهصلا ودعلا ىلعو ةيروس يف ةيكريمألا ةيسايسلا
 ةيسايسلا تايطعملا اهيف ريغتت ةظحل ةيا يف .هسفن
 .هتدادقب ةمكحتملا

 ةحلصملا ىلا رظنلا نم دب ال تازلاب انهو
 نماكلا رطخلا اذه نم صلختلان ةصاخلا ةينويهصلا
 نا نكمي امو .ةيناردالا  ةيقارعلا برحلا ءاهتنا لبق

 دق ةيسايسو ةيركسع تايطعم نم كلذ ىلع بترتي
 ةهبجلا ىلع ىوقلا نيزاوم يف الئاه ابالقنا ثدحت
 .ةيلامشلا  ةيقرشلا

 نم نودكردمألا هالوا ام رابتعالا نيعب انذخا اذاو

 ,ديفيد بماك» تاقافتا لظ يف يئانثتسا مامتها
 يف يدئاقعلا - يحيلستلا بالقنالا اذه لكم ثادحال

 نويكريمألا هقلعي ام ريدقت عيطنتسن ءيرصملا شيجلا
 شيجلل ةبسنلاب هسفن ءيشلا ثادحا ىلع ةيمها نم
 حرسم نم ةيروس رود بلقي يذلا رمآلا .يروسلا
 ةيبرع ةيتاذ ةوق ءانبل يجينارتسا قمع يذ لمتحم
 بلق ىلع ةرداقو :ةيلامشلا  ةيقرشلا ةهبجلا اهتاون
 ىلا ,ينويهصلا ودعلا عم عارصلا يف ىوقلا نيزاوم
 لزاعلا رود بعلتو . ودعلا كلذ قوفتل ةعضاخ ةقطنم

 نم ارصتنم هجورخ دعب قارعلا شيج نيبو هنيب ام
 ةيناديملا ةريخلا هتلوح دقو .ةيدامتملا برحلا هذه
 عطقنم ايعون اقوفت تتبثا يتلا ةيدايقلاو ةيرادالاو
 ودعلا ادب يلود نو تاذ ةيركسع ةوق ىلا ,ريظنلا
 لاح يف اهنم هفواخم نع ةحارص نلعي ينويهصلا
 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا فقوت

 !اضعلاو .. ةررحلا

 وحن ؛ينويهصلا  يكريمالا هجوتلا اذه لظ يف

 ةيفصت هاجتاب ةيروس يف ينودلا عارصلا مسح
 ةيلكده كيكفتو يتايفوسلا داحتالا عم تاقالعلا

 ةسايس» هّلك برغلا يف رهظت تادب ءيروسلا شيجلا
 اهتامزا لالغتسالا مامت لغتست ةيروس هاجت ؛ةصاخ
 ةمزا ,ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزاألا) ةيلاحلا ةدقعملا
 تامزالا يف هطروت نع ةيتاتملا هيعاتمو .ماظنلا

 ةمزألا :ةيناننللا ةمزآلا ,جسيلخلا برك :ةيميلقالا

 . (ةينيطسلفلا تامظنملا لخاد
 يتلا ةصاخلا ةيبرغلا ةسايسلا هذه تدسجت دقو

 حيولتلاب ةيروس هاجت ةدحتملا تايالولا اهريدت
 :ءاصعلاو ةرزجلا»ب يلاحلا اهماظنل
 هنع تفشك يذلا يبرغلا عورشملا يهف ةرزجلا اما ©

 خسيراتب ةيسنرفلا ءنويساربيل» ةفيحص باقنلا
 دكؤتل ةريخألا تاروطتلا تعءاجو 37/٠6١

 يمسرلا يفنلا نم مغرلاب ةيساسالا هتليطعم ةحص
 ضعب ددصب ةيسنرفلا ةموكحلا هتقلطا يذلا
 .هتايثيح
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 دسألا ةيروس ذاقنا» ىلا يمارلا عورشملا نمضتيو
 لوقت امك «يناريالا طغضلاو يتايقوسلا معدلا نم
 ةريدبك ةيداصتقا تادعاسم ميدقت ,ةروكذملا ةفيحصلا

 56٠ ةيبرغلا ايناملا) ةيبرغ ةلود نم رثكا اهبف مهاست
 رايلم اسنرفو رالود نويلم 2٠٠١ ادنلوه رالود نويلم
 بيترت كلذكو ؛ةيداصتقالا ماظنلا ةقئاض كفل (رالود
 راعش انه نهذلا ىلا دوعي) ةيبرغ ةحلسا تاقفص
 (هنيح يف تاداسلا هحرط يذلا حالسلا رداصم عيونت

 تارايلم ةثالث اهيف ةيسنرفلا ةصحلا غلبت ةيروسل
 مجحلا نا ةعلطم رداصم دكؤت نيح يف .يسنرف كنرف

 .يكريما رالود ارايلم وه يلكلا
  يمالعالا هيجوتلا عم عورشملا اذه قفارتدو

 وأ لايتغال ةيتايفوس ةرماؤم كانه ناب يتارباخملا
 رخآ طباض حلاصل يروسلا ماظنلا سيئر ةيفصت
 ابنلا يف ءاج امك ؛يل وخلا دمحم وه .,تايقوسلل لاوهد
 تارياخم رداصم ىلا هتيسنو ةفدحصلا هترشن يذلا

 !!ةيبرغ
 هقيوستل اصيصخ برسملا عورشملا عروتي الو

 يروسلا سيئرلا ةئربت نع يبرغلا ماعلا يارلا ىدل
 ام لك دعب ناهذالا يف تقلغ يتلا «باهرالا» ةمهت نم
 كلذكو ارخؤم سيراب تايلمع يف هماظن رود لوح رشن
 يذلا لاقملا ىنوتيف .ندنل يف يوادنهلا رازن ةيلمع يف
 يتلا ةيفاحصلا تالاقملا نم هريغو عورشملا ضرعب

 دمحم ءاوللا ليمحت ةرتفلا هذه لالخ برغلا يف ترهظ
 ناعنك يزاغ ديمعلاو ديعس مثيه ديمعلاو ينوخلا
 اوفرشا مهرابتعاب ةيباهرالا تايلمعلا كلت ةيلوؤسم
 ةلقرع فدهبو ؛ماظنلا سيئر ةفرعم نع لزعمب اهيلع
 دسأ ظفاح ماظن نيب مهافتلل ريبكلا عورشملا اذه
 ظفاح ىلع بالقتالا ةطخ جاجتل اديهمتو .برغلاو
 .يتايفوسلا داحتالا حلاصل دسا

 :ىلي ام ضرعي حرطلا اذه لثم نا حضاولا نم
 سما يف وهو .دسأ ظفاح ماظنل تادعاسم ةميدقت ١

 .؟ةيلع زيكرتلا ءارو اذاه :يلوخلا دمحم

 .ايلاح اهل ةجاحلا
 حالسسلا رداصم عيوتتب تادعاسملا هذه طبر ١"

 هلخاد يركسع ريهطت ءارجابو ؛يروسلا شيجلل
 نم تايفوسلا ىلع بوسحم وه نم لك:لوافتي
 ةيلمعلا هذه ضراعي نم لك ىرحألاب وا :طابضلا
 ةيلاتقلا هتديقعو شيجلا ةيلكده رييغتل ةيكرملا
 .يجيتارتسالا هرود يلاتلابو

 ؟ نروصام .. قترلا ردفنلا
 نا نكمي ال رمألا اذه لثم نا اضيأ حضاولا نمو

 مساحلا زاجنالا برغلل نمضت تارييغت نودب لصحي
 ةيندم  ةيركسع مكح ةبيكرن ةقيرط نع هذه هفادهأل
 لخاد  عتمتت امك .هءاضرو برغلا ةقثب عتمتن ةصاخ

 يف ةحلصملا تاذ ةيداصتقالا تايلاعفلا ةقثب  دالبلا
 ةطلسلا يف يوينبلا ريبغتلا وأ فاطعنالا اذه لثم

 ةيزاوجحردلا تايلاعفلا هذه ةمدقم يفو .اهتاسسؤمو

 هتاتويبو برغلا تاكرشب اهطبرت ينلا ةيليفطلا
 ةقبطلا هذه ناب املع .ادج ةيوق طباورو طويخ ةيلاملا
 ىلع اهدي عضت نا يناحلا ماظنلا لظ يف تعاطتسا
 هتينبو يروسلا داصتقالل ةيساسألا لصافملا

 .!ةيركسعلاو ةيسايسلا ىتحو ةيرادالا
 ع ورشملا اذه لوادتت يتلا طاسوالا يف حرطُي انهو

 ,ةيلاحلا ةبيكرتلا يف يساسا رود دسا تعفرل نوكب نا
 تناك ناو ...وه هتسائر وا هقدقش ةسائر لظ يف ءاوس

 ةلحرمل لقألا ىلع ؛ايلاح ةحجرملا يه ىلوألا ةغيصلا
 جرحلا يحصلا عضولا رابتعالا نيعب ذخات ةيلاقتنا

 .:ماظنلا سفئرل
 دمحم ءاوللا ىلع زيكرتلا ىلا رظني لاجملا اذه يفو

 يتلا تامهملا ايلمع ىلوتي هرابتعاب .اديدحت ينوخلا
 .ةيمسرلاو ةيمسألا ةيحانلا نم ايلاح تعفر اهالوتي
 .ةصاخلا تامهملاو نمألا نوؤشل سيئر بئانك يأ

 يل وتل ةيرورض ةمدقم يل وخلا داعبا ىلع زيكرتلا نوكيف
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 يف يوقلا ماظنلا لجرك ةيلعفلا هتايحالص تعفر
 .ةمداقلا ةلحرملا

 تعفر» قا «ي وقلا تعفر» ةيرظنف نا ملعلا عم دق

 كانه نوكن ناك ؛ءىرخالا تالامتحالا يغلت ال :ليدبلا

 نم وأ دسا ةلئاع نم ءاوس ةمهملا هذهل رخا صخش

 هتلئاع تناك ًآد)  ةلحرملا صخش نوكد نا وا .اهجراخ

 أدهم ء كيد لطي» محلاصل ةيلاقننا ةطحم درحم

 .ةمداقلا ةلحرملل

 ليوحت ىلع ميمصت كانه نوكي نا طاقسا نكمي ال امك
 هاجتاب قيرط درجم .ةيلكلا وا ةيئزجلا رييغتلا ةيلمع
 .!ةيروس ءةننيل»

 دقف ؛اصعلل ةينسلاب اما ؛ةرزجلل ةيسنلاب اذه ©

 يوادنه رازن ةمكاحم لالخ نم ايئاطيرب رودلا تلوت
 .«لاعلا» ةرئاط فسن ةلواحمب مهنملا

 ءاهتحص مدع وا ةمهتلا ةحص نع رظنلا ضغبو

 هذه تلغتسا دق ةيناطيربلا ةموكحلا نا ىقيد

 يروسلا ماظنلا ىلع طغضلا لجأ نم ةيضقلا

 ةيسايسلاو ةيمالعالاو ةيسامولبدلا تابوقعلاب
 ىلا هرج حلاصل .هلك برغلا لبق نم ةيداصتقالاو

 نا يف كش نم امف :مدقت اميف ضورعملا عورشملا ةريظح
 ىلع ةريصق ةرتف دعب وا ايلاح يروسلا ماظنلا مادقا
 عمم ًاماجسنا ةيلخاد تاريهطتو تاريدغت ثادحا

 ءاطغ تحت مني فوس «يبرغلا  يسنرفلا» عورشملا

 طيروتلاو طروتلا ةيلوؤسم ةدعبملا رصانعلا ليمحت
 نم يضاملا ددعلا ِق انرشا دقو ..«باهرالا» تانلمع ْق

 يسنرفلا عورشملا روهظ لبق  «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نا ىلا  ةيروسلا - ةيناطيربلا تاقالعلا عطق لبقو

 .ماظنلا ةعمسل ةءاسإ نم ايوروأ ق باهرالا

 نيتطحم نيب كرحتملا يبرغلا عورشملا اذه

 يف ندنل عامتجاو ٠١/117 يف غرويمسكول عامتجا]

 اطيخ ةدحتملا تادالولا هيف كسمت يذلاو [عم/٠

 اهفقاوم نم حضاو وه امك .هاصعو هترزج نيب طبري
 :ةماهلا ةلئسالا نم ريثكلا حرطب .ةنلعملا

 يديؤمب .يلاحلا يروسلا ماظنلا عيطتسي له ١

 دمصي نا ؛هيضراعمو .هلخاد يبرغلا عورشملا

 ؟هتايرغمو عورشملا كلذ طوغضل

 يف ريبكلا فاطعنالا اذه لثم قدقحت لهسلا نم له- ؟

 نغ ًاريثك اهفورظو اهعاضوا فلتخت ينلا ةيروس
 ؟تاداسلا رصم فورظو عاضوا

 اذه لثم هاجت يدبالا يفوتكم تايفوسلا فقد له - "“

 يف مهل عقوم مها نم مهدرط فدهتسي يذلا عورشملا
 نولمحتي ةيمهألا هذه ببسب مهو .طسوألا قرشلا
 يتلا تايبلسلاو تاعبتلا نم اريثك هيف ءاقدلا لداقم

 ؟يلاحلا يروسلا ماظنلل مهدانسا اهب مهيلع دوعي
 يف وكسوم اهبعلت نا نكمي يتلا قاروألا يه ام  ؛
 ؟ع ورشملا اذه ةهجاوم

 هذه لك ةجلاعمل عستي ال لاجملا نا حضاولا نم

 تالاقم ْف ةلواحملا نم دب الو ..يلاحلا لاقملا يف ةلئسالا

 يتلا ةعيرسلا تاروطتلا ءوض ىلعو .ةمدلق ىرخا

 اييرعو ًابروس ةيساسحلا ةغلاب ةيضقلا هذه اهدهشت

 [1.ايلودو ايميلقاو
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 -.نالداعملا لك بتي ينيطسللا دويصلا
 - !توريب ٍقراهنب يربو ..يرئازجلا دقتنالب لمتكت ةيبرعلا يروسلا سيئرلا ةلزع_
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 :ةيبرعلا نوؤشلا ررحم بتك

 يروسلا سيئرلا رود نع لت مل نطتشاو [ 1.
 ةيكريمألا ةقفصلا ةرعشف .ايئاهن .دسا ظفاح

 ويلوي /زومت رهش يف تدقع يتلا ةيروسلا اهل
 لود يدبتو ؛نطنشاوو قشمد نيب ةدودشم .يضاملا
 كلت عاطقنا مدع ىلع ديدشلا اهصرح ةديدع ةيبوروا

 ةينويهصلا تارئاطلا تراغا نيحف :كلذ عمو .ةرعشلا

 ءاديص يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ةيركسعلا
 موتنافلا ةرئاط .حتف» ةكرح يلتاقم دحا طقساو
 رظتنا ,مهسافنا نوينانبللا سيح .ةيكريمألا
 مهنكلو ؛ بويجلل اعيناو ةيضويرده ةحادححا نويقارملا

 يف يروسلا ماظنلا ةفيلح «لما» ايشيلبمي اوثحوف

 يتقطنم يف :ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ضقنت .نانبل
 اهدمي يروسلا ماظنلاب اوئجوفو .اديصو روص
 تاقالعلا تناك اذاو .يركسعلا داتعلاو رصانعلاب
 .اضيا ةيروسلا  ةيبوروألاو .ةيروسلا  ةيكريمالا
 تاقالعلا عاطقنا ببسب .رتوتلا ضعب دهشت
 يتلا ةقفصلا نألف .قشمدو ندنل نبي ةيساموليدلا

 نم تادحو اهبجومب تداعو .يضاملا عيبرلا يف تدقع
 نمالا ةزهجا نم ةديدع رصانعو ةيروسلا تاوقلا
 رادجلاب تمطترا .ةيبرغلا توريب ىلا تارباخملا

 ةيبرعلا فقاوملا ضعي ىلا ءىكتملا ينيطسلفلا
 «قانتخالاب يروسلا سيئرلا رود بيصاو :ةبلصلا
 مصاوعلاو نطنشاو ترطضاف ءرهشا ةثالث رورم دعب

 .ةقئافلا ةيانعلا ةفرغ ىلا هلاخدا ىلا ةيبوروألا

 تاميخملا برض ناك يتلا ةقفصلا شاعناو هشاعنال
 .اهدونب زربا ,اهعالتقاو ةدنيطسلفلا

 نايكلا داعبا ىلع تصرح نطنشاو نا تفاللاو
 برض يف .رشابملا يركسعلا لخدتلا نع ينويهصلا
 تاطلسلل اهميزلتب ةيفتكم ,ةينيطسلفلا تاميخملا
 نم ءزج اهنا ىلع بورحلا كلت ةرسفمو .ةيروسلا
 لت لوخد ناش نم نا .ةيبرعلا  ةيبرعلا تافالخلا

 تامظنملا ضغب جرحي نا يركسعلا طخلا ىلع بيبا

 .ةيبرعلا لودلا ضعبو قشمدب ةطبترملا ةينيطسلفلا
 ىلا ةيروسلا ةيركسعلا تادحولا ةدوع لبقو

 قشفد تاطلس تادب دق تناك .ةيبرغلا توريب

 يف .لما. ايشيليم نم ةصاخ تادحو ليكشتب
 لقنو .ةيقذاللاو قشمد يف تميقا بيردن تاركسعم

 ,بونجلا يف .لما٠ يحلسم ىلا ليقثلا حالسلاو داتعلا
 تاريباخملاو نمألا ةزسهجا نم .يصانعب اهدادماو

 تاميخم مث .روص تاميخم ماحتقال اديهمت .ةيروسلا

 يت ل ا ا ا

 رثكأ ندم ,ةيبرغلا مالعالا ةزهجا :تادو اهدقكو و

 ماظنلل ةيفخ تاداقتنا هيجونب .ابيرقت رهش نم
 ةزهجا ككفتو ءيلودلا باهرالاب هتقالعو يروسلا
 .ينانبللا عقنتسملا يف هقرغو .تارباخملاو نمالا

 يروسلا سيئرلا ناك ؛ايسايسو ايداصتقا هرايهناو
 تاميخملا ةحابتسا ةيناكماب نيييرغلل حولي
 .ليدبلا ةمظنملا ءاشنا مث ؛اهعالتقاو ةينيطسلفلا

 جيجضلا باقعا يف ,«لم|١ ايشيليم تادب دقو

 ةنيدم يف ةيديشرلا ميخم ةرصاحمب .يبرغلا يمالعالا
 تالواحم يف ةفلتخملا هتاهج نم هنمجاهمب مث ءروص
 ةلزعلا نم مغرلاب .لشفلا ىلا تهتنا .ةديدع ةيركسع

 تاميخملا اهشيعتو ,ميخملا اهشيعي يتلا ةيفارغجلا
 نوعفدني ءلما١ وحلسم ناك امدنعو .روص يف ىرخألا
 عاونا فلتختم نومدختسيو .ةعيظف ةيريربب
 قلحت :ةيليئارسالا» تارئاطلا تناك :ةليقثلا ةحلسالا
 ناكو .يركسعلا .لما» زجع ةفشكتسم ميخملا قوف

 يف ةيروسلا ةطلسلا بزح ماع نيما هوصناق مصاع
 ,ينيطسلفلا ناقنالا ةهبج مجاهي .ةيبرغلا توريب
 ,نيينيطسلفلا ةدايق نع زجاعلا اهرود دقتنيو

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم اليدب لولحلاو
 نوينيطسلفلا نولتاقملا حجنو .تافرع رساي اهسيئرو
 در فو ,مهسفنا نع عافدلا يف ةيديشرلا ميدخم يف

 ىلا ءلم|١ وحلسم رطضا يذلا رمألا .«ءلما» ايشيليم

 هاجتاب ءروص يف ةميقملا ةينيطسلفلا تالئاعلا ريجهن
 مث .ةنيدملا كلت يف راجفنالا ليتف لاعشال ؛اديص ةنيدم
 ةدعاسمب تادب نا .ريجهتلا تايلمع باقعا يف ثبلت مل
 تادادما لقنب .,ةيروسلا تارباخملاو نمألا طابض

 اديص ىلا ةيبرغلا توريب نم ةيركسعو ةيرشب
 تاميخملا ماحتقا ىلع اهتاردق زيزعتل ءروصو

 فلتخت ءاديص يف ىوقلا نيزاوم نا ريغ .ةينيطسلفلا
 ىدأ دقو .ةيبرغلا توريب يفو روص يف اهنع ايلك
 «لما» نيب اديص يف يركسعلا فقوملا راجفنا
 ةفكلا حيجرت ىلا ,ةينيطسففلا تامدخملاو

 جراخ ىلا نولتاقملا عفدنا امدنع ,ةينيطسلفلا
 ىرقلا نم ددع يف ءلمأ١ يحلسم اوقوطيل تاميخملا

 مث ,اهنم مهدرطبو .اديص قرش ةعقاولا تادلبلاو
 نا املع :تادادمالا هجو ىف لحاسلا قيرط اوعطقيل
 عم نواعتلا خيسرت ىلا ليمت ,ةينانبللا ادنص تادابق

 مهتنيدم ليوحت عنم ىلع لمعتو ,ةينيطسلفلا تاوقلا
 ةعورزملا ةيبرفلا توريبي ةهيبش ةخسف ىلا
 ةيئاريا رصانعو ءهللا بزح»و ةيروسلا تارباخملاب
 ماع يف نانبل ىلا مهمدقتسا دق يروسلا سيئرلا ناك
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 .ناكمو...فرظ لك يف ةأجافملا تاميخملا

 ةيروسلا تارياخملاو نمألا ةزهجاو تاوقلا ةدوع

 ةقفصلا نم اءزح تناك ,نذا .ةيبرغلا توريب ىلا

 رهش يف ةدوعلا كلت تعاجو .ةيروسلا  ةيكريمألا
 ماحتقا يف ءلما. لشف باقعا يف .يضاملا ويلوي /زومت
 ,ةيبونجلا توريب ةيحاض يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 ينلا برحلا ىف ءلمأ» دمأ يروسلا ماظنلا نا املع

 ةبابد نيسمخب :14/6 ماع يف تاميخملا دض اهتضاخ
 قياسلا «ةينانبللا تاوقلا» دئاق نضتحاو .54 يت
 ماع يف اليتاشو اربص يميخم رزاجم لطب ةقيبح يليإ
 نطنشاو تريتعاو .ينويهصلا حايتجالا نابا 7

 ةدوع .ةيبوروألا مصاوعلا ضعبو بيبا لتو
 رود نم اليدب ؛ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تادحولا
 نا ريغ .ةينيطسلفلا تاميخملا ماحتقا يف «لمأ»
 دعب ةجاجزلا قنع يف هسفن دجو يروسلا سيئرلا
 يتلا ةينيطسلفلا تاميخملاف .رهشا ةثالث يضم
 يف ءلمأ» ايشيليمو سداسلا ءاوللا موجه تطبحا

 .هسفن ماعلا فيرخ يف مث 1440 ماع وينوي /ناريزح
 نع عافدلا ىلع ةرداق :1447 ماع عيبر رخاوا يف مث
 جورخ ىلا تدا ةقباسلا كراعملا نا اصوصخ .اهسفن

 عقاوم لالتحاو تاميخملا نم نيينيطسلفلا نيلتاقملا
 توريب يفو ةيبونجلا ةيحاضلا ف ةيساسا لصافمو
 سيئرلل حضاف عجارت زجعلا كلذ قفارو .ةيبرغلا
 ةرارص ايلعف قاذف .يبرعلا ىوتسملا ىلع يروسلا
 يزخملا هرود دقتنت تاوصا تعفتراو .ةيموقلا ةلزعلا
 كلت نيب نمو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دض

 تفلملاو .دسا ظفاحل اقيدص ربتعب ناك ْنَم ,تاوصالا
 كرحي ءيبرع فرط»ل ةيرئازجلا تاداقتنالا انه
 نا فورعمو .تاميدخملا ةحايتسال اهعفدبو :لمأ»

 يه ءلمأ١ ناو ءيروسلا ماظنلا وه يبرعلا فرطلا

 مصاوعلل ,اذبف .نانبل يف ماظنلا اذهل يساسألا فيلحلا
 دونب ذيفنت نع زجاع يروسلا سيئرلا نا ةيبرغلا
 يلاتلابو ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع اهضرفو ,ةقفصلا
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 ثدحتت ةيبوروألا مالعالا ةزهجا تذخاو .نانبل ىلع

 ةوق دعاصت نعو .نانبل يف يروسلا قزاملا نع
 رساي ريرحتلا ةمظنم سيئر ةوق ًاصوصخ .هيضراعم
 ةداعتسال :.هل فوشكملا ضيرحتلا هبشب ام يف .تافرع

 لث ميخم يف 1575 ماع ذنم هادا دق ناك يذلا رودلا

 لمجم ىلع ةينيطسلفلا ةروثلا قيوطت يفو رتعزلا
 يف 1487 ماع يف اهبرض يف مث ,ةينانبللا ضرألا
 يذلا تقولا يف ءيئانبللا لامشلا ةمصاع سلبارط

 نم اهرصاحت «ةيلبشاربسالا» ةيدرحلا جراونلا تناك

 .لاتقلا يف كراشتو .رحبلا

 تاطلسلاو «لما١ اهضوخت يتلا بورحلا نا

 ال ,بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةيروسلا
 راطا يف يتأت امنا .ةريغصلا تافالخلا راطإ يف جردنت

 نم ةيبرغلا مصاوعلا ىخوتت .ةريبك ةيجيتارتسا
 يف ةيفارغجلا و ةيسادسلا ةطيرخلا مسر ةداعا اهلالخ

 ريكرتلا .كلذ ىلع ليلدلاو .طيسوألا قرشلا ةقطنم

 ةلواحمو ,يروسلا سيئرلا رود ىلع لماشلا يبرغلا
 ديدهتلا يأ .ةرزجلاو اصعلا مادختساب هطيشنت

 ,ةيداصتقالاو ةيلاملا تادعاسملاب بيغرتلاو .برضلاب
 .تايوتسملا عيمج ىلع ىواهت ماظنل

 ةمظنم يف ةيسايسلا ةرئادلا سيئر ةراسشاو

 يف ةينويهصلا دوشحلا ىلا يمودقلا قوراف ريرحتلا

 تاميخملا ءلمأ» هيف مجاهن يذلا تقولا ىف .بونجلا

 «لمأ١ لشف لاح يف هنا لاقتعالل ةيفاك ةينيطسلفلا

 ةيفصت نع امهزجعو .ايئاهن ةيروسلا تاطلسلاو
 ,قباسلا ىف تلشف يتلا بيبا لت ناف ءريرحتلا ةمظنم

 نم ةينيطسلفلا تاوقلا جارخاو لالتحال ةزهاج

 ترصاح امدنع 1١11/57 ماع يف تلعف ام رارغ ىلع :نانبل

 يروسلا ماظنلا تاوق تافكناو .ةيبرغلا توريب

 هبضغ ينودهصلا نابكلا يفخي الو .عاقبلا ىلا اهماما

 عجارتو .ةينيطسلفلا ةروثلا ةوق دعاصت نم

 ريدملاف .يروسلا ماظنلا عم ةفلاحتملا تانشدليملا

 يحميك ديفيد ينويهصلا نايكلا يف ةيجراخلل ماعلا
 دافتعالا يف بيدا: لذ عجارت نع يقاحص رمتؤم يف :ثدحت
 ذيفنت يف تلشف نا دعب ,بونجلا يف رايخك «لما٠ ىلع
 ,ةيليشتارسالا» تاوقلا ىلع تاءادتعالا عنمب اهتادهغت

 كبري هسفن فقوملاو .بونجلا نم ًاءزَج لتحت ينلا
 حاجن نع ثيدحلا ىلا اهعفديو :ةيروسلا تاطلسلا
 تاميخملا باطقتسا يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ةلعافلا ىوقلا نم ددع عم ؛ةيرس ةيسايس روسج دمو
 يذلا يكارتشالا يمدقتلا بزحلا اهزربا :نانبل يف
 ىلا ءلما١ هيف ضرعتت تقو يف ؛طالبنج ديلو همعزتي
 ةرئادلا تاعارصلا رذقتو .لخادلا نم ككفتلا
 نآلا دئاسلا روعشلاو .ةدغ تايشدليم ىلا اهماسقناب
 تاطلسلا نا .:ةلعافلا مصاوعلا نم ددعو :نانبل يف
 .ريرحتلا ةمظنم دض اهبورح عيمج ترسخ ةيروسلا
 دق ةيبرغلا مصاوعلا نا ءلوقلا نم عنمب ال كلذ نكل

 افرط اهيف «ليئارسا» نوكت ةديدج ةقفصل دعت نوكت
 .ةريهشلا سليارط برح يف ىرج ام رارغ ىلع ارشابم
 نيلتاقملا فصق ةيروسلا تاوقلا تلوت امدنع
 تلوتو .ربلا نم ةنيدملا يف نيرصاحملا نيينيطسلفلا
 هذه ملاعمو .رحبلا نم مهيرض «ةيليئارسالا» تاوقلا

 ةليلق تاسمه نكل .قفألا يف زربت مل :ةديدجلا ةقفصلا
 سيئرلا نا اصوصخ .اهثودح ناكما ىلا حملن

 ,ةيوطلسلاو ةيسايسلا هلحارم فعضا يف يروسلا
 نطنشاو عم نواعتلا لضفي هنا نلعي لازي ال وهو
 ناكماب ةيبرغلا مصاوعلا حملت اميف ءابورواو
 قالطا ةرورضب هايإ ةركذم .نواعتلا فانئتسا
 ةمظنم هجو يف نانبل قالغاو .نيزجنحملا نئاهرلا
 .نالوجلا ةهبج قالغا رارغ ىلع ريرحتلا

 نم يفخ سمه رودي ةيلودلا ةقورألا ضعب يفو
 وكسومف .يتايفوسلا داحتالا جارحا نع .رخآ عون
 ذا ءيروسلا سيئرلا فقوم نم ةبضاغ ام ّدح ىلا ودبت
 تاحيملت يبرعلا مالعالا ةزهجا ضعب يف جرخت تادب

 دض «,لمأ» ايشيليم همدختست يذلا حالسلا نا ىلا
 تاطلسلا ناو .يتايفوس .ةينيطسلفلا تامظنملا
 ةدايقلا ةقفاوم نود نم اهيلا هتمدق ةدروسلا

 يذلا فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلاو .ةيتايفوسلا
 نا لوقعملا ريغ نم ,ةيبرغلا نيلرب يف تافرع ىقتلا
 ةيروس ىلا ايتايفوس احالس تمدق هدالب نوكت
 سيلو .آعم نيينانبتلاو نييتيطسلفلا دض همادختسال
 ,يروسلا سيئرلا تهبن وكسوم نا .دعب .دكؤملا نم
 حمست ةرتوتملا ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا نكل
 بيرست يف اصوصخ .يتايفوسلا بضغلا ةءارقب

 ؟ةيلاعفي وكسوم كرحتت لهف ..لما» ىلا ةحلسألا
 نآلا عضولاف .تاجاتنتسالاو تاليلحتلا نكت اياو

 ام هبشا وه :ةصاخ ةروصب بونجلا يفو نانبل يف
 حايتحالا لبق ًادئاس ناك يذلا عضولاب نوكي

 ًاصاخ اعضو سيل وهو ١15/7. ماع يف ينودهصلا

 ةهوف ىلع اهتمرب ةقطنملا عضي امنا «نانبل ىلع رصتقي
 نا ء.يروسلا سيئرلا ةردق يف دعب لهف .ناكربلا
 يفو ,يبرعلا فقوملا هاجتا ىف ةدحاو ةعفد فطعنب

 .؟ريرحتلا ةمظنم هاجحتا

 يهو .يروسلا سيئرلا تاموصخل نوبقارملا
 ةعفد فاظعنالا بعصلا نم هنا نودقتعيد ةريثك

 ةيسايسلا ةياوهلا هذه سرام هنا نم مغرلاب ,ةدحاو
 0. اماع رشع ةتس لاوط
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 ل يئاصسملا مسا
 0 ا

 لوح لاؤسلا ىلع ادر .شجالا هتوصب ريماش
 ةروثلل يركسعلا طاشنلا دعاصت ءازا هتموكح فقوم
 .ةلتحملا يضارالا لخاد ةينيطسلفلا

 نييركسغلا ءاريخلا ىدل ؛ كش ىندا كانه دعب مل
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا .بيبأ لت يف نيينمالاو
 دقتعيو .حلسملا لمعلا نم ةديدج ةلحرم تادب دق

 تاونس عبرا رورم دعب ,تحجن اهنا ءاربخلا ءالؤه
 تاوقلا هتذفن يذلا وزغلا رثا نانبل نم اهجورخ ىلع
 اهتوق ءانب ةداعا ىف :1487 ناريزح يف ةينويهصلا
 .يميظنتلا اهبيكرتو

 لصاوت نا ىلا ينويهصلا نايكلا ءاربخ ريشيو
 ليلد وه ةلتخم لا يضارالا لخاد ةيركسعلا تايلمعلا

 يف ةمواقملا طيشنت يف ريرحتلا ةمظنم حاجن ىلع ماه
 بلاغلا يف نوكتت ةديدج ةيئادف ايالخ عرزو لخادلا

 يف عورشملا هقحب اناميا دادزي يذلا بابشلا لدج نم

 .هةنطو

 ةدع ذيفنت .ءاريخلا لوقي .ةفداصملا نم سيلف
 يف ىكبملا طئاح ةيلمع :يلاوتلا ىلع ةلاعف تايلمع
 ماهاربا لارنجلا لايتغا ةلواحم .ةلتحملا سدقلا
 مهتملاو «تيب نيشلا, زاهجل قباسلا سيئرلا مولاش
 اذفن نيينيطسلف نييئادف لابتغال رماوألا ءاطعاب

 ماع ةزغو بيبا لت نيب صاب ىلع ةرطيسلا ةيلمع
 ةيركسعلا ةيمكاحلا ىنيم ريجفت ةلواحم 14
 سيئر لايتغا ةلواحم .ليلخلا ةنيدم يف «ةيليئارسالا»

 ةزمح ةينويهصلا تاطلسلا ليق نم نيعملا ةزغ ةيدلب
 نعط اهنيب نم ىرخا تايلمع ذيفنتو ؛ينامكرت
 ...ةينويهص تاشنم ريمدتو نينطوتسم

 ةينيطسلفلا ةروثلا نا حضاولا نم تاب دقل
 باقعا يف اهب تطاحا يتلا ةبعصلا فورظلا تزواجت
 نا امامت كردت بيبا لت ةموكحو ...نانبل نم اهجورخ
 «ندرالا يف ةينيطسلفلا ةروثلا لئاصف طاشن صيلقت
 دقف .ةلتحملا يضارالا لخاد اهتيلعاق ىلع اريثك رثؤي نل
 ندرالا ىف ينلعلا اهدجاوت نم لئاصفلا هذه تدافتسا
 رساي نيب مهافتلا تبقعا يتلا براقتلا تارتف لالخ
 قافتاب لمعلا ديمجتب تهتناو نيسح كلملاو تافرع

 مكمل ]1 نمط معفصقع 9

 :..هعدويجلا هنأ كتم 7 اتشيسناذ شك نق

 قطا ينودهصلا نايكلا ةموكح سيئر باجا
 ١م

 زخببلا يف ريرحتلا ةم ةمظنم طاشن دعاصن دعد

 زاب و ايت دويصو
 ا 77 رست سد

+ 75 
 ما 1 زج ا ا او و تا

 راسل يميظنتلا 7 نعد للا َوط 0
 دوجولا اذه تابو .ةلئحملا يضارالا لخاد يركسعلاو

 ايلاح ةمئاقلا ةعيطقلا هيلع رثؤت دعت مل ةجردل ايوق
 .ةينيطسلفلا ردرحتلا ةمظنمو ةيندرالا تاطلسلا ناد

 ذوفن ديازرت ىلا قلقب ةينويهصلا تاطلسلا رظنتو
 نم مغرلاب كلذو ؛ةينانبللا ةحاسلا يف ريرحتلا ةمظنم
 اهيلع اهسرامي ينلا ةيسايسلا و ةيركسعلا طوغضلا
 مغرلابو :تافرع ةدايق ةاداعم ةجحب قشمد يف مكحلا
 ,اهنشت لازت امو ءاهتنش يتلا ةيلاتتملا «بورحلا» نم
 توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض «لمأ» ايشيليم

 .روصو اديصو ةيبونجلا ةيحاضلاو
 ىلع نهارت تناك يتلا ةينويهصلا تاطلسلاو

 يركسعلا دوجولا برضو قيوطت لجا نم «لمأ»
 نا دقتعت تتاب ,ريرحتلا ةمظنمل يمانتملا يسايسلاو

 ففقاوملا ءازا ةريح :ريماش قحسأ

 تدقع يذلا فرطلا حلاص ريغل ايناديم يرجت حايرلا

 .لامآلا هيلع

 كراعملا نا ىلع نويسايسلا نوبقارملا عمجيو
 ةمظنم يلتاقمو «لمأ» ايشيليم نيب رودت يتلا ةيلاحلا
 نيزاوم ريرقت يف امساح الماع نوكت فوس .ريرحتلا
 .صوصخلا هجو ىلع هبونج يف و :نانبل لخاد ىوقلا
 فوس دومصلا يف ريرحتلا ةمظنم حاجن نا نوريو
 ىلع 14/7 ماع لبق هيلع تناك ام ىلا عاضوالا ديعي
 نايكلا عضي فوس يذلا رمالا .بيرقتلا هجو
 ةغلابو ةبعص تارايخ ماما هجول اهجو ينويهصلا
 ةدوع لامتحا زرسبي فوس ىلوا 0-2 .ةقدلا

 قا :.ةيتودهنضلا تارمعتسملا ةددهم ينانبللا ع

 حاجن يدؤي فوس ةيئاث ةهج نمو : :ةيطشبلف لاغش

 ىلا نانبل تاميخم يف اهمادقا تيبثت يف ريرحتلا ةمظنم

 لخاد يئادفلاو يركسعلا طاشنلل ةديدج ةعفد ءاطغا

 .اهتاز ةلتحملا يضارالا

 فيك .ةريطخلاو ةماهلا تاروطتلا هذه ءازا

 ؟ينتويهصلا نايكلا كرحتيس
 مغر :لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا لهسلا نم سيل

 نما ةيضقب ةرشابم هطابترا ببسب ةقئافلا هتيساسح
 ةيسنلاب مهألا ةيضقلا يه يتلا ءينودهصلا نايكلا
 . ةنياهصلا نيلوؤسملا ةفاكل

 ةينويهصلا تاوقلا مايق ةيناكما حرطي نم ةمث

 ىلا يدؤي نانبل بونج ىلع عساو يركسع ناودعب
 نم هيلع رطيسملا ءيدودحلا طيرشلا» ةحاسم عيسوت
 نييركسع عم نواعتلاب دحل ناوطنا تاوق لبق
 ىلا بيبا لت ةموكح ديعي رايخلا اذه نكلو .ةنياهص
 ىقلي نل رايخ وهو ,ديدج نم :ينانبللا عقننسملا»
 يف رخآلا «سارلا» زيريب نوعمش لبق نم ةقفاوم
 لاشتنا ءلطبس» ربتعي يذلا ,ةيفالتثالا ةموكحلا
 .عقنتسملا اذه نم ينويهصلا نايكلا

 فوس ينويهصلا نايكلا ةموكح نا ىري نم كانهو
 ةريبكرئاسخ ىلا يدؤت «ةيبيدات تالمح» نش ىلا دمعت

 .نانبل يف ةرشابم طروتت نا نود :حاورالاو تادعملا يف

 لبق نم اضيا دمتعا نا قبس رايخلا اذه نكلو
 ١114 ماع نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةينويهصلا تاموكحلا
 ةيباجياو ةغجشم جئاتن ةيا ىلا دؤي ملو :.1987 ىتح
 .قالطالا ىلع

 مضت يتلا ةيلاحلا ةموكحلا فقت نل عبطلاب
 يديالا ةفوتكم ينويهصلا نايكلا يف ةيسايسلا ىوقلا

 .ريرحتلا ةمظنم حلاصل ةماهلا تاروطتلا هذه ءازا

 ايلاح رئادلا عارصلا جئاتن ىلا ةنئمطم دعت مل يهو
 لخاد اهعم ةفلاحتملا فارطالاو ريرحتلا ةمظنم نيب

 قشمد يف مكحلاو «لمأ» ايشيليم نيبو ةهج نم نانبل
 يتلا ةفثكملا تاعامتجالا رسفي ام اذهو .ةيناث ةهج نم

 طابض رابك عم نيبار قحسا عافدلا ريزو اهدقعي
 يف ىكبملا طئاح ةيلمع ذنم نمالا ةزهجاو شيجلا
 .سدقلا

 حضوت فوس يتلا يه ةلبقملا تاروطتلا نا كشال
 فوس يتلا تارايخلا نيبتو ينويهصلا فقوملا ةروص
 لاوحالا عيمج يف و .ةيدوكدللا لمعلا ةموكح اهدمتعت

 عارصلا نم ةديدج ةحفص نا دكؤملا مكح ف تاب هناف

 ةماه تاروطت ثودح ىتحو نآلا ذنم تحتف دق
 م ...ةقطنملا يف ةمساحو
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 ةزدقلا ىلع رارضا ...مالسنلا لع رارصا :نيسنخ مادنض

 دخلا رابغ يلالملا ناعارص يغب 1 ب
 موي» يف ناكدتافلا ءادنل قارعلا ةياجتسا

 ىلع دبادغب رارصا تدكا .«يملاغلا مالسلا

 سيئرلا اهقلطا يتلا مالسلا ةردايمي كسمتلا |":

 ةقطنم ِق رارقتسالاو نمالا لالحال نيسح مادص

 نا ءمزحلاب ةنورقملا ةياجتسالا تحضوأاو .جملخلا

 ضرا ىلع فقت .يقارعلا سيئرلا اهقلطا يتلا ةردابملا

 ةلزعلا نع لاقيو بتكي ام ناو :ةبلص ةيلودو ةيبرع
 اهضفر ليلدب .ةقيقح وه .ناريا اهشيعت يتلا
 فوخف .يناثلا سلوب انحوي ابابلا ءادنل ةباجتسالا

 .برحلا نم اهفوخ نم ربكا تاب :مالسلا نم ناريا
 .ةضراعتملا ةحنجالا نيب تافالخلا تدعاصت املكو

 تاطلسلا تعفدنا :مهنيب اميف سرحلاو يلالملا لتتقاو

 يق ةيركسعلا ةهبجلا لاعشا هاجتا يف ةيناربالا

 تاعمتجملا دانجنلا يف اهلكاشم ريدصتل ةلواحم

 يف « ةهبجلا دهشت نا دعبتسملا ريخمل نمو .ةيبرعلا

 دعاصت باقعا يف .ءافينع الاعتشا بيرقلا ليقتسملا

 ةلسلس دعبف .ناريا ىف ةطلسلا ىلع فالخلا

 بلطبو ,ينيمخ نم نويرقملا اهذفن يتلا تالاقتعالا

 ضرتفملا هتفيلخل ةيلاوملا تاعومجملا دض .هنم

 سيئر عارضلا ىلع قياستلا ةبلح لخد « يرظتنم

 ١147 يناث نيرشت ١41-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا * ١

 وبا 77 00000 ل 00

 تايصخشلا 100 يوسوم ءارزولا
 بناج ىلا فقي ناك يذلاو .,ةطلسلا يف ةيسايسلا
 «ىرخالا تارابتلاو يناجنسفرو رايت هجو يف يرظتنم

 يناجنسفر ةفك نا ؛ارخؤم ؛ فشتكا يوسوم نا ريغ
 ىلا تاوطخ عجارتف .ءيرظتنم ةفك ىلع تحجر دق

 .يناجنسفر بناج ىلا فقو مث ؛ءارولا

 ثدحتتف .دعاصتت تافالخلا ةدح نا ظحالملاو

 ببسب ؛هسفن يرظتنم ةكرح دييقت نع ءابنالا ضعب
 قياسلا ءارزولا سيئر هاجت هيدبي يذلا فطاعتلا

 ىلا وعدي ارايت لخادلا نم دوقي يذلا ناكرزاب يدهم
 ينيدلا طلستلا ةلحرم ءاهناو جيلخلا برح فقو
 تالاقتعالا ةلمح نا ودبيو .ةينيمخلا ةيروتاتكيدلاو
 تاعاطقلا فلتخم تلاطف .ةعساو تناك ةريخالا
 نكمي فيك الاو :ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا
 ةرماؤم نع ,يوسوم ءارزولا سيئر مالك ريسفت
 ؟ةردبك

 لود ءارفس بلاط ءاضيا يسايسلا ديعصلا ىلعو
 ةموكحلا سيئر .اسنرف يف ةيبرعلا ةيعابسلا ةنجللا
 ءاهنا لجا نم عسوا رود بعلب كاريش كاج ةيسنرفلا
 ءاهتنا ىدل يبرغملا ريفسلا ددشو .جدلخلا برح

 ىلع .يضاملا عوبسالا لالخ :كاريش عم عامتجالا

 ا ل

 اركذم ,«مالسلا لالحال قارعلا دوهج معد» ةرورض

 ىلا ريشمو ,ةيملسلا نيسح مادص سيئرلا تاردايمب

 لالحال اطشن ارود بعلت نا اسنرف ةعاطتساب نا

 .جيلخلا يف مالسلا

 يف ىلوالا ةناكملا جيلخلا برح لتحت نا يعيبطو

 تدقعنا يذلا يجيلخلا نواعتلا سلجم لامعا لودج

 تفاللا نكل . يبظ وبا ِق يضاملا دحالا مود هتمق

 عوضومل اعساو ازيح درفا لامعألا لودج نا هابتنالل
 ِق ذختت يتلا فقاوملا ىقبت نا ررقتو ؛يل ودلا باهرالا

 نا نوبقارملا دقتعيو .ةيرسس عوضوملا اذه ناش
 لود ضعب يف ةيباهرا تايلمع ذيفنتب ةيناريا تاديدهت
 عم ينماضتلا اهفقوم ببسب . يبرعلا جيلخلا
 ضيبقلا ءاقلا تامولعملا هذه ةحص ززعيب اممو .قارعلا

 ةيباهرا تايلمع ذيفنتل انيثا يف ةيناريا ةعومجم ىلع
 يف ةيبورواو ةيبرغ ىرخاو ةيتيوك فادها دض
 نارهط نا مهسفنا نوبقارملا فيضيو .نانويلا
 لقن ىلا .ةجرحلا ةلحرملا هذه يف ,ناليمت قشمدو
 ءامهل ةيلاوم تاعومجم اهزفنت تناك يتلا تايلمعلا

 ةيطسوا قرشلا ةحاسلا ىلا ةيسوروالا ةحاسلا نم

 .ةصاخ ةروص يف ةيجيلخلاو

 وجلا حالس لصاو يركسعلا ديعصلا ىلع

 .يناريالا قمعلا يف ةفثكملا ةيوجلا هتاعلط يقارعلا
 تارئاطلا تنشو .ةيركسعلا دوشحلا دضو

 هاشنم رك يركسعم ىلع ةرمدم تاراغ ةيركسعلا

 يىلامشلاو طسوالا نيعاطقلا ف نييناريالا دابا هاشو

 دونحلا نم تائملا لتقم ىلا تاراغلا تداو .ةهبجلا نم

 .نييركسعلا داتع نزاخمو ةحلساو تادعم ريمدتو

 حالس عم قيسنتلاب ترمد دق تارئاطلا تناكو

 نم بارتقالا تلواح ةيناريا قراوز ةسمخ ةيرحبلا
 يركسعلا قطانلا دكأو .ةيقارعلا ةيميلقالا هابملا
 نا ةيقارعلا ءابنالا ةلاكول حيرصت يف يقارعلا
 جبلخلا هايم يف اهيف نمب تقرغغ ةسمخلا قراوزلا

 ةيرحبلا عطقلا و تارئاطلا عيمج نا فاضاو .يبرعلا

 .ةمهملا نيفنت دعب ةملاس اهدعاوق ىلا تداع ةيقارعلا

 .ةيلاتقلا اهتامهم ف ةيوجلا تاعلطلا رمتست ايمويو
 ةرابجلا ريمدتلا ةوقو يقارعلا شيجلا قوفت ةدكؤم
 ةيساسالا ةيداصتقالا فادهالا برض ىف تحجن ينلا

 برحلا ةلآل ليومت ةدام ىلا تلوحت يتلاو ,ناريا يف
 .ةيناودعلا

 , داذدغب ىلا نيسح كلملا اهب ماق يتلا ةرادزلا لالخو

 تاردق نيسح مادص سيئرلا دكا ءيضاملا عوبسالا يف

 ىلع ددشو ؛عقوتم يناربا خوجه يا دص ىلع قارعلا

 يدتعملا قحسل يقارعلا شيجلا تادادعتسا

 ..صصنلا قيقحتو
 لغيبش ريد ةلجمل يئ هنماخ مالك هابتنالل تفاللاو

 ةريخ ترسخ ناريا نا هيف فرتعي يذلاو .ةيناملآلا

 :لوقي نا عافدلا طخ ىلا هعجارتو ءاهتاردقو اهلابجا

 سكعبو .«يئاهنلا ريصختلاب نييناربالا دقن مخل اذثاد

 تاطلسلا ىلع رطيست يتلا ءاكفتالا تاخانم يث هنماخ

 ملف اهتورذ تغلب يتلا تاعارصلا ةدحو ,ةيناريالا
 لكأتت ةطلسلاف ...اهيطغي جلخلا يف راثملا رابغلا دعب
 ىلع اهتايناكما تبثتو ىمانتت ةضراعملاو ءلخادلا نم
 00. ةطلسلاب ةحاطالا

 .ك.ف
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 هلأ (( راسبلا» تيب يف لنمت راغلا
 داماس ل777 امم ٠ تا

 ايرقلابو هع نب يفالعا ع هيف
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 ةيضقلا باسح ىلع يبيللاو يروسلا نيماظنلا ةئيشمل ناهترالاب ةيبعشلا مهتت ةيطارقمسدلا
 .ناميخلا برحيل اهرب نق نيزفلاب درت رايدقيشلاو +

 0 ل ل ا #0 5 - 0 فا ا مس

 ةينيطسلفلا نوؤشلا ررحم بتك
 ةوطخ لثم يذلا ينيطسلفلا «غارب» نالعا ل

 ترج يتلا سنوت تاثداحم تقبس ةيديهمت
 عوبسالا ةسمخلا ةينذيطسلفلا لئاصفلا نيب

 ةبقعأو ةقفار ؛ةينطولا ةدحولا قيقحت فدهب يضاملا
 عانقال ةيطارقميدلا ةهبجلا اهتلذب ةديدع تالواحم
 تناك اذامف .راوحلا اذه ىلا غامضنالاب ةيبعشلا
 ؟ةجيتنلا

 نم لكل نيتيزكرملا نيتفيحصلا تاتيشنام
 ,كلذ حوضوب ناسكعت ةيبعشلاو ةيطارقميدلا
 نيب مكحتسا يذلا فالخلا قمع ىلا نارشؤتو
 نم فقوملاو راوحلا عوضوم شماه ىلع نيميظنتلا
 .سرحنتلا ةمظنم ةدحو

 سمالا يفيلح نيب رعتست ةيمالعالا كراعملا يه اهف
 اهو ...ةيطارقميدلا ةهدجلاو ةيبعشلا ةهبجلا امهو
 تالمحلا نالدايتن ؛فدهلا» و «ةيرحلا» انلجم يه

 ىرخالا امهنم ةدحاو لك لمحتو ةحراجلا ةيفاحصلا
 .«ةينطولا ةدحولا١ صرف ةعاضا ةيلوؤسم

 اننحشلا لل ]موحش
 خيراتب « ةيرحلا» يف روشنم لاقم يف

 امع لقي امالك ةيبطارقميدلا تلاق ,
 ةيبعشلا ةدايق تمهتا دقف ...رمخلا يف كلام هلاق
 (ايبيلو ايروس) ةيبرعلا ةمظنالا نع ةبادن ثدحتلاب

 اهرارق يف طيرفتلاو ةمظنالا كلت ةئيشمل ناهترالاو

 يهو ,معل» ةسايس دامتعاب اهتمهتا امك ...لقتسملا
 ريدصت ةلواحم ىلا ةفاضالاب معن فصنو ال فصن
 تلاقو .ةينيطسلقلا ةحاسلا ىلا ةيتاذلا اهتمزا

 نوعبتي ةيبعشلا ةهبجلا يف قافرلا نا» ...ايفرح
 .فنعلاو ةوقلا ىهتنمب اهنومجاهي يتلا «معل» ةسايس

 معنو ال .ينطولا قافتالل معنو ال راوحلل معنو ال
 يسيئرلا كيتكتلا تناك يتلا اهسفن ناقنالا ةهبجل
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 وع عوضوملا يف انقافرل
 لخت اذه لهف .ذاقنالا ةهيج امان انايسن مهنايب يف

 انلع لاقد نا بجيف كلذك رمالا ناك اذا ؟اهنع

 صوصنلاب نومرغم انقافر مادام ةحارصبو
 ناكف ,كلذك رمالا نكي مل اذاو .ةحيرصلاو ةحضاولا
 ةهبج يسيئرلا مهكيتكت اوسني الا انقافرب ردجي
 ةحضاوو ةلماك «معل» ةسادس هذه تسلا .ناقنالا

 نوعضي ةيبعشلا ةهبجلا يف انقافر نا ؟ةحيرصو
 ذاقنالا ةهبج قرفم ىلع :قرطلا لك قرافم ىلع مهسفنا
 ىوقلا عم ةقالعلا قرفم ىلعو راوحلا قرفم ىلعو
 دعب ءيش ال ؟نوراتخي قرطلا يأ ...ةيطارقميدلا

 انما نكامالا رثكا وهف قرفملا ىلع ءاقبلا لضفالاف

 انه رظتننلف ةرطخ ةياهنلا يف تاقرطلا لكف امالسو
 ىلع ريسيو تاملكلاب بعلي وهف انعم رظتني ال نم لكو
 ..«معل» ةسايس

 رثكا لكشب «ةيرحلا» ةلجم لوقت رخآ عضوم يفو
 يف قافرلا نا لوقلا نم دب الو» ...ةحارصو احوضو
 ةمظنالا ضعب رظن ةهجو نونبتي ةيبعشلا ةهبجلا
 هذه نيب ةقالعلا صخي اميف .ةيبرعلا ةينطولا
 .ةمظنملا ةدامق نيبو ةمظنالا

 ةقالعلا هذه تاديقعت نوري ال مهنا لجحا

 نولمحي لب ؛نهارلا قزاملا نع فرط لك ةيلوؤسمو
 نوبلطي مهناف اذهبو ...ةيلوؤسملا لماك ةمظنملا ةدايق
 ...لودلا هذه عم تاقالعلا نيسحت ةسايس عابتا اهنم

 ةمظنملا نم اهفقاوم ليدعت لودلا هذه نم نوبلطي الو
 كلذ نوبلطي لب .ينيطسلفلا ينطولا راوحلا ليهستو
 .«لكاشملا لك بيس اهرابتعاب ةمظنملا ةدايق نم

 .لودلا هذه نع ةباين نوثدحتي مهئايب يف مهو ...»
 ةدايقلا هجو يف حتفتس اهتاباوب نا نونلعيو
 عطقو نامع قافتا ءاغلا ىلا ترداب اذا .ةينيطسلفلا

 ةهبجلا يف انقافر ناف كلذ عمو ..رصم عم تاقالعلا

 فارطالا فقاومب .مهفقاوم طايبترا نوفند ةيبعشلا

 .ةننرعلا

 ندع قافتا ةيرجت نم ةيبعشلا ىف انقافر دافتسا دقل
 ةقفاوم راظتناو قافتا ىلا لوصولا نم الدبف ,رئازجلا
 ماما ليقارعلا عضو نولضفي اوحبصا .ةيروس
 .«مهل اجارحا لقا كلذ نأل ؛قافتا يا ىلا لوصولا

 درن ةدددشلا و

 هذه ىلع تكست مل اهبناج نم ةيبعشلا ةهبجلا
 ميساب ةقطانلا هفدهلا» ةلجم تجرخف .تاماهتالا

 ةلماك تاحفص سمخ نمضو . اهفالغ ىلعو .ةيبعشلا

 تحت ةيطارقميدلا تاءارتفاو تاماهتا ىلع در

 ةيطارقميدلا ةهبجلا تاحورط ىلع ادرد» ...ناونع

 ...ةقيضلا ةيوئفلا ةعزنلل ءاطغ يلكشلا قطنملا
 كيكشتلا ةلمح ءارو فقي يتاذلا قزاملا ريدصت

 ..«ةيبعشلا ةهبجلا فقاومب
 ...«فدهلا» تلاق

 عبرالا تاونسلا لالخ ةليلقلا تارملا نم اهلعل»
 ةيمالعالا كيكشتلا تالمح اهيف لصت يتلا ةيضاملا
 انماهتا دح ءانفقاوم دض ةيطارقميدلا اهضوخت يتلا

 ْق كيكشتلاو كاذ وا .ماظنلا اذهل عوضخلاب

 .«ينطولا انرارق ةيلالقتسا
 اهتلصو يتلا ةورذلا سكعي عبطلاب رمالا اذه

 يتلا تادرفملا تاذ مدختست ينلا ةللضملا ةلمحلا

 ةنسلا ىلع نكلو ؛ةيضاملا تاونسلا لاوط اهاندهع

 يف دجن مل اننالو ...همالعا لاجرو ينيميلا رايتلا ةداق

 انناف ةلطابلا تاماهتالا هذه ىلع درلا ةرورض هنيح

 اميسال حيضوتلاو درلا ىلا ةجاحب مويلا انسفنا دجن
 وه ضرعت فرط نع ردصت ةرملا هذه ةلمحلا ناو
 تاودسلا لالخ سئل .توعن نم هب انفذقد امل رخآلا

 دقع نم رثكا دادتما ىلعو لب .بسحف ةريخالا عيرالا

 دعب دقفت مل ةينيطسلفلا ةركاذلا لعلو .نمزلا نم

 .اهطاشنو اهتيويح

 ردصمي نم :ناونع تحت  فدهلا تلاق  اريخا
 تاطلاغملا تفشكت نا دعب !؟نديرخآلل هقمزا

 كبكشتلا ةلمح اهيلع توطنا يتلا تاءارقفالاو

 هيسفن حرطي يذلا لاؤسلا ناف .انتسايسو انفقاومب

 !؟فدهتست اذامو ةلمحلا هذه اذامل : وه حاحلاب

 تارابتعال تسيل نكلو زاجياب بيجن اضيا انهو
 ىلع صرحلا تارايتعال لي روطسلاو ةحاسملا

 ىلع قيرطلا عطق مدعو قيسنتلاو ةقالعلا رارمتسا
 ...ةعئاض اهنا ودبي يتلا كرتشملا لمعلا صرف

 ليصفب عفدت يتلا ةقيضلا ةيوئفلا تاباسحلا اهنا

 وا ؛,ةطقن ليجست يف اعمط ةيبناجلا كراعم لا ضوخ ىلا

 هفقاوم ةحص زاريا وا .هيبكري فرط قاحلا

 ..هناكيتكتو

 ىلع فراش ةينطولا ةدحولا راطق نا اونظ دقل»
 ام اذه لقالا ىلع وا ةريخالا هتطحم ىلا لؤصولا
 ةيخيراتلا مهتاراصتنا ىدم عسوا ىلع هب اوثدحت

 ضرتعت تابقعلا تادب نيح نكلو ...ىربكلا

 مخضتي ةعيرسلا تاناهرلا هذه قزام ادب ...ةريسملا
 .جراخلل هريدصت ةيلمع هتاذ تقولا ىف تادبو

 ,ةيبعشلا در اهعجوا يتلا ةيطارقميدلا ةهبجلا
 ىلع درلا مدعب تدهعتو ءرانلا قالطا فقو» تبلط
 البقتسم ءوجللا مدعي تدهعت امك :ةيبعشلا ببقعت

 موصخلا ريغ ديفت ال» يتلا تالمحلا هذه لشمل

 0..ءادعالاو
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 ,ةينانبللا ةيعرشلا ىلا ةيبرغلا توريب ةداعإ
 نيديعصلا ىلع ودبب .ةمصاعلا ديحوت وأ

 ذقني يذلا ديحولا لحلا هنا ين ودلاو يبرعلا 1

 ىلع اهتافاطم ةياهن ىلا تلصو يتلا ةننبللا نم نانبل
 .ةفلتخملا تايوتسملا

 ىلع ةيلودلا فصاوعلا هيف بهت يذلا تقولا فو
 ,ةيساسا تاقاقحتسا ماما هعضتو .يروسلا ماظنلا
 ةديرف نوكت دق ةصرف ماما هسفن ينانبللا مكحلا دجي
 شيجلا ىلع هناهر ذيفنت نم نكمت اذا .اهعون نم
 ةوطخلا نوكت امبرو ..نانبل ديحوت يف هرودو ينانبللا
 توريب ةداعتسا يف ليم فلألا قيرط ىلع ىلوألا
 .قافولا ققحت ةينطو ةموكح ليكشتو .ةيبرغلا
 ,ةينانبللا ةنسابسلا ىوقلا عيمج ماما لاحملا حسفتو

 .يومشو يذاقنإ ينطو رود بعلل
 نم لواح يتلا يضاملا ربمتبس /لوليا 7١ ثادحا

 يليإ «ةينانبللا تاوقلا»ل قباسلا دئاقلا اهلالخ
 قطانملا ماحتقا ءقشمد نم قلطم معدب ,ةقيبح
 ةلمج تحرط .عيرذلا لشفلا ىلا اهؤاهتناو ؛ةيقرشلا
 :اهزربأ ناك :ةديدعلا ةلئسالا نم

 شيجلا ماما قيرطلا ثادحالا كلت حتفت له
 مسح نا دعب ,ةيئانبللا ةمصاعلا ديحوتل .ينانبللا
 ؟هدانح ىلع ظفاحو فقوملا

 ىلع ينانبللا شيجلا ريصم نا ادب ثادحألا كلت يف
 .يسايس عقاو ضرف اهنم دارملا نا اصوصخ .كحملا
 ةيبرعلاو ةيلحملا ىوقلا نم ددع ىلع فقاومو

 تالواحم ناقعا ِق ثادحاألا كلت تءاح دقو .ةيلودلاو

 ينانبللا نيسيئرلا نيب تاقالعلا حالصال ىتش
 ثودح ناكمإ نع جيجضلا دعاصتو .يروسلاو
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 يلودو ..يبرع عورشم تايشيلبملا ءاغلاو ةيبرغلا توريب ةداعتسا
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 ديدن كاذبا ىلع ىلانسلل
 يي : 5 لش

 تو ريب ةهضاعلا ديحإت
 .ةيروسلا ت ١ ةحلصم يف تسيل ةيلود تاروطن
 ماما قيرطلا دس نم ,كاذموب .يئانبللا شيجلا نكمتو
 نيبقارملا لعج يذلا رمالا ,ايسايسو ايركسع ةيلمعلا
 ,نانبل يف ىلوألا ةيركسعلا ةوقلا شيجلا نوربتعي
 رارقلا رفوت لاح يف نيينانبللا ديحوت ىلع ةرداقلاو
 شيجلا نا كش ىندا كانه سيلو .ينطولا يسايسلا
 يضاملا ربمتبس /لوليا ثادحا نم جرخ ينانبللا
 اجرخ يروسلا ماظنلاو ةقيبح نا نيح يف ءارصتنم
 ريمس ةدايقب «ةينانبللا تاوقلا» كلذكو ..نيرساخ

 لكل ةميزه ينعت يروسلا ماظنلا ةميزه تناك اذاو

 توريب ةداعتسا ناف ,هب اهتقالع مكحب :تايشيلبملا
 ةطلسب .ةينانبللا ةمصاعلا ديحوت يأ ,ةيبرغلا
 ةينانبللا ةلودلا ةداعتسا ينعت فوس .شيجلا
 دحلل اهتداعتسا نع الضف .ةلتحملا اهقفارمو اهتزهجأل

 ديحوتلا ةيناكمابو .اهب نيينانبللا ةقث نم ىندألا
 ةلودلا ةمايق نا لوقي نم :نانبل يف كانهو .البقتسم
 ديحوت نم أدبت :ةيمسرلا اهتاسسؤمو اهتزهجاب
 ةقثلا بسك يف ةوطخ وه ديحوتلا اذهو .ةمصاعلا
 .ةيلودلاو ةيبرعلا

 يناددللا شيجلا رود
 ؟توريب ينانبللا شيجلا دحوي لهف
 عم يقتلت ةيلودلاو ةيبرعلا مصاوعلا مظعم

 نا نوديري نيذلا نيينانبللا نم ىربكلا ةيبلاغلا
 .ريفصلا مهدلب ةدحوو مهندحو اوديعتسي
 ٍِق ءاوس :ةرنخألا تاروطتلا ىلع نوعلطملاو

 ,ينانبللا بونجلا يفو .ةيبرغلاو ةيقرشلا :نيتوريبلا
 ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئر ةرايزب نوركذي

 /لولبدا "7 ثادحا باقعا ْق «,سامتلا طوطخل

 هقفاري ءربوتكا /لوألا نيرشت نم عبارلا يف ,ربمتبس
 ليمجلا نا نودكؤيو .نوع لاشيم دامعلا شيجلا دئاق
 رارصا ىلع ديكأتلا .ةرايزلا كلت لالخ نم دارا

 ةدابق ناو «سامتلا طوطخ ءاغلا ىلع اهمزعو ةيعرشلا

 عضاخلا سداسلا ءاوللا ريتعت نا ضفرت شيجلا
 الثمم .ةيروسلا تارياخملا ةزهجأو «لما» ايشئلبمل

 .ةيبرغلا توريب يف ةلودلا ةدايسو ةيعرشلل
 ىلع ةزكرمتملا تادحولا غلبا ليمجلا نا مهملاو

 لالخ هينبن انيقب يذلا شيجلا نا» سامتلا طوطخ
 اسيلوب نوكيل هرمعن مل ,ةمزألا نم مغرلابو .ةمزالا
 يف رشتني نا شيجلا ماهمف .فرط دض فرطل وأ دحال
 ىلع رصتقا اذا ىنعم اذ هراشتنا نوكد الو قطانملا لك

 يذلا شيجلا اذه ناد فاضاو .«ىرخا نود ةقطنم

 نم نكمتي نل .لبقتسملا رسجو صالخلا ةبشخ وه
 .«ةيلخادلا لكاشملا ىف هجر ىلع انلمع اذا هتمهم ةيدأت

 ةيركسع تابوعص ىقلي ينانبللا شيجلا رود نكل
 نيب حوارتن شيجلا تادحو نا حيحص .ةيسايسو
 ,ايركسعو ًاينقت ةقوفتم تادحو يهو .افلأ 7"و 6

 نكل ,ةليلق تاعاس لالخ ةمصاعلا ديحوت ىلع ةرداقو
 ةلظمو ةيناندل ةقفاوم ىلا جاتحب ةداعتسالا رارق

 ةيروسلا تاطلسلا نا ىفخي ال ذإ .ةيلودو ةيبرع
 يف «سداسلا ءاوللاو ؛ءلمأ» ايشيلبم ربع تحجن

 تدأ امك .اهديحوت نود لوؤحلاو .توريب ميسقت
 ديزملا ىلا :ةيروسلا تارياخملاو نمألا رصانع ةدوع
 ةيركسع ةيلمع ذيفنت ةبوعص نمو .ميسفقتلا نم
 يتلا :ةيروسلا  ةينانبللا ةهجاوملا اهلالخ متت فوس
 نيب تاقالعلا ليقتسم ىلع ةصرح اهيدافت يغبني

 .نيقيقشلا نيدلبلا
 اهاعد يتلا :ينانيللا شيجلا ةدايق نا أرسس سيلو

 .نانبل ءاجرا يقابل جذومن :توريم دحو اذإ ينانبللا شيجلا
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 قطانملا يف نمالا ملست ىلا يسايس فرط نم رثكا



 نا طرش نكل .ةرداقو ةدعتسم اهنا تنلعا :ةدقرشلا
 مّلست نآف الإو :تايشيليملا عيمج نم نمألا ملستت
 ينعيس .اهريغ نود نم ؛ةيقرشلا توريب يف نمالا
 ىلع ةنميهملا تايشيلبملاو عقاولا رمألا ىوقب آفارتعا
 يمارك ديشر ةموكحلا سيئر اعد دقو .ةيبرغلا توريب
 ةدايق نكل .ةيقرشلا توريب يف نمالا ملست ىلا شيجلا
 هاجتا ىف ةوطخ ةوعدلا ةربتعم ,تضفر شيجلا
 يه ةيروسلا تاوقلا نا رابتعاب :ميسقتلا سيركت
 .ةيبرغلا توريب يف نمألا ىلوتت يتلا

 يكريمألا فقوملا
 نم يروسلا سيئزلا ماظن يئاعي اميفو .نآلاو

 ,ةقناخلا ةيلخادلا تامزآألاو ةيلودلا فصاوعلا
 ينانبللا شيجلا زهتني نا نم دسأ ظفاح فوختي
 ,تايوتسملا لك ىلع هذوفن عجارتو هلاغشنا ةصرف

 ىلا اهايإ اديعتسم .ةيبرغلا توريب ىلع ضقنيف
 ءاقللا» نا ىفخي الو .ةينانبللا ةيعرشلا ةريظح
 خيشلا ةيروهمجلا يتفم هساري يذلا «يمالسالا
 تاموكحلا ءاسؤر نم أددع حمضدو :دلاخ نسح

 هذه لثم نوديؤي .باونلاو ءارزولاو نيقباسلا
 اهل ةيدطولا يروعلا نمرتدع نيواق نع البلا ,ةوطخلا

 يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا آضيا ودبيو
 توريبو بونجلا يف بعصلا مقرلا لكشت تداع

 نوؤشلاو نمألا ماظتنا ىلا اضيا ليمت .ةيبرغلا
 دعب :ةينانبللا ةمصاعلا يف ةيسادسلاو ةيرادالا
 تناع يتلا ةيناسنالاو ةيعامنجالا تارايهنالا ثودح

 ةينمالا ةطخلا تلشف نا دعبو .ةيبرغلا توريب اهنم
 عقوا ام اذهو ..ةيروسلا تاوقلا اهذيفنت تلوت يتلا
 ىلا اهنم نيبرقملا عفدو .ةريح يف قشمد يف تاطلسلا

 اهدحو ةيبرغلا توريب يف نمالا ريفوت نا نع ثيدحلا
 عفترت اذهلو !!يروس يدنج فلا نيثالث ىلا جانحي
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 ةرورضب ةعساو ةيلودو ةيبرعو ةينانبل تاوصا
 يبرعلا معدلا ناك اذاو .نمالا ينانبللا شيجلا ميلست

 ديبأت ناف ,اينمض .انايحأ .لازي ال :ةينانبللا ةيعرشلل
 يف .:ةصاخ ةروصي شيجللو اهل ةدحتملا تايالولا

 :احضاو ناك ,يضاملا ريمتبس /لوليا ثادحا باقعا

 يلدك نوج توريب يف يكريمألا ريفسلا هنع ربع دقو
 :طاقن ثالثب هزجوأ امدنع

 طسب ىلع ةرداق ةيوق ةيزكرم ةموكح مايق ١
 .ةينانبللا يضارألا لماك ىلع اهتطلس

 شيجلا ةطلس رشنو .تايشيليملا عيمج لك - ؟
 .ينانبللا

 .نانبل نم ةيبنجالا شويجلا عيمج بحس - "
 يف دعت ام ةطخ نا ةيروسلا تاطلسلا دقتعتو

 ليمحجلا ةرابز ذنم .ةديرغلا توردب ةداعتسال ءافخلا

 نع ةيركسعلا تانايبلا رودصو .سامتلا طوطخل
 نكل .ةمساحلا ةجهللا تاذ ؛ينانبللا شيجلا ةدايق

 يروسلا ماظنلا لواحي اذهل .تيقوتلاب طبترت ةلأسملا
 ريتوتو ؛ةينانبللا قطانملا عيمج يف ؛هئاقلح كيرحت
 يف شيجلاو ةطلسلا كابرال ,تايوتسملا لك ىلع نمالا
 ,تاعارصلا ايافخ ىلع نيعلطملا ضعب ثدختيو .نا

 ةخخفملا تارايسلاب راوحلا قشمد فانئتسا برق نع
 فقول بيهرتلا تاجرد ىصقأ ةسراممو «تالايتغالاو

 ذوفن عجارت باسح ىلع دعاصتملا شيجلا رود
 يف ةيركسعلا ةدايقلا دعبتست الو .ةيروسلا تاطلسلا
 ةلواحم ىلع مادقالا ,ةزريلا يف عافدلا ةرازو ىنبم

 رهش يف .ةقيبح يليا اهتدايق ىلوتي ,ةديدج قارتخا
 قطانملا نا ودبيو .يلاحلا ريمقون /يناثلا نيرشت
 ,ةماه ةيسايسو ةيركسع تاروطن ةبنع ىلع ةيقرشل
 ىوس «ةينانبللا ةهبجلا» ءايحإ ةداعإ نع نالعالا امو
 ةدوع رظتنت يتلا ةبقترملا تاروطتلل ةيلعف ةمجرت
 هتلوج نم ريفص هللا رصن سرطب ينوراملا كريرطبلا

 دوعي نا ليمجلا سيئرلا لمايو .سيرابو امور يف
 معدب .نيتيبوروألا نيتمصاعلا نم ريفص كريرطبلا
 ةمصاعلا ديحوت ةداعإ : هع وريشم ديفدتي هل حمسب

 .ةينانبللا

 يود يبرع معد
 ةبغللا ةفد رادا ليمجحلا نا نوبقارملا ريتعب

 نم دافتساو ,ةعاربب لولبا ثادحا ذنم .ةيسايسلا
 نا تبثأ و .«ةينانبللا تاوقلا» ىف ةرئادلا تاعارصلا

 مالحا بهذت الو .يساساو زراب ينانبللا شيجلا رود
 نا ذا :ةينانبللا ةمصاعلا ديحوت نم دعبا ىلا ليمجلا
 تتاب ةينانبللا ةمزألا نا نودكؤي هيراشتسم عيمج
 ةلحرم ةبأ نم رثكأ طسوألا قرشلا ةمزاب ةقلعتم
 نم ءازجا لتحت ةينويهصلا تاوقلاف .تقبس

 عاقبلا يف ةدوجوم ةيروسلا تاوقلاو ,بونجلا
 يديا نيب ةبئاس ةنيدم ةيبرغلا توريبو .لامشلاو
 ةيميلقالا تارياخملا ةزهجأو تابشيلبملاو نيحلسملا

 حجني نا نكمي فيكف .ةيسنجلا ةددعتملا ةيلودلاو
 نود نم ,ةيبرغلا توريب ةداعتسا يف ينانبللا شيجلا

 ىلع ةينمض ةقفاوم نود نمو ؛ةيلودو ةيبرع ةلظم
 مئاقلا عقاولا ىلع نمزلا نم ةريصق ريغ ةرتف توكسلا

 ؟لامشلاو عاقبلاو بونجلا يف

 ,ةلبقملا ةلحرملا نا مهسقنا نوراشتسملا دكؤيو
 ىلع ةيركسعلا تاهجاوملاو تاراجفنالا ةلحرم نوكتس
 ةيروسلا تاطلسلا اهربتعت يتلا سامتلا طوطخ
 ىدل نا ةاصوصخ .ةينانبللا ةمزألا يف يسيئرلا لصفملا
 يف اهعم ةفلاحتملا تايشيليملاو ةيروسلا تاوقلا
 تاناكما .ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب
 قمع يف مدقت قيقحت لامتحا اهل حيتت ةريبك ةيركسع
 مهيسفنا نوراشتسملا دعيتسي الو .ةيقرشلا قطانملا

 يف ايركسع امدقت ينانبللا شيجلا ققحي نا ناكمإ
 اذا .الثم افرملا ةهح نم .ةييبرغلا توردب ءاديحا ضعب

 .ىرخا تاهبح نم ةيركسع تاحافم ثدحت مل
 ,ةلبقملا ةبركسعلا تاراجقنالا لاكشا تناك ابأو

 ةمصاعلا ديحوت ىلع شيجلا ىدل ًارارصإ :ةمث «ناف

 لصح ليمجلا نا تامولعملا ضعب لوقتو .ةينانبللا
 لالخ عورشملا اذه قيقحتل :ياودو يبرع مغد ىلع
 رصمو يبرعلا جيلخلا لود ىلع ةقباسلا هتالوج
 نمو .هدايأ وبأ» عم عمتجا ثيح سنوتو برغملاو
 ميعزلاو ناكيتافلاو وكسيشواشت ينامورلا سيئرلا
 يف :ع ورشملا اذه نم ليمجلا لمايو :سوارتش يناملالا
 عيمج ىلع هميمعت نكمي جذومنك هحرط ؛هذيفنت لاح
 ؟ع ورشملا اذه رمي لهف ٠ةينانبللا يضارآلا

 حاج :ةيروسلا تاطلسلا ريتعت كش ىندا نود نم
 يف ارغصم ًبالقنا :توريب ديحوت يف ينانبللا شيجلا
 كرحتت فوس يهو .اهسفن ةيروسلا ةمصاعلا
 تابو .ريغت دق يلودلا خانملا ناك اذا الا .هطابحال

 كرحتل هنم رثكأ .ينانبللا شيجلا كرحتل امئالم
 هححرت ام اذهو .تارياخملا ةزهجحاو تايشيلبملا

 رهش يف هثودح لامتحا ىلا ليمتو .ةيسامولبد طاسوا

 تاريغتملا رهش ربتعي يذلا ربمفون /يناثلا نيرشت
 [1.طسوألا قرشلاو نانبل يف ةريبكلا

 شلك زاوف
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 .«داضملا قروم» ب هيقلب نم كانه .ةرهاقلا ْق

 ىلا اضبا تمص يف رداغو . تمص يف لصو دقل

 دحأب تلصتا امدنعو .سنوتو امور ا“

 ةرادل ةمخاتملا :ةيتايفوسلا ةرافسلا يف نيلوؤسملا
 عم راوح دقع ابلاط لينلا عراش يف تاداسلا رونا

 ,ةيتايفوسلا ةيجراخلا ىف طسوالا قرشلا لوؤسم
 كيفايكير دعي ام ةلحرم لوح .فوكايلوب ريميدالف
 درامدا ءيسامولبدلا راشتسملا يلع در .ةيبرعلا

 دعب ءامور ىلا ادغ رداغم فوكايلوب ناب .نامدنيوات
 لوا ليكوو كرابم سيئرلا راشتسم عم لمع ءادغ

 نا يل ادبو ءزابلا ةماسا روتكدلا :ةيجراخلا ةرازو
 عضيل ةرهاقلا يف هلاحر طحي مل يتايفوسلا ءقروم»
 لب .ةدرابلا ادنلسيا مايا ةروص يف كرابم سيئرلا طقف
 ةرهاقلا نيب ةيسايس ةشرو يف رهاظلا ءزجلا وه كلذ

 «ةيكرابم» تالداعم نمض .ءوده يف ىمانتت .وكسومو
 ىندا دح ىلع نهارتو .همكح نم سماخلا ماعلا لفقت
 اءزج ىضق يذلا يثدحمو .نيرابجلا نيب نزاوقلا نم
 لبق .«مويلا رابخا» و «مارهالا» نيب القنتم هبابش نم
 تاساردلا زكرم» يف ريثو دعقم قوف رقتسي نا
 ماعلا نا» لوقي «مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا
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 ١ ةروث عم ادبت مل ةيرصانلا ةبقحلاف .اينجت سيل
 ماع بيجن دمحم ءاوللا ءاصقا لعن الو :15167 ودلود

 لازنالا ةهحاومو سيوسلا ةانق ميمأت دغب لب , 14

 دعب أدبت مل ةيتاداسلا ةيقحلاو ١19155. ماع يثالثلا

 ماع الو 1117١. ريمتيس /لولبا يف رصانلا دبع ةافو

 دعب لب .هتعومجمو يربص ىلع ءاصقا دعب ١/151

 .141/7 ريوتكا برح

 برعلل ةدوعلاب ليدل
 نم نوريثك رارغ ىلع .,تانراقم فرتحم يثدحم

 تافاطعنا قدا نوئىضي نيذلا نيقلعملاو نيللحملا

 .يضاملا تافلم ىلا ةفيثكلا ةدوعلاب يرصملا رضاحلا

 يف ةقناخ ريس ؛ةقجع» طقف دصرن ال ,ةدرجملا نيعلابو
 ةيسامولبد ريس «ةقحع» اضبا لب .ةرهاقلا عراوش

 .يكرابملا ...رارقلا ةعانص زكارم يف ةيسايسو
 «ميراتلا يف ىمارتت امك :لدللا يف ىمارتت يتلا ةرهاقلاو

 يبرعلا نييوتسملا ىلع .ةئطابتم تالوحت ىلع مانت
 دس وشه اهتطلسل لوالا سجاهلا ناك ناو .يتايفوسلاو
 شماه لعجو ةيداصتقالا ةينبلا يف تاقورخلا
 .ةدودشملا ةمزحالا شماهو فدكتب ةيطارقميدلا

 وش درانرب . يناطيربلا رخاسلا ةلداعم نم اقالطنا

 ميمرتلا بكاوتي انه نم ..خيراتلا تيب ةدعملا نا يهو

 هل حئاضفلا ةلسو .يسايسلا عمممرجلا عم يداصتقالا

 نويعل كلذك تدب ناو ؛ليوط نمر ىلا ةغراف ىقبت
 ةموكحم .ةظابا يقوسدلا لوقي امكو .اهنال :ةريثك
 تاضقانتلاو هاوفالا و سانلا نم ةقالمعلا ةلتكلا هذهب

 ينلا ةيقافتالا يهو , ديفيد بماك ةكرت اهدلا فاضي

 لاجرلا دراطي لكش يفو :ةسلابالا ةذيوعتك تغيص
 ةيقافتالا هزذهل دوحو ال هنا تفاللاو ءاهومربأ نيذلا

 ١1174 ىف نولوقي اوناك نيذلا و .عراشلا ىوتسم ىلع
 نا ةدوعوملا ءىولسلاو ُنملا رارج» راسا يف مهو
 مالستسألا حالس ناك ولو مالسلا وه برحلا يف ليدبلا

 نم ليدبلا نا ىلع نودكؤيو .مويلا مهسافنا نوطقتلي
 ؛دحاو يموق قدنخ يف .برعلا ىلا ةدوعلا وه برحلا
 لالخ نمو :ةوطخ ةوطخلا قطنمل اعبت :كلذ ناك ولو
 ةربا مرخ نم وا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةباوب
 يف لبقملا ماعلا علطم يف مكتلي يذلا يمالسالا رمتؤملا
 يتلا ةينانبللا ةيعرشلل معدلا تاونق ربع وا ؛تيوكلا
 .يروسلا ماظنلا ةيبطلست :ةيعص فورظ ْق ,هحاوت

 رصم ةدوع له نولءاستي ةرهاقلا يف نويتامغاربلاو
 ةيكيمانيدلا نا ما وكسوم قيرط نع متت برعلا ىلا
 ربع اهتايلأ قلطت كيفايكير ةحارتسا دعب ةيتايفوسلا
  ةنكردمالا ةيعللا تنعما يذلا يرصملا لايرغلا

 قوقش ىلا اهتلوحو .هبوقث رييكت يف ةينويهصلا
 ؟تاقورخو

 ةيتايفوسلا تباوثلا
 عاقيالل ةفولأملا ريغ ةكرحلا هتضرف لاؤسلا

 يف وكسوم ةرافس نا حيحص .ةرهاقلا ىف يتايفوسلا
 ةرادرارغ ىلع .جراخلا نم رابغلا اهوسكي لينلا عراش
 نا دعب ,ا|دصلا اهوسكب يتلا اهب ةقصالملا تاداسلا
 يف اهتاقوا مظعم يضقت :ناهيج هتحوز تحبصا

 ةيسامولبدل لقعم ةيتايفوسلا ةرافسلا نكل .اكريما

 يف بصتل .ينوكوتوربلا راطالا ىلع جرخت , ةطشن
 نويد ةلودج لسوتي يذلا «ءىداهلا عيبطتلا» قايس
 تاقاقحتسا سمالب يكل ٠ .تاونس ذنم ةقحتسم

 ةيميلقا فورظ ةرولب اهزرياو .ةددحم .ةيىسايس

 ىلع ةينويهصلا ةلودلا لمحل ةطغاض ةميلودو

 اهيلع تلوتسا يتلا ةيبرعلا يضارالا نم باحسنالا
 ىلع يلودلا رمتؤملا تايمانيد قالطا مث ,.1171/ ماع
 امب .عازنلا فارطا لك نيب ةّتفاكتملا ةكارشلا ةدعاق
 ةسلجلا لالخ ْيفو ...ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهيف
 تداعا وكسوم نا ليق .فوكايلوبو كرابم نيب ةلوطملا
 ىلا دوهيلا ةرجه ىلا ةبسنلاب اهتباوث» ىلع ديكاتلا
 نمض نم .«لزانتلا دراو يف تسحدل اهنأو 1 «ليشاريسا»

 باحسنالا ةلأاسمب ةطبترم ةرجهلا نا لوقت ةلداعم
 يكزت اهنا امك .1451 دعب ام يضارا نم ينويهصلا

 يأل ضفر عم ,ةينيطسلفلاو ةينانبللا نيتيعرشلا
 تارايخلا هذهو ... جيلخلا برح يف يفارفح دادتما

 نم .ةيقوثوملا نم ةلاهب اهطيحي فيك فوكايلوي فرع
 نم مغرلا ىلع ناتسناغفا نم يئزجلا باحسنالا لالخ

 ةيرس ريبادت ىلع اوقفتا نييكريمالاو نييناتسكابلا نا
 ام راطالا اذه يف قوسنو .باحسنالا اذه ليطعتل
 لالظلا» بانك فلؤم ءنوتسيراه غيليم» هلوقي
 تاضوافملا ف سيلاوكلا ةبعل دصر يذلاو ..ةيناغفالا
 وهو .ةدحتملا ممالا فارشا يف ةيناغفالا  ةيناتسكابلا
 مالساو لوباك يف يتايفوسلا  يكريمالا بذاجتلا نا
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 ةقطنم يف ةيساسالا تايطعملاب ةقالع ىلع دابا
 ناتسناغفا نم يثزحلا باحسنالا ناك اذاو ...جيلحلا

 ينئاتسكابلا عضولاو ناتسشولب ناف .ءاملا وش

 ةلحرملا ناونع له» - لعاستيو .رانلا' امه لمتحملا
 :ناتسكاب يف ابيرق ارقي دق جيلخلا يف ةلبقملا

 موهفم نمضو .عارصلا رصانع يف كباشتلا اذه
 لؤاحت :ناتسشولب ىلا نالوحلا نم «:ةدحاولا ةلتكلا»ب

 ءادغ يف فوكايلوب كلذ ىلا راشا امكو ؛دريدمثت وكسوم

 مقاطلاو زابلا ةماسا عم ,«لينلا نوتاريش» لمع
 رمتؤملا ةغيص ميوعت لجا نم .يكرابملا يرازولا
 ةيجراخلا ريزو . ديجملا دبع تمصعو ...ينودلا

 ىلع .يلودلا رمتؤملاب نوكسمتم اننا» انل لوقي ءيرصملا
 ةيئانثلا اياضقلا يف ثحبت لمع ناجلل اقلطنم نوكي نا
 ةيراجتلا ةفرغلا اهمظنت يتلا ةلفحلا يفو .ةقلعملا
 قدتف يف رهش لك نم لوالا ءاعبرالا يف ,ةيكريمالا
 ىلع ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تحرط ةرهاقلا يف تويرام
 لح ةيفيك لوح الاؤس ةيرصملا ةيسامولبدلا لوؤسم
 ةيديفيد بماكلا ةدرفنملا ةقفصلا نبب براضتلا

 .ةقطنملا قوف كذلظ ىمارتب يذلا يلودلا رصتؤملاو

 حلابصل يميدلقالا نزاونلا لالتخا نا» :باحاف

 كسمتب يتايفوسلا داحتالا لعجي يذلا وه :ليئارسا»

 نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا نوكت ناب
 رارقو يار هيف اهلو .ينودلا رمتؤملا يف ةكراشم ءاضعا
 فقوملا ةدحو نم ليدب ال هناب فوكايلوب ينغلباو
 ةتباث سسا ىلع ,يلودلا رمتؤملا ىلع صيرحلا يبرعلا
 «...لماشلا لحلا ىلا الوصو

 ام دح ىلا :ةيعقاو ال ةعلاطملا هذه رصانع نوكت دق

  ةيكريمالا ةبرعلا نا يه ةديحولا ةيعقاولاو
 يف ةيبرعلا ةطيرخلا عضو ىلا ىعست ةينويهصلا
 ةيتايفوسلا ةبعللا نكل .يركسعلاو يسايسلا ءارعلا
 ,ةيبرعلا فقاوملا نم بارتقالا ةلواحم يف اهادم ذخات
 راشتسملا فشك انهو .تباوثلا يف ةفولآم ريغ ةنورمب
 دراودا ةرهاقلا ىف وكسوم ةرافس يف يساموليدلا

 .فوستنروف يلوي نيب ءاقللا نومضم نع نايدنبواف
 قرشلا يف ةيتايفوسلا رسلا ةملك لماح هنا لاقي يذلا
 يسامولبد لواو سيراب يف قياس ريفس وهو طسوألا
 يف ةنياهص نيلوؤسم عم ايمسر ءاقل دقعي يتايفوس
 كلملاو - ينويهصلا نايكلا ىلا دوهيلا ةرجه راطا
 ةيجراخلا ريزو بئان نا لاقو .نامع يف .نيبسح
 رمتؤملا» ف ددحمو حضاو مالك ىلا ىفصا ةيتايفوسلا
 ةيتايفوسلا رظنلا ةهجو عم قفتي يار وهو .«يلودلا
 ةياوبلا هذه جراخ لح يا ىلا لوصولا ةروطخ لوح
 .ةريغص ةلود نحن» :نياسح كلملا انفرح هلاق امو

 ولو ؛:ءىطخن نا عيطتسن ال نحن .ىربك ةلود انسلو

 نوكي دق ريغص اطخ يا .انتاباسح يف اريغص اطخ

 نوعيطتستو . ىربك ةلود متنا .انيلا ةبسنلاب التاق
 عيساو شماه مكيدلو . اودهتجت ناو اوبرجت نا
 .«ةكرحلل

 ةباوبلا نم ةيتايفوسلا ةعافدنالا نا تباثلاو

 لب .ةيزكرملا ةيضقلا ىلع رضتقت ال ؛ كيفايكير
 برحلا يا ؛:ةنوخس رثكالا ةيضقلا ىلا اه

 وكسوم ةرافس يف نوفراع دكؤيو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 ؛برحلا هذه ىلا قرطت فوكايلوب ريميدالف نا ةيرهاقلا

 تناك مث .كرابم سيئرلا عم قيقدو يليصفت لكش يف
 رانشتسملا عم لمعلا ءادغ يف تالوادملا هذه نم ءادصا

 يسامولبدلا نيب ةينلعلا ثيداحالا ف امك .زابلا ةماسا
 رضح يذلا يرصملا يرازولا مقاطلاو يتايفوسلا
 ةرولب ىلا تلصوت هدالب نا١ :فوكايلوب لاقو :ةلفحلا

 .لاتقلا نونج نم دحلا لجا نم ةيباجيا تايطعم
 ردقب .حضاو يقارع فقوم ىلا دننسن تايطعملا هذهو

 تدقندلا امدنعو : « يرصم - يشدرا مك ل ىلا ديتسنت ام

 تاظحل لك قفار يذلا وهو .نايدنبواف راشتسملا
 ناب ةعانق ةمث» نا ىلع دكا ؛:ةيرصملا قوكايلوب
 نوص ساسا ىلغو .ةرملا هذه ءايدج ليمت نظنشاو
 اهرئاود صيلقت لالخ نم برحلا فقو ىلا اهحلاصم

 .ةدتويهصلا ةيكريمألا ةنكللا ةهجاوم يف فيدرلا ١/ نع ثحنلا وك حرم
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 يناريالا ديدهتلا وه يسيئرلا ببسلاو ءاهتاهبجو
 اذهو:ييلهلا لود ضعب لمشت يك رانلا ةعقر ريبكتب

 ,ىوقالا لامتحالا وه لب . افيعض دعب مل لامتخالا

 ليتاينطي نع لباججلا ع اضشا ع وقج يذلا رمالا

 وكسؤم لغ ؛نرواملا» مان اتفنالا

 ,تاذلاب ةرهاقلا يفو .اذا :طخلا ىلع تايفوسلا
 نا ىلع ديكوتلا نولواحي .ةئداهلا ةيسامولبدلا ربعو
 زايحنالا اميف ؛ نزاوت رصنع ةقطنملا ف مهدوجو
 ةحوارملا دعبو :فوشكم ةينويهصلا ةلودلل يكريمألا
 نيب لفاكتلا هاذغ يذلا ,مهولا تاوطخ ىف ةليوطلا

 «قارتخالا» حمالم مسترت ,بيبا لتو نطنشاو

 «بابلا بقث» لالخ نم سيل .داضملا يتايفوسلا
 يف ؛يكريمالا ميحجلا ىلا يضفي هنا ادب دقو ؛يروسلا
 ,يبيللا ماظنلل ةيومدلا ةيجازملا ربع الو :رشابم طخ
 يرصملا لملمتلا ىلعو .ةيقارعلا تباوثلا ىلع ًازكرت لب
 تسيلو :ةليقثلا ةينويهصلا  ةيكريمالا ةكرتلا نم
 يركسعلا معدلاب حيولتلا بكاوتي نا ةقداصم

 .يسايسلا معدلا قاروآأي حيولتلا عم نامعو ةرهاقلل

 لظ يذلا نينيربود يلوتانا اهرولب ةطخلا هذهو
 عم :ةنس ١4 لاوط ةدحتملا تايالولا يف وكسومل اريفس
 فوستنروقو فوكايلوب هنم ,يكيمانيد مقاط
 نا يهو :ةيروث ةلداعم ىلع موقتو يكسنورتبو
 قرشلا ةمزا يف لصفم ,دادغبو نامع رارغ ىلع .ةرهاقلا
 تاداسلا تعفدو ةنيعم فورظ ترفاضت ناو ءطسوالا

 ف اهعضيو ءاهراسمب فرحني نا ىلا ,موي تاذ
 ةيراوح ةسلج يف و .ينويهصلا  يكريمالا لاقتعالا
 ينطولا بزحلل ماعلا نيمالا ,يىلاو فسوي روتكدلا عم
 ةفيلخلاو .ءارزولا سيئرل لوالا بئانلاو :مكاحلا
 نم يتآلا ةموكحلا سيئر .يفطل يلع روتكدلل عقوتملا
 ,ةنيرغلا ةعيلطلا» ل دكا .ةسايسلا اغلا ىلا ماقرالا
 تايساسا نم وكسوم ىلع نزودملا حاتفنالا نا» ىلع

 ةوطخلا» ةيعقاو ىلع صيرحلا كرابم سيئرلا هجوت
 نا بجي يتلا ق قزاملاو موسمها ثرا طسو ..ةوطخ

 ....اهللذن

 يف :طقف ةالاوملا ىلع اركح تسيل ةعلاطملا هذه
 ةغللا» نم ءزج يه لب .ةضراعملا ىلع الو .ةرهاقلا
 .ماغ لكش يف .ةيسايسلا ةحاسلا رواحم نيب «ةكرتشملا
 يمذقتلا عمجتلا بزح نيما نيدلا يبحم دلاخو

 يكل ,يلودلا رمتؤملا» نا هنهج نم يفخي ال ءيودحولا
 ةيداصتقاو ةيسايس تالاضن ىلا ةجاحب .اقح دقغي
 حلاصل ةقطنملا ف ىوقلا نيزاوم ريغت ؛:ةيركسعو

 ةوق لمجم وه ينودلا رمتؤملا ضرفي يذلاو .برعلا

 . ملاعلا لود ةيقب عم اهتاقالع ةيبرعلا لودلا عونت دق
 «ثلاثلا ملاعلا و .ةيكارتشالا ا يالا

 انيلع ...ةيبرغلا ابورواو نطنشاو ىلع اهرصح مدعو
 - ةيقارعلا برخحلا ءاهنا لجا نم لضانن نا اضيا
 لمحمل ايطايتحا يقارعلا شيجلا نوكي يكل .ةيناريالا
 ١ .ةيبرعلا ىوقلا

 عضاقتت فقاوملاو ىؤرلا فلتخم تناك اذاو
 نولوقي نيديدع نيبقارم ناف :لكشلا اذه ف :ةداصتتو

 الصضفنم امغن تسدل ةيرصملا ...فوكايلويب ةطحم نا

 لافقالا ف يرصملا حاتفملا نا وه يلارتسكروا راطا نع

 ,.1486 علطم يف تناك ةيلمعلا ةيادبو .ةيتايفوسلا
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 يميداكالا وه ؛يتايفوس دفوم ةرماقلا راز موي ِ
 تافلملا ف وكسوم ءاربخ زربا دحا .فوكاميرب
 هدالب ةسايس لوح تارضاحم ةلسلس ىقلاو .ةيبرغلا

 يف ةيساموليدلا تاساردلا زكرم يف ةيطسوا قرشلا

 يذلا كرابم سيئرلا ىقتلا هترايز لالخ يفو .ةرهاقلا
 تاقالع ءاسرال وكسوم عم مغانتلا رايخب هفشاك

 نطنشاو نع اكاكفنا كلذ ينعي نا نود ؛اهعم ةيعيبط
 «ءانداصتقا ةلكدهل ةيرورض تانوعم انل مدقت ينلا

 يف ةيكريمالا طباوضلا ضفري هنا كرابم حضواو
 اهمود فوكاميرب درو .يتايقوسلا داحتالاب هتقالع

 نا ةيرهاقلا وكسوم ةرافس يف رئاود هتركذ امل اعبت

 ناو .رصمل يجيتارتسالا لقثلا نم للقت الد هدالب

 ...اهتاعلطتو اهتاقاط لك لزتخت ال ديفيد بماك ةدهاعم
 :ةيف تمربا يتلا فورظلا فيفخت ف ماهسالا انفدهو

 ...«ةيدقاعتلا اهلدعافم نم دحلا نع الضف

 ةقشدلا تاداهرلا و رهم

 نيب ةنزاوملا ىلع ناهر اذا ةيرصملا ةطحملا له
 ؛ةداضم ةيتايفوس ةيبذاجب ةيكريمالا تايبذاجلا

 ةرهاقلا يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» مهتقتلا نيذلا عمجب

 باطقتسالا اهزربا :ةقيقد تاناهر ىمرم يف رصم نا ىلع

 نم هيلع بترتي امو ينويهصلا  يكريمالا
 جوامتبي دلب يف ةئداهلا ةلقنلاو .تاقاقحتسا

 .الهس ارما تسبل تالامتحالاو تاضقانتلاب

 ءادب ينويهصلا  يرصملا عيبطتلا نا تيباثلاو

 هبش اعورشم ديفيد بماك ىلع ماوعا / دعبو
 هنالف .ارثعتمو اًئدطب فاطعنالا ناك اذاو .ليحتسم
 نجعملاب .يسايسلا نجعملا ىوتسم ىلع . طبشرم

 0 نيسمخلا دلب ٍِ لوالا مهلا وهو .يدابصتقالا

 0 سا وج ا

 .؛يهاتفتال ْس لا يف ماقرألا ةفل

 نع اثيدح رداضلا يونسلا ريرقتلل اعبت ©
 تغلب .رصم داصتقا لوح يلودلا دقنلا قودنص
 غلابم تزفقو .يكريما رالود رايلم "8,5 نويدلا

 ف ءرالود نويلم 6٠١ نم نويدلا هذه ةمدخ 0
 فصتنم يف رالود رايلم 4, ىلا 1487 فصتنم
 تارايلم 8 :يلاتلاك نويدلا عزوتتو .يلاحلا ماعلا

 بع م ةخاولا

 0 ا ال رو عل

 010 ا

 0 برم جوبسسسل نق ادب دارو

 نم رالود تارايلم ه و نيفلتخم نينئاد نم رالود
 ىلع رالود رايلم ٠١ و تايسنجلا ةددعتم تاكرش
 ةمث .نويدلا هذه يلامجا نم ...ةيئانث ضورق لكش
 اهتميق ةدحتملا تايالولل ةقحتسم ةيركسع ةروتاف
 ماع ةينازيم يف زجعلا غلبو .رالود تارايلم 4
 يف يا :رالود تارايلم 5,5 وحن 1185-5

 .يىلحملا جتانلا يلامجا نم ةثحلا يف 77 دودح
 ةفغرالا فصن نم رثكا نا نولوقي ادج نوبقارملاو
 اهجاتنا ةفلكت عضو متي ءايموي اهزبخ يرجي يتلا
 "٠ دودح يف ةعقوتملا ةيكريمالا تانوعملا لالخ نم
 ..1441 ماعل رالود تارايلم
 ارايلم رصم نويد تناك رصانلا دبع لحر امدنع ©
 .يلودلا كنبلا فارتعاب .هينج نويلم 0٠+ و
 ىلا نويدلا تزفق , 15/1 ماع تاداسلا تام امدنعو

 غلبيل مويلا فعاضت مقرلا اذهو .رالود رايلم

 0 و 2217111111111 1

 ل جاما داب وامر مهول ع جج دوف و من جم ارجع

 4 تر اج
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 0 0 ا
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 :نيَووَملا ليق نسيقزلا» لاوس :يقلعل لع

 راسحنتاو .نافوط لكش ىلع .ةعراستملا تادالولاو :عف

 ةيدبرعلا عاقصالا يف نولمعي يرصم نييالم " دئاوع

 يا يف ازايتماو افرت ةسايسلا نوكت ةظحلو ,ةيبنجالاو
 يف .ةملكلا ىنعم لك يف .ةقرحم اهناف :ملاعلا يف دلب
 نبا سوماق يف ءزبخلاو اهانعم فدارتي انه نم .رصم
 اندم دو را 2 2

 صن دار م وما اع

 ١١ ةرهاقلا دادعتو ةمسن فلا 1٠١ و انودلم "1

 ّ تابفولا فذح دعب ةيفاضصلا ةدانزلاو .انودلم

 ©  قلناذعت ناك ماع ةئام ذنمو .ةيناث ١4 لك دولوم

 1 يلاوح ةرهاقلا ىف شيعي .ةمسن نيبالم " رصم

 لب دحال ةنيدم رصم نكت ملو .ةمسن نويلم فصن
 كانه نكي ملو ...ىمظغلا ايناطيربل ةنئاد تناك

 اهيلع بوتكم تاطفاي لب فييكتلا ةزهجا الو ديربت
 .«راجيالل ةقش»
 يضاملا ليربا /ناسين يف عيب ماخلا رصم طفن ©
 يلاوحب لقأب يا دحاولا ليمربلل ارالود ١4 رعسب

 يف و .رهشا ةثالث لبق هيلع ناك امم ةكملا يف ه
 /٠ ىلا ليمربلا رعس ضفخنا .يضاملا ويلوي /زومت
 فلا ٠٠١ نم اهجاتنا ةموكحلا تضفخو :تارالود
 | يف ليمرب فلا 57 ىلا يضاملا ماعلا ايموي ليمرب

 ١ ىلا جاتنالا عفرت اميرو .يضاملا سطسغا / بآ
 ...راعسالا ضفخ رارمتسا لظ ىف ليمري فلا ٠

 تايمك كالهتسا نويرصملا لصاوي .كلذ نوضغ يف

 بئارضب (ايموي ليمرب فلا 450) طفنلا نم ةريبك
 "١ نم ةيطفنلا تارداصلا تريسحناو .ةليئثض

 عم ...ماعلا اذه رالود رايلم ىلا نيماع لبق تارايلم
 نويلم ١8 لصا نم نبيالم ” دئاوع راسحنا

 يع را بج ا يسب حاجب خل نسحب

 ا ا

 500ا011771ا

 011111 ز]1ز] ز]ز]ز] ]ذا

0 

 ا

 يرجو

 دعو
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 ةكلاهتم تارامعي ةظتكملا بندر ةديسلا ةقطنم ىلا وا

 حبطملل ةيرصملا ةركفملا ىف ةيولوالا كلذل .ةلكاتمو

 ضعبو .ةسايسلا خباطم لك باسح ىلع يداصنقالا

 مهتيبلاغو .ةريزجلا يدان يف مهتيقتلا نيدذلا نييرصملا

 |دولوم ةمث نا ىلع نودكؤي ءجراخلا يف نولمعي اوناك
 ٠٠٠١ ماع نونوكيس ةرهاقلا ناكس ناو .ةقيقد لك
 عم قابس يف عيمجلاو .ةمدن نويلم ىلع ةسمخ
 قوف ام ءارش ةكئاشلا ةلداعملا يفرط عمو .نافوطلا

 ةظحل يننا ركذاو ...ةينعلا تحت ام سؤدو .ةئقعلا

 ءارزولا سيئرل يفاحصلا ةيراشتسملا بتكم يف تدك

 ميلجلا دنع ينرداي .هعم يشاقل دعوم رظتنا

 ىلا ءارزولا ةسائر ىف يمالعال لوؤسملا .يوسيعلا

 يف كرابم هاعدتسا امدنع يفطل ىلع نا ىكحي» :لوقلا

 رصقلا ةقطنم يف رقتسيل .14/65 ريمتبس /لوليا

 نا كمرصت لهر :ةهلآأس ,ةموكحلا سأآر ىلع .يندعلا

 يغلت ال رر ةسبك ةبا نا يفطل نهذ يف ناكو «؟ينقرحت
 يف تسيل ةمزالاف .ةبحاشلا ماقرالاو مومهلا لابج
 يه لب .ةبعصلا ةلمعلا دارياو طقنلا دئاوعغ عجارت
 ةدرابلا عباصالا بولسا رثؤي كرابمو .كلذ نم قمعا
 ناك اذاو .عضبملا ةسايس نع اضوع اياوزلا ريودتو
 نيبتاداسلا عم باسح ةدرجب انهار موقد

 رهاوظ .زابلا ةماسا ءريشي امكو .اهنألف .نييلوصالاو
 دصرت ,مئادلا اهرهوجو ةمزالا ةرشق نييو .ةيسايس
 ةلمج:يرضملا يسضيسلا عراشلا يف لوجتت يتلا نيعلا
 اهناد نيدلا جاريس داؤف .قيتعلا يدفولا لوقي .عئاقو

 باحصا ىوقي ال دقو .«يرصملا نادجولا يف ةلصاتم
 ىلع ةنياهصلاو نويكريمالا ديفيد بماك ةذيوعن
 ,يبرعلا لضصاوتلا ىلع صرحلا :يشو .اهثاثتجا

 ,ةينيدلا ةرهاظلا نم بيهتلا :تايرحلاب قلعتلا
 ةينيطسلفلاو ةينانبللا نيتيعرشلا عم مزالتلاو
 ...ناريا عم ةهجاوملا ف يقارعلا فقوملا ةيكزتو

 نم سداسلا ماعلا فطعنم ىلع نوكردي عيمجلا
 ةينويدهصلا ةلودلا عفدت نل تالزانت ةبا نا كرابم ةكح

 هاذغ يذلا ملحلا نا يا .اهتسسايس رينغت ىلا

 رئانو عراستت ساسالا اذه ىلعو باريس ...تاداسلا

 ةّنكلا لباقم يف يتايفوس - يبرع فيدر ىلع روثعلا

 قيسنتلا رايهنا دعبو .ةيكريمألا - ةينويهصلا
 ةيكريمالا ةدوعلا ةحضاو تناك ينيطسلفلا  يندرالا
 ميدقت ةيولوا نمض .يرصملا بابلا ىلع قرطلا ىلا
 يف ةلماشلا ةيجيتارتسالل ساسا رجحك .ديفيد بماك

 ساسالا يف :هيلا علطت ام اذهو .طسوالا قرشلا
 طقف يغلت ال ةيقافتالا نا ادقتعم يكسدجيرب وينغيبز
 ايكيمانيد اساسا اضبا يسرت لب .ةلباقتملا قدانخلا

 فدهلا ىلع دكا رنريت رليغناتس لاريمالاو .لبقتسملل
 تيبلاب يداصتقالا ناهترالا قيمعت لالخ نم ديدج نم
 ءزجلا نا :ةعاربلا ىهتنم ف بعلي يذلا ,ضيبالا
 ةمنو .ةيكريمالا ةلسلا ىف وه فيغرلا نم ردكالاو رخآلا

 ىلع روثعلا مدع يف لثمت قزاملا نا ةرهاقلا يف لوقدم نم

 .يطفنلاو يسايسلا حاجترالا ةظحل يف .ةزهاج لئادب
 ,ةينويهص ةهكن هل يكريمالا فيغرلا نا يف ةقرافملاو
 طقف سيل .عوجلل طوس وه ام ردقب اقمر دسي ال وهو
 يف ءيبرعلاو يموقلا لقثلا ىلا لم .ىألملا نجحعملا ىلا

 عمو .برغلا يف :ةينويهصلا عم عارص ةطيرخ
 حارص وه امم رثكا دوجو عارص .قرشلا يف ةينيمخلا
 0. تالامتحاو تاناهر ةحاس رصمو . دودح
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 اماع اجهن ضعبلا اهرينعي ةيلخادلاريزو تاءارجا
 !نوناقلا راطا ف ةموكحلا اهارتو

 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 فشك دعبف ...تامادصلا اميرو ,تامزالا
 دفولا ةفيحص ةوشر ةيضق نع باقنلا .

 يف ماعلا خانملا برهكتو ثادحالا ةرارح ةجرد تعفترا
 دوجوب دقتعت ةضراعملا بازحأف ...ةسايسلا ةحاسلا

 قيقلتب ةيلخادلا ريزو مهنتو .اهنيفصتل ططخم
 ةموكحلاو .ةضراعملا لاجر ىلا ةءاسالاو تاماهتالا
 ردب يكز ةيلخادلا ريزو دكؤيو ,تاءاعدالا هذه يفنت

 اهب موقت يتلا تاءارحالا لك ناو ةضراعملا ددهيال هنا

 .نوناقلا ةدايس قاطن يف يرجت نمالا ةزهجا

 صيرتت بازحالا ناكو ؛:ةروصلا ودبت نآلا ىتحو
 صيرتن اهرودي ةيلخادلاو .ةيلخادلا ةرازوب
 اذه نم قمعا ةروصلا نا ةقيقحلاو :بازحالاب
 تدب ةضراعملاو مكحلا نيب ةمزا كانهف ...ريثكي

 ةمكاحمف ؛ةكري سار ثداح ذنم ىلوالا اهرئاشب
 لكاشملا مكارت نع الضف .رطاخ ناميلس داهشتساو

 دقو .راغسألا عافتراو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 لصوو ةضراعملاو مكحلا ةمزا ةرارخ ةجرد تتوافت
 ريغ فارطالا ريذحتب كرابم سيئرلا مايق ىلا رمالا
 احضاو ادب اهمويو ...ةيسايسلا ةحاسلا يف ةلوؤسملا
 رصم يف ةيطارقميدلا ةبعللا دعاوق ىلع قافتالا مدع نا

 وحن رارمتساب اهعفديو لب ةمزالا هذه دوجو نم معدي
 .راجفنالا ةطقن

 ةعطاقم مث ةيردنكسالا ءاقل ءاج لاح لك ىلع

 ضفر دعب .ىروشلا تاباختنا ةضراعملا بازحا

 ةمزالا ةرارح ةجرد نم عفريل .باختنالا نوناق ليدعن
 دقف .ةيلخادلا ةرازو رود ةروصلا ةمدقم ف زربدلو

 .لصف حبصا رصم يف فيرخلا نا ل
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 تاباختنا ريوزتب ةيلخادلا ةضراعملا بازحا تمهتا

 اهتمهتاو ءينطولا بزحلا حلاصل ىروشلا سلجم
 ,اهتداقو ةضراعملا فحص ىلع «ىسسجتلا» ب كلذك

 اهتمهتا روصلاب ةمعدم ةلمح دفولا ةفيدحص تنفشو

 ردصا هسفن تقولا يف .دفولا ريرحت سيئر ةبقارمب
 ةلاحاب ارارق رصم خيرات يف ةرم لوالو ماعلا بئانلا

 بيذعت ةمهتب تايانجلا ةمكحم ىلا اطياض )41١(

 ريتعا يذلا رمالا .يمالسالا داهحلا ةعامج ءاضعا

 رارق رودص ىعدتسا يذلاو ؛هعون نم لوآلا ءارجالا
 ىلا نيمهتملا طابضلا لمع رارمتساب ةيلخادلا ريزو نم
 بازحا رارقلا اذه راثا دقو .ءاضقلا مكح ردصب نا

 رعاشللو نوناقلل دحت هنأب هتفصوو ةضراغملا

 لمعلا نع نيمهتملا ءالؤه فقوب تبلاطو .نينطاوملا
 لوح ينوناقلا فالخلا مغرو .مكحلا رودص نيحل
 بزح اهتمدقم يف و .ةضراعملا نا الا ةقباسلا ةيضقلا

 اهتزهجاو ةيلخادلا ةرازو دض اهتلمح تلصاو .دفولا

 ارخاس ايولسا دفولا ةفدحص تمدختساو ,ةفلتخملا

 ريزو نع اهثيدح يف ؛ةيفاحصلا ديلاقتلا نع اجراخو
 يف اهرارمتسا تدكا يتلا بيذعتلا عئاقوو ,ةيلخادلا

 .ةيرصملا نوجسلا
 ةيضق نع نمالا ةزهجا فشك ءاج راطالا اذه يف

 اهيلا انرشا يتلا .دفولا ريرحت سيئر بئان ةوشر
 ناب ةضراعملا فارطا نم اريثك عنقتل  يضاملا ددعلا
 ةضراعملا لاجرب عاقبالل هدادعا يرجي اريبدت ةمث

 ةمكاحملا ريس كلذ دكا دقو .مهتعمس ىلا ةءاسالاو

 لاحم نامضب نيمهتملا ليبس ءالخاب ءاضقلا رارقو
 دقو .ةيضقلا يف قيقحتلا ةباينلا ةلصاومو مهتماقا

 هل اراصتنا تقؤملا مكحلا اذه دفولا بزح ربتعا
 ةلصاومب ارارق دفولا بزحل ايلعلا ةئيهلا تردصاو
 مكحلا نيحل ةفيحصلا يق قلاخلا ديع دمقس لمع

 يخبل ريزو يشب يلا عام
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 مجاهت دفولا ةفيحص تجرخ امك .ةيضقلا يف يئاهنلا
 عاقيالل ةلشافلا هتالواحمو ةيلخادلا ريزو فنعب

 .دقولاب

 ةيساسح ردقي ناك ردب يكز ءاوللا نا حضاولاو
 ىلع رمالا ضرع هنا نلعا دقف كلذل ءدفولا ةيضق
 ناو ؛نيمهتملا ىلع ضبقلا ءاقلا لبق كرابم سيئرلا
 راشا دقف كلذك .هلمع يف رارمتسالا هنم بلط سيئرلا
 مارتلالا راطا يف ...» هنا ىلا روشنم ثيدح يف ريزولا

 اياضقلا نم ددع طبض ايلاح يرجي نوناقلا ةدايسب
 ,اهنيح يف اهنع نلعي فوس ةيبزحلا ءامسألا ضعبل
 حرطي نا نكمي يذلا ءاضقلا مكحل رمالا اهيف كرتيو
 تاسرامم ضعبل ىرخا ةيؤر ماعلا يارلا ىلع
 بالط عم حوتفم ءاقل ف ريزولا لاقو :«ةضراعملا

 هناو ,ةقفلم ريغ دفولا ةيضق نا ةيردنكسالا ةعماج
 بولسالا اذهب اهلاوما تزتبا ةكرش ٠٠١ كانه نا نيبت

 .«صيخرلا

 ىلع تيزلا بص ةباثمب تناك ةقباسلا تاحيرصتلا
 قحب فذق ةميرج دفولا بزخ اهربتعا دقف .رانلا
 عفرب نيدلا جارس داؤف عراسو ؛هتفيحصو برحلا
 بئانلا ىلا اغالب مدق امك .ريزولا دض ةيئاضق ىوعد
 ةيلخادلا ريزو تاحيرصت ضعب هيف ربتعا ماعلا
 ةضراعملا بازحا ءاضعال مهت لاعتفاب احيرص اديدهت

 ةباينلا نم دفولا وماحم بلاطو خمههاوقا مك ىلا فدهت
 هذه نم ةضراعملا بازحا ءاضعا ةيامح ةماعلا
 اذه ...ةيفسعتو ةملاظ اهنأب اهوقصو يتلا تاسرامملا
 دفولا نم ةلواحم نيبقارملا ضغب هربتعا ديعصتلا

 ,ةيلخادلا ريزو ةبقرب قلعت ةيسايس لكاشم ةراثال
 بئان ةوشر ةيضق ىلع ةمواسملل اهمادختسا يلاتلاب و
 اذه مادختسا وا .دفولا ةفيحص ريرحت سسئر

 مث نمو :ةيلخادلا ةرازو ةعمس ىلا ةءاسالل ديعصتلا

 ولو ىتح ةقفلم ةوشرلا ةيضق ناب ماعلا يارلا عانقا
 .نيمهتملا ةنادإب امكح ءاضقلا ردصا

 تارايتو بازحا ناف دفولا فادها تناك ايا نكلو

 ةسايس نم اهفواخم دادزتو ,ةمزألاب رعشت ةضراعملا
 ,ددشتلاب اهفصو نكمي يتلا ردب يكر ةيلخادلا ريزو
 ةكرحلاو ةيمالسالا تاعامجلا ةهجاوم يف ةصاخ
 ,رهشا ةدع ذنم ةسايسلا هذه تدسجت دقو .ةيبالطلا

 لوالا عوبنسالا ذنم ةيرصملا تاعماجلا يف تزرب امك
 بالط نم ددع ىلع ضبقلا يقلا دقف .ةساردلا نم

 ماحتقا دعب طويسا ةعماجب ةيمالسالا تاعامجلا
 ةروصنملا ةعماج بالط نم ددع ضرعت امك .ةعماجلا
 هذه ربعت له حورطملا لاؤسلا نكلو .لاقتعالل

 ريعت اهنا ما ؛ريزولل ةصاخ تارايتخا نع ةسايسلا
 تارتوتلاو لكاشملا ةهجاوم يف ةموكحلل ماع جهن نع
 ؟ةيعامتجالا

 . ةموكحلل ماع رابتخا هنا دكؤت ةضراعملا بازحا
 ةطشنا لك نا ةيموكحلا رداصملا دكؤت امنيب

 ةباقرو :نوناقلا ةدايس راطا يف يرجت ةيلخادلا
 ,نابعلل ةحضاو ةمزالا حمالم ودبت كلذ عمو . ةياينلا

 بولطملا سيلف .الهس نوكي نل اهنم جورخلا نا امك
 ةقثلا ةدوع وا ةضراعملا فوفص ىلا ةقثلا ةداعا

 لك لبق ,قافتالا وه بولطملا نكلو .بسحف ةيلخادلل
 رودو .رصم يف ةيسايسلا ةبعللا دعاوق ىلع .ءيش
 ةسرامم يف ةيبلغالا ىلع ةضورفملا دودحلاو ةضراعملا
 0. مكحلاب اهقح
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 نانا

 هتامزأو :ينيرقلا نرفلا نم ءزج ادريترا
 0 د همم هوب دوور دووم

 0 دلل

 يريترالا ميعزلا .يبس 0 نامثعل ناتي
 ةروثلا دئاق ءرامع وبأ »ب هبشتي نا فورعملا

 ىلع ضرحي يبس ناك اذاو .ةينيطسلفلا |”
 نإق ؛هب حيرصتلا نود هباشتلا اذه لثم ىلا حيملتلا

 طاقنلا درس يف :نوثدحتي يح «نولسرتسي هراصنا

 دح ىلا .نيتيصخشلا نيد ةكرتشم اهنا نودقتعي يتلا

 ةحقنم ةخسن وه يردترالا ميعزلا نا ءرملا هعم نظي
 !!ةينيطسلفلا ةروثلا دئاق نع

 ؛هراصنا فطاوعو يبس تابغر نع اديعب نكلو
 ميعزلا حلاصل نوكت نل نيصخشلا نيب ةنراقم ةيا نإف
 نم يبس نا حيحص .قالطالا ىلع يريترالا
 :ةيريترالا ةحاسلا يف لدجلل ةراثا رثكألا تايصخشلا
 ىلع ةماه تاردقو تاناكماب عتمتي هنا حيحصو

 ةيبرع فارطا ةدع عم ةبيط تاقالع ىلع ظافحلا
 تافص ىدحا هباشت ةفص هذهو .ًاعم نآ ىف ةضقانتم
 ءيش يأ يف ههبشي ال كلذ ادع ام يف هنا ريغ :«رامع وبأ»
 لعافلا يبس رود ناركن بعصلا نم ناك اذاو .رخآ
 .لمعلا يف ليوطلا هسفنو ,ةيريترالا ةحاسلا لخاد
 نم موب يف كلمي مل هناف ءهطاشنلاو ءاقبلا ىلع هتردقو
 هيسفن سيركت ىلع هتردق الو «رامع وبأ» ةييذاج مانألا

 .ةينيطسلفلا ةروثلا لخاد عزانم الب اميعز
 ةروثلا لخاد قاقشنا يا اقالطإ دقب مل ءرامع وبأ»

 ماع تأدب نا ذنم اهل زمر لازي امو ناكو ,ةينيطسلفلا
 اوناك نيذلا مه «:نورخآلا» .اذه انموي ىتحو 6

 .ءرامع وبا» ةدايق نع تامزالا مايا يف نوقشني امئاد
 ايبعش ادييأت زوحت ال ةيلقا نولكشي امئاد اوناكو
 لوآلا « سا هنأب هفصو نكميف يبس اما .ايدج
 حالس ىلا اجلي ناك ذا .ةيريترالا ةروثلا لخاد
 ؛«دحوملا ميظنتلا»ل هتدابق نا دحو املك .ءقاقشنالا»

 رداوكلاو تادايقلا رئاس ةضراعم ىقلت تادب
 ةيبرعلا هتاقالع مدختسبي نا لدبو .دعاوقلاو

 يبس نإف ,ةيريترالا ةروثلا ةحلصمل ةحجانلا
 ةيصخشلا هتدايق ةحلصمل تاقالعلا هذه مدختسي
 ةيريترالا ةيضقلا ةحلصمل مث ؛الوا ةيتاذلا هتاحومطو
 .اهناث
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 اعتايبوياو .ةيريثراا ةروثلا ذاروأ ين وعسل ةوارشلا
 ا م ل ا ا د ا 00

 اهدلا ةيعاد مهأ ناكف .ةيريترالا ةروثلا لخاد ةدحولا

 ف هتالاغم نا دقتعي ناكو .اهتطفاي اوعفر نيذلا زرباو
 فوس ةيردترالا ةروثلا تاميظنت ةدحو ىلا ةوعدلا

 ميظنتلا» ىف لوألا صخشلا نوكن نا يف هدعاسنت

 اذا عقاولا ىلا اهقيرط دجت تاحومطلا نكلو .«دحوملا
 هذه نا يبس فشتكا امدنعو .ىوقلا نيزاوم اهتدناس

 ةكرح ىرخا ةرم داق هحلاصل تسدل نيزاوملا

 ؛«دحوملا ميظنتلا» نم هراصنا عم جرخو ةيقاقشنا

 ةهبج ميعز سيردا هللا دبع نا اهدافم ةيهاو ةجحب
 بيرهت يف نيطروتملا دحا وه ةيريترالا ريرحتلا
 قافتالاب ,نادوسلا بونج ربع ايبويثا نم ءاشالافلا»
 دمحم رمع قياسلا ينادوسلا سيئرلا بئان خم

 .بيطلا

 هلاوقا اوقدص نيذلا مه طقف يبس راصنا عبطلاب

 ةيردترالا ةروثلا تادائبق ناو اصوصخ .هتاماهتاو

 هنا ًامامت نوفرعمب .اهتاميظنت فلتخمب ء.اهرداوكو

 هذه يف طروتلا سيردا هللا ديع ةحلصم نم سيل

 رمعب هطبرت تناك يتلا ةبيطلا تاقالعلا مغر ,ةرماؤملا
 :ةرم ةيرخسي هتاماهتا اوليقتسا كلذلو .ببطلا

 دانعا يتلا ءءادوسلا تكنلا» عون نم اهنا اوربتغاو

 رخآلاو نيحلا نيب اهقلطي نا يريترالا ميعزلا اذه
 .ةيريترالا ةحاسلا جراخ ةمئادلا هتالوج لالخ

 روعشلا قالطالا ىلع فخت مل ةيرخسلا هذه نكلو

 ىلا أددجم يقاقشنالا قطنملا ةدوعل ةجيتن ةرارملاب

 دحوملا لمعلا نم ةريصق ةلحرم دعب .يريترالا لمعلا

 ىرخاا ةرم تبلغت اذكهو .دحاو ميظنت راطا نمض

 ىلع ةيصخشلا تافالخلاو ةيسايسلا تاضقانتلا

 ديحوت يف ةكرتشملا نييريترالا ةحلصمو لقعلا قطنم
 رايهنالا ةلاح نم مهتيضق ذاقنال يلاضنلا راطالا

 قيقحت نود تلاح يتلا تاقاقشنالا يشفت نع ةمجانلا

 .ةيضاملا لحارملا لاوط رصن يأ

 قطنملا ةدايس نا لوقلا ملظلا نم نا كش الو

 .ةديدج ةلمحل دل ةذعلا ذهن

 ىلا ةدعاصتملا 1 توتير ةنحوق يبس بكر دقل

 ةروثلا» حاجن مدع يف دنحولا لماعلا يه ؛«يقاقشنالا»

 دض يدج رصن يا قيقحت يف ,ةيسنملا ةيبرعلا
 رود بعل قطنملا اذه نكلو .يبويثالا لالتحالا

 اليه ماظن حاجن يف ءىرخا لماوع ىلا ةفاضا ,ايسيئر
 ناك ةعساو ءازجا ىلع هنرطيس تيبثت ةداعاب مايريم
 ةرسحب نوركذتي نويريترالاو .ايريترا نم اهدقف دق
 مهضعب رودص ىلا مهقدانب نوهجوب «راوثلا» ناك فيك

 نشت ابابأ سيدأ هيف تناك يذلا تقولا يف .ضعبلا
 ةيريترالا لئاصفلا لمجم ىلع ةعساو ايركسع اموجه
 داعأ اذكهو .تانينامثلا علطمو تانيعبسلا رخاوا يف

 ةيساسأ لصافم ىلع هتضبق ماكحا يبويثالا ماظنلا
 ةيريترالا ةروثلا نا عيمجلا نظ نا دعب ايريترأ نم
 .رصنلا نم ىندأ وأ نيسوق باق تحبصا

 مل ةيريترالا ةروثلا نوك لوح فالخ يأ كانه سيل
 تعلدنا نا ذنم ؛ةيبرعلا لودلا نم قاكلا معدلا لثت
 نكمي ال ةقيقح هذهو .اذه انموي ىتحو 1451١ ماع
 ةيريترالا ةيضقلا فورظ نع ثيدحلا نيح اهلهاجت
 ةيريترالا ةروثلا لخاد تافالخلا نكلو .اهتاروطتو
 .ينرعلا لهاجتلل رخآلا هجولا امثاذ تناك اهسفن

 يساسألا لكشلا يه تافالخلا هذه نا لوقي نم كانهو

 (يبرعلا لخذتلا وا) يموعلا ءمعدلا» نضعب لاكشا نم
 .ةروثلا هذه يف

 تناك اهتريسم ةيريترالا ةروثلا تادب امدنعو
 نم ةئثس ١6 نم رثكا دعب و نآلا اما ,ادحوم ًاميظنت

 تارادت ةدع مضت لئاصف ةعبرا ىلا تلوحت .حافكلا

 ,ايريترا ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا) ةيدئاقعو ةيسايس
 :.ةيبعشلا ريرحتلا تاوق .ةيريترالا ريرحتلا ةهبج
 دؤت ملو . (ةيبعشلا ريرحتلا تاوقل ةيروثلا ةنجللاو
 ىلا لئاصفلا هذه تادايق نيد ةلصاوتملا تاءاقللا

 دح ىلا لصت انايحا تاقالخلا تناك لب ءاشديحوت
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 ةدحولا ىلع لئاصف ةتالث تقفتا امدنع كلذل .لاتنقالا

 ريرحتلا تاوق .ةيريترالا ريرحتلا ةهبج) ةيميظنتلا
 نويريترالا رشبتسا (ةيروثلا ةنجللاو ,ةيبعشلا
 ةهبجلا مض ىلا راصي ناب اوبلاط مهنكلو ؛اريخ
 ةداق نكلو .ةدحولا عورشم ىلا ًابضخبأ ةيبعشلا

 ىوقا يقروفا سايسا مهسار ىلعو :ةيبعشلا ةهبجلا
 ججح تحن ةدحولا جمانرب اوضفر .مهنيب ةيصخش

 ا

 11م1 ملا هرخطعتطات معئصتت - 19

 ةدوع نم نييريترالا فوخ بلغت ام ناعرسو .ةيهاو
 ةدحولا ع وريشم ةيدجب مهلؤافت ىلع ؛قاقشنالا» ةمغن
 فيك نيعلا مأب اوآر نا دعب اصوصخ .اهجمانربو
 يذلا رجاحلا رود بعلت ةيصخشلا تافالخلا تادب

 لئاصفلا جامدنا جمانرب زاجناو ةدحولا مامنا عنمب

 .ثالثلا

 ذنم هفقوم مسح دق يبس حلاص نامثع ناك اذاو

 دبع نإف .«دحوملا ميظنتلا» نم جرخف ىل وألا تايادبلا

 هتربخو هتيشافو هئاهذب فورعملا سيردا هللا

 يبس ج ورخ نم ديفتسي نا لواح ؛ةليوطلا ةيركسعلا
 نم ناك اذاو .دحوملا ميظنتلا ةدايقب دارقتسالل

 «حاير» ناف .ه:ىنمتي ام لك» ءرملا كردي نا بعصلا
 ,نفس» يهتشت ام سكع ىلع تراس ىوقلا نيزاوم
 لالخ ترج يتلا تاباختنالا يف تحجن دقف .سيردا

 دبع اهمعد يتلا ةمئاقلا دحوملا ميظنتلل ريخألا رمتؤملا
 ريرحتلا تاوقل ةيروثلا ةنجللا دئاق) يناليجلا رداقلا
 نامثع قباسلا اهدئاق لايتغا دعب اقباس ةيبعشلا

 7 اح

 .يريترالا جافكلل يموقلا دعبلا :يئاليجلا رداقلا دبع
 ظ

 داكي هنا ىأر يذلا سيردا ةرئاث روثت نا دب ال ناكو
 يف جئاتنلا يتأت نا ىلع نهار يذلا وهو .ءيش لك دقفبي
 نم ناك كلذل .هحلاصل ؛دحوملا ميظننلا» رمتؤم

 ميظنتلا» لخاد نم هموصخ ةحازال ةيركسغلا هتربخو ةيرمآتلا هتيلقع ىلا اجلي نا يعيبطلا
 يناليجلا رداقلا دبع لايتغا ةلواحم لالخ نم «دحوملا
 انه نمو .نيرخآلا نييريترالا نييدايقلا ضعبو
 الواحم .ايلاح جرادلا تارباخملا بولسا هدامتعا

 ةطساوب نيرخآ نييدايقو يناليجلا ةرايس ريجفت
 بونجب السك ةنيدم عراوش دحا يف هجوملا يكلساللا
 هذهب فلكم لا ضخشلا ةربخ مدع نكلو .نادوسلا

 يف مهاسو .ةاجنلا ىلع هقافرو يناليجلا دعاس ةيلمعلا
 نيذلا رود فاشكناو قروفا ىعديو يناجلا حاضتفا
 .ةرذقلا ةمهملا هذهب هوفلك

 هذه ريثت نا وه نايسحلا ف نكي مل يذلا ءيشلا

 تارهاظتب اهسفن نع تربيع ةيميلقا لعف دودر ةيلمعلا

 ةرورضي ةبلاطم السك ةنيدم عراوش يف تراس ةيوفع
 ةيريترالا لئاصفلا اهبكترت يتلا تازواجتلل دح عضو
 ىلا ةينادوسلا تاطلسلا تعراسو .ةروثلا مساب
 لجأ نم :ةيوفعلا تارهاظتلا هذه نم ةدافتسالا

 لئاضصفلا هذه ىلع رخاب وأ لكشب ؛ةرطيسلا»

 .ةيريترالا
 تاطلسلا نا لوقلا يف ينادوس يسايس ددرتب الو

 يبونج يف علدنملا درمتلاب ةروشحملا ةينادوسلا

 عمجت» نا ديرت ؛:يبويثالا ماظنلا همعدب يذلا .دالبلا

 يف فادها ةدع قيقحتل اهدي يف ةيريترالا ةروثلا قاروا
 ,ادناث .لئاصفلا هذه ةدارا ىلع ةرطيسلا ,الوا :اعم نأ

 .اثلاثو .ايبودثا ىلع طغضلا يف اهنم ةدافتسالا

 لوبق لاح يف بونجلا يف حلسملا درمتلاب اهتضياقم
 اذه دكؤنو .«ةضداقملا هذه لثمل ابابا سيدا

 ةيريترالا لئاضفلا ىلع ةلمحلا نا ينادوسلا يسايسلا
 يكل ؛:ةيوفعلا لعفلا دودر دودح اريثك تزواحت

 قاروألا عسض ول تاطلسلا هذه ةطخ نم اءّرح حيبمصت

 ةرشابم تاضوافم ةبأل [دادعتسا .اهبدج يف ةيريترالا

 ِق يبويثالا ماضدلا عض ثدحت دق ةرشايم ريغ وأ

 .ليقتسملا

 نا نيقيلا مكح يف تاب هنا يسايسلا اذه ىريو
 دقف دق غناراغ نوج ديقعلا هدوقي يذلا حلسملا درمتلا

 فعضلا عقوم يف وهف يلاتلاب و .همخزو هتوق نم ريثكلا
 .يبوبثالا ماظنلا نم هاقليب يذلا فيثكلا معدلا الول

 ةروثلا نا دقتعت موطرخلا يف ةمكاحلا تاطلسلاو

 متت فوس تاضوافم ةبآ نم اءْزَج نوكتس .ةيريترالا
 مل مايريم اليه ناو اصوصخ .يبويثالا ماظنلا عم
 يذلا ءاقللا لالخ ةيضقلا هذه نع ثدحتلا يف ددرتي

 لالخ يدهملا قداصلا ةموكحلا سيئر نيبو هنيب ىرج
 .ابابأ سيدال ةريخالا هترايز

 نآلا ىتح فرصتت يتلا ةيريترالا ةروثلا طاسوا

 دودحلا ىصقا ىلا نواعتلاو سفنلا طبض ةدعاق قفو
 .اهفقوم ةجارحل اهنم اكاردا ةينادوسلا تاطلسلا عم
 ةيريترالا ضرألا ىلع لعافلا اهدوجو نا ىلع نهارت
 باسح ىلع ةمواسم ةبا ماما اقئاع نوكي فوس اهتاذ

 نا الا .موطرخلاو ابابا سيدا نيب ةيريترالا ةيضقلا
 ملاع يف قباطتت نا يرورضلا نم سيل تانهارملا
 يدؤي دقف .يقدقحلا تاروطتلا ىحنم عم ةسايسلا

 باقعا يف نادوسلا يف ةيريترالا لئاصفلا ىلع قييضتلا
 يبويثالا ماظنلا ءاظطعا ىلا .فيرخلا مسوم ءاهتنا

 تأادب ةديدج ةيركسع ةلمح نشل ةيبهز ةصرف

 .حوضوب زريبت اهعئالط
 نم نوصلخملا حرطبي انه !؟قزاملا نم ج ورخلا فيك

 مغر :ةروثلا لئاصف ةدحو ةعوضوم اددجم نييريترالا
 ةريبكلا ةمزالا نم ءزج وه مهتروث قزام نأب مهكاردا
 ةحاس لاز ام هرابتعاب «يقيرفالا نرقلا» فلت ينلا

 لخادت نع ةمجانلا تاعارصلا حيرفتل ةيسيئر

 يه ةقطنم يف ةيلودلا لماوعلا عم ةيميلقالا لماوعلا

 اهجيلخب ةييرعلا ةريزجلا نم رجنح ىدم دعب ىلع
 []1.بهنلملا

 دعسأ ىلع حجان
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 ءارحصلا عازن لوح ةدحتملا ممألل ةعبارلا ةنجللا عامنجا دعب
 ا ا... ا 5 فسرت د رين د06 د ا ااا 0 00 تت اا مي

 اهسانم ةورا يف ةيرعلا رجلا ةيسامؤللدلا
 !«عفاول رسبألا» ةؤرا يأ هرسفسما ل...

 ا ا ل ل اا 7-5 0 5 2” 5 آ

 فرط نم ةراخلا لبقبال عزنا دوس قيرطلاو
 00 ميديم 1 ه0 وسد 7 د دنقلا 0اا7» جا # هج 0ك

 .رامعتسالا ةيفصت اياضقي ةصاخلا ةعيارلا ةنجللا ةدحتملا ممألا ْق يضاملا 0 تعمتجا

 ماعلا اذه عامتجا زيمتو .رئازجلاو ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا نيب ةيبرغلا ءارحصلا عازن سرادتل
 اهلامعا: ةياهث يف تردصو.:يضاملا ماعلا اهلامعا نه ةباحتسا نلعا' يتلا ةنجلل برغملا 'ةعظاقمي
 نم «ويراسيلوبلا» ةعامجو برغملا نيب :نكمم تقو برقا يف ؛:ةرشابم تاضوافم حتفب بلاطت ةيصوت
 باقم انويص ؟؟'ةيبلغا له ةيصوتلا تزاص دقوةسرغلا ءارسنسلا ف مكاقلا ع اذتلل ةياهت عمضو ل جا
 يف ءاضعالا ريغ ةيبرعلا لودلاو ةيبرغلا لودلا اهنيب نم تيوصتلا نع ةلود 51 عانتماو نيتوص
 .ةيقيرفالا خدحوولا ةَمظْعَم

 ءوض ىلع ءارحصلا عازن روطت يف ةقلح رخآ نع يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتكي يلي ام يف
 قفالا ىلا الؤنضو ةنيسباسآلا هقئاونش

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك
 كهنا يذلا ءءارحصلا عازن دوعب ديدج نم أ ليا

 يف حرطيل .اعيمج نييسايسلاو نييسامولبدلا
 ةدحتملا ممالل ةعبارلا ةنجللا تالوادم

 /لوالا نيريشت ٠ يفف .رامعتسالا ةيفصتب ةصاخلا

 نم ١5 ةطقنلا ىلا ةنجللا تلصو مرصنملا ريوتكا

 نا نود ءروكذملا عارفلاب ةصاخلا لامعالا لودج

 داكي عوضوملاف .ركذي ءيش ىلا ةقيقحلا يف .لصوتت
 ,.ةطرخنملا فارطالاو , اهسفن ةنجللا مدق اميدق حيصي

 ديقعت يف ديزي امب اهفقوم يف ةبلصتم .اهضعب ريغت ناو
 ةيسامولبدلا قرطلاب عازنلل لح ىلا لوصولا
 .ةيملسلاو

 ١443 يتاث نيرشت 7 - ١167 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ان

 .ايلاح هيف دمجي يذلا قلغملا

 اكملا ؛ ةياهنلا يف .لظت ةعبارلا ةنجللاف لك ىلعو
 عازنلا اذه يف ةيسايسلا ةباطخلل مئالملا ديحولا
 اتقؤم هنم صلختت نا يف تحجن يتلا يهو .كئاشلا
 اميف بيرقلا سمألا ديلو هناكو ىرخا ةركاهيلا دوعيل
 لالتحالا ةرتف ىلا عجري ليوط خيرات هعم اهل نا
 ةيقاسلاب ةامسملا ةيوارحصلا ميلاقالل ينابسالا
 لالخ .برغملا ناكو .بهذلا يداوو ءارمحلا

 ةيفصتب بلاطملاو يكتشملا فرطلا وه تانيتسلا
 تلج يتلا اينابسا ةهجاوم يف ةقطنملا يف رامعتسالا
 ةريسملا نالعا بقع 191/5 ةنس ةياهن نم ءادتبا اهنع
 يف برغملا ةدارال ,ةدسجملا ةيبرغملا ءارضخلا
 .ةيبرغلا ءارحصلا عاجرتسا

 راجلا ةصاخو :ناريجلا نيب نكي مل نيحلا كلذ يف

 اما .قحلا اذه يف برغملا عزافي نم (رئازجلا) يقرشلا
 قياسلا سيئرلا مكح دهع ىلع .؛ايناتيرومل ةبسنلاب
 مسقلا ءاهيلط ىلع ءانب ءاهل لوح دقف ؛هداد دلو راتخملا

 ,بهذلا يداو لمشي يذلا ءارحصلا نم يبونجلا

 اهيف داس نا يبرغملا نوفنلا ثمل ام يتلا ةقطنملا يهو

 اهتمصاع نمو .ءاهنم يناتيروملا باحسنالا رثا
 دمحم سيئرلا مكح ةرتف يف .ةصاخ ةفصب .ةلخادلا
 ةسايسلا هذه .ةيرئازجلا طوغضلا ةجيتن ةلاديه دلو
 سيئرلا هعطق مازتلاب لختل 141005 ذنم تريغت
 مدعي هسفن ىلع نيدموب يراوه لحارلا يرئارجلا
 لياقم ءارحصلا عاجرتسال برغملا يعس ةلقرع
 لح داجيا اهنيب نم ةيسايسو ةيداصتقا تايوست
 تماق يتلا ةيدودحلا ةنيدملا) فودنت لكشمل يئاهن
 ,19577 ماع رئازجلاو برغملا نيب اهبيسب برحلا
 ةيوسن راظتنا يف يبرغملا شيجلا اهنم بحسناو
 . (ضوافتلاب ةيملس

 عفادملا اهسفن رئازجلا تبصن 1416 ةنس ذنم
 نيب اومظن نييوارحص نايتف ىوعدل ينبتملاو
 يف .يركسعلاو يلاملا امهمعدبو :نييبيللاو نييرئازجلا
 ةهبجلا يا (ويراسيلوي) اهسفن ىلع تقلطا ةهبج
 ,بهذلا يداوو ءارمحلا ةيئقاسلا ريرحتل ةييعشلا

 هنم بولطمو .ريغلا يضارأل النحم برغملا تربتعاو
 فيشرا نا دب الو هئانبأل يوارحصلا بارتلا ءالخا
 ظفتحي لازي ام ةدحتملا ممالا نم ةعبارلا ةعاقلا
 ىدل .يرئازجلا ريفسلا يواجبلا ديسلا ةعفارمب
 ةينوناقلا تايثيحلا ضرعتسي وهو ةيلودلا ةمظنملا
 يف ةيرئازجلا ةحورطألا» ةيمست ذئذنم لمحيس امل
 ظفتحي هتاذ فيشرالا نا امك . ءءارحصلا عازن
 دبع يقوقحلا ةيسانملل يبرغملا ثوعبملا ةعفارمب
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 يف ءاضقلل ىلعالا سلجملا سيئر :نولج نب ديجملا
 تابثا ىلا هبناج نم ىعس يذلا .قباس تقول . برغملا
 ةيخيراتلا ةعيبلا ديلاقت ىلع ًادانتسا يبرغملا قحلا

 ,ةيبرغملا ةيزكرملا ةطلسلاو ةيوارحصلا لئابقلا نيب
 لدج لاجم ناك ام وهو :ىرخالا طباورلا ىتشو
 لدعلا ةمكحم ةليوط عيباسال هتشاع ليوط ينوناق
 .ياشهالب ةيلودلا

 يفكي ام ىلع اهيدل ناك ةعبارلا ةنجللا نا قحلاو
 نا ةيلاوملا ةنسلا يف عطتست ملو ةكهنم تافلم نم
 ,اهتاذ تاعفارملا ىلا عمتست يهو .ةدحاو ةوطخ مدقتت
 عازشلا فلم ليحا نيح اقح لمحلا اهيلع فخ دقلو
 ابابا سيدأب ةنقيرفالا ةدخولا ةمظنم ىلا يوارحصلا

 حلاضل ةيقيقح ةيضق ىلا نمزلا عم لوحتف
 ىلع ناهر درجم ناك نا دعب .رئازجلاو ويراسيلوبلا
 كحم ىلا لوحت عازنلا اذه نا لب ءيسايس لوهجم
 بناج يف اهلمكأب ةراق ةيجيتارتسال نيرمتو رابتخا
 ىرخا ةعيرذ ىلا لوحتو .ةيسايسلا تارايتخالا
 يف و ؛ةياهنلا يف ىدا ام اذهو :ةراقلا ميسقت يف ناعمالل
 ةيروهمجلا» لوبق ىلا :ةيسايسلا تاديازملا مضخ
 ةدحولا ةمظنم يف ةوضع ؛ةيوارحصلا ةيبرغلا
 ىوس رايتخا يا برغملل كرتي ملو ,ةيقيرفالا
 دق رئازجلا تناك اذا ةيساموليد ةكرعم نم باحسنالا
 يف وه اهبسك دقف تاررقملابو سيلاوكلا يف اهنبسك
 ةثالثب طيحت ةينما ناردج ةماقاب اهسركو ناديملا
 ةعدنملا فارطالا لثمي ام ع ومجم يا :ءءارحصلا عايرا

 .اهنم ةعفانلاو

 يف لعفلاب . تلشف دق ابابا سيدا ةمظنم نوكت ذاو
 فلملا لحري .هب ىلوالا ةينعملا ربتعت عازنل لح داجيا
 يد ديسلا بتكم قوف عضويل كرويوين ىلا اددجم
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 ةدحتملا ممالا ثح :فويض ودبع

 عم يقيرفالا لشفلا ةليصح لك هلخادبو .راليوكا
 فويض ودبع يلافنيسلا سيئرلا نم ةصاخ ةقرو
 حار عوضوم كيرحتل ةدحتملا ممالا ماع نيما ثحن
 ةحلسالاب قلعي ادصلا حار ام لثمب هب قلعي رايغلا
 ضفن لجا نمو .لطابلاو قحلاب هنع عفادت يتلا
 تارواشملا تمت يممالا لفحملا ةعاجن تابثاو .رابغلا
 ىلا ,ةياهنلا يف :تداو ,ةينعملا مصاوعلا نيب ةليوطلا
 برغملا نيب ةرشابملا ريغ تاضوافملاب ىمسي ام ماظتنا
 ممالا ىنبم يف تئافلا عيبرلا يف ؛ويراسيلوبلا ةهبجو
 راوحلا نم ةطحملا هذه ليصافت تناك اذاو .ةدحتملا
 رئازجلا نا وه انه هيلا هيبنتلا يغبني ام نإف ةفورعم
 طيطمتل .اهيعس لصاوت يهو لب , ىعست تناك امنا

 دهاشملا نم ديزم ديلوتو .ةيسامولبدلا ةرطسملا
 عمتجملا لك لعجي يذلا تقولل ايسك اهيف تاقلحلاو
 ةيمتحبو , ءاتفتسالا قيبطت ىودج الب عنتقي يلودلا
 نييوارحصلا عم رشابملا ضوافتلا ىلع برغملا ماغرا
 ةيرورض ةلحرمو ,عزانم الب مهب افارتعا دعيس امم
 بارت ميلستل .عمتجملا اذه راظنا ماما هيلع متحت
 رابتعا نودو .ةيركسعلاو ةيرادالا هتوق هيف نميهن
 بارتلا تنطوتسا ينلا كلنو ةيلاوملا ةيرشبلا ىوقلل
 :ةيرئازجلا ةبعللاو ينابسالا لالتحالا باحسنا ذنم

 يسامولبدلا كاهنالا ةطخ يف صخلت نا نكمي ءامومع
 اهيف راهني ةنيعم ةظحل ىلا لصت نا ضرتفي يذلا
 لفحملا يف ,تلصح .ةجردتم ةبعل يهو هجاوملا فرطلا
 ةنجل لمعو يبورين تاررقم ىلع ءانبو .يقيرفالا
 ريرقت قحب برغملا رارقا ىلع راطالا اذه يف ءامكحلا
 ناك ام وهو :ءاتفنسالا قييظتو ءارحصلا يف ريصملا

 ىلع تلصحو ,قداسلا ٍِق ,البصفتو ةلمح :هضفري

 نم لودو اهتيبلغا يف ,ةيقيرفالا ةعومجملا فارتعا
 ىلع .زايحنالا مدع ةكرخ راطا يف . ىرخا تاراق
 ,فودنت تاميخم يف ميقت ينلا ةيروهمجلاب فارتعالا

 ةيسامولبدلا هتبكترا اطخ ربكا ناك مهنم ةلفغ يف و
 ةمظنحم قف يوارحصلا دعقملا عارتقنا وه ةيرئازحلا

 ةطخ :ةظحللا هزه ذنم ؛اوضهجا دقل ءابابا سيدا

 ةعانملا نم هيفكي ام كلتمي برغملا نا نيسانتم اهلمكاب
 ةيزكرملا ةلودلا رئاوت نم انرق رشع ةعبرا اهلقا سيل)
 ال يكل (كلذ ىلع امود يناثلا نسحلا كلملا حلي امك
 لفحملا نم باحسنالا عفديلو لب ,ةلزع يأاب سحي
 تاكيتكت ضعب رييغت ىلا يقيرفالا يسامولبدلا

 قنع ,ايناث .ىولي يكلو .الوأ .هتيجيتارتسا
 نود اهدحو عراقت اهكرتي ناب ةيرئازجلا ةيساموليدلا
 لطب ةيلحلا ىلا اهيف لزني ةكرعم نم ةوشن ياو .لزانم
 حبضا يتلا ةيبرغملا ةيسامولبدلا هتررق ام اذه :درفم

 نم بحسنت نا ءاهطويخ ريسي نم وه يبرغملا كلملا
 دعب يضاملا ماعلا يف اذه تلعف دقو .ةعبارلا ةنجللا

 يف كراشت ملو .برغملل ةضهانم تارارق ىلع تيوصتلا
 ,ةقباسلا تارارقلا تدكا يتلا ماعلا اذه ةنجللا لامعا

 ديكاتلاو نيعزانتملا نيب رشابم ضوافت ىلا ةوعدلا يا
 ةحئاللا ىلا !ادانتسا نييوارحصلل ربصملا ريرقت ىلع

 .ةدحتملا ممألل 4

 رارمتسا نم ىودج يا .اذه دعب لعاسنن نا انلو

 تيبثت وا كلت اهتاررقم رادضا يف ةعيارلا ةنجللا

 لسلسمب رضت وا ضراعتت دق فقاومل ءاضعالا

 ماعلا نيمالا هضوخي يذلا ضوافتلاو ةطاسولا

 ةصاخو ءاتفتسالا قيبطت ماما ةصرفلا ةحاتال يممالا

 رظنا) عوضوملا لوح ارخؤم همدق يذلا ريرقتلا دعب
 نا عبطلاب ؟ (؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» نم يضاملا ندعلا

 نم ةقلح داقعنا عنم عيطتسي ال راليوكا يد ديسلا

 ةحورطالا رصانت تاوصا متك الو هتمظنم تاقلح

 طغض ةادا هل رفودس اذه ناك اذا ةصاخ ةيرئازجلا

 ناشب ةمزاللا «ةنويللا» ميدقتل برغملا ىلع ةديدج
 اذه عفدي نلا نكلو .ءاتفتسالا ةرطسم تاءارحا

 .ةيرئازجلا ةيعلل انطفتم تاي يذلا ,برغملا كلسملا

 .:ةنوبدل لك نع عجارتلا وا عاننمالا ىلا ,ءاهراودا لماكب

 نل عزانم الب عقاو وهو ءعقاولا رمالا» ب ثبشتلاو
 ةيسامولبدلا بساكملا لصاوت هتبالص نم حزحزي
 . ناشلا اذه يف ةيرئازجلا

 لحل قفا يا مادعتناو :دودسم قيرط وهف ؛ نذاو

 قيرطلا ةنا لجا .اماع رشع دحا ذنم انمرم ىسما لكشم

 .احسفنم هقفا لعحجل انه :تادنمتلل لاجم الو ؛دودسملا

 يا نا فورعم :ةيركسع ةرماغم ةبا عيطنست ال امك

 نم ناك اذاو اذه .اكلاس هلعهجت نا .اهيلع مدقب نل دحا

 ةمئاقلا ةسايسلا يف ةقيقحلا قطنمب ثدحتلا بعصلا

 ةمث ناف .فقاوملا بالقناو ةنهادملاو ةغوارملا ىلع

 عازن لسلسم قابس يف ءيش لك مغر ةديكا ةقيقح

 دقو ةيرئازجلا ةيسامولبدلا نا ف نمكن ءارحصلا

 ةهجاومي اهل لبق ال اهيساكمو اهطاشن ةورذ تغلي

 هلعجب ةليفكلا تانامضلا ىلع رفوتت ال ءاتفتسا

 نا يهو ..فودنت يبيوارحص حلاضل وا اهحلاصل

 مايخ داتوا نهت نل ةراسخلا ناف ناهرلا اذه ترسخ

 رصق» راوسا اهعم لملمتت دقو لب اهدحو فودنت

 له ,؛برغملا نع اذامو .ةمصاعلا رئازجلا ىف ءبعشلا

 اذه لثم نارسخل ةسسايس «ةيلياقد هبدل رفوتت

 نودو :«ةيبارتلا ةدحولا» طرخ كلذ نودف الك :ناهرلا

 ةعبرا ةيرارمتسا يناثلا نسحلا كلملا قطنمب كلذ

 0...ةيزكرملا ةلودلا نم انرق ريشع

 1943-١" ينأث نيرتشت 147-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 05200 25200000 ا7ا7و 00000 ا 0 ل

 عئاننلاو ..ةيروص ةيددعت
 !ىروتسادلا ب ءرغا حاصل

 ا تو ل ننس م

 !ةفيعض :١ ةضراعم .لياقم ايوصخ .ءطخأ ا نم ةلماكلا ةافتسالا ديجي يراتيلاتوت مكح
 ا ية رد و فضا و

 سنوت اهتفرع يتلا ةيسايسلا ةكرحلا تهجتا

 ساسألاب :,مرصنملا ربوتكا /لوألا نيرشت يف
 ال نينثا نيلاؤس نع ةلجاعلا ةباجالا و وحنا
 ليقتسم لوألا صخي  نآلا ىتح لقألا ىلع امهل 59
 يناثلا صخيو لخادلا يف ؛ةيسايسلا ةيددعتلا»
 .جراخلا يف ةقياسلا تامازتلالاو تاقالعلا لبقتسم

 ةكرح تلفح .يضاملا نيرشت رهش لاوطو .اذكه
 ةعباسلا ةرودلا نيوانعب أعم ةضراعملاو مكحلا

 .:اهتاجافم»و ةدقعملا اهتايثيحو ةيباينلا تاباختنالل
 يداهلا فارشأب ةيسنوتلا ةيسامولبيدلا تدهش امك

 .امورو طابرلاو رئازجلا نيب ةثيثح ةكرح كوربملا
 .ةمداقلا تاكرحتلا نم ةلسلسل ةئادب

 ةعيلطلا» نم ددعلا اذهو .لخادلا ديعضص ىلع

 نيرشت ١ تاياختنا نوكت .ءىراقلا يدي نيب ؛ةيبرعلا
 اذه حص اذا ءاهرارسا», تفشك دق ةيناملربلا يناثلا
 دادعالا تفنتكا يتلا تاسيالملا ةلمج راينعاب ريبعتلا

 .اهدعومل

 ,1969 ذنم ةيروهمجلا ةايح ىف ةرود عباس يه

 ,ةيسايسلا دالبلا حمالم تريغت خيراتلا كلذ ذنمو

 .ىرخا ترهظو زومر تباغو .تاموكح تبقاعنو
 ريغتي مل هتاذ وه «تاسسؤملا» رهوج يقب لباقملابو
 فارسشالا ديس لظ .ةظحل بغي مل يذلا ةبيقروبف
 لظو :اهيلع تارط يتلا تاريوحتلا لك ىلعو اهيلع
 اهتشاع يتلا تاقاقشنالا مغر  يروتسدلا بزحلا

 تارودلا لك ىلغ ديحولاو لوألا نميهملا

 .جئاتنو اعارتقاو احيشرت
 مئاتنلا ةفورعم تارود

 اعيرذ الشف ةرتفلا كلت ويعويش لشف ه4 ةرود يف

 ةنس مهيزح رمتؤم. يف هومدق يذلا يتاذلا دقنلا مغر
 ,ميعن» يف ةقثب لوخدلل ًاديهمت هوداراو .6ا/
 حيتفتملا يرصعلا اهروتسدب ةيتفلا ةيروهمجلا
 يف دعاقملا لكب روتسدلا بزح رثاتساف .يطارقميدلاو
 .«ةمألا سلجم»

 ,"7 ماع رخآ دالبلا اهتدهش يتلا ثادحألا دعبو

 تحت يراوتلل يعويشلا بزحلاب تضفأ يتلاو

 ١143 يناث نيرشت ١85-5 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١ ؟

 اهدعبو ..تاباختنالا لبق سنون يف يسايسلا عضولا

 يلج لاا د ا“ ا ا

 طمت ىلعو :ةرداصدتا) يقدب .رظحلا ا مق

 تاونس سمخ لك نومظني .ةيراتيلونلا ةمظنألا
 ةديرفلا مئاوقلا بولسأب ةيعيرشت ةيباختنا تارود
 لخاد» نم تناك ولو ىتح ةسفانم ةيأ نع ةعينملاو
 بسنب تارودلا كلت جئاتن ترهتشا اعبطو ..«تيبلا
 يف نوعرتقملا موقي ال ذا :«ةيثلاثملاعلا» ةئاملاب 44 4
 .ةدوجوملا ءامسالا ةيكزت ريغب عقاولا

 ضرعت يتلا ةفينعلا ةزهلا دعبو ,.194174 ةرود يف
 /1١91, ةكس «يمادلا سيمخلا» يف يسايسلا ماظنلا اهل

 كلذ نع ةمجانلا جئاتنلا ةروطخل نولوؤسملا هبتنا
 تآدب ذا مهيزَح فوفص لخاد ىتح .بولسالا

 ريياعم قفو اهموختو اهسيراضتب مسترت تالتكتلا
 كاذ وأ اذه.تاسحل ءرخآ انيح ةيوهجو ؛انيح ةيوئف
 ةفالخو بزحلا ةماعز وحن .قابسلا ةنضحأ نم
 ىلع يروتسدلا بزحلا وحشرم علط نا ناكف .ةبيقروب
 .اهيلع سفانتملا دعاقملا قعض لمشت ةجودزم مئاوق
 يضري دق .ريغص يلخاد حاتفنا ةباثمب كلذ ربتعاو
 تاحومطل لاح يأب بيجتسي ال هنكلو ؛نييروتسدلا
 «تايرطق» تادب ثيح :ةضيرعلا ةيبعشلا ةحاسلا
 ةبرت يف ومنلاو روهظلاب  ًاراسيو انيمي ةضراعملا
 .ةقباسلا ماوعألا لكاشم اهتدصخا ةبضاغ

 بزحلا رمتؤم داقعتا دنعو 8٠١ ةنس عيدبر يف

 ةيددعتلا.ب لوبقلا هنالعابو :يروتسدلا
 هفلاخت تاميظنتو تالئاع» دوحوبيو ؛ةيسايسلا

 تحت ةانحلا نم تبعت يتلا ,داهتجالاو يآرلا

 بزح تاقاقشنا هتزرفأ امل اعبط ةفاضا .حطسلا
 راغشل برطلا نيب .«ةبتاع» تاعامج نم روتسدلا
 .رفوأ تانامض راظتناب ظفحتلاو حاتفنالاو حماتستلا

 صيخرتلا ىلع يغويشلا بزحلا لصح ام ناعرسو
 ةكرحو .ةيبيعشلا ةدحولا بزح كادوا دو .طاشنلاب

 ةئالثلا بازحألا هذهو .نييكارتشالا نييطارقميدلا

 «يطارقميدلا دهعلا» تنشد ينلا 8١ ةرود نم تجرخ

 اهفعض اهلوا ةددعتم بابسال كلذو :نيتغراف نيديب
 اهعاعشا ةيدودحمو اهمجح رغصو يتاذلا
 رمتسي يتلا تاريوزتلا ةصق اهرخآو .يريهامجلا
 .مويلا ىتح اهلوح لدجلا

 ةيلمع تنشد تاياختنالا كلف نأب ريكذتلا ردجنو

 نرفلا وهو .ةيلامعلا ةكرحلا تادايق يف يقيقحلا زرفلا
 نيب لغشلا داحتا ةدايق يف 87 قاقشنال روطت يذلا
 نيبو .ةهج نم يذيفنتلا بتكملا فصنو روشاع
 بزحلا عم فوقولا راعشب جرخ يذلا يناثلا فصنلا
 يمس ام نوك مث ؛«ةينطولا ةهيجلا» نمسض يروتسدلا
 .«ينطولا داحتالا»ب

 فقومزيمت نيح فو .اركاب ادب ةرودلا هذهل دادعالا

 هزومرو هتزهجأل قيقدلا دادعالاو حوضولاب مكحلا
 ,لافقأب» هعارساو هقوفض ةململ دعب ,ةرطيسلا وحن
 تاميظنتلا فوفص تدهش .يلازم ةيحنت ةيضق
 .ةعاسلا ىتح الصاوتمو اديدش آكابترا ةضراعملا
 فالتئالاو قيسنتلا راعشل ةيادبلا يف جيورتلا ىرج
 ترجو .ةدحوم تامئاقي تاناختنالا لوخدو

 تاضوافملا نم ةميقع تالوح كلذ صوصخب

 حل ,عيمجلا ىلع يدابلا رذحلا مغرو .تالاصتالاو

 نم يئاهنلا اهفقوم نع ةضراعملا تاميظنت فشكت

 ةكرح تنلعا ذا ؛اييرقت رهش لبق الا تاباختنالا
 هاجتالا» نلعاو .اهطورش نيبكارتشالا نييطارقميدلا
 نع (حلاص نيز) «ةيبعشلا ةدحولا ةكرح»و «يمالسالا

 .ةحيرصلا ةعطاقملا

 ةيهراعملا تاتش

 (رمع جاحلاب) «ةيبعشلا ةدحولا بزح» بهذ
 عمجتلا»و يعويشلا بزحلا قفتا امنيب .هدرفمب
 .ةليلقلا امهتامئاق ديحوت ىلع «يمدقتلا يكارتشالا
 ناتمئاق ترهظ ةزيجو ةدمب حشرتلا باب لافقا لبقو
 .سورع نبو سقافص ينرئاد يف ناتلقدسم

 ثالثلا ركاودلا لك يف نويروتسدلا حشرت ,آعبط
 ةطساوبيو ةيلخادلا ةرازو طقست نا لدقو .نيرشعلاو

 مثا وق سمخ > «يباختنالا نوناقلا نم ةددحم لوصف»

 يف الإ دجاوتلا يف ةريخألا هذه حجنت مل ؛ةضراعم

 باوثلا ديكأت ةرايز :ركص ديشر
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 برغ لثم ةماشو ةديدع تاهج تلخف .ةدودحم قطانم

 ,سباق) ةيلامعلا اهندمو اهيونجو :يفيرلا دالبلا
 نع مجرتد امم .ةضراعملا لئاصفلل رثا يأ نم (ترزنب

 رداوكلاو ةيتاذلا تاردقلل اهداقتفاو ةضراعملا فعض
 .ةيريهامجلا دعاوقلا نع الضف

 ًاحشرم "9 ةهجاومل ايروتسد ١7١6 مدقتي اذكهو
 داكب ةيباختنا ةرود يف !!نينلقتسملاو ةضراعملا نع

 :اهيف ةيبعشلا ةكراشملا فعيض ىلع نويقارملا عمجي

 :مكحلا ةهبج حلاصل ةدكؤملا اهجئاتن نع آعيط ةوالع

 .«ةينطولا ةدحولا»

 ةكراشملا ةضراعملا مجح رومض ضعبلا ورعي دقو
 مادعتا لريبق نم بتايبسال ةمكاحلا ,ةهبحجلا» ءازإ

 يف ًايلعف ةدوجوم تارايت بايغلو .افلس نراوتلا
 ني» ةكرح وأ نيادكارتشالا نييطارقمددلا لثم ةحاسلا

 اهزاهج يف ؛ةييسن ةماخض»ب زاتمت وأ .«حلاص

 كلذ نوكد امير .يمالسالا هاجتالا لثم يميظنتلا

 .ةرؤكذملا تاهاحنالا

 يتلا ةلاهلا مغرو نويكارتشالا نويطارقميدلاف
 ّدج نوقبي .يقيقحلا مهمجح ىلع اهءافضا نولواحي
 ةيرظنلا مهلوصأ ببسل ةحاسلا ةبكاوم نع نيرصاق
 نع ساسالاب ةقشنم ةيلاربيل ةكرحك ةيميظنتلاو
 اومسحي مل مهنا مث :ةيوناث تاضقانت ةجيتن روتسدلا
 قالطا مهديزي الو :ةيلخادلا مهتافالخ راسم نآلا ىتح

 ًائيش ةريخألا ةدملا يف *يرينسملا» مهميدعزر حارس

 .ًاريدك

 نع ةفلختم كلذك تدقد ؛ةيبعشلا ةدحولا ةكرح»و

 ءازا ةيجولوكيسبلا قكاوعلا ةريساو ؛عراشلا ضبن
 تديق اهنا مث .ليقثلا يحلاصنبلا ثرالا لعفي ةحاسلا

 ةيباقنلا زومرلا ريصمب اهريصم نم اريبك ابئاج
 .ةكرح ةئا نم انهار ةعونمملا

 تاضوافم تنشرب ذقف ؛يمالسالا هاجتالا» اما

 .ءحضاقلا فلملا».لاققا :كوريملا يداهلا

 مامر نحط موو مهفا - 3

 عطاقتلا ةيوعص ىلع تاضراعملا نيب ةردخألا فيصلا

 . تايساسحلا يقاب فقاومو هعزاونو هتاحورطا نيب

 ةينطو بساكم نورخآلا تريتعب امل ركتتلاب درفتد ذا

 ضعبؤو ةارملا ريرحتو ةيصخشلا لاوحألا نيناوق لثم

 ًاعيط ةفاضا .عمتجملا ةايح ٍِق ةثادحلا رهاظم

 ,«ةيطارقميدلا» ةنلاكشا داجت ةفورعملا هتينطابل

 .اهتسرامم يف هتهازنو اهطورشب اهلوبقو

 ةيا يناثلا نيرسشت /ريمفون ١ عارتقا زرفي نل
 ,ةيناملربلا هعقاوم ىلع مكحلا ىدل فوخ الو .ةاحافم

 نا لب .ةرودلا هذه يف ركذي سفانت نم كانه سيلو
 املثم «ةسرامم ةيرجت»ك ةبيلاحلا ةلمحلا ةليصح
 (عمجتلاو يعويشلا) «يطارقميدلا فلاحتم,لل ولحي
 عمو 8١: يف اهتريظنل سايقلاب ةليزه نوكتس اهتيمسن
 ةيسنوتلا ةموكحلا عيطتست .ءاكذلا نم ليلقبو كلذ
 لبقتسم لوح لوألا لاؤسلا نع «ةنامطلا,ب ةباجالا
 لقتسمو ضراعم نب احشرم 7١9 دوحوف .«ةيددعتلا»

 مهاس !سنوت يف ةيسايس ةيددعت دوجوب لوقلل ,فاك»
 اهسفن ىلع اهماسقناو ةضراعملا فعض عبط كلذ يف
 نع حوضولا بايغل ةجيتن اهتاكيتكت كابتراو
 .اهتايجيتارتسا

 ةسارحلا نع ثيدحلا .ًاريثك مكحلا جعزي نلو
 دشار» يمالسالا هاجتالا مدعز ىلع ةعوضوملا

 فيقوتلا نع ثيدحلا الو ,نيعوبسا ذنم «يشونغلا
 نييمالسالا تادايق ضعب ىلع ضرف يذلا تقؤملا

 تاعاس دعب مهلدسس يىلخأ ام ناعريس نيذلا ةيبالطلا

 نم ةلماكلا ةدافتسالا نف مكحلا ديجي املاط :ةليلق

 نم ريخألا عويسالا يفف .مهتارثعو هموصخ عاطخا

 هلاق ام دنتفت نويسسنوتلا ماكحلا عاطتسا ,ردونكا

 بيذعتلا رثا ةيحصلا يلادلا هرهص ةلاح نع يلازم
 كلذو ؛نمالا ةزهجا يديا ىلع هل ضرعت نوكي دق يذلا

 اهترشن يتلا ةيبطلا يلرمزلا نودعس ةداهش عالتقاب
 هارجأ يذلا صحفلا دعي مالعالا لئاسوو فحصلا

 هسفن تقولا فو ابيبط هفصوب .يلادلا تعفر ىلع

 حنمي امم :ناسنالا قوقح نع عافدلا ةطبارل اسيئر
 .ناسنالا قوقح عوضوم يف «ةفاظن ةداهش» مكحلا
 ريثت دق يتلا تالاحلا يقاب ىلع اهبحس نم هنكمت
 .جراخلا يف وا لخادلا يف نا :البقتسم لدجلا

 عيربسلا فافتلالا ةكرح نع ثيدحلل اندوقب ام وهو

 ةيمالعالا ةحاسلا يف قباسلا لوألا ريزولا تاكرحت ىلع

 ةيبرع فحصل ةريخألا هتاحيرصت دعب ةيبوروألا
 ةرافسلا تعراس ذا .سيراب يف ةرداص ةيسنرفو
 لاوقا ىلع درلا ىلا ةيسنرفلا ةمصاعلا ىف ةيسنوتلا
 مستا لب ٌدرلاب فتكت ملو .«دنومول» تاحفص ىلع يلازم
 تاماهتا ةدع هيجوتب ١٠١/714 خيراتب روشنملا لاقملا
 .!ظفحت يأ نم لاخ لكشي و قيباسلا ريزولل

 ةيسامولبيدلا ةكرحلا ططخم نم بناج الا كلذ امو
 يف ىمسبي ام لفقل فدهب .كوربملا يداهلا اهدوقي ينلا

 امنديب :ةردخاو ةدحاو ةرم ,حضافلا فلملا» ب سئنوت

 ةيراغملا ناريجلا ةنامطل رخآلا بئاجلا هجتي
 .ةقباسلا هتامازتلاب مكحلا كسمت ىلع نييبوروالاو

 رفص ديشر ماق ربوتكا /لوألا نيرشت هو ؛ يفف
 يف اهيلوؤسم ةلباقمو رشئازجلا ةرايزب كوربملا ةقفرب
 «تباوثلا» ةلمج ديكأتل .ريرحتلا ةهبج بزحو ةلودلا
 ءاخآلا ةدهاعم نمض نيماظنلا نيب نآلا ىتح ةمّئاقلا

 بوره قفار يذلا ضومغلا ءالجا ضرغبو .قافولاو
 نم هنع برست امو يرئازجلا رطقلا ربع يلازم
 .تاعاشا

 ةرجسش ير» دصقب طابرلل كوربملا يداهلا بهذ مث
 يف ءاج املثم «ةوخألا ماود ديدكأتو برغملا عم ةقادصلا

 لمح .حضاو وه امكو .ربوتكا ١١ موي هحيرصت
 يذلا روتفلا دعب ةرايزلا فادها اينمض حيرصتلا

 .ةريخألا ةنوآلا يف نيتمصاعلا تاقالع باش

 نيب فراعتلل ةصرف نيتحرايزلا رابتعا نكمي امك
 رئازجلا يف نيلوؤسملاو ديدجلا يسنوتلا مقاطلا
 ةموكحلا اياون ىلع ناريجلا عالطالو .طابرلاو
 .ةلبقملا ةلحرملل ةيسنلاب ةديدجلا

 نيسيئر نييوتسم ىلع هطيض» مت كرحتلا نآلو
 برغملا :دحاو نا يف هسفن ةبيقروب تاميلعت بسح
 حيرصت) «طسوتملا ضيبألا رحبلاو ريبكلا يبرعلا

 سدنهم هجوت دقف :(ربوتنكا ١" امور يف كوربملا
 لوا يف ايلاطيا ىلا ديدجلا ةيسنوتلا ةيسامولبيدلا
 يف «يبوروألا هيعس ةروكاب» تلثمتو ءابوروأل هل ةلحر
 نويلم ٠٠١ رادقمب رسيم ضرق ىلع امور نم لوصحلا
 تاطحم الا يه امو .ةيحالفلا ةيمنتلا ضارغأل رالود

 مصاوعو سيرابو ايناتيروم لمشتس ةلحر يف ىلوا
 .ىرخا ةيبرغ

 يىلاؤس ىلع ةعيرسلا ةموكحلا ةباجا لمتكت اذكه
 فيرخلا اذه علطم يف نيحلملا جراخلاو لخادلا
 اقرغم :لوألا نيرشت تاناضيفب ادب يذلا يسنوتلا

 .لوحولا يف صراوقلا لوقحو اهبوردو ةمصاملا
 ةلدلقلا تاونسلا ثراوكي نينطاوملا تّركذ دهاشمبو
 [.ةيضاملا

 فيرشلا ناورم
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 ةطامإ

 ؟ييبلا ميمرنل ةطخ مأ
 ,ٍبثك نع كوريملا "اها ديسلا اع نيذلا

 ةدعل سنوت ةرافس ىلوتي وهو ءسيراب يف كنب
 اوناك .ةيجراخلل اريزو هنييعت لبقو تاودس 58
 تاقالعلا ىف ةقمعتملا ةيصخشلا هذه نأب نيعنتقم
  ةيسنوتلا تاقالعلا يف مث ةيسنوتلا  ةيسنرفلا
 تقولا يف ةريبك ةيلوؤسم لمحتت ناو دب ال :ةيبراغملا
 :كنحملا يرادالاو يسامولبدلا اذه .سنوت ف بولطملا
 نكي مل ,ةيبيقروبلاو ةبيقروبل نيصلخملا دشأ دحأ
 ةعاسش هحنمت يتلا سيراب لضفي لظو .الجعتم موي
 دادي عضو هاجت ةضيأ .دايحلا ضعيو ءايؤرلا
 ديسلا عم ءوضلا ةرئاد لخد نا ىلا .هدالب يف آكياشت

 ةسردملا ءانبا نم أدحاو .اضيأ ءوهو .ءرفص ديشر
 لمكي امهنألو :ةلودلا ةمدخ يف ةديتعلا ةميدقلا
 نم دب الف .امهنوفرعي نيذلا لوقي امك .رخآلا امهدحا
 ةايحلل ةديدج ةيكيمانيد قلخل امهنيب قيثو نواعت
 يلخادلا ماعلا يارلاو .جراخلاو لخادلا يف :ةيسنونلا

 يذلا يلازمل ديسلا ةيصخش ةعرسب ىسني :يجراخلاو

 تّرم له : ةبيقروب :ةعبوزل

 ١4457 يناث نيرشت 5 ١87 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "3:

 ةيسنوتلا ةيسامولبدلا ةيكيمانسدلا
 2 نوفل : 2 ا دو ووو -ةيهيمتت جب هيو ا ةةوووووبس »كة حسم د

 :ةبلا ةهجوملا تاماهتالا لك هتروص نم شدخت مل

 مهتلاو حيرجتلا ماهس نع دري فيك نآلا ىلا فرعو
 .ةجئارلا

 ةديدجلا ةيسنوتلا ةدابقلا تهيتنا ةدحاو ةعفد

 نكمَم يفلا ةيصوصخلا ةيمهألا ىلا جاطرق «ياربسو
 كرحت ةرشابم يا .جراخلا ىلا :بورهلا» اهلكشي نا
 لاح يف روهظلل .الوا .يبرعلا برغملا ديعص ىلع

 ريسسفتب .كلذك ءسأب الو .روضحلا نالعاو .ةعنملا
 ءوس ضعب ديدبت ةلواحمو .ةديدجلا تاريغتلا
 .برغملا عم مث .رئازجلا عم .تاقالعلا يف مهافتلا

 يتنونلا لوألا ريرولا رفص ديشر ديسلا لحي
 لبقتسمل نئمطيلو ؛هسفنب فّرعيل ةمصاعلا رئازجلاب
 نيلوؤسملل نلعيلو ءقافولاو ءاخآلا ةدهاعم
 ةيلمع يف طروتلاب مهمهتت ال هدالب نا نييرئازجلا
 تناك ولو ىتح ؛يرئازجلا بارتلا ربع يلازمل بوره
 تايثال يفكي ام ىلع رفوتت ةيسنوتلا تامالعتسالا
 نسحلا كلملل دكؤيل برغملا ىلا لقتني مث .ةكراشملا

 لوألا ريزولل ةصاخ ةدوم لمحي يذلا .يناثلا

 .نمضأو لوطا لودلا نيب تاقالعلا نا ءقباسلا

 طروت يأ نم سنوت ةءارب هغليبل .هلك اذه نم :مهأآلاو

 لاقتعا دعب .ىذا نم برغملا قحليس ناكام يف
 يقلأ ةيئادف ةعومجم نمض نم نيتيسنوت نيتنطاوم
 . عيباسا ددع ذنم يبرغملا بارتلا ىلع ضيقلا اهيلع

 تاهجلا مدقت ال ةينعملا مدصاوعلا فلتخم فو
 ةيقيقحلا بابسالل ىدص يأ ةيمالعالا الو .ةيمسرلا
 نويسنوتلا نولوؤسملا ظفتحيو ءيسنونلا كرحتلل
 ؛.هاوحفو مهكرحت زفاح نع فشكلا قحب مهدحو
 لهسيو :عيمجلا هملعي ام الا اوريثي نل مهنا قحلاو
 راتخي نا فيرطلا نمو.طاسوألا ةفاك يف هب عانتقالا

 ةيعوبسالا «دهاجملا» ةفيحص رفص ديشر ديسلا
 هل راوح يف (ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج بزح ناسل)
 ةمق ءاقل دقع ىلا فدهي يسنوت كرحت نع ثدحتمل اهعم

 مل ةوعدلا نا نلعيلو ءيبرعلا برغملا لود ةداق نيب
 «ةجلاعم ةقيرط لوح فالخ» دوجو ببسي حجنت
 ةداقلا نا رفص ديسلا فدضنو .ءارحصلا ةيضق

 ىلا اوثيرتي نا اوررق تافالخلا هذه ماما نييسنوتلا
 فدهب راوحلا ةلضاوم نم ءاقشالا نكمتي نبح
 ناك امفيك .سنوت اهديؤت ينلا ةمقلل ربضحتلا

 .اهيف ليثمتلا ىوتسم
 يداهلا ديدجلا ةيجراخلا ريزو نا يف كش نم ام

 ءاقللا يعاسم ارنسكروأل ديدجلا دئاقلا وه كوربملا

 مث :ةمصاعلا رئازجلاب هتالاصتا يف .ديدجلا يبراغملا

 امو .يناتيروملا ةيجراخلا ريزو عم سيراببو .طابرلاب
 عم يرهاظلا اهقفاون مغر ءسنوت نا يف ,اضيأ ءكش نم
 صرحتو تصرح .ةفورعملا ةدهاعملا راطا يف رئازجلا
 مصاوعلا عم ةنزاوتم تاقالع ءاقبا ىلع امود
 اهب اهل ةخسار تاقادص نم اقالطناو .ةييراغملا

 هذه ضعب نكلو .ةبيقروب سيئرلا جهن اهجوتي
 حمست نل .ةصاخ .رئازجلا اهنمو .كلذك :.مصاوعلا

 ىلا لوحتت ةنزاوملا لعجي امب ًاديعب قالزنالاب سنوتل
 ةيساموليدلا يعاسمو حلاصمل ضقانم كلسم
 رسفي ام وهو :يبرعلا برغملا يف اهتطخو ةيرئازجلا
 ليق يتلا طوشكاونل هترايز ذيفنت نع كوربملا لودع
 قحال تقول تلجأ اهنا

 يسامولبدلا كرحتلا يف ىرن اننإف :رمألا ناك أيأو
 «ءاقشالا» نيب ةطاسولاب عنقملاو :ريخآلا يسنوتلا
 :يجراخلاو يلخادلا يسنوتلا تيبلا ميمرتل ةلواحم

 يل ون يف نيتديدج نيتيسايس نيتيصخشل ًاراهشاو .اعم
 نوعنتقي نيظحالملا لعجي امب ,ةلودلل ايلعلا ماهملا

 دوجولاب ةيح ةيبيقروبلا ناو :ترم ؛ةعبوزلا» نأب
 يسايسلا رارمتسالاو ,«ردكنا دشاحملا»ل يقيزيفلا

 .هتسردم يديرم صاخشا يف ةيبيقروبلل
 ةيكيمانيدلا يف رظنلا ىلا ء.اذه دعب .بهذن ال انلابو

 ايبيل يعاسم ىلع قيرطلا عطقل ةلواحم ةيسنوتلا
 ,سنوتو  ءاخالاو قافولا ةدهاعمب قاحتلالل

 - قاحتلالا اذه ىلع نيضرتعملا دشا نم ةبسانملاب
 يلاوي يذلا يفاذقلا ديقعلا هجو يف ةيسايس ةديازمو
 حالصال ؛نييرئازجلا هئاطسوو .هيعاسم روهش ذنم
 فرغن ام هنم تلان يتلا ةيبرغلا هتراج عم نيبلا تاذ

 ةلواحم فو :هنع اهدودص يف مويلا نعمتو اعيمج
 عاص .قمعلا يف رئازجلا لعفت امك .هل درتل هلزع
 0.نيعاص «ةدجو ةيقافتا»
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 ودا هيفضلاو .ةهيجلا قفا ايظا:

 السلا عورصشم ةيئاريالا ة ةدابقلا تضفر اىلب

 مادص دئاقلا سيئرلا همدق يذلا لاتقلا ءاهناو

 تداع مث . ١1185 سطسغا /بآ رهش يف نيسح |

 يلودلا نمالا سلجم ةوعد تضفرو ةيناريالا ةدايقلا
 ناريال هجوملاو .ءرشع ةسمخلا هئاضعا ءارآ عامجاب
 ةعراصتملا تاوقلا ةدوعو نارينلا قالطا فقو لوبقل

 ناريا نيب مالس تاضوافمل اذيهمت ةيلودلا اهدودح ىلا

 .1187 ربوتكا /لوالا نيرشت رهش يف قارعلاو
 يف ةيناريالا ةدايقلا لزع لوالا ضفرلا ىلع بترتو

 ىلع بترت امك :يمالسالاو يبرعلا ملاعلا طيحم

 ملاعلا طيحم يف ايسايس ناريا لزع يناثلا ضفرلا
 ةيجيتارتسا عباط هلك ملاغلا نهذ يف عبطناو .ةبطاق
 ةدابق هضرفت يذلا يناودعلا ةيناردالا ةروثلا

 ةماعزلا ىلا ىعست ةيلهاج ةسسؤم اهمعدت :ينيمخلا

 :يناربالا ىيركسعلا دهجلا ةليصح ..ىلتقلا نه اديزم

 - 1: مامن نما مز ملتزت 05

 يزوف دمحم دعاقتم لوا ب

 صد ةرظيسلاو

 يف ةيناريالا ةدايقلا بولسال بقارم وا ركفم لك
 ةدعاق ىلع دمتعت اهنا دقتعي مالسلا تاع وريشم ضفر

 ناريا فقوم ناو :يناريالا بعشلا طيحم يف ةتباث
 ,نيتم يونعملاو يداصتقالاو يسايسلاو يركسعلا

 ةيونعملاو ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمالا مخز ناو

 نم اهتدايق فده ىلع ناريا لصحت نا ىلا قارعلا
 نكلو .سداسلا هماع لحد يذلا يركسعلا عارصلا

 ,امامت كلذ نم سكعلا ىلا لوحت ماعلا ناريا فقوم
 دهجلا ةلدصح نا دجن ةيركسعلا ةهمجلا يفق

 ىلا لصو دق ةيقارعلا تاوقلا عم يناريالا يركسعلا
 ىلعو ةيماظنلا ةيناردالا تاوقلا ىلع ةئيس جئاتن

 قيسالا يرصملا ةيبرحلا ديذو

 بغعيشلا رعشو .اضيا يناريالا يرونثلا سرحلا

 ال ناريا هب عتمتت يذلا يرشبلا مخزلا نا يناربالا

 قارعلا عم يركسعلا ىوقلا نازيم رييغت ىلع هفعسب

 يف يغونلا قوفتلاو ةيلاتقلا ةربخلاب عتمتت يتلا
 ةردق هنع تفشك ام ىلا ةفاضالاب ؛تادعملاو ةحلسالا

 عاطقلا ىلع رثؤملا يرحبلاو يوجلا عدرلا ىلع قارعلا

 ةبيربلا تالصاوملاو يداصتقالاو ىركسفلا

 تزتهاف .اضيا يناريالا جاتنالا ىلع :ةيرحبلاو
 عومجلا ىلع ةرطيسلا تتابو ةيلخادلا ةهبجلا
 ةيناربأالا ةدايقلا ىلع انعص ارما ةيناردالا ةيرشملا

 ىلع ظافحلل .ةيونعملا لئاسولا لكبو اما ود لمعت ينلا

 تايرضلا بيسب اريثك ترثات يتلا لاتقلا حور

 رئاسخلاو ةيلخادلا ةهبجلل ةلتاقلا ةيركسعلا

 .لاتقلا ةهبج نم درت يتلا ةحدافلا

 نيفرطلا الك ناف ةيداصتقالا ةهبجلا يفو
 دامع وهو .:لورتبلا جاتنا ىلع نادمتعي نيعراصتملا

 جراخ نا انملع اذاف .امهيلك يف يداصتقالا فقوملا
 ناف ءايواستم نوكي داكي دوقولا نم نيتلودلا جاتنا
 اريثك فلتخي يناريا نويلم 44 ىلع جتانلا اذه عيزوت
 نطاوم نودلم ١١ ىلع هل لثامملا جتانلا اذه عيزوت نع

 ب .يقارع

 تآشنملا ىلع ةيوجلا عدرلا ةوق زيكرت ناو
 دق ,ةيناريالا ةيرحبلا لورتبلا جراخمو ةيعانصلا
 لئاسو ناو ءاريثك رثاتي لورتبلا نم ناريا جاتنا لعج
 حالس نم ةرّمدملا تاراغلا نع جتانلا فلتلا حالصا
 بيسب ناريا ىدل ةدودحم يقارعلا يوجلا عدرلا

 .امومع ةيناردالا ةينفلا ةردقلا صقن
 ىدل ةساسح ةهبج يهو ةيونعملا ةهبجلا يفو

 دجت مالسلا ىلا قارعلا ىوعد ناف امومع نيعراصتملا
 رئاسخلا دعب ةصاخ يناريالا بعشلا ىدل اهقيرط

 ىلع رشني ام ناو .دارفالا يف هتقحل يتلا ةمخضلا
 ةهبج يف نييناريا دونج مالستسا تالواحم نم ملاعلا
 نييناريا نيرايط ءوجل وا .ةيقارعلا تاوقلل لانقلا

 ءوجل بلط وا ؛قارعلل .ةيندمو ةيركسع ,مهتارئاطب
 مهل تحنس نييناريا نييضاير لاطبا نم يسايس
 وهل :ةيضاير تالاجم يف ناريا نم جورخلل ةصرفلا
 بولسال هضفرو يناريالا بعشلا ةعانق ىلع ليلد ريخ
 ءالؤه حونج اذك .ملسم رخآو ملسم نيب لاتقلا
 .مالسلا ىلا نييناريالا نابشلا

 ناربا لخاد ةيلخادلا ةمواقملا روهظ ناامك
 ردتعت .تسلا تاونسلا ىدم ىلع ةرركتملا اهتاعارصو

 ناو .اهكسامتو ةيلخادلا ةهبجلا ىلع ارثؤم الماع
 ةمواقم عم هفطاعتو يناريالا بعشلا ساسحا

 .هعم ةدئاقلا ةسسسؤملاو ينيمخلا ةسايسل نيضراعملا

 ةدايق تحت ةيلخادلا ةهبجلا لخلخت نم ديزي فوس
 مكحلل ةضراعملا ةمواقم ةيلعاف ةدايز ناو .ينيمخلا

 يدؤي فوس ةيجراخ ىوقي ززعت امدنع ةصاخ يلاحلا

 بعشلا ىلع ةمكاحلا ةلشلا ةرطيس نادقف ىلا
 ىلع ةداضم ةروثب يلخادلا عارصلا يهتنيو .يناربالا
 ال ةيشاردالا ةدابقلا نا اًماطو .ناريا 4 ينيمخلا مكح

 قارعلا عم لاتقلا ةهبج يف رصنلاب قوفتلا عيطتست
 ناف .ةميزهلاو رصنلا نيب ةلصافلا ةهبجلا يهو
 هتاموقمب ردحني فوس ةماع ةفصب يناريالا فقوملا
 0 .رايهنالا ىلا ةيرهاظلا

 1547/٠١/١١ يف ةديدجلا رصضم
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 يبويثأ يف ليحتسملا جاوزلا
 بلقلا يلع ني :مايرب ٠

 ..سرلا ىلع ديو ٠
 ايبويثاف .هبلق ىلع ديو 2 ىلع دي .مايرم وتسيغنم ديقعلا ليلا سيئرلا

 .اهناريج نؤؤش يف .تلخدتو .ىضرملاو نياعئاحلل دالب ىلا هدهع يف تلوحت يتلا

 بونجلا لصفل غناراغ ديقعلا تمعدو ,لاموصلا نم اهتعزتناو نيداغوا تحاتجاف

 نع ثحبت ,ةيريثرالا ةروثلا دض' ةريرم ايرح هسفن نآلا يف ضوختو .نادوسلا نع
 ,هبصضنم نم ىدلو وشوغ يبويثالا ةيجراخلا ريزو ةلاقتساو .اهبعاتم نم جرخم

 اسجوتم شيعي مايرم نا ىلع ئش وم ةدحتلملا تابالولا ىلا يسايسلا ءوجللا قح هبلطو

 مايرم ىلا ليقتسملا ةنحراخلا ردزو اهيحو يتلا تاماهنالاو .ةطبدحملا تاروطنتلا نم

 ةمئاقلا تاعاّردلا ىف طروتلاو دالبلا راقفاو يجولويدبالا دومجلاب همهتا قا ةحضاو

 .يقدرفالا نرقلا ةقطنم يف
 تقولا يقف ,رصاعملا ملاعلا يف ؛اهعون نم ةدبرف مايرم ونسيفنم ةصق نوكت دقو

 ةيداصتقاو ةيلام تادعاسم ىقلتي :ابانا سيدا ةحاس يف نيندل لاثمت هيف بصتني يذلا

 دقنلا قودنصم ىدل ةقومرم ةناكمس ىظحبو ,ةنيوروالا مضاوعلاو :نطنشاو نم

 ءاريخلاو ةيبوكلا ةيركسعلا تادحولا عم ةيبرغلا تادعاسملا شياعتتو .يب وذلا

 ودبب و .ضرملاو رقفلا نم اييويثا ذاقنا ف وتسيغنم حجتب نا نود نم نكل .تايقوسلا .

 ءارزو سدئر اههحو يتلا تاديوتالا لمثذدب :ةييودئالا ةنيفسلا تقرتخا هادملا نآ

 ةلود ةماقا» و نادوسلا مدسقتن دن اهتابغرو ايبوبثا ىلا يدهملا قداصلا نادوسسلا

 :  ..بونجلا يف ةيعوبش
 روصتب حمسب يذلا رمالا .ةيهتلم ةقطنم يف ازران ايفارغح اعقوم لتحت انبويثاو

 ضيبالا نيب زرفلا ةلحرم هاجتا يف ءاهيف يقرشلا - يبرغلا شياعتلا ةلحرم ءاهتنا
 ..ايبيل نم رثكا تارسيغتف نم 2 كب امي ةينعم نوكت دق يهو وسلا او

 . ةلعفلا ند واخ رولا يزكرخلا د كتبنا
 0 - ةيروسلا ت تاطلسلا 11 تبآد دقو . ةيعصلا

 .. ةسييرغلا ايناملاو اننرف نه ع

 - ةمزألا ف ةدح نم فيفختلا فدهب .اظلوكو

 عسب بنل ءافتخاو و ,ةيئاسم ا 3 .ةمداصتقالا

 كنس و رنصلاو ...ةيودالاو ةيئاذبغلا

 ةملختم ريتعتا. 1414 ماع يف تيمسات يتلا ةيتيطسنفلا - ةيسنرفلا ةيبطلا ةيعمجلاو
 ةيلاتلا تالاجملاب متهتو . يدا, بيتل بعلو يهرلا كالا نيواخلا

 محب نيينيطسلفلل يحصلا معدلا

 .ةلتحملا يضارالاو نانبل ف ةيذيطسلفلا تاميخملا ىلا ةنوداو ةيبط قرف لاسزا--

 تاهزا نم ينيطسلفلا بعشلا هل ضرعتي امع فشكت ةيمالعا تالمح يف كراشت -

 .داهطضاؤ .

 .يفاقثلا لدلبتلا يف مهست

 يف و ةلئحملا يضارالا يف ةينيطسلفلا ةرسالا ىلع ةظفاحملاب ةقلعتملا عيرانشملا مع ادت

 . دومصلا لافطا تيمو ةرسالا شاعنا ةيعمج عم نواعتلاب ناذيل تاميخم

 .ةينيطسلفلا  ةيسنرفلا ةيبطلا ةيعمجلا

 /ُق رفا ةيديطملل ناياينملاو ونيف / 0

 ةيلطل ماعلا داختالاو ةدتدطسلفلا ةيسنرفلا ةيبطلا ةيعمحلا نب نواعتلاب

 سماخلا يف «وتيغ ةزغ» ناونع تحت يقئاشو مليف ضرع متا ,نيطسلف

 ' شيعت ةينيطسلف ةلئاع ةايح مليفلا روصيو ...يضاملا رهشلا نم نيرشعلاو

 اهشنعي يتلا راصحلا ةلاحانيبم ,.1487 و 144 ماوعالا نيب ام ايلابج ميخم يف
 يتلا باهرالاو عدكلا لئاسو ىلع اًركرمو .ينويهصلا لالتحالا لظ يف مدخملا ناكس

 2 '.لالتحالا تاطلس اهمدختست

 'ذنم .ييئارسالا» - يبرعلا عارصلل ةقيقذ ةشقانم تمت مليفلا ضرع ةياهن فو ْ
 : سايلا يننطسلفلا خرؤملا ةؤدنلا راداو .اذه انموي ىتح لوالا ينويهصلا رمتؤملا

 :نييسنرفلا نم روضحلا مظعم ناكو .«ةينيطسلف تاسارد» ةلجم ريرحت سيئر ربنص ْ

 : مساي .ةينيطسلفلا ةيضقلاب فيرعتلا لجا نم ةيسنرفلا ةغللاب ةيلصف ةلجم رشنت

 «طوا1ك 111/19-50 11124310115+

 يف ينيطسلفلا بعشلا هيناعي ام ةرشابم نهذلا ىلا زفقي . , ةيسانملا هذه يف و
 وديتق ...ةانساملا ويطتو + ةيرونملا تاطلسلاو :لمآ» يجلسم يديأ ىلع :نانبل

 مهسفنا نومسي ْنَم ضعب نم رثكأ ةينيطسلف ةيسنرفلا ةيبطلا ةبعمجلا

 []!ءايرع»



 ىلا هلقنو هيلع نوثعلا يف تلئشف ةيزوسلا
 : هيلع ةمواسملل قبشمد

 موتنافلا ةرشئاط طاقسا باقعا 1

 نيدلا عالع ةيقرت تمن ,«ةيليشارسالا»

 رديوكتلا ةملغتم لبق نع هتافاحمو [

 0 ةينيطسلفلا

 ينادي راوفلا
 «قسلخ يدهاجن, ةمظنم تنلعا .
 نم طياض 5٠١ نم برقي ام نا .ةضراعملا

 شيجلا نم اورف دق ,ةيلاعلا بترلا يوذ

 ةهبج نم نيدنجملا بوره ناو «يناربألا

 تلططملا اهتانككست يتلا عمتلا لئلسو م ١

 .ةينارمألا

 اورف نيذلا طابضلا نا ةمظنملا تلاقو

 . نا نويب نيذلا نيينطولا نم مه شيجلا نم
 ناو ٠ ؛يهتنت نا يغيذنب قارعلا كم برحلا

 يف شيعلاو مالسلا هابجحتا يف ناريا ريست 1

 1 153 .ةيبرعلا لودلا عم راوج نسح

 ٠٠ لن ام اق .
 ٠ ةينانبللا ةموكحلا سيئكرطاسوا عقوتت ْ

 : توربب ىلأ هتدوع مالس بئاص قبسالا :

 | ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف :ةيبرغلا .
 .ءامعز ىوقا نم مالس ربتعيو .يراجلا.
 ماظنلا جهنل ةضراعم مهرثكأو .توريب .
 .ةيبرعلاو ةينانبنلا ةااسايسو يروسلا 01

 يف ةماقالاو توريب ةرداقم ىلا رطضا دقو
 .هلادتغال ةذع تالواحم باقعا يف :فيشج

 ّق تاريغتم نع ثدحتت مالس طاسوا ١

 راطقإلا ضعبو نانبل يف ىوقلا نيزاوم .

 | ةلما وحي ني هشيم تقرعتو ١ 7 تددجالا دوم مدت يهو ةيبرل
 ْ 0 . 3ااروغاتم عزوي وا طئاح ىلع.

 ٠ ؟نوشاإل .
 يناشبللا لامعالا لجر بيغت ظحول

 ةيمالعالا ةخاسلا نع يريرخلا قيفر |
 ٍناكو .قشمدو توريب ف ةيسايسلاو
 . نيب طيسوبلا رودب ضهني يريرضلا :

 يب انادحاو ,ةعزانتملا ةينانمللا فارطألا

  ضعب ديفتو .ي روسلاو ينانبللا ستكرلا

  ةحيصتا لثتما يربرحلا نإ ءاسينالا

 0 ةرورضب رايك نييدوعس نيلوؤسم
 .ةيدوعسلا يق ةلجرملا هده

 نيب .تيشن تافالخ نا هركذ ريدجلا

 .يمدقتلا بزخلا سيئرو يرسيرلا 1
 ادييص ميعزو طالبنج ديلو يكارتشالا 21

 علو .دصس فورعم ىفطصم يرصانلا

 نيب ةحلاصملا قيقحت قف ءاطسولا حجتن |[

 5 3 دعو طالزنجو يرئرحلا

 . 1مل ملك[ 0811015 مايعع 3
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 ةنجل :تارباخملا .

 نهب ادد ٠
 برصحلا اهشيعب ب يتلا. ةمزالا تدعاصت

 ْ ق تايطعم تروملبتو ,ينانيللا يعوبشلا

 .ةدايقلاو ةدعاقلا ىوتسم ىلع ماسقنالا

 | رمي برحلا نا ,ةيبرعلا ةغيلطلا» تملعو
 اهنم جورخلا بعصي ةقيمع ةمزا يف

 1 دقعتيس يذلا سماخلا رمنؤملا يف ؛!دحوم

 .لبقملا ريمسيد /لوالا نوناك رهش يف
 تركذ دق ,ةيبرغلا ةعيلطلا» تناكامكو:

 . داعيال طغضت وكسوف نا ,ةقباس دادعا يف

 )| :يواح جروج بزحلل
 | داحتالا نا دكؤت ةيلاحلا تامولعملا ناف م . مغرلاب :ةيمؤي هبش ة رمتسفم لاتقلا

 1 ميرك حيشرت ديياث ىلا ليمي يتايفوسلا - 2

 1[ .ةليقملا ةلحرملا يف ةماعلا ةنامألل هورم

 | يىلاجلا ماعلا نيالا

 يق هءاصترا يواح ىلع وكسوم ذخاتو
 0 تاغ ارتعلا 9 د ةنوخد قف :برخلا | ةدحو قيزمتو .يروسلا ماظنلا ناضحا

 1 0 ١ 0. ةيفئاطلا

 ٠ دب نننا 1 05
 1 0 :يلفرولا حابصم دمحا لايتغا رشا. 0

 || نريراكتب ةديدم يف نقرولا رمع هدعاسمو
 | راسشتناو .ديقعلا ماظن زومر نم امهو

 | - ةيبدللا ناملا يف ناردجلا ىلع ةبانعلا ةرهاظ.
 .تلمهادم ةلمح نمالا ىوق تنش .يرخالا

 الا لفل 00

 0 شيما ناخم هاني
 0 اةقح ةنيببللا تاظلسلا تننلعا 0
 5 1 .: اسشتنا رشا هتارصم ةنيدم كَ عى :يا وطلا 7

 0| ةضرافملا نم رصان
 1 ل ةدوعلا تعاطتسا ذق جراخلا يف ةيبيللا
 |١ هذه تقفارت دقو“ .رحبلا ربع ةنيذم لا

 1 1 تايمك ءافتخا نع ىرخا ءابنا عم ,ءايثالا ْ
 00 ةحلسا نزاخم دسحا نم ةحلسالا نم

 0 ىلع تمدقا يذلا رمالا .هنرد ف شيجلا
 0١ ىادعا لاقتعا ىلع ةيبيللا تاطلسلا هرثا

 ناب لوقت ءاشناآ

 فلحاو ادونجو اطابض  نيبركسعلا نم

 . .8.قيقحتلا ىلا

 0 يف تلحلا ,نينظاوملا دض تالاقتعاو
 0 .نطاوم ةئامغبرالا اهدحو يزاغنب 5

 1 _ ةروجا ءاسؤر عامتجا نقب ١ تلكشتا اهك

 | هذه نيب ةكرتشم ةنجل
 |١ ىلع ةباتكلا ةرهاظ ىلع. ءاضقلل .ةزهجالا .
 ا | تاب يلا ,ريسثانملا عيزوتو ناردجلا .
 ]| 0100 .ةيديللا ندملا مظعم اهدهشت

 || رصانع نا ٠ ءايبيلا نم نومداق لوقبو
 0 . لكشا ىلع اهعيزوت ىرج ةيدنللا تارباخملا

 [ < ةلازاا ىلع لصعي اههضعب . .تاعونجم .
 1217 و اهب بو و :ناردجلا يلع نه تاباتكلا.

 نطولا ذه

 !جيلخلا برحو ..نواهتلا سلجم نع
 ةيضق مها نم يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةداق فقوم نوكيس اذام

 برحلا يشهوالا ةقطنملا هذش يف يبرع نطاوم لك لاب لغشت ةبهتلم كني

 !؟يبرعلا قارعلا دض يناريالا ماظنلا اهنشي يتلا ةيناودعلا

 فحضل ىل والا تاحفصلا ىلاو :تامامتهالا ةهجاو ىلا دوعب لاؤسلا اذهو

 سلخمل ةعباسلا ةمقلا داقعنا ةبنسانفب .ةيبرعلا نادلنلا رئاسسو جيلخلا
 .يجيلخلا نواعتلا

 نا ء.اضيا هيلع باوجلا ةيمهاو .لاؤسلا اذه ةيمها يف ديزي اممو
 هي يناريألا ماظنلا رطخ نأد تدكا دق جيلخلا برح ِق ةلصاحلا تاروطتلا

 ماظنلاو .ةقطنملا يف لوذلا رئاس ىلا اضيا هادعتي لب .طقف قارعلاب رصحني
 لود رئاش دض ةيناودعلا هاياون نع نالغالا ف جرحتب مل هسفن يناريالا
 ىلا هذه هاياون مجرتي ذخا لب .نآلا الو ,برحلا بوشن لبق ال يبرعلا جيلخلا
 كلت وا ةلودلا هذهل ةعبات نفسو ءؤارم نآلا ىتح تلاط ةلصاوتم تاءادتعا
 .جدلخلا لود نم

 يف ةرشابملا ةيركسعلا ةهباجملا ةيلوؤسم هدحول قارعلا لمحت ,نآلا ىتح
 ماظنلا اهدوقي يتلا ةدقاحلا ةيبوعشلا ةمجهلا فقوأف ؛ةنحاطلا برحلا هذه

 ىلع جبلخلا يفو ؛امومع طسوالا قرشلا يف ةيبرعلا لودلا نيك جايك ياارقألا

 صوصخلا هجو
 ىلع ردقي دعي مل يناريالا ناودعلا نا تاروطتلا تبثت. موي دعب امويو

 ىلع ةردق عسواو ةعنم رثكا قارعلا تاب نيح يف ,يدج رصن يا قيقحت
 ...ديدجلا يبوعشلا رطخلا دصو دومصلا

 ةحارص رثكا فقوم ذاختا يف يبرغلا جيلخلا لود ةداق جرحتب اذاملف

 رقع ىف ةرشانبم مهددهتي هناو اصوصخ .يناريالا ناودعلا دض احوضوو

 !؟قارعلا ربع ةروادم مهديدهت يف لشف نا دعب مهراد
 رارضا» ب ددن ةراشب هللا دبع يجيلخلا نواغتلا سلجمل ماعلا نيمالا

 يلودلا عمتجملا تاوعدل مهتياجتسا مدعو برحلا ةلصاوم ىلع ناريا ماكح
 نكمي ال١ نواعتلا سلجم لود نا نلعاو .«تاضوافملا قيرط نع عازنلا لحل
 يملسلا شياعتلا يف بغرت يتلا هتسايس ديؤت اهنأل قارعلا نع ىلختن نا
 .«نماو رقتسم يسر جيلخ داجيا ىلا فدهتو مالسلا نسنتو

 نآلا ىتح لكشي ال ,ةراشب ديسلا هنلعب يذلا حضاولا فقوملا اذه نكلو
 يرادي نا لواحي لازيال مهضعبف .جيلخلا لود ةداق عيمج نيب اكرتشم امساق
 ةلواحم ىلع امئاد صرحت مهضعبو :ناريا ماكح ةألاممب يناربالا رطخلا

 ريغ هتاعانق نرقي نم مهنم ليلقلا ليلقلاو .ةرئادلا برحلا يف مهدايح راهظا
 .قارعلا بناج ىلا ةحيرص فقاومب ةنلعملا

 عضوو :جيلخلا برح نواعتلا سلجم لودل يرازولا سلجملا ثحب دقل
 اهعفر يتلا تايصوتلا ساسا تلكش ةلصفم ةيصوت يف هغاص اكرتشم اروصت
 .ةعباسلا ةمقلا ىلا

 اهفقاوم .ةرملا هذه جيلخلا لودل كرتشملا روصتلا زواجتي نا ىممتنو

 لاعق كرحت ىلا روصتلا اذه ةمجرت ىلا راضي نا لمان امك .قياسلا يف ةنلعملا
 فقو ىلع ناريا رابجا رايخ بناج ىلا ايلودو ايبرغ لودلا هذه لقث عضي
 نم سيل :ءلوقن ىرخا ةرمو ..تاضوافملا ةلواط ىلا سولجلاو اهناودع
 ال نا اندرا اذا اذه ..دايحلاب وأ ةالامملاب يناريالا رطخلا ةهجاوم ةمكحلا
 [0!..امهاد حيصيو .رطخلا اذه لحفتسد

 يبعرملا زياف

 00000 ال 5425 يناث نيرشت 7" - ١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نيح ل , ةنماثلا نا تيراق د دق ةعاسلا تناك
 هترايسب عطقي هيقفلا لماك روتكدلا ادب
 تارايسلاب ةمحدزملا ةيبرغلا توريب عراوش

 نا داتعا دقف ,هتقفرد اوناك ةثالثلا هدالوا .ةداعلاك

 نا كشوا نيحو .ةسردملا ىلا حابص لك مهلصوي
 نيحلسملا نم ةعومجم ةرايسلا ماما تزرب اهغلبي
 ,فقوتلاب هورما .ءارايط» ازجاح اوماقا نيذلا
 ءىبخي اذام فرعي نا عيطتسي دحا دعب حل ...فقوتف

 لاجرو «حابشالا, ب ةنوكسملا ةنيدملا هذه يف ردقلا هل
 هنم اوبلط .سنجو نول لك نم تايشيليملاو تارباخملا
 اورظتني ملف ءضفر .مهترايس ىلا مهتةفارمو لوزنلا
 هبلقو هسار يف ةيران تارايع ةدعب هولجاعو اريثك
 دجوو :ناوث لالخ تثدح ةيمارجالا ةيلمعلا .هردصو
 بتاج ىلا ةرايسلا ف نيديحو مهسفنا ةثالثلا لافطالا

 .ءامدلاب جرضملا مهيبا نامثح

 ىلع دحا فرعتي ملو ءاعيرس نوحلسملا باغ
 ىلا ارس ريشت نيتماصلا عباصا نا مغر :«ةانجلا»

 نانبلب ثعبلا ءادهتش ةلسلس يق :هيقف لضانملا
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 هئارجلا هذه نع ةلوؤسملا ةرسسولا ةهجلا م

 تارايختسا زاهجح :ةيبرغلا توريب يف اهنم ةديفتسملاو

 ديمعلا 21 ناتنيت يف ايلاح هدوقي يذلا يروسلا ماظنلا

 .ناعنك يزاغ

 روتكدلا ةهباشم ةقيرطب ليتغا :ةليلق ماياب اهلبق
 تناك بابسالا نا مغرو .حلاصلا يحبص خيشلا
 .ةدحاو ةديفتسملا ةهحلا ناف :ةفلتخم

 يبرعلا ثعبلا بزح هردصا يذلا نايبلا
 ناك .هيقفلا لماك لضانملا لايتغا ةبسانمب يكارتشالا
 تايفصتلا» :نايبلا لاق .ةهجلا هذه ماهتا ىف احضاو
 ةيفسعتلا تالاقتعالاو تايدعتلاو ةيدسجلا

 قيبطت ءدب ذنم تفعاضت ةيدرفلا تايرحلاب ساسملاو
 ...«ةيبرغلا توريب يف ةموعزملا ةينمالا ةطخلا

 ةينانبللا ةمصاعلا ىف يداع بقارم يا عيطتسيو
 تارايختسالا لاحر ةدوع نا ةلوهسبي ظحالب نا

 تناك . يد ويلود ا ا درا

 ضرأالا سكعلاو .. . مالك «ةينمالا ةطخلاو : :توريب

 !اهرخآ 1

 يتلا تايدعتلاو باهرالا نم ةديدج ةلمح ءدبب اناذيا
 ةفورعغملا ةيسايسلا تايصخشلاو فارطالا تلاط
 دعي ملو نانبل يف يروسلا ماظنلا ةسايسل اهتضراعمب
 ءاهراريسسا نع ةعرسب فشكت يتلا ةنيدملا هذه يف ءاريس

 ىلا هلوخد ةادغ عضو دق ناعنك يزاغ ديمعلا نا

 ةطخ «ةينمالا ةطخلا» ناصح ابكار ةيبرغلا توردب
 يتلا ىوقلا عيمجل يسايسلا دوجولا ةيفصتل ةلصفم
 هزاهج ةضبق ماكحا قيرط يف ةبقع نوكت دق اهنا ىري
 .نانيل نم ةقطنملا هذه ىلع يعمقلا

 قدنف ىلا ناعنك يزاغ ديمعلا لصو نا ذنمو

 ,ليمجلا توريب ءىطاش ىلع لطملا «جافيروبلا»
 تالايتغالا ءاينا انمون لمحت ةينانبللا فحصلاو

 ماهتالا ناك امئادو ...تالاقتعالاو فطخلا تائلمعو

 نودب نيينانبللا عيمج تاب «ةلوهجم ةهج» ىلا هجوي
 . اهتوفرعب ءانثتسا

 ناعنك ديمعلا اهدوقبي يتلا ةلمحلا تناك اذاو
 ,ديسأ ظفاح يروسلا ماظنلا سار نم رشابم هيجوتب

 :نانبل ف ةيروسلا ةسايسلا يضراعم عيمج تلاط دق
 ثعبلا بزح يلضانم ىلع ةصاخ ةروصب دوش
 قشمد يف هديسو ناعنك ديمعلاف .يكارتشالا يبرعلا

 يف لعافلا نيلضانملا ءالؤه دوجو نا امامت نافرعي

 قيرط يف ةماه ةبقع لكشي ال ةينانبللا ةمصاعلا

 فشكي امناو .بسحف ةيتيتفتلاو ةيعمقلا مهتسايس
 يروسلا ماظنلا تاءاعدا فيز كلذ ىلا ةفاضالاب
 نا لواحي يتلا ؛ءثعبلا» بايث نم هيرعيو .ةيموقلا
 هذه تاراعشب مئارجلا هذه لك ابدكترم اهءارو ىفختي

 .ةليصالا ةيموقلا ةكرحلا
 ماظنلا لخدي .نانبل قطانم نم ةقطنم ةيا ىلا

 نم هعم نينواعتملاو هتالاجر مه نوكي .يروسلا
 يبرعلا ثعبلا برح ىلكصانم ةدراطم نينانبللا

 تايفصت نم ةديدجلا ةدراطملا ةلمح لبقف . يكارتشالا
 ماظنلا نش .ةيبرغلا توريب يف تالاقنعاو ةيدسج
 سليارط يف ثعبلا يلضانم ىلع تالمح يروسلا
 لبقو .مهضعب لاتغاو تارشعلا مهنم لقتعاف
 نيلضانملا دض اهتاذ ةيعمقلا ةطخلا نفن سلبارط
 يتلا قطانملا رئاسو ةروكلاو عاقبلاو راكع يف نييثعبلا
 ةيسايسلا تاعامجلا اهيلع رطيست يتلا وا اهيلا لخد
 .هعم ةنواعتملا

 نيلضانملا دض هتلمح يف يروسلا ماظنلاو

 هل ةعياتلا فارطالاو ىوقلا عيمجب دجنتسي نييثعبلا

 ةمئاقو . يناريالا ماظنلا هفيلح عم وا هعم ةنواعتملا وا

 يف يروسلا ماظنلا عم نواعتت يتلا ةيسايسلا ىوقلا
 يف ىوقو ءنيميلا» يف ىوق لمشتو .لوطت نانبل
 .«نيذيبلا نيب ام» ىرخا ىوقو «راسيلا»

 لوا نوكي دق .هيقفلا لماك روتكدلا لضانملا لايتغا
 توريب يف نييسايسلا نيبقارملا ناو اصوصخ .ثيغلا
 هتلمح يروسلا ماظنلا فعاضي نا نوعقوتي
 .نانبل يف ةيتيتفتلا هنسايس ضراعم دض ةيباهرالا
 هذه رابخا نم ديزملا لمحت دق ةلبقملا مايالاف يلاتلابو
 هيضراعم دض هبرح يفف .ةديدجلا ةيباهرالا ةلمحلا
 .اهعشباو بيلاسالا رذقا ىلا يروسلا. ماظنلا اجلي
 نانيل ةدحو ىلع نيرماتملا نيب ةحوتفم ةكرعم اهنا
 هب نينمؤملا نيبو .يروسلا ماظنلا ةكراشمب هنبورعو
 ةكرعملا لوطت دقو ...ايبرع ايطارقميد ادحوف ادلب
 0 .ةرماؤملا طقست ىتح
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 ةيرصتع ةييرجإا ةرئاظ ثداح
 ا يس ب: د الل ا ا

 يفنخي اروماع
 قيسازإما
 اهنامزا هاون

 نمو ٠ .و .ربوتكا / لوالا نيوس رسشت 1١9 وه مويلا
 ملقت ديدحتلاب ا فو ايبماز ةمصاع

 سيئر اهلقتسي ١7١4 فيلوبوت زارط نم ةرئاط | ٠
 عاقدلا يريزو عم ليشام اروماس قيبمزوم ةيروهمج
 لوصو رظتني ناك اميفو .نيرخا اقفارم 78و ةراجتلاو
 هدحو اهماطح ناف .وتودام راطم ىلا ةيسائرلا ةرئاطل

 بارت ف نكل .رجفنت يهو ضرالا ىلا لصو يذلا وه
 ىلع قلع نم لوا ديوب تناك .ايقيرفا بونج

 50 ا ا ا

 لضانم ةريس كارد
 قييمزوملا لالقتسا عناص .ليشام اروماس

 يف دلو ثيح .هيف يبونجلا مسقلا ىلا يمتني . عالما

 ميلقا يف , 1177 ماع نم ربوتكا /لوالا ن نيرشت
 يمتنت ةلئاع نيبو .اجنوست ةليبق دارفا نيبو ازاغ
 تارملا يف .ةيناتستوربلاب نيدت نيخالفلا راغص ىلا

 يرامعتسالا ماظنلا ةسارشو ةقافلا تايركذ
 ةيلاجلا نيب ىربكلا قراوفلاو .يلاغتربلا
 .نييلصالا ناكسلاو ةيلاغتربلا

 وكنرول) وتوبام يف هتسارد عبات تانيعبرالا يف
 ةنس نم ءادتبا اضرمم لمعو (اقياس .زيكرام

 ممالا ق لمعي باش فظومب اهدعب ىقتلا ,5

 ٍِق ,امساح ءاقل ناكو :نيلدنوم ودراودا وه ةدحتملا

 ريرحت ةهبج رظنمو سسؤم عم .ةقيقحلا
 مالسلا راد يف نيلدئوم اهتشنيس يتلا قيبمزوم
 يلا ريفاسي مث .ليشام هيلا مضنيو (وميليرف) مساب
 .ايركسعو ايسايس انيوكت كانه ىقلتيل رئازجلا
 عالدنا يف كراشيل 15 ةئس هدالب ىلا دوعيو

 - أ :

 -» ٠
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 | ايروغيرب َ !
 بوس مخ سس

 50د جب ةبفاخو هرج بنو عج عدو جدت

 ؟هلايتغا رسامه :ليشام ارومانس
 كك للا ني

 ,ةيوجلا فورظلا ىلا اهيايسا تعجرا ناب ةثداحلا
 مقاط نم .يجانلا يتايفوسلا رايطلا دكا امنيب
 ردزو لقتنا هسفن تقولا اذه يف ! تطقسا اهنا ,ةرئاطلا

 ثداحلا ناكم ىلا اتوب كيب فلور يرصنعلا ةبجراخلا

 نم نلعاو :قييمزوم عم دودحلا برق :لاتان» ةقطنم يف

 لوح لماك قيقحتب مايقلل ةنجل ليكشت نع كانه
 ةمصاعلا رئازجلا هتربتعا يذلا ثداحلا فورظ

 نحت ايلجج دال
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 ا يف اوضع حيصا /١957 ةنسو :ربرحتلا ةهيج

 |  ليتغا ىلاتلا ماعلا يفو :بزحلل ةيزكرملا ةنجللا
 (اينازنات) مالسلا راد يف وميلورفلا سيئر نيلدنوم
 |  ميعزو سيئر ليشام حبصيل ةضماغ فورظ ف
 ١ .ةهبجلا

 تاضوافملا لاغتربلا تحتف ١951/4 ةفس

 |  اروماس ناكو ,لالقتسالا ىلع قيبمزوملا لوصحل
 |  وينوي /ناريزح "0 يفو .ضوافم مها ليشام
 | ١ قييمزوملا ةيروهمجل سيئر لوا حبصا 6
 ١ ١ شيعلا فورظو :ىلوالا هتيبرت هتداق دقو ةلقتسملا
 |  هبيعشل ةبعصلا فورلظلا كاردا ىلا ةيبساقلا

 ' 2 ةيكارتشإ». ةماقا ىلا اعدو ةيسكراملا قنتعاف

 ا :قيدمزوملا يف ؛«ةيملع
 2 لوالا كلفلا وكسوم تناك ةدع تاونسل

 ١ ثيل ام مث .حالسلاب اهل دوزم لوأو ٠ قيبمزوملل
 ' مدع ةسايس جهنب عانتقالا ىلا لدمن ذخا نا ليشام
 ىوق غم هدالب تاقالع يف ةنزاوملاو .زايحنالا
 2 ىلع رخؤملا هحاتقنا رسفي ام اذهو ؛ةفلتخم ةبلود
 |  ,ةصاخ ةفصي .ةدحتملا تايالولاو :ةيبرغلا لودلا
 ا .1485 ةنس اهل ةرايز لواب ماق يتلا

 ما ةيوجلا لاوحالا بيسي ثداحلا ناك ءاوسو

 فلتخم ناف يرصنعلا ماظنلا نم ةريدم ةميرج ةجيتن

 هذه ةحادف ىلع تعمجا ةيلودلاو ةيقيرفالا طاسوالا

 ةدحولا ةمظنمل ةماعلا ةنامالا ناب راثاو .ةراسخلا
 يتات ليشام اروماس ةافو نا .ةصاخ ةفصب .ةيقيرفالا

 ايقيرفا بونجل هتمواقم زغا يف ديقفلا ناك تقو» يف
 ثيح ةيناودعلا اهتسايسل نانعلا تقلطا ينلا

 اهتامواسم ذيفنتل فدهك قيبمزوملا تراتخا
 .«ةيركسعلاو ةيداصنتقالا اهتاديدهنو

 عباصا بلغا .ةقيقحلا يف :لمجي مييقتلا اذه

 نع لوؤسملا اهرابتعاب ايروتيرب ىلا ةدوجوملا ماهتالا
 تاقالعلا هيلا تلصو ام تلمات اذا ةصاخو ,ثداحلا
 ماظنلا لعج دقل ... وتوبامو ةردخالا هذه نيب ارخؤم

 ,.هطاقسا يغبند لوا افده قيبمزوم نم يرصنعلا

 عيباسالا ْق أهدشح مت يتلا ةديدعلا تاوقلاب كلذو

 .دالبلا ىلا تاباصعلا برح لاجر لاخدابو .ةريخالا
 ةجحب يقيبمزوملا بارتلا وزغب ديدهتلا راركتو
 رمتؤملا بزح ميظنت اهلغشي يتلا عقاوملا ىلع ءاضقلا
 .يرصنعلا ماظنلل يداعملا يقيرفالا ينطولا

 ىلا ايروتيرب تدمع يركسعلا طغضلا ةازاومبو
 فالا درط يف تلثمت يداصتقا راصح ةطخ ةسرامم

 ةفعاضمو ءاهيضارا يف نيلماعلا نييقيبمزوملا لامعلا
 ةكرحلا مساب اهل نيلاوملا ةقزترملا ىلا تادعاسملا مجح
 راهنم هش يداصتقا فرظ يف اذهو .ةمواقملل ةينطولا
 ةيئاذغلا ةيعضولا روهدت هرهاظم نم قييمزوملا يف

 حيستكي يذلا دارحلاو تاناضيفلاو فافجلا بيسي

 ىلا ةفاضا اذه :تاونس سمخ ثذنم ةيلامشلا قطانملا
 تاباصعلا برحل ارظن تالضاوملا طوطخ عطق
 اهتبكنرا يتلا ءاطخالا نع الصف .ةقطنملا يف ةدئاسلا

 فرتعا نا ,دالبلا نوؤش فيرصتل اهسفن ةموكحلا

 (مكاحلا بزحلا) وميليرف ةهبج نأب ارخؤم ليشام
 ةقبطلا ىلا اهمامتها لك تهجو نيح اريبك أطخ تفرتقا
 .داليلا نومعطب نيذلا نيحالفلا باسح ىلع ةلماعلا

 وه قيبمزوملل ايقيرفا بونج ماظن ءادع نأ ديب
 تلوحت دقف . برطضملا عضولا اذه لك يف لتقملا ةطقن
 ضوخل ىلوالا ةيساسحلا زكارملا ىدحا ىلا وتوبام

 تاودا نع ثحبلاو .نييرصنعلا ىلع ةفثكم ةلمح
 ىلا هعفدل يل ودلا ماعلا يارلا ىدل مهحضفو مهتمواقم

 .ايروتيرب ىلع ةمراصلا ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت
 تابوقعلا ةلسلس ىلا هبتني نا الا ظحالملا عسيالو

 رارق نم اءدب ايقيرفا بودنج ماظن اهل ضرعتب يتلا
 تايربكل ةئلاوتملا تاعطاقملا ىلا الوصوو سرفنوكلا

 نيلوؤسملا راثا دق هنا كش ال امم .ةيدرغلا تاكرشلا
 ةلمح مجلي :لعف» يف ريكفتلا ىلا مهعفدو . نييرصنعلا
 تاز ةهجاوملا لود فرط نم اهب نوهجاوي يتلا ءادعلا

 نم سلو .انروتيرب ةضهانمل ةمراصلا ةطخلا
 حلاصم «ةافولا» هذه مدخت نا ء.اذه دعب دعبتسملا

 ةبلصتملا زومرلا ىلع فيوختلا ةسرامم ديرت ةيبنجا
 برغلا نيب ةنخاسلا عارصلا زكارم دحا .ةقطنملا يف
 ,ةيسايسلا اهلويم هيجوت ةداعال ؛قرشلاو
 0..ةيجيتارتسالا اهتاطابتراو

 يواوزلا ناميلس

 4. 1947 يناث نيرشت 5 ١41 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ,عمستا يشب هنرتغلا اهناب نامنساو ناءارجا فصب فوبشتايروغ

 ةيساسسؤلادلا د رشلا

 وشتابروغل لوك هيبشت
 ةجض ريثت

 ةيناملألا بازحألا

 ١987 يناث نيرشت ١87 - ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا _ ا” ؛

 نليوغدب ف

 نننشإ دينيا نيت ف ا ا فسخ قط نتن

 ا همس جو سس و اواو ا وجسم د وا دا سس جب

 :يدعسلا لددعتس .د- نيلرد

 هرمتؤمل ددحملا دعوملا ىلع ةليلق قئاقد دعب
 ايناملا ىدل يتايفوسلا ريفسلا لخد قاحسحلا

 يخيراتلا يناملآلا ىنبملا ةعاق ةيطارقميدلا | "]
 ةبياوب دنع نيلرب ةمصاعلا بلق طسوتب يذلا ميدقلا

 يتايفوسلا ملعلا اهقوف عفتري يتلا غروبندئارب
 دقو .ثلاثلا خيارلا ةميزه دعب ١4148 ماع ذنم رمحألا

 ناملالا نييفاحصصلا نم ةريثك دادعاب ةعاقلا تصغ

 .بناجالا نيلسارملاو
 ١١ موي نم قئاقد عضيبو ةعبارلا ةعاسلا يف

 هرمتؤم ريفسلا ادب يضاملا ربوتكا /لوالا نيرشت
 يف و .كيفايكير ةمق نع اليوطو ًاريثك ثدحت .فاحصلا
 ه0 نطنشاو داعبا نع لاؤس ىلع هتباجا ضرعم
 نود رمي نلو زازفتسا هنإ» :لاق ايتايفوس ايسامولبد
 . «باسح

 يتايفوسلا ميعزلا ىقلا هسفن مويلا كلذ ءاسم يف
 ذنم ثلاثلا ينويزفلتلا هباطخ فوشتابروغ ليئاخيم
 اتطحم هتلقنو ةيدنلسلالا ةمصاعلا ةمق ضاضفنا

 ةيناملالا نيتغللاب اصن ةيداحتالا ايناملا نويزفلت
 دض ريخالا يكريمألا ءارحالا نا دكأ دقو .ةيسورلاو

 فرصت) نم رثكا سيل نطنشاو يف هدالب ينطاوم
 هذه ةموكح ةيأ» ةرارمب لعاستو (هب حمسن نل نيشم
 نم مغرلا ىلعو :!؟؟دحلا اذه ىلا اهتاءارجا لصت يتلا
 مل نيدلبلا يسساموليبدل لدابتملا درظلا ةلكشم نا

 فوشتابروغ باطخ يف ةدحاو ةقيقد نم رثكا ذخات
 بلق هامسا امل هسّركو .ةلماك ةعاس قرغتسا يذلا

 ةدحتملا تايالولا لبق نم كيفايكير ةمق قئاقح
 نا يف اليئض ولو اكش كرتي مل هنا الا .ةيكريمالا
 فدهب ةداضم تاءارجا ناختا ىلع ةلبقم وكسوم

 ليثمتلا يف يعونلاو يددعلا لداعتلا ىلع ظافحلا
 .نطنشاو عم يسامولبدلا

2 

 نضشاوو كوس نب
 كينابعير ءاوجارارهتسا ظ

 لمع فاقياب يتايفوسلا درلا ءاج يلناتلا مويلا يفو
 راهج يق ايلكم ايقاشوس فكم 2280 براق ام
 وكسوم يف ةيكريمألا ةرافسلل عباتلا تامدخلا
 . دارقنينيل يف اهتيلصنقو

 ةرازو ناسلب يمسرلا قطانلا فوميسارييغو
 نمم هدالب ينطاوم نا لاق ةيتايفوسلا ةيجراخلا
 يف ةيوناثلا تامدخلا نيدايم فلتخم يف نولمعي

 مهلامعا ةلصاوم نع اوعنتما دق ةيكريمألا ةرافسلا
 تمدقا يتلا ةنيهملا تافرصتلا ءازا مهئايتسا ةجيتن
 تايالولا يف مهناوخا دض نطنشاو ةموكح اهيلع
 تاطاشنلا مظعم نا فورعملاو .ةيكريمألا ةدحتملا
 تاصابو .يكريمألا ريفسلا ةرايس ةدايقك ةيمدخلا
 لقنو .فيظنتلاو خبطلاو :ةمجرتلا لامعاو ,ةرافسلا
 نوفظوم اهب موقي .اهريغو ميلعتلا و يداينعالا ديربلا
 تامدخ ةرئادب ىمسي امل نوعبات تايفوس نويلحم
 لوقي امكو .يتايفوسلا داحتالا يف ةيبنجالا تايلثمملا
 لمح نآلا دعب ناغير ييسامولبد ىلع» فوميسارييغ
 ةرافسلا اما .:تالمهملا تالس يف مهسفناب مهتاروذاق
 أجلت نا أدج ردانلا نم نإف نطنشاو يف ةيتايفوسلا
 انه نمو .ناكرنما نيدلحم نيفظومب ةناعتسالل
 يماقتنا ءارجا ذاختا ةيكريمألا ةموكحلا ىلع بعصي
 .لئامم

 وكسوم نيب ةيسامولبدلا برحلا تدهش دقل
 ةلسلس .مرصنملا سطيسغا / بأ علطم ذنم نطنشاوو

 نالعالا .ةريدكلاو ةريغصلا فازنتسالا كراعم نم

 فوراخاز لاقتعاب آدب برحلا هذه نغ لوألا يكريمألا

 ١6 درطب ديدهتلاو يسسجتلا طاشنلا ةمهتب

 ىدل وكسوم ةثعب ءاضعا نم ايتايفوس ايسامولبد
 لثمت دقف لوألا يتايفوسلا نالعالا اما .ةدحتملا ممألا

 سسجتلا ةمهتي فوليناد يكريمالا لسارملا لاقتعا يف

 قضتادوكدلا بوعل ليآلا يكريمألا نالعالا :فوراخاز
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 نع مجني نا نكمي يذلا ررضلا رصح لواحو .اضيا
 تناك وكسوم ناو ةصاخ .ةلدابتملا تابرضلا يعادت
 1١ لالخ كيفايكير ةمقل ديهمتلاو طيطختلا تأدب دق
 .ماعلا اذهل ريؤتكا /لوالا نيرشت 1

 ةلجاعلا ةيوسنلا مسارم تهتنا ةمقلا ليبق
 تقلح دقف ,فوليناد  فوؤراخاز ةلكشمل ةئجافملاو
 ةرئاط لوخد ةظحل عم وكسوم هاجتاب لوألا ةرئاط

 ةيقب ةيوست رما نا ودبيو ,ةيكريمألا ءاوجألا يناثلا
 ىلع اقلعم كرت ةدحتملا ممألا ىدل ةيتايفوسلا ةثعبلا
 مدع نا ودبيو .ةيدنلسيالا كمسلا ةريزح ذاقنا ةيشح

 نيب يوونلا حلستلا ةباقرل كرتشم جمانرب ىلع قافنالا
 رارصا بيسب كيفادكير ةمق يف ناغيرو فوشتابروغ
 5101 موجنلا برح ع وريشم ىلع ضيبألا تينلا ةرادا

 ةيكريمألا ةيتايفوسلا تاقالعلا هتدهش يذلا رتوتلاو

 نم نوكي نل :ةندهلا تايباجياب قلعتلا تالواحم مغر
 وكسوم نيب ةيساموليدلا برحلا باي قلغ هئاش
 يناثلا يكريمألا نالعأالا ءاج اذكهو .نطنشاوو

 نطنشاو يف ادمتعم ايتايفوس ايساموليد 66 داعباب
 :وكسيسنارف ناس يف ةيتايفوسلا ةيلصنقلا ىدلو
 نم لوألا ةياغل درطلاب ددهملا ىلامجالا ددعلا حبضيل

 ًايسامولبد 6١ يراجلا ربمفون /يناثلا نيرشت
 يف ينايفوس دمتعم 11٠١ ةيارق عومجم نم ًايتايفوس
 ميعزلا ىطعا انه .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 درسلا يف ةرشابملا هتاهيجوت فوشتابروغ يتايفوسلا
 نييسامولبد ةسمخ داعبا ربع فرصتلا اذه ىلع

 نم ةيتايفوسلا ةمدخلا مقاط لماك بحسو .ناكريما
 . دارفنينيل يف اهتيلصنقو وكسوم يف ةيكريمألا ةرافسلا

 عزن ينعي يذلا ءرفقصلا لح» نوكي نا نم الدبو
 ةلوقعم تايوستل ةدعاق امات اعزن ةيووذلا ةحلسالا

 نيب يوونلا حلستلا ةباقر ناديم يف ةلوبقمو
 بقارملا كلمي ال .يكريمألاو يتايفوسلا نيقالمعلا
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 ىلا لحلا اذه لوحت ماما بارغتسالا ريغ يسايسلا
 ًاصوصخ .يساموليدلا ليثمتلا ريفصتل ةريطخ ةدعاق

 تذه ٍِق تالوحلاو كراعم لاو تايرضلا يعادت ناو

 رذني عباطلا ةيلوفط ودبت يتلا ةيسامولبدلا برحلا
 ةيتايفوسلا تاقالعلا يف يلعف روهدت رطاخمب
 ةروصبو اهل يئاهن دح عضو ىلا رصُي ملام نييكريمالا
 .اضيا ةلجاع

 يذلا جنشتملا رودلا .ناشلا اذه يف ظحالب اممو
 عامتجاف .ةييرغلا ابوروا لود ضعب هبعلت تادب
 ةدنلتكسا ف وتانلا فلحل يوونلا طيطختلا ةنجل
 راشتسملا ةرايز اهنع تقشك يتلا تاهجوتلاو .ارخؤم
 ةدحتملا تايالولا ىلا لوك تومليه يداحتالا يناملالا
 ريفصتلا ةسايس معد ةقتوب ف بصت اهلك ,ةيكريمألا
 ريفصتلا ةسايسل ريطخ ليدبك اهلالحاو يسامولبدلا
 .يوونلا

 فاشتكالا ةفداصم سيل هنا اضدأ هيف بير الاممو
 ٌلح» ناب ةيسلطالا يوونلا ظيطختلا ةنجلل ءىجافملا
 ةرياعلاو ىدملا ةطسوتم ةيوونلا ةحلسألل ءرفضلا
 يذلا :ةلبقملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع تاراقلل

 يف لمحي امنا :كيفايكير ةمق يف انكمم الامتحا حبصا
 هجاوتس يتلا ةيبرغلا ابوروأل اموعزم اديدهت هتايط
 ىلا )١5١ ىدملا ةريصق ةيوونلا خيراوصلا اهدحو

 يتايفوسلا قوقتلا هجاوتس امك :(رنموليك ٠
 ةفداصم سيل هنا امك .ةيديلقتلا ةحلسالل قفارملا
 لب لوألا يبوروألا رئازلا نوكي ناب لوك لجعت ضيا
 ةيبرغ ةيبوروا ةيعامج مومه نع لوألا ثدحتملاو
 تاحرتقمل نطنشاو ةياجتسا ةيناسنا ءازا ةموعزم
 !ةريخألا وكسوم

 رهاظملاو تارقفلا نم ديدعلا لالخ لوك ادب دقل
 ثوعبملا ةفصب ؛نطنشاو ةرايز نم ةيلوكوتوربلا
 مدع نكمي الو .يناملألا يسايسلا نم رثكا يبوروألا
 ىلع صضرحي مل يذلا ينلعلا «ةلمرفلا» رودل هابتنالا

 تاباجتسالا لايح يداحتالا راشتسملا هئافخا
 ربتعتو .ةيتايفوسلا تاردابملل ةلمتحملا ةيكريمالا
 ىلع اخراص اليلد ةيكريمألا كي وزوين ةلجمل هناحيرصت
 فوشتابروغ نا» لوك تومليه هلاق اممف .رودلا اذه
 نإو .ةماعلا تاقالعلا يف مهفي ثيدح يعويش ميعز
 ناكو :رلته دهع يف مئارجلا نع نيلوؤسملا دحا زلبوغ
 راشتسملا ىضمو .ةماعلا تاقالعلا يف اريبخ رخآلا وه
 ,؟/ خينويم ةمقو ,كيفايكير ةمق نيب نراقي لوك
 اصرح رلته طورشل نلريماشت خوضر نا ىلا أريشم
 ريغ ىلا ايلعف دقت مل كاذنآ يملاعلا مالسلا ىلع هنم
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا

 نيب لوك مالك تلباق ةيداحتالا ايناملا بازحا
 دقعي نا عقوتملا نمو .قدصم ريغو قدصم
 ًاحيضوت اهيف بلطي بيرق ةصاخ ةسلج تاتسدنوبلا
 ايناملا ىلا ءيست ال يتلا تاحيرصتلا هذهل ايصخش
 امناو :بسحو ةيبرغلا ابوروأ مومعو ةيداحتالا
 .يكريمألا تيغرتوو قدنف يف لوك هلاق امم ريثكلل اضيأ

 ةيبرغلا ةيناملالا ةعافدنالا نا انه نوري نويبقارملا
 تايالولا يف هفقاومو لوك ةرابز اهنع تربع ينلا
 برحلا نوتأ ريخألا يف مدخت امنا .ةيكريمالا ةدحتملا
 يذلا تقولا يف .يتايفوسلا داحتالا عم ةيسامولبدلا
 ءرفصلا لح» رود هجوب ىرخا ةّمج بعاصم هيف ريثت
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 ملاعلا كحنتمانم

 تسوب نطئشاولا

 يفارغلا وهلا جالب
 سيود ليشيم : ملقي

 ةيقارعلا ةيركسعلا ةدادقلا تقلطأ اريخأ +

 موي رمي داكي الف .ناريطلا :ىوقالا اهحالس | هلل
 ةراغب يقارعلا ّوجلا حالس موقي نا نود | أ“
 .ةيئاربا عقاوم ىلع ةرمدم

 قارعلا نا نويبرغلا نويركسعلا نوقحلملا ىريو
 ًامدختسم ناريإب يقيقحلا رامدلا لازنإ ىف حجن ذق

 قارعلا رارق ناو .هيف كش ال يذلا يركسعلا هقوفت

 لوح دق ةيوجلا هتاوق مادختسا فيصلا لالخ

 .تسلا تاونفسلا برح يف يداصتقالا ىرجملا

 لام لاب يلالملا دوزن يتلا ةيناريالا طفنلا تارداصف

 ًاداح اطوبه تدهش دق برحلا رارمتسال يرورضلا

 ٠٠+ نيب حوارتت نآلا اهنا .نييضاملا نيرهشلا لالخ !
 رهش تارداص فصن يا ايمود ليمري فلا ١٠و فلا |

 قرسشلا» ةلجم هتدكا ام اذه .يضاملا سطسغا /بآ
 طفنلا تارداص نأب تدافا يتلا ؛يداصتقالا طسوألا

 نوبلم ١,1,5 نيبام يا اهتايث ىلع تلظ يقارعلا

 .ايموي ليمرب
 ىلا ةيئاربالا طفنلا تارداص روهدت بسس دوعب

 قاصملاو طفنلا لوقح ىلع ةرثؤملا ةيقارعلا تاراغلا
 ركسلا عئاصم ريمدت نع كنهاذت جيلخحلا ٍِق بيبانآلاو

 .تايواميكلاو
 نونركسعفلا ءاربخلا دقتعي :ىرخا ةيحان نم

 / ةبسنب وه يقارعلا يركسعلا قوفتلا نا نويبرغلا
 يرجلا نم كلذ ىلع لّدأ الو .قارعلا ةحلصمل دحاو ىلا
 رايغ عطق ىلع لوصحلا لجأ نم هاجتا لك يف يناريالا
 يذلا تقولا يف .14-8و 4-5 ةيكريمألا اهتارئاطل
 جاردملا تارئاط ىلع لوصحلا دادغب هيف تعاطتسا
 نم اهيدل امل ةفاضا .عنضلا ةروطتملا ةيسنرفلا 5-1
 ١". غبم تارئاط

 ةيقارعلا ةيوجلا تاراغلا نا ءاريخلا دقتعنو
 يذلا «ربخألا موجهلا» لاشفا يف ببسلا يه ةريخالا
 نويلم تعمج نا دعب هنع نالعالا ىلع ناريا تمآد

 .ليم ٠١/ اهلوط ةهبج ىلع يدنج
 يف ةيقارعلا تالتاقملا هي تماق ام نا نودقتعي امك

 ةباوب ىلع يرس ءانيم فصقب ب 5
 ةيوجلا تايلاعفلا نع ىآنمب ربتعي ناكو .جيلخلا
 تدوز نا دعب مت دق :؛ةظحللا كلت ىتح ةيقارعلا
 .وجلا يف دوقولاب ةمجاهملا تارئاطلا

 رداصم اهارت امك ةريخألا عيباسالا ةليصح اما

 ءانيمل لماكلا هبش ريمدتلا تناك دقف ةلقتسم ةيبرغ

 نارهطو زاريش يف طفنلا يفاصم نع كيهان جرخ
 داريتسال ناريا عفد يذلا دحلا ىلا زيربتو ناهفصاو

 .رركملا طفذلا تاجتنم نم ةيموي لدمري فلا ٠"

 ىتح اودهشي مل مهنا نييناريالل ةبسنلاب اوسألا»و
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 يركسع قحلم هلاق ام اذه ناك .ءاونسأ وه ام نآلا

 قئتخت نا نويقارعلا نولوؤسملا لمأي قارعلا يف
 «برحلا يف رارمتسالا نع زجعت ثدحب ًايداصتقا ناردا

 ريبك موجهب اهمايق لامتحا رابتعالا نيعب ذخالا عم
 ووتر ا موك كو [1.قانتخالا اذه نم عفادب

 دنومول

 ىرظننم ةلتتسا داعبأ
 ساريغ ناج : ملقب

 ةقااقتسبا 0 يرظتنم هنبا كب ءابتسا

 يذلاو ناري ق يناثلا لجرلا هيصنم نم قف

 راطإ يف مامالل يقيقحلا ةفيلخلا نوكي نا ىلع لمعي
 ةحص روهدت قلطا دقلو .نارهط يف ةمكاحلا ةبدكرتلا

 ىلع داحلا عارصلا نانع ثيثحلاو ءيطيلا ينيمخ

 أ راتخا ءارنخلا سلجم نا نم مغرلا لع :ةفالخلا
 نا الا ؛ةفالخلا هذهل يضاملا ويلوي /زومت يف يرظتنم
 اهداق يتلا ةقسنملا ةلمحلل ًامالستسا ريتعت هتلاقتسا

 لحآ نم مهدوهح اوفعاض نيذلا ةلودلا ةزهجأ لاجر

 هنا نوذهتعي مهنأل .يرظتنم سيركت نود ةلوليحلا

 سابسا ربتعي يذلا يسايسلا هجوتلا ىلع بيرغ
 .ناربا يف ةطلسلا

 نكل ةلاقتسالا ىلع يتيمخ قفاوي مل نآلا ىتح
 انضرعت دق هتيقادصمو يرظتنم ةبيبه نا ديكألا

 يف .ةينيدلا ةسسؤملا ناكرا نم هب سأب ال ددع كوكشل

 حلاصل فقوملا لوحت لامتحا ودنب ءانثالا هذه

 ىلوألا ةبرضلا نا يرظتنم عوضوم يف ةقرافملا
 | مهسار ىلعو .هئاقدصا دي ىلع تعاج دق هيلا ةهجوملا
 رصتنا يذلا ءاربخلا سلجم سيئر ينيكشم هللا ةيآ
 نا ثبل ام مث .يضاملا ويلوي /زومت ىف ىيرظتنم نيدعتل
 روحم .فدصلا ةياهن ىف هدض ةيقيقح ةلمح قلطا

 ليكشت لضفي دالبلا يف راين دوجو لوح رودي ةلمحلا
 دالبلا نوؤش ةرادال صاخشا ه ىلا "” نم ةدابق سلجم

 .مامالا ءافتخا دعب

 رع محا وسل جو دوو

 ةفيلخك يرظتنم نيبعت ىلا ليمي نكي مل هدلاو نا
 اهيلع صني يتلا ةعامجلا ةغيص ىلا ليمي وهو .ديحو
 سلجم مهنيعي © ىلا ") مامالا ٍبايغ ةلاح يف روتسدلا
 /لوليا ةياهن يف يأ .اهسفن ةرتفلا يف .(ءاربخلا

 تاحيرصت ضعب ناريا ويدار عضخأ .ربمتبس
 يذلا ينيمخ بتكم آدبو .,ةباقرلل ةيسايسلا يرظتنم
 نا دعب ديدج نم ىواتفلا رشن يف دمحا هنبا هريدي

 هاضر مدع نع ربخألا اذه ريع نا ناكف .مامالا ةفيلخ

 دابأ فجن هسار طقسم ىلا ةهجتم مق يف هلزنم رداغو
 .كانه فكتعيل

 سار وه يناجنسفار مالسالا ةجح نا عقاولا
 سيئر يناجنسفار .يرظتنم دض عارصلا يف ةبرحلا
 يف مامألا لثمم حومطلا يوقلا لجرلاو ناملربلا
 تافصاوملا كلتمي ال هنا ريغ .عافدلل ىلعألا سلجملا
 ديؤي كلذل ,ماظنلا ةمق ىلا هلاضياب ةليفكلا ةينيدلا
 يف رارمتسالا عيطتسي ثيح مكاحلا سلجملا ةغيص
 نيرخآ ةدعاسمب ةيناريالا ةسايسلا يف رثؤم رود بعل
 حومط ؛لاح ةيا ىلع .يرضتنمل نيداعملا نم
 ىلع فاخب سيل ينيمخل ةيلعفلا ةفالخلاب يناجنسفار
 ةيلخادلا دالبلا نوؤشب كابسمالا ىدعتب هرودف .دحأ

 ىلع ةرصتقم ربتعت يتلا برحلا ةدايق يف ريثاتلا ىلا
 عافدلل ىلعالا سلجملا عفد يذلا وه هنا .ينيمخ
 اهنمض نم ةديدج ةيركسع ةيجيتارتسا ىلع ةقفاوملل
 عانقا ةلواحمو :«مساحلا ريبكلا موجهلا» نع نالعالا
 .قارعلل اهتدناسم فقوب ةبملاعلاو ةيفيلقالا ىوقلا
 هتاحيرصت ةفعاضمب ارخؤم يناجنسفار ماق كلذل
 ةدايسل ضرعتت نل ناريا نا ىلع اهيف دكؤي يتلا
 - يهو .مئاقلا ماظنلا ليحر ةلاح يف هندحوو قارعلا

 ىتح ديدجلا ماظنلا عم ضوافتلل ةدهتسم ناربا يا

 هدالب دادعتسا نع نلعا امك . ءاكرعمآل ايلاوم» ناك ناو

 .يمالسا ماظن ضرف ةركف نع يلختلل

 ةظيفح تراثا ةديدجلا يناجنسفار ةيجيتارتسا
 نع ةلوؤسملا (8111) ةيمالسالا ريرحتلا ةكرح
 زاهج يف «ةيمالسالا ةروشلل ةيلودلا ةيولألا»
 يدهم دّيس اهمعزتي يتلا ةكرحلا هذه .نارادسابلا

 هع د م وا ا

 ديس سوت

 هد اتت هوب اا . ا ل ووو »ويبين »و

0- 

 ا صدت

 | بّرقملاو ءايبيل عم ةزاتمم تاقالع هطيرت يذلا يمشاه
 | دايا فطخ ءارو هنا دقتعي يذلاو ء.يرظتنم نم
 يذلا ,نارهط يف يروسلا لامعالاب مئاقلا دومحم
 ىلع رماتلاو ةفالخلا نوؤش يف لخدتلاب هوفطاخ همهتا
 ةياهنلا ةيادب دومحم ديسلا لاقتعا ناك .يرظتنم

 ردرحت نم طقف مايا دعمف . هئاقدصاو يرظتنمل ةبسنلاب

 يمشاه ديس ىلع ضبقلا يقلأ .يروسلا يسامولبدلا
 مخ ؛(ةلئ1) ةيمالسالا ريرحتلا ةكرح بتاكم تقلغاو

 يرظتنم ةنبا جوزو ديس قيقش يمشاه يدهم لقتعا
 ىلا هجوتلا ىلا يرظتنم عفد امم .هبتكم سيئرو
 سيئر روضحب هلابقتسا يف ينيمخ ناك ثيح ناراميج
 .ةسلجلا كلت يف .يوسوم ريمو يئنماخ ةيروهمجلا
 ةرماؤم ةيحض هنا ىعداو هلاحر نع يرظتنم عفاد

 .هبيصخم نم هتلاقتسا مدقي نا لدق

 .ةلود لخاد ةلود دوجو ضفرب هنأب يندمخ در

 هيف امب» رمألا اذه ةيوستب يئنماخو يوسوم فلكو
 ةلاقتسا ضفر ىلع ةقفاوملا رارق نا ادكؤم ,ريخلا
 سلجم ىلا فاظطملا ةياهن يف دوعت اهلوبق وأ يرظتنم
 .ءاردخلا

 ديق امهئاقبا عم يمشاه نيوخألا حارس قلطا
 يف مهينواعم نم تارشعلا لاز ام نيح يف .ةيقارملا
 .ةقلغم تلاز امف مهبتاكم اما .نجسلا

 لاؤس كانه .يهتنت نل يتلا ةفالخلا كراعم فلخ
 نم ريبك ءزج هيلع ةباجالا ىلع فقوتيو هسفن حرطي
 نم :يلودلا حرسملا ىلع ةيمالسالا ةيروهمجلا فرصت
 ريرحتلا ةكرح يف ايلاح مكحتت يتلا ةهجلا يه
 0.؟ةيمالسالا

184/٠55 

 ا

 م ا
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 | ينبئ فلح :« لينا رسأ»و ينارإإ

 يف «ةيليئارسالا» ةثعبلا سيئرو ,نيقباسلا |

 ١ تاطاشنلا قسنم ينئاريدل يروا

 | لاسوملا ءاسؤر دحأو .نانبل يف «ةيليئارسالا»

 ا ترحآ .ةيسنرفلا سربيسكألا ةلجم .اقياس نارهط ١

 | :هيف درو ام ضعب يليام يف ,ريخألا اهددع يف اراوح هعم ٠
 كنا ودبي نكل :نانبل لجر نآلا تنا :سيربسكالا '
 ؟ناريإ لجر ىلإ ابيرق لوحتتس '
 برق نع ةقحالملا بلطتي يلمعف :حيحص :يناربيل |

 اج

 ؟نارهطل يسيئرلا فدهلا وه ام :سيريسكألا

 ١ ودبس :سديريسكألا

 ؟هللا بزح ا

 ريثأت نم قشمد فوخ ىلا كلذ يف ببسلا دوعي :يناربيل

 ةرطيسلا ًانكمم دعي مل يذلاو نانبل ف لئاهلا د

 ؟ليصأ نيفرطلا عاويس لم سيربسكال

 لامتحا نم قشمد قب فوخ كانه عقاولا ل :موهقم

 ةلئاهلا تاعبتلا نع كيهان .نانبل يف يتاربا راصتنا

 ١ ةهجاوم كانه نا .طسوألا قرشلا ىف لامتحالا كلذ لثمل

 | لالخ نم كلذو نارهطو قشمد نبب ضرالا ىلع ةيلعف

 - نيينيطسلفلاو هللا بزح تابشيليم نيب ةهجاوملا

 | ةيلاوملا ؛لمأ»و :ةهج نم_ تقؤم فلح مهعمجي نيذلا
 .ىرخا ةهج نم ةيروسل

 !١ بونجح ىلع طقف ةرصتقم ههجاوملا هذه له :سيربسكالا د

1 
 تايوعضلا لغتست ناريإ نكل .معن : ازا ١

 هللا تايآل ةنيدملا ةيروس اهي رمت يتلا ةيداصتقالا
 .رالود يرادلم غلبمب

 .دوقن ق

 اهيدلف نارهط امأ ةبوعصب .لما» لّومت قشمد نإ

 ؟«ليئارسالو

 اهنا رعشت نارياف .نارهط نيبو اننيب برقت يتلا '

 ه0وسما
 ةدعاسم جاتحتسو .ًاضدأ نحنو .برعلا نم ةددهم

 | نا نحن عيطتسن نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةيجولونكت
 .اهل اهرقوت

 يف برغلا ىلع دمتعت نا ناريا ىلع .ةياهنلا يف

 نت وه انه برغلاو .يتايفوسلا .داحتالا ةهجاوم |
 لواحنس اننا هسفن تقولا يف فرعنو .هللا بزح لتاقن .'

 | رثكا اننا .ناريا عم يخيرات فلح ءاشنا لبقتسملا يف
 نا دقنغنو .لاجملا اذه ىف ةدحتملا تابالولا نم ةردق 1

2 

 ٌْ ا عي وب ع م ةدحتملا تايالولا ىلع '

 اةومك/ك + /5+ ب [(1.نارهط يف اهذوفن ةداعتسا

 - [نما/ مر تمعطا؟ معدمطع 3

 تطول عي ل ا ا ا لا

 ااا
 0 ا انملداول انوا ب ما 1

 0 مديرا ا اريخدا

 كيوزويد

 دعأأ ظفاح ةلزع
 .قشمد عراوش ىلع ميخي ديدهتلاب ساسحإ _

 نمم ربكأ ددع ماعلا اذه ةيروس يف لتق دقف --

 .لوبنتسا يف و يشتارك فو سيراب يف اولتق
 ام يف الا ةمصاعلا رداغي الف ,.يروسلا سيئرلا اما

 قيلعت اذه ناك ؛««ءاقدصا الب ملاع ف شيعي هناد ردن

 ةمكاحم ةيشع قشمد يف نييبرغلا نييساموليدلا دحأ
 .يوادنه

 نكمي امم رثكأ دسا بقاعي ةلزعلاب ديازتملا روهشلا
 .هدض ذخنب ءارحإ يأ لعفب نا ١

 , ةتعيشلا ةطلسلا و ذوفنلا نامض ديكأتلاب هنإ : يناربيل

 / .ام موي ةقيقشلا ةيمالسالا ةلودلا ءاشنإ ءارو ادعس
 تاكدتكت همكح ةرتف ةليط دسا مدختسا دقل

 نا ريغ .هئادعا ىلع ءاضقلا وأ بعرلا رشنل ةيباهرإ

 نم كلذ ىلع لدأ الو .هيبعشو وش مه اياحضلا ٠ مدقت نع نيضار ريغ نييروسلا ن

 لسرت يتلا ةضماغلا ةيومدلا لئاسرلاو تاريذحتلا
 ترجفنا الثم ماعلا اذه ةيادب يف .ةهج نم رثكا نم هبلا
 ةرات موللا يروسلا ماظنلا ىقلأف .ندم ةدع ىف تاصاب ' ترجفتاو :مهدزم يروس عراش يف ةمخض ةنحاش

 9 هم

مجاهنو انمجاهُي :يناربيل |
 أ رصانعلا ىسنن نا نود ه

 00و

 .!«ليئارسا» ىلع ةراتو قارعلا ىلع
 ظفاح عم ةيومدلا تاوادعلا ةمئاق .لاح ةيأ ىلع

 ىلا :تافرع رساي ىلا بئاتكلا برح نم ؛ةليوط دسا
 نا نكمي صخش يأ نا نودقتعي نيبقارملا نا ةجرد

 ىلع انايحا كلذ قيطنيو .موجه يأ فلخ نوكي
 نيرشت يف ةيكبزالا يف ثدح امك ةيبرغلا تارباخملا
 ةرايس ترجفنا نيح ١1981 ماع نم ريمفون / يناثلا
 لتقم ىلع أدر ؛نييندملا نييروسلا نم 1١١ ةايحب تدوأ
 خيراتلا كلذ لبق لتق يذلا نانبل يف يسنرفلا ريفسلا

 كلت نع ليلقلا الإ فرعي ال يروسلا روهمجلا
 بابسا نع ائيش ركذت ال ةفاحصلا نأل ثادحألا
 انه شانلا اجافي كلذل .ةيروس يف تاريجفتلا

 وهف ةموكحلا لعف در اما .برغلا يف باهرالا ايريتسهب
 .نيعاص عاصلا درتس اهنا

 باهرالا مدختسي دسا ظفاح ناك ؛نآلا ىتح
 لجر هنا ىلع .يلودلا حرسملا ىلع هسفن حرطل ةليسوك
 نا نكمي ال يذلاو .هنع ىنغ ال يذلا طسوألا قرشلا

 دجلا لمحم ىلع ذخؤي نا ديري هنا .هنودب مالس مني
 هيدل نا .دوسألاب الماك همسر ءابغلا نم» ةلود لجرك
 طيتري همسا نا عم .ءلضفا ملاعل ةيلبقتسم ةيؤر
 نييساموليدلا دحأ يار اذه ناك ..ةعيرم لامعأب
 قشمد يف نييبرغلا

 بضغلا نم دسأ ظفاح هريثي ام لك نم مغرلا ىلع
 .ةلزع ملاعلا ةداق رثكا نم نآلا هنإف .انايحا

 ,يداصتقالا دوكرلا نم عيمجلا رمذتي ةيروس يفو
 ككفي ةيروس ةرصاخ يف اناطرس» نانبل نورينعيو
 ريبعت دح ىلع ؛ةيعامتجالا اهتبيكرت قزميو اهتاعافد
 .ةيبرغلا تارياخملا طابصضص دحأ

 نؤيبيللاو نويناريالاو تايفوسلا  دسأ ءافلح اما

 يف .مهنيب ام يف و هعم فالخ ىلع نونوكي ام ًاريثك مهف-

 نا باهرالا ةبغل يف هئالكول نكمي ؛هسفن تقولا

 ةيا يف ايلك ةقثلا نكمت ال نا ,ةظحل ةبا يف هدض اوبلقنب

 ضعب اهاري امك لاعلا ةرئاط ةثداح ناو .ةهج '
 يروسلا سيئرلا نادقف ىلع رشؤم قشمد يف نيبقارملا |

 تاذ ةلواحم تناك دقل .هتارباخم زاهج ىلع هترطيس

 ظفاح ةبيكرت عم بسانتت ال ريبك رطخو ةليئض ةافاكم .
 حرسملا ىلع هسقن ضرف اليوط لواح يذلا دسا |
 ريدي فيك دهشي نا :نآلا هيلع نا ودبي نكلو .يلودلا |

 10 نس :

 تت ب

 نط و
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 2/7 [].ةرهظ برغلا هل

 (ةلتحملا سردقلا)

 ! اضيأ ...عيلخلا برغ
 ةلاح ىلا ةيناريالا ةدقارغلا برحلا راسم ريشي
 لكشبيو رطيست تذخا ةديدشلا ةيبصعلا نم

 .ةيناردالا ةسايسلا ىلع حضاو
 ىلع «ليثم اهل قيسي مل ةراغ» نع نالعالا نمف

 ارثا اوظحلي مل مهنا بناجالا نولسارملا دكأ .كوكرك
 ةيقارعلا ةمصاعلا ىف ةيندملا ءايحألا فصق ىلا اهل
 ىلا يلودلا نمألا سلجم تارارق ضفر ىلا خيراوصلاب
 لاتقلا فقول ةضقارلا ةدينعلا فقاوملاب كسمتلا
 مكح نا حوضوب رهظت ةماع ةروص رواحم لكشتت
 «لضفأ» برحلا رارصتسا ِق ىرد ادب هللا تاناد

 .هعقاوم تيبثتل ةنامض
 ناريا لخاد نم قلطنت يتلا ةديدعلا تاوصألا نا

 عجارت ةيادب ىلع رخآ اليلد مدقت لاتقلا فقوب ةبلاطم
 تارريمب نييناريالا عانقا ىلع هللا تايآ ماظن ةردق '

 ةددصج د عدصا

 م 3 ا

 ا

10 

 نا دعب ةصاخ .قارعلا عم برحلا رارمتسا ىودجو

 ةيبلاغ يبلت ةيملسلا ضورعلا تارشع نارهطل تمدُق
 ام ناكم نم هتوق دمتسي يناريالا دانعلا ناك اذاو

 ىرخاب وا ةروصب هل اريبك انوع دجي هنا دكؤملا نمف
 برك رارمتسا ىلع ةيلايربمالا ىوقلا صرح نم
 اكريما تززع برحلا هذه ناخد لظ يفف .جيلحلا

 يود عقو ىلعو ٠ .ةقطنملا ف لاكشألا ددعتملا اهروضح

 تعجارت عفادملا ضعب فقوم نا امك .طفنلا راعسا ت

 ف ةبغر نم اقالطنا نارهط معدت ينلا ةيبرعلا لودلا
 تايآ ماظنل مدقب قارعلا عم ةصاخ تاباسح ةيفصت
 ءادنل ةضفارلا هفقاومي ثيشتلل ًاديدح ارريم هللا

 .نارياو قارعلا ايعش هجانحي يذلا مالسلا

 يناريالا موجهلا» نع ةقحالتملا ءاينالا طسؤوو

 نم رثكأ نآلا ةحلم ودبت ةجاحلا ناق عقوتملا ؛مساحلا

 عيمج لبق نم يملس موجه نشل ىضم تقو يأ
 راحتنالا ةيلمع فقو ىلع ةصضيرحلاو ةينعملا فارطألا

 يف تاونسس تس نم رثكا ذنم ةرمنسمل ١ يتاذلا ريمدتلاو ١

 ... د ميصصم ج

 حضاو فقوم ىلع ًاضيأ زكتري يملس موجه .جيلخلا
 ال يبرع فقوم ىلع زكتري ,يناريالا بلصتلا نيدي
 ضرالا ىلع ءادتعالل هضفر نالعا يف ةظحل ددرتي
 0.رردم وأ فرظ يأ تحت يقارعلا بعشلاو ةيقارعلا

 تيدا نم يي ا وع

 3 ضن ا
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 ور هس

 #77 - 1547 يناث نيرشت ١5 - ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 طفنلا ريزو
 م ه0

 كلو بغا يلرادعألا نبع ىأ

 ةيبرقلا ا ل يبيرعلا يقن 1 رار
 هج وا ووو م 5290

 ارسل الرز

 سا ١ ا وج“ ”ةويززيتا#“

 - قافنالا مب نآ انلمأو ...ينقت اهضعبو ...يسايس كبوأ لخاد فقاوملا ضعب
 نيجتنملا عيمجب ررضلا لازنا ينعب سكعلا نأل

 مود راج ده# اا 7 نا

 مراحل رينإلا
 ويقف يذلا كبوالا 55 يئانثتسالا رمتؤملا "5

 ةردصملا نادلبلا ةمظنم تارمتؤم لوطا
 نييداصتقالا نيبقارملا لغش يذلاو .طفنلل ! ' |
 رطخأ نم هسفن تقولا يف ربتعا ,اموي رشع ةتس لاوط
 رابتعالا نيعب ذخا ام اذا ةيلودلا ةمظنملا تارمتؤم
 رادم تناكو .هيف اهحرط بعشت يتلا عيضاوملا
 .اهءازا ةريغتملاو ةضقانتملا فقاوملا مث .فالخ

 دفومل ناك .هيف راد امو ؛هئاوجاو .رمتؤملا نع
 ريزو عم راوحلا اذه قينج ىلا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 :يبيرعلا يقن مساق ندسلا يقارعلا طفنلا

 الا اع
 ,صصح عيزوت نم قارعلا فقوم ام ءمساق ذاتسا 8#

 ريغ ةينالقع سسا ىلع عيزوتلا اذه ماظن ةماقاو جاتنالا
 ؟ةيظادتعا

 صصحلا يف رظنلا ةداعاب انبلاط دق .قارعلا يف .نحن-
 ذنم ةيعوضومو .ةيملعو .ةلداع سسا ىلع ةيجاتنالا
 يفف 2.1984 يفو 198 يف اذه اترركو ١1987. ماع
 ناك اييرقت ؛ةمظنملا» اهتدقع يتلا تارمتؤملا عيمج

 صصحلا عيزوتل ةيملع ةلداعم داجياب بلاطي قارعلا
 اذه نكل .هفقسو جاقنالا ركذ وا اهركذ درو املك

 ال لجؤي ناكف .مويلا هحاحلا احلم نكي مل عوضوملا
 تافالخلا و لكاشملا ضعب ريثي لازي الو ناك هناو اميس
 .رظنلا تاهجو براضتو
 ام ىلغ :ةيسايسلا ضارغالا ضعب ىلا ةفاضا .. #

 !؟دقتعا

 تارمتؤم اهم موقت ةلواحم يا ماما فقت ناريا تناك

 .ريكا ةصح ةئاطعاب قارعلا فاصنال :ةمظنملا»
 ءىجرت ,ةمظنملا» تناك تالاكشالا هذه عيمجل ابنجتف

 19/7 يناث نيربشت 7 - ١65 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 0

 0 ا هع د جة

 فو ...صصحلا عيزوتل ةيملع ةلداعم داجيإب بلاطي قارعلاو 1181 ذنم
 .فيبلا ذهل يدون رظن اهجإب ءاربخلا مدقت

 ا لع ل دس ع د وو

 يطقنلا عب عنو نقل سف يزول نبا جوظفلا
 اذه مسح لامي امي ةجارحلا نم نآلا حبصا دق

 .همدقت ءاقل لك

 تليق) لج الا ءاميمق امه.اتنبق نأ يقي نارفأا
 صصخلا غعوضوم حلا اذامل ءايناثو ؟ايئاهن ناريا ةمواقم
 ةمظنم» يف ءاضعالا لودلا ضعب قرخب قلعتي وهأ ؟مويلا

 تررقت ىتلا دودحلاب اهتامازتلا ؛طفنلل ةردصملا راطقالا
 ةسايئش قلغتي هئا ما ةريدضتلاو حارختسالا يفااهن
 ؟15/6 رحاؤا «ةمظنملاو اهتررق ىتلاك لمشا

 زربت لازت الف . تليزا دق ناريا ةضراعم نا لوقا ال انا -
 قافتاك نكل .ةتباث ةصخك قارعلا ةصح انثحب املك
 رارقب هنيح يف ناريا تلبق نيرهش ىلا دتمي يتقو
 ماظن نم قارعلا ءانثتساب يضاقلا قباسلا رمتؤملا

 ١984 ريوتكا /لوالا نيرشت يف دمتعملا صصحلا
 فيذح عامتجا يف ىتحو .ةمئاع ةصح هئاطعاو

 ,1945 ربوتثكا /لوألا نيرشت 5 ذنم ءىدابلا
 .قارغلا ءانثتسا يف رارمتسالا ىلع ناريا تضرتعا
 ال ينبايس رارق انيدل هنا رمتؤملا يف حوضوب انبجا اننكل
 قارعلا ةصح نا وهو .ليدواتلا الو داهتحالا ليقب

 رمتؤملا رقي نا امإف .ناريا ةصح ردقب نوكت نا بجي
 رارقالا نع اليدبف .ةمئاع ةصحلا ىقبت نا اماو ءاذهب
 تكسف .ةمئاع ةصحلا ىقبت نيتصحلا يواستب
 رظنلا ةهجوب نورخآلا عنتقاو يناريالا ريزولا
 .ةيقارعلا
 ؟يسايبس انه رمألاف .. 8

 قرخلا عوضوم ىلا نآلا يتأن .يسايس رارق اذه :معن -

 يف :نحت .فرخلا مدعو قافتالا ىلا ةجاح يف انك ةمظنملا يف
 دامتعاب ١985 سطبيسغا 1 أ ه يف هيلا انلصوت يذلا

 ١9814 ريوتكا /لوالا ند رشت ىف ررقملا صصحلا ماظن

 كانه ناكو .ةيطفنلا قوسلا عاضوا نيسحتل كلذو

 .رارقلا اذهب نومزتليس مهنأب ديكأتو عيمجلا نم دييآت
 لوح تاظحالم تّزرد رضاحلا رمتؤملا ىلا انيتا امدنع
 تفلاخ دق ةليوزنف نا لوقا نا عيطتسا ال .هب مازتلالا
 ةملك قوطنم ىلع امئاق ناك هل اهمهف امناو .رارقلا
 حور نكل .هفلاخت مل يهف رابتعالا اذهبو .جاتنالا
 تايمك حض نع عانتمالا ىلا هجتت يهف :كلذ ريغ رارقلا
 اهنيزخ نم تبحس دق ةليوزنفو .قوسلا يف ةيفاضا
 دزت مل يه ناو ةصحلا ماقرا نع ةدايز تردصو

 ءاضعا ةيبلاغ مهف يف ؛اذهو . ماقرالا هذه قوف اهحاتنا

 نم ةليوزنف تناك ناو .رارقلا حور عم قانتي .رمتؤملا
 .فلاخت مل اهنا ىرت ةيظفللاو ةيلكشلا ةيحانلا
 .اياضقلا قامغا يف رظنلا نم ديزملا ىلا ةجاح يلمي اذهو ا
 ةنضحلا ةياهح ق:ةكقلا ةيبوعلا تاوامألا ةيبح ا كل
 اي فبل

 نكمتت مل هدالب نأب ةحارص فرتعا تارامالا ريزو -
 مغر :رارقلاب لماكلا مازتلالا نم ,ةيضاملا ةرتفلا لالخ
 سطسغا /باآ ىف هيلع ناك امع اهحاتنا تصلنق اهنا

 وا ةمداقلا ةرتفلا يف مزتليس هنا قلطم لكشب دعوو
 نكل .ريوتكا /لوالا نيرشت رهش نم .هنيح نم ارابتعا

 سي صو كاب او عدوا 80060

 ةيسنك ؛ ١7 فقس وا ١١ فقس نمض ءاوس :ةدايزلاب

 تمدقت بلاطم مث قارعلا نع الضفف .ىصقالا دحلا نم
 ارخؤمو .رطقو نوباقلاو روداوكالاو تارامالا اهب
 .ةدايزلاب تيوكلا تبلاط
 ؟كلذ يف تيوكلا ةجح ام 8#

 ةيعوضوم ةيملع ةلداعم يا ىف اهنا دقتعت تيوكلا
 يتلا ماقرالا نم ىلعا ةصح وا ةبسن ىلع لصحت دق
 املاطو .ةيفاضا ةصحب تبلاطف :نآلا اهيلع لصحت
 اذه يقيتس صصحلا ةدايزب تابلاطملا هذه لثم دجوب

 موي يف همسحن نا بجيف .ايسيئر ةرثع رجح عوضوملا
 لكاشملا انينجت اركيم هانمسح املكو .مايالا نم

 .تافالخلاو

 لوانتي نضايقملا ارق قيزط نع ةصخح قكمي ةلااهيط ل
 نيَحلا تيب رظنلا اهيف:داعي ةقلظم ماقرآ تاذ'صصح عنف
 صاصخحالا اذهل ةيملع سسا داجيا نمارفم الف .رخآلاو
 ىداصتقالا عقاولل ةبسنلاب ىرغم تاذ بسن ىلع هتماقاو
 .«ةمظنملا» ءاضعأ نم رطق لك يف يعامتجالاو

 ىتح نكل .ةيملع ةغيص كانه نوكت نا ضورفملا -
 هروصتي اميسح ةظاسبلا نم تسيل ةيملعلا ةغيصلا
 لالخ .ءاربخلا عم اهانشقان ةريثك طاقن مث .مهضعب

 نكمد الماع نيرشع نم وحن ركذ دقو .ةرتفلا هذه

 ضعب نكل .نادلبلا نم دلب يا ةصح ريرقت يف اهلاخدا
 مدع ىريو لماوعلا هذه نم ضعب ىلع ضرتعي لودلا
 ...اهلاخدا ىرب رخا ضغبو .اهلاخدا

 ؟رطق لك يف ةيدرفلا حلاصملا بسح ا
 ةلود.لكف .لماع لكل ىطعب يذلا نزولا ام مث !انسح -
 ةهجو نم عوضوملا نم بئاج لكلو عوضوملل رظنت
 ءاطعاب ريبك اهدنغ يطايتحالا ناك ناف .اهرظن

 ةريثك اهسوفن تناك ناو ءربكالا نزولا يطايتحالا
 تلاق .الثم .ايبيل .ربكا انزو سوفنلا ددع حنمب تلاق
 ,ةقالع يا ءافتنا مغر انزو ةيفارغجلا ةحاسملا ءاطعاب
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 داحبا هاخوتب امو ةيفارفغجحلا ةحاسملا نيب :يسآر ْق

 ةقيقد ةرطسم نم ىسل نذا .ةيملعلا ةلداعملا هذه لثم

 ةلداعملا عضو يف اهدامتعا نكمد حضاو طخ وا

 ةيغرلاو شاقنلاو يسايسلا رارقلا ىقبيو .ةوجرملا
 ةلوبقم يتأت تارشؤملا نم عون ىلا لوصولل مهافتلاب
 نوكن نا نكمي تارشؤملا هذه ءاروو :ةيبلاغلا دنع

 .ةيوستلا ققحي لوزنلاو دوعصلا نم عون كانه
 بلطملاب سيل ةيملع ةغيص داجياب نذا قارغلا بلطم ا
 ؟لهسلا

 انعطق :ةيضاملا مايالا لالخ ءاننكل ءالهس نكي مل

 مظعم داعبتساو ميهافملا ريرقت يف اريبك اطوش
 غلبتو تحرط يتلا ةيشماهلاو ةيبناجلا لماوعلا
 .ةسمخ يقبف ؛الماع نيرشعو دحاو نم اوحن

 ! ةعيس تنتظ 1#

 اهتفاضا لودلا ديرب ةثالثو ةبساسا لماوع ةسمخ

 .ءايضعالا ةيبلاغ سلو

 ةلداعم عضول ةيقابلا تارشّؤملا متلمجا مكنأ مهفا 8

 :ةيطقن لماوع :تاعومجم ثالث يف ةيملعلا ىطفنلا جاتنالا

 25106123516 يفاضا رتغتمو ؛:ةيعامتجا لماوعو

212 , 

 .معن

 نينامث نيب حوارتي انزو ةيطفنلا لماوعلا متحنمو 8#
 لماوعلا متيطعا اميف ,ةئاملا يف نينامثو ةسمخو

 يذلا يفاضالا ريغتملاب متلكوأو :نزولا ةيقب ةيعامتجالا
 نيتيسنلا نيتاه ليدعت ةمهم ةيسايسلا تارايتعالا ةددحت

 لاخدا ىلمي ةحلملا فورظلا يفو ةيلاقتنالا ةلحرملا يف

 , .ةيعوضوملا بناوجلا ىلع يتاذلا رصنعلا

 نيذلا مه ءاربخلا .دعب اًئيش ررقن مل .رمتؤمك ,نحن -
 ىلع نازوالا عيزوتب ةصاخلا رظنلا تاهجو اوحرط
 يتلا بسنلا داجيا ىلا الصوت ةفلتخملا تارشؤملا

 لوقي مهضعبو .جاتنالا نم رطق لك ةصح ررقتس
 ةسمخو ةيطفنلا لماوعلل ةئاملا ف نينامثو ةسمخب
 مهضعبو ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلل رشع
 نا يفبني ةيطفنلا لماوعلا ناَروا امناو !ال» :لوقي

 مسحي مل اذهو .«رثكا ةيعامتجالا لماوعلاو لقا نوكت
 لالخ ءارزولا ىوتسم ىلع الو ءاربخلا ىوتسم ىلع

 ةيئالثلا ةنجللا لالخ نم .نآلاو .يدايتعالا عامتجالا

 ىلا ىعسن ,ةدح ىلع ريزو لكب ةيعابرلا اهتاءاقلو
 .ربكا براقت ىلا لوصولا
 ؟طبضلاب براقتلا اذه ىعسي مالا ا

 نيوكت يف لخدت يتلا لماوعلا ةيهام لوح :الوا -
 .نازوألا ريداقم لوح :ايناثو ةلداعملا

 ؟لماوعلا هذه ىش امو 8
 ,ةيلاملا جاتنالا ةعسو .يطايتحالا :يه لماوعلا
 كالهتسالاو جاتنالا ةفلكو ؛ءيخيراتلا جاتنالا لدعمو

 نازيم يف طفنلا ةيمها هذهو ناكسلا ددعو يلخادلا

 .يجراخلا نيدلا ةيمكو تارداصلا
 ؟متررق ىتلا تادايزلا مك ا#
 .ابيرقت مويلا يف ليمرب فلا اتئم ىصقالا اهدح -
 ي// ب .لم ١5 يلاوح ديدجلا جاتنالا فقس لعجي امم 8
 اذهب ةمئاع هتصح تكرت يتلا قارعلا جاتنا ىلا ةفاضا
 ؟نآلا قارعلا جاتنا مكف ...ديدحتلا
 .مودلا يف ليمري انودلم

 بوينالا يف غضلا نع فقوت قارعلا نأ حيحصا ا#

 ؟يىدوعسلا
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 :اهسقت ةقئاسلا .تالدعملاب خضلا ف :يبيرغلا يقت مساق

 .اهسفن ةقباسلا تالدعملابو هب نورمتسم ءال-
 هنثأل ةصانخ ةدايز ىلع لصحي نل :يلاتلاب :قارعلاو ا
 :هانكو امك هبصقترو هجاقتا ديزي نا عيظقسي
 ,ةمئاع هتصحخ

 ؟ساسا يا ىلغ ؟تادايزلا تعزو فيك ا#

 اهل وا بحي امم لقأ اهصصخح نآل امإ لودلا ىلع عزوت-

 يف ةفيفط ةدايز ىلا جاتحت يتلا ةينفلا لكاشملا ضعب
 ...اهجاتنا
 ىلع تيوكلا لوصتل اهتضراغم يف حلت ناريآ نا ليق ا#
 ةمزالا ترجق يتلا يه تيوكلا نا نم مغرلاب ةدايز يا
 /بآ © يف هيلع قفتملا تقؤملا ءارجالا ديدحت تضراعو
 .لوطلا اذنه لك رمتؤملا لاطف ١1543 سطظسغا
 نمو تاسادسلا هذه لوح ةفلتخم فقاوم كانه -

 ال نمو قفاوي نمو لصصحي ال نمو ةدايزلا ىلع لصحي
 .قفاون

 ؟ةدساننس فقفاوم هذهأ 8

 تسيل ةوجفلا نكل .ينقت اهضعبو يسايس اهضعب -
 مدع نأل .ةياهنلا ىف قافتالا متي نا ريبك انلمأ و .ةريبك

 .نيحتنملا عيمجب رارضا قافتالا

 ؟راعسالا ىلع قافتالا رثا ىرت فيك ا#

 راعسالا عفريس ديكاتلاب
 ؟حاتنالا ةيمك تداز ولو ىتح ا

 يف نحنو فلا يتئام زواجتت ال ةدودحم ةيمك يه

 مدعو قافتالا ةيمكلا ةدايز لداعت الف .ءاتشلا جسوم

 يف ضافخنتالا ىلا امتح يضفي قافتالا مدعف :قافتالا

 ولو ىتح ديكاتلاب راعسالا عفري قافتالاو راعسالا
 فلا يتئامب قباسلا فقسلا زواجتت ةيمكلا تناك

 .اهصتمد نا ءانشلا لصفل نكمدو

 وها ؟19/43 نم عبارلا عبرلا يف ٍبلطلل كريدقت مك ا#
 !لقا ما ؟رثكا مآ ؟مويلا يف ليمرب نويلم

 .دودحلا هذه يف

 ينويلم نم وحتا :قوسلا يف نيزخلا حرط غلبي مكو ا

 ؟ يب ب
 لداعبس كالهتسالاو ءكبوا» جاننا نيب ام قرفلا

 .نيزخلا نم حرطلا

 يلاوح ىلا ليمربلا رعسس عافترا نم :نذأ ؛نمؤم تنأ ©
 ؟ارالود ١6

 .انفده وه اذهو .ةنسلا ةياهن ىف 18 ىلا لصي امبر

 تباث رعسب تبلاط دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نا ليق ا8
 . بب / ف ١/7 نع لقب ال

 :نآلا قافتا هيلع راص ام اذهو-

 ؟ديدج نم رعسلا تيبثت ىلع نذا متقفتا ©

 رعسلا رادقم ىلع مويلا ىتح قفتي مل نكل .معن -
 تسثنلا رقأ رمتؤملاو 16 تحرط ةيدوعسلاف :تداثلا

 ةمداقلا ةرتفلا ف لمعلا ةيلا ثحبل ةينف ةنجل لكشو

 ىلا ةدوعلا مدعو راعسالا تيبثت بسانملا نم نوكي يك
 06( - ط2ع]1 ققشملا ريعستلا

 ؟ةحتنملا تاقتشملا بسحب ريعستلا ءاغلا ىنعي اذه ا8

 ةيلآ حرتقت ةنجنلاو .ةتباث راعسالا حبصتو ىغلي -
 ؟أديت فيكو ءاهب ادبن ىتمو .لمعلا
 لك نأ ىنعمب ,يضاملا ىلا ةدوعلا رعسلا تيبثت ينعي له 18
 دق ربتعي رعسلا اذه نم لقا عيبيوا رعسلا اذه فلاخي نم

 ؟8 فدهك ةيلآ لصوؤتلا ئجري اقده.هنأ ما رعسلا قرخ
 ؛هاعلا عيبر يف ةمظنملا هتنبت يذلا ليمربلا يف ارالود

 يذلا تباثلا رعسلا نكل .تباث رعس وه ددكأتلاب :ال

 رابتعالا نيعب ذخاي تقو عرسأب هيلا ةدوعلا انررق
 .ءاضعالا لودلا عيمجل اهسفن ةنورملا ءاطعا

 ؟انه ةنورملاب ءريزولا ةدايس ينعت اذاف ا

 ةنطفنلا تاقتشملل ةجلاعم اهيدل يتلا لودلل يا-
 هذه ريعست يف ةرح يهو تاجننملا عيبتو 068

 ماخلا طقنلا نم طقف ةليلق ةيمك اهيدلو ,تاجتنملا

 يذلا ضوغت نأب ةنورم لاوحالا هذه ف اهلف .اهعيبت
 .ايمسر ةرعسم ريغ تاجتنمب ماخلا اهطفن يرتشي
 اهل امناو تاجتنم كلمت ال يتلا ىرخالا لودلا امنيب
 ناف كلذك ةنورملا هذه لثم اهيدل سيلف طقف ماخ طفن
 ةنورم كلمت يهف .ةرّعسم ريغ طوفن اهيدل يتلا لودلا
 هذهف .ةرعسم اهطوفن عيمج يتلا لودلا نع فلتخت

 رظنتسو .اهحارتقا ىرج يتلا طاقنلا ىدحا اضيا
 ,ةمظنملا» لود عيمج نوكت ىتح ةينفلا ةنجللا اهيف
 اعيمج اهل ةنورملا رفوتتو عيبلا صرف يف ةيواسنم
 رهش رخآ ىهتنت نا ةنجللا هذه لامعأب ضرتفيا 1#

 ديدمتلا ةرتف آدبت امدنع ١9853 زيوتكا /لوالا نيرشن
 ؟ةديدجلا

 .خداقلا رمتؤملا لبق
 ريمسيد /لوالا نوناك ١١ موي فينج يف دقفنملا ا
 بجاؤلا ريياغملا عوضوم :نذأ « ءىجزا لف .1
 ؟صصخلا نيستا اهذاختا

 رظنيسو عوضوملا اذهب لمعلا ءاربخلا لصاويس
 لكشب هيف تبي يك هنوزرحي يذلا مدقتلاب ءارزؤلا
 .يئاهن
 ؟تازوألاو 1

 عوضوم كلذ يف امب رمالا ىلوتتس ةيرازولا ةنجللاو
 .نازوألا

 جاتنالا تادايز ءانثتساب هيلع وه ام ىلع ىقبي ءيش لكف ا#
 ؟ةفيفطلا

 نيينقلاو ةيرازولا ةنجللا لبق نم لمعلا رمتسيو ...-
 0.خداقلا رمتؤملل ةيصون اومدقيو
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 ريدوتكا /لوالا نيرشت د يف ةينودهصلا ةموكحلا هب

 :يه فادها ةثالث قيقحت ىلع همزع نع 5

 :نانبل نم باحسنالاو ٠ يداصتقالا روهدتلا نم دحلا

 نا دعبو «نآلاو .ةقطنملا يف «مالسلا» ةيلمع طيشنتو
 نع لعاستن :ةطلسلا ريماش ملستو همكح ةرتف تهتنا
 هذه قيقحت قيرط ىلع زيريب هققح يذلا حاجنلا ىدم

 .ةنلعملا فادهالا

 ةنوآلا يف تاليلحتلاو تابانكلا مظعم نآل ارظنو
 يناثلا نيفدهلا قيقحت ىدم ىلع تزكر دق .ةريخالا

 ام ىدم ىلع ءوضلا ءاقلا لواحن فوس انناف ؛ثلاثلاو

 عاضوالاب صاخلاو لوالا فدهلا نم ققحت
 دق ناك زيريب نا ىلا ةيادب ةراشالا ردجت .ةيداصتقالا
 اهنا لب ,ةقناخ ةيداصتقا ةمزا لظ يف ةطلسلا ملست
 ةموكح» ليكشتل ةيساسالا لماوعلا دحا تناك
 نازيم زجع لصو دقف .ةيلاحلا :ةينطولا ةدحولا
 مل نيح يف رالود تارايلم ةسمخ يلاوح ىلا تاعوفدملا
 « (تانيعيسلا فصتنم يف فصنو رايلم زواجت دق نكي

 ضئاف نكي ملو 4٠١ يلاوح مخضتلا ةبسن تزواجتو
 نم روهش ةثالث نم رثكا يطغي ةيبنجالا ةلمعلا
 نم /65 يلاوح ىلا ةلاطبلا ةبسن تلصوو .داريتسالا
 نيذلا نيلماعلا ددع ناك) ةلماعلا ى وقلا ع وومجم

 .(ابيرقت لماع فلا نيتس يلاوح لمع نع نوثحبي
 اذه ,رالود رابلم 78 ىلا ةبجراخلا اهضورق تلصوو

 تناكو ةيجراخلا ةميقلا يف لكيشلا روهدت نع كيهان
 يلحملا جتانلا ومن لدعم ضافخنا هلك كلذ ةلصحم
 ومنطسوتمب ةنراقم ١9/14 ماع ١/ نم لقا ىلا يلامجالا
 .1987- 8٠ ةرتفلا لالخ /7؟.١ هردق

 ةحش الد تاءارحأ

 عاضوالا يف روهدتلا ىدم تارشؤملا هذه سكعتنو

 زيريب مكح ةيادب دنع ادئاس ناك يذلا ةيداصتقالا

 ةسايس ىلا اساسا كلذ دوعبو .دوكدللا ةموكح لالخو

 ةماع ةفصب تزكر يتلا ةيداصتقالا دوكيللا ةموكح
 ةردابملا» ىلع اساسا دنتسي رح داصتقا ةماقا ىلع

 ةعبرا ريبغت ددصلا اذه يف ظحاليو .«ةرحلا ةسفانملاو

 ريبغتلا أدب دقو .دوكيللا ةموكح لالخ ةيلاملل ءارزو

 ضيفخت ىلع لمع يذلا «؛حيلرا اجميس ةرازوب
 ءاغلا عم ةلودلا رود صيلقتو ةيموكحلا ةيناريملا
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 مد عيمج هاف وبل :ةيبنجالا تالمعلا لإ ىلع قيقا

 :ءاهراعسا ةموكحلا ددحت نا نود اهليوحت ىلع

 بعلت نأب (بلطلاو ضرعلا ىوق) قوسلل حامسلاو
 هذه ىلع تبترت يتلا جئاتنلا ءازاو .كلذ يف اهرود

 هيقشب) كالهتسالا تايوتسم عافترا ةصاخ ,ةسايسلا
 تالدعم ديازتو .ةريبك ةروصب (صاخلاو ماعلا
 لاجيا» ءاجو ؛لوالا يرازولا رييبغتلا مت :.مخضتلا

 روهدتلا اذه ةجلاعم هرودب لواح يذلا «ستيفروه
 عيجشت ىلع لمع انه نمو .تاعوفدملا نازيم قيرط نع
 ةميق ضيفخت ةصاخ .لئاسولا لكب تارداصلا
 ال هطخ نا نيبت ىتح ليوط تقو ضمي ملو .ةلمعلا
 .هقلس طخ نع رهوجلا ثيح نم فلتخي

 ىلع همامتها بصنا يذلا ءروديرا مارؤي» ءاج.مث
 راعسا ضفخ قيرط نع مخضتلا ةجلاعم ةرورض
 رارمتسا عم .ةمعدملا علسلا تادمك ةدابزو تادراولا

 تديعاف «نيهوك دراكروا» ءاج مث .اهراعسا ضفخ
 ىلع اساسا ايصنم مامتهالا حبصاو ءارولا ىلا ةلجعلا
 .تاعوفدملا نازمم

 دق زيريب ةموكح نا وه ددصلا اذه يف انمهي امو
 ةنلعملا تانسانسلا ْق براضتلا اذه طسو تعءاج

 حرطت نا ةيادبلا ذنم تلواح كلذلو .ةقبطملاو

 .ةمزالا هذه نم ج ورخلا ةيفيكل ةفلتخملا تاروصتلا

 هتيمست ىلع حلطصا ام تاروصتلا هذه لوا تناكو

 ماروي» اهحرط يتلا ةركفلا يهو «داصتقالا ةرلودب»
 يف ايلمع لثمتتو .هتلاقتسا لبق ةيلاملا ريزو ءروديرا
 داصتقالا ظيرو «ةيليئارسالا, ةلمعلا ءاغفلا
 نم اساسا اقالطنا كلذو .رالودلاب ايلك ينويهصلا
 يتلا ؛ةيليئارسالا» تاكرشلا نم ريبك ددع دوجو

 ىلع باسحلا ةيعقاولا ةيحانلا نم اهيلع رطيسي
 ىلع تاباسحلا نا ىلا ةقاضالاب ءيرالود» ساسا
 ةيداصتقالا ةطشنالا مظعم يف رشتنت رالودلا ساسا

 تارايسلاو نكاسملا عيب دوقع نا ىتح) «ةيليئارسالا»
 يلاتلابو . (رالودلاب ةرعسم رفسلاو قدانفلا يف ةماقالاو
 تاقفنلا يف اطابضنا قلخي فوس عضولا اذه ناف
 يقيقحلا اهاوتسم يف روجالا دومح عم ةيموكحلا
 .ةيلاملا ةزهجالا يف ةقثلا روهمجلا ءاطعاو

 ,عيمجلا نم اديدش اضفر ةركفلا هذه تقال دقو

 نم ةلودلا درحي هنأل ال .تانعلل اهيحاص ضرعتو

 نيلماك ءالجو حوضوب فشكي هنال لب .اهل قحيزايتما

 ةغبصلل «ليئارسا» باستكا ديازت ةقيقح نع
 .ةيدقن يه امم رثكا ةيزمر ةلأسم كلتو .ةيكريمالا

 لح ف يكريمالا رودلا ىلع رخآلا ضعبلا زكر دقو
 نم ديزملا ىلع لوصحلا قيرط نع كلذو .ةمرآلا
 طورش ضيفخت ىلع لمعلا عم .ةيداصتقالا تادعاسملا
 نم ءالؤه قلطنيو .اهئابعا ليلقتو اهيلع لوصحلا
 نوركذيو .نيدلبلا نيب ةيوضعلاو ةيويحلا ةطبارلا
 .ناغير دلانور املاط» هنأب كلذ ىلع مهديكأت ضرعم يف
 ,هيداعي نم لكل قيدص وهو :تايفوسلا هركي يذلا
 :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىف مكحلا يسرك ىلع عبرتب

 .«ةنوعملا نم ديزملا بلط نم دب الو ءاقالطا فوخ الف
 ةمدقملا ةيكريمالا ةنوعملا مجح نا فورعملا نمو

 نم تارايلم ةثالث يلاوح ىلا لصي ينويهصلا نايكلل
 رودلا لظي نكلو .كش الب ريبك عغلبم وهو .تارالودلا
 يلاحلا تقولا يف لاومالا هذه هبعلن نا نكمي يذلا

 تبعل دق اهنا نم مغرلا ىلعف .قيس امع امامت افلتخم
 يضاملا ف تباث يداصتقا ساسسا عضو يف ايساسا ارود

 تدعاسو .داصتقالل يتختلا لكيهلا ءانب ىلا تهجو ذا
 ريفوتل كلذو ءاهثيدحتو اهتننكمو ةعارزلا نيسحت يف
 ,ةيجيتارتسا اهلس اهرابتعاب ةيئاذغلا علسلا
 ,عناصملا نم ديدعلا ءانب يف اهمادختسا ىلا ةفاضالاب
 ىلاحلا تقولا ىف هبعلت نا نكمي يذلا رودلا ىقبي
 اهمها تارايتعالا نم ديدعلل كلذو .,ةباغلل !دودحم

 :لاومالا هذه باعيتسا ىلع ينويهصلا داصتقالا ةردق
 ةمجانلا مخضتلا تالدعم يف اهريثأت نع كيهان اذه
 نم خضلا اذه ءارج ةيدقنلا ةلويسلا ةدايز نع

 اهاودج نم اريثك للقي يذلا رمالا وهو .لاومالا
 .ةيلخادلا ةيداصتقالا عاضوالا جالع يف اهتيلاعفو

 فشفنلا نتاقفص

 ذيفنت نع اليدب زيريب ةموكح دجت مل هلك كلذ ءازاو

 : ا ل ْ ويلا

 برعلا باسح ىلع نوكيس ومن يا :ينويهصلا داصتقالا
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 ىلع اساسا زكرت يتلا :ئرخالا تاحرتقملاو تاططخملا
 ناك يذلا رمالا) «فشقتلل» يداصنقا جمانرب ذيفنت

 «ليئارسا» لخاد ةديدش ةضراعم ىقلي ادياو امئاد

 اهنم حوزنلاو ةرجهلا تالدعم ىلع كلذ ريثأتل ارظن
 ىلا ةشرعملا عفر ىلع اساسا دمتعت تناك دقف ءاهيلاو
 يف ةدئاسلا كالهتسالا تايوتسم عراضت تايوتسم

 نم ديزملا بذج فدهب ,ةمدقتملا ةيلامسارلا نادلبلا
 اذه ذيفنت ىلع نييعانصلا ضيفختو نيرجاهملا
 كلذو «ىل والا ةقفصلا» هيلع قلطا يذلا .عورشملا

 نوناك ىتح ١1444 يناثلا نيرشت نم ةرتفلا لالخ
 ديمجت ةقفصلا هذه تنمضن دقو ١1580. يناثلا

 معدلا ضيفختو :الوا بئارضلاو حابرالاو راعسألا
 ضيفختو .ايناث ةدروتسملاو ةيكالهتسالا علسلا ىلع
 دحلاو تارداصلا عع ل يف رارمتسالا عض اثلاث (لكدشلا

 عنم عم رالودلل رعس ديدحتو .اعيار تادراولا نم
 رايلم يلاوحب ةينازيملا ضيفخت اريخاو .هي لماعنلا
 .رال ود رايلم فصنو

 ةرتفلا لالخ «ةيناثلا ةقفصلا» عورشم كلذ الت مث
 تنمضت دقو ١1486 لوليا ىتح 1485 طابش نم

 ضيفخت فدهب كلذو علسلا ضعب راعسا عفر اهرودب
 ةبسن عفر قحب اهسفنل ةموكحلا ظافتحاو .معدلا
 ةموكحلا ءاطعاو .ءاشت امتقوو ديرت امندح بئارضلا

 ةيبنجالا تالمعلا راعسا ليدعت يف ةلماكلا ةيرحلا
 .اهب ةطيحملا ةيداصتقالاو ةيلاملا فورظلا بسح

 مع دلل اضيفخت تلمح دق ةقفصلا هذه نا ظحالبو

 عفرب نييعانصلا ةبغر تبلو ءابيرقت رالود رايلم هردق
 راعسا عافترا نع مهضيوعتل علسلا ضعب راعسا
 عاطقلا نم لماع فالآ ةثالث لوح اريخاو ماخلا داوملا
 عاطقلا هرابتعاب يعانصلا عاطقلا ىلا يموكحلا
 : .عمتجملا ف جتنملا

 عاضوالا هيلا تلآ امل ةعيرسلا ةرظنلا نا كش الو
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 ينويدهصلا داصتقالا ىلع ةيركسعلا تاقفنلا ءبع

 يحوت فوس تاءارحألا هذه قيبطت دعب ةيداصتقالا

 هتمزا نم عمتجملاب جورخلا يف اقح حجن دق زيريب ناب
 داصتقالا ىف روهدتلا فقوا :لقالا ىلع وأ :ةيداصنقالا

 ضافخنا ىلا ريشنت تارشؤملا ناو ةصاخ .ينويهصلا

 اضدياو لب, ىلاوح ىلا نم مخضتلا ةيسن

 ناك يذلا ةنزاوملا زجع نم ضفخي نا زيريب عاطتسا
 ىلا ؛يلامحالا يلحملا جتانلا نم 57 يلاوح ىلا لصو دق

 ىدل ءزيريب» ةيبعش نم داز يذلا رمالا وهو
 تاعالطتسا رخآ كلذ تدكا امك ينويهصلا روهمجلا
 ةسائرل حشرمك /55./ ىلع لصح دقف ماغلا يارلل
 . (طقف ١ , 8 ىلع ريماش لصح اميف ؛ةرازولا

 !يرحا كسح ىلع ةلكشم لح

 ةيغب عاضوالا هذه ىلا ةينأتملا ةرظنلا نكلو
 تاءارجحالا هذه حاجن ةيناكما ىدم فاشكتسا ةلواحم

 نايسحلا ىف ذخالا بلطتت اهلشف وا لبقتسملا يف
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 يف اهرود تبعل يتلا ةفلتخملا ةيجراخلا لماوعلا
 ثادحالا اهسار ىلع يتابو . حاجنلا اذه قيقحت ليبس

 زيريب مكح ةرتف لالخ ةيطفنلا قوسلا اهتدهش يتلا
 ماخلا طفنلا ليمرت رعيس ِق ديدشلا طوبنهلا ةصاخ

 نويلم 1٠٠١ يلاوح :ليئارسال» رفوي يذلا رمالا)
 طفنلا ىلع ديدشلا اهدامتعال ارظن كلذو .رالود

 روهدتلا نع كيهان اذه .(جراخلا نم دروتسملا

 لكيشلا هب طبتري يذلا) رالودلا ةميق يف رمتسملا
 .ىرخالا ةيسيئرلا تالمعلاب ةنراقم (ةريبك ةروصب

 عم) نانبل نم يئزجلا باحسنالا كلذ ىلا فاضيو
 ذيفنت يف دحل يبونجلا نانبل شيج ىلع دامتعالا

 نم اريثك ففخ ام وهو («ليئاريسسا» تاططخمو فادشا

 اثب ردجت انهو .داصتقالا ىلع عافدلا تاقفن ءبع
 ةثالث يلاوح اهتفلك دق برحلا هذه نا ىلا ةراشالا

 نود ةيراجلا تاقفنلا تردقو تارالودلا نم تارايلم
 ىلا عفترت رالود فلا "عع يلاوحب (تقولا كلذ يف) برح

 .نايحالا ضعب يف نويلم
 دق زيريب ةطخ نا كلذ نم مهفي نا يغبني الو

 ينويهصلا نايكلا تالكشم لح يف امامتن تحجنت

 ىلع ءاج دق حاجنلا اذه نا ىرن اننكلو ,ةيداصتقالا

 تعفترا يتلا ةلاطبلا لثم ىرخالا تالكشملا باسح
 هزهل ام ىفخي الو .ابيرقت ٠١(/ ,4 ىلا /5 نم اهتبسن
 نم اهنغ جتني امل عمتجملا كسامت ىلع ريثأت نم ةلكشملا
 .خلا ...مارجالاو تاردخملا نامداك ةيعامتجا رارضا

 عافترا ىلع ةلادلا تارشؤملا لالخ نم زربي ام وهو
 يف نوجسلا لخد ذا ةرتفلا هذه لالخ ةميرجلا لدعم
 مئارج اوبكترا اصخش /١55 وحن رهشا ةرشع ةرتف

 تدادزاو (ايموي دارفا ةعبس لدعمب يا) ةرم لوال
 ,ةقباسلا ةرتفلا نع 7١/ ىلاوحب ةقرسلا مئارج
 /19 يلاوحب تاردخملاب راجتالا لدعم عفترا كلذكو
 لثم قطانملا ضعب يف تالدعملا هذه عفترتو لب .ابيرقت
 .قطانملا ةيقب يف اهنع ةيلامشلا ةقطنملاو بيبا لت

 تال دعم ىلع ةلكشملا هذه ريثأت كلذ نم مهالا نكلو
 يف يسيئرلا روحملا وهو ينويهصلا نايكلا نم حوزنلا
 نيب رتوتلا ةدايز نع الضف اذه .ةلاطبلا ةلكشم
 نيب عارصلا يف ارخؤم تلثمت) ةيدوهيلا فئاوطلا
 .(نيينيدلاو نييناملعلا

 همدع وا زيريب حاجن ىدف ىلع مكحلا ناف انه نمو
 قرغي نا يغبني ينويهصلا داصتقالا تالكشم لح يف

 نيبو ةفلتخملا اهتاريثأتو ةئراطلا رهاوظلا نيب هيف
 داصتقالا يف يلكيهلا للخلا ةديلو ةيضرملا رهاوظلا
 تامزالل ارمتسم ازارقا ينعت يتلاو ساسالاب

 ةاشن ةعيبط نع ةمجانلا لماوعلا يهو) ةيداصتقالا
 براضتلا لظ املاط اهنم يناعي لظيس يتلا نايكلا اذه
 ةلمجو ةحاتملا ةيتاذلا دراوملا نيب امئاق يلكيهلا
 كلذلو .ةيملاعلا ةينويهصلا هل اهتددح يتلا فادهالا

 داصتقالا حاجن ىلع مكحلا قالطالا ىلع حصي ال هناف
 .ةتحبلا ةيداصتقالا ريباعملاب همدع نم ينويهصلا

 ليبس يف اهنم ريثكلاب ىحضي ام اريثك هنال كلذو
 اذه .ةيسايسلا وأ ةيجولويديالا هضارغا قيقحت
 يف ودبت دق يتلا فعضلا رهاظم ضعب نا نع الضف

 يف زجعلا لثم فعضلا ىلع اليلد ربتعت ال دق داصتقالا
 تاءارجا عابتاب اهناكماي نأل كلذو .تاعوفدملا نازيم

 نازيملا اذه ىف نزاوتلا ثدحت نا ةمراص ةيداصتقا

 ةيلكيهلا لكاشملا ىقبت نكلو .حيحص سكعلاو
 يف اساسا نمكت يتلا يهو .لح نود ةقلعم ساسالاب
 هل ةمئالملا قاوسالا نع هتلزعو ىلخادلا قوسلا قيض
 نم ساسالا جرخملا دعت يتلا (ةيبرعلا قوسلا يهو)
 ام لالخ نم :زيريب هلواح يذلا رمالا وهو .ةمرالا هذه

 ققحت نا نكمي لهف .ةقطنملا يف «مالسلا ةيلمع» ىمسي
 ىنعمب وا ؟داجتالا اذه يف احاجن ةينويهصلا يعاسملا
 ىلع ومنيل ينويهصلا داصتقالا كرتن نا نكمي له رخآ
 هتباجا لظت لاؤس ..؟يبرعلا انداصتقا باسح

 0!ةلجؤم

 يلابجلا حاتفلا ديع
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 .ينايسالا ةفاقثلا ريدزؤو سولراك ناوخ كلملا ءايفوص ةكلملا :روغنتس :نيميلا نم

 ,ديردم ,ةينابسالا ةمصاعلا يف ارخؤم دقُع ---
 داحتالل نوثالثلاو سماخلا يملاعلا رمتؤملا كنب

 رادم ىلع .نينحلملاو نيفلؤملا تايعمجل يل ودلا |
 ةيعمج ١١17 نع نويودنم هرضح دقو ,لماك عوبسا
 فصن نم رثكا قوقحو حلاصم ةيامح ىلع موقت ةئيهو
 .. صنفو نحلفو بتاك ندب اه ماعلا ل :عدبم نودلف
 ىدحا ةمصاع ىف نيماع لك ةرم دقعُي رمتؤملا اذهو
 ,فلؤملا قوقحل «نرب ةدهاعم» ىلع تعقو يتلا لودلا

 ةيعمج نم ةوعدب .ماع ةئام اهعضو ىلع رم يتلاو
 فدهب كلذو ؛ةفمضملا ةلودلا يفلؤمو باتك داحتا

 نيفلؤملا قوقح اهل ضرعتت يتلا لكاشملا ىلع فوقولا
 مهجاتنال ةقرسو ةنصرق بيلاسا نم ملاعلا يف
 .ينفلاو يعادبالا

 يتلا طاقنلا مها نم ةينفلا ؛ةنصرقلا» تناكو

 .ايجولونكتلا روطت عم ةصاخ ءرمتؤملا اهل ضرعت
 قوقح باصتغا ناسنا يا ىلع لهسلا نم حبضا ثيح
 «بتارلا» يه قوقحلا هذه نا ةاعارم نود .فلؤملا
 .ةيرشبلل ءاطغلا يف هرارمتسا فلؤملل نمضي يذلا

 كلذ يف كراشن انلكو .ءايموي بصتغت فلؤملا قوقحف
 ضعبلا هيمسي ام وا .ةنصرق اهنا ةاعارم نود
 لك ف هنا دجن :لاثملا ليبس ىلع :«ةيلزنملا ةنصرقلاب»
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 دمي ازد مقل تل ةيفاقث دوك
 ا لن ع لو ا

 خسنت ونيديقلا ةزهجاو :نقيسرحا يعش قاذم
 نود ؛ةلماك ايتك روصت ريوصتلا تانيك امو «مالفالا
 ةيبرغلا ايناملا تناك امير .خلا ...فلؤملا ىلا عوجرلا
 ىلع ظفاحي يذلا نآلا ىنح ملاعلا يف ديحولا دلبلا يه

 عم .اهتموكح نا ثيح .قيقد لكشب ,نيفلؤملا قوقح
 لوانتم يف تحبصا يتلا ؛تيساكلا, طئارش روهظ
 ةييرض ضرفب تماق :تانيتسلا فصتنم يف ءديلا
 نم طيرش لك ىلع ةئاملا ف ةسمخ ىلا لصت ةيفاضا

 قوقح ةيطغتل لصحت ةياهنلا يفو .هنمث يلامجا
 :١ .فلؤملا

 جقاننلا و باساالا
 لك دقعُي رمتؤملا اذه ناك اذا هنا ىلا ةراشالا ردجتو

 :داحتالا ةرادا سلجم تاياختنا يف رظنلل نيماع
 هنا الا :فلؤملا اهنم يناعي يتلا لكاشملا ليلحتو
 كاهتنا ةروطخب يملاعلا ماعلا يأرلا ةيعوت ىلا فدهي

 ال ,طيرش ىلع ةينغا ليجست ةلاسمف .فلؤملا قوقح
 فلؤملا قوقحل ةقرس لثمي كلذ نا دحا لاب ىلع رطخت
 ريوصتل ةيسنلاب ءيشلا سفن سفن .اهتاذ ةينغأآلل ينغملاو

 فلؤملا ةساعت ينأت انه نم . باتك نم لوصفلا ضعب

 اذا الا .ضرملا هلكأي نأ دعب .اريقف مهمظعم تومو
 مكف .ضرملا نم هذاقناو هجالع تاقفنب ةلودلا تلفكت

 نيذلا .ضعسلا ءانثتساب .ءارقف اوتام نيفلؤملا نم
 تاسيسؤملا وا ةيسايسلا ةمظنالا ضعب مهتنضتحا

 د ا لا تا

 ف ةزئاج ربكأ «بادآلل «لبون» ةرئاج نا ىتح .ةيركفلا
 نم بتاك وا رعاشل الا حنمت ال ؛لاجملا اذه يف ملاعلا
 توق بسك يف لكاشم نوناعي ال نمم يا ء.صاخ ؛طمن»
 دهشي يبرعلا بدألا حيراتو . ينفلا عادبالا نم مهموي
 مهنا نيح ف ء.اعوجو ارقف رعشلا لوحف نمريثكلا تومب
 اورثاو لضفا ةايح اوشاعل مهقوقح ىلع اولصح ول
 يف انه ةروهشم ةياكح كانهو .ربكا جاتناب انبدا

 .ديردمل نييسنرفلا ناسرفلا ضعب ةرايز دنعف .اينابسا
 «يتوخيك نود» فلؤم ؛سيئتنابريث» نا اوقدصي مل
 وه اذه نوكي نا اوقدصي حلو .عقدم رقف يف شيعي
 رشف درجمب اعئاذ انيص ىقال يذلا باتكلا اذه فلؤم

 يف و ,  هتافو دعب رشُن يناثلا ءزجلا هنم لوألا ءزجلا

 ناكرقفلا نم «سيتنابريث» هيف يناعي ناك يذلا تقولا
 ملاعلا تاغل مظعم ىلا مجرن دق هباتك نم لوألا ءزجلا

 تقولا كلذ يف

 اذه حاتتفاب :سولراك ناوخ .ينابسالا لهاعلا ماق
 ينابسالا ةفاقثلا ريزو بناج ىلا ايمسر رمتؤملا
 رعاشلا .قيابسلا ناتادوبلا سسئرو .انالوس رييباح

 يلودلا داحتالا سيئر هتفصب .روغنيس دلوبويل
 تهتنا يتلا ؛ةيضاملا ةرودلا لالخ: نيفلؤملا تايعمجل

 ةيملاعلا ةمظنملا سيئر .روسكيف يلايمو :رهشلا اذه
 رمتؤملا ماما ةلخادم مهنم لكل تناكو .ةيركفلا ةيكلملل

 هذه مارتحا ةرورضو فلؤملا قوقح نع اهيف اوعفاد
 .رمالا اذهب ماعلا يأرلا ةيعونو قوقحلا

 ءاضعأب سولراك ناوخ كلملا ىقتلا رخآ موي يفو
 الاقتحا ؛ينابسالا خويشلا سلجمب كلذ ناكو .رمتؤملا
 «نرب ةدهاعم» ىلع عيقوتلل ىلوالا ةيوئملا ىركذلاب
 اذهبريبك مامتها كانهو . 1885 ماع يف ؛ فلؤملا قوقحل

 موقيس ينابسالا ناملربلا نا ثيح .اينابسا يف رمآلا
 ةيكلملل ع ورشم ةشقانمب ةمداقلا ةليلقلا مايالا لالخ
 . 141/9 ماع ىلا عجرت ةقيتع ةحئال لحم لحيل ةيركفلا

 لاغتسلا سيئر ,روغنيس دلوبويل بتاكلاو رعاشلا
 نم داحتالا اذه سأرت نم لوا ناك يذلاو .قباسلا
 اذه داقعنا ىلا هتسائر ترمتساو :ثلاثلا ملاعلا

 اذه مجن ناك .ديدج سيئر باختنا مت ثيح .رمتؤملا
 هتاحيرصتب .يسايس ثدح ىلا هلوح ثيح .رمتؤملا
 ةتبس» يترمعتسم ةداعاب اهيف اينابسا بلاط يتلا
 قيرط نع كلذو .ةيبرغملا ةدايسلا ىلا ؛ةليلمو
 نينطاوملل نمضت نا اهنأش نم ينلا تاثداحملا

 نيترمعتسملا يف ءاقيلا كانه نيميقملا نابسالا

 ةروث نا روغنيس دلوبويل لاق ىرخا ةيحان نمو
 ملاعلا يف فلؤملا قوقح لك ىلع يناتس ايجولونكتلا
 ظافحلل ريخالا لقعملا يه ايقيرفا لظتسو .يعانصلا

 لالخ هنا لاقو ةيبدالاو ةيركفلاو ةيكلملا قوقح ىلع
 ١٠١ ىدم ىلع ترمتسا يتلاو .هدالبل هتسائر ةرتف
 ىلا ارالود ١517 نم كانه درفلا لخد عفر نم نكمت ءاماع

 ةلودلا ةينازفم نم 07 ةيسن صصخو .ارالود ة'

 مولعلا ةيميداكأب وضع هنا فورعملا نمو .ةفاقثلل

 ةلاقملا بتكي .اسنرف دهعمب وضعو اسنرفب ةيسايسلا
 ملاعلاب ةغل ١١ نم رثكا ىلا هلامعا تمجحرتو ,رعشلاو

 «ث .ب آد ةفيحصب الاقم بتك ؛انه دجاوت نيحو
 درس «ةبورعلاو ةيجونزلا» ناونع تحت ةينابسإلا
 ىلع ةيقيرفالا  ةيبرعلاو ةيبرعلا ةراضحلا لضف اهيف
 ثيحب .عنقمو قيش بولسأب .ةيبرغلا ةراضحلا
 0 .لاقملاب امركذ ةمولعم لك ةسارد قحتست
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 ؟توملا ىلع هتراكب مدلا قلغأ 1 , |

 .دسجلاو هجولا ةغيص رابغلا ديعتسي ما شب
 نلتعت الو ,ةريرسب ضبني ال ءاقيب يفتحيو |
 ؟ةمارك
 :.. هل

 ريغ يقب اذامف !لمالا يف ,مألا١ هذه حسقت نا ىشخأ

 الول يرسو نلعم توم نم ءاطغو .مهو قلق نم ةداسو
 ةوطسو .ةرارملا ةهكن ربع انيتأي .قرشلا نم ءوض
 ةيحلا تاضمولا كلت يرغيل .مدعلا ءاضف ىلا بورغلا

 نييالم .بعرلاو للشلا ميدس يف اهقرغت .ةفجاولا
 ؟ةرذقلا يديالاو ؛ةنتنلا باينالا

 لاقع نم اهررحن .تاضمولا هذه الول يقب اذام

 نم .ارمدم ايضغ وأ . ةخراص ةنعل اهقلطنو :رذحلا
 ؟؛ريخلاب هللا» ى ونسم

 ؛ميهاربا اي كريمازم أرقت نم ىلع !نكلو
 ,ةحيضفلاب نوحورتسي مهحضفت نيذلا
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 آملا ربا ا لرسيمازسم أرق
 لقا .وحن ىلع مهتلاذن نونلعيو .مهراعب نولظتسيو
 !حقو هنا هئف لاقب ام

 نابجلاب هتعنت نا نم يحتسي ءالؤه نم نمف
 ام غلبقأ ؟ةمالا حور رمدمو دبتسملاو نئاخلاو رداغلاو
 ؟رومالا كلت ريغي هيف وه

 ىلا عمتسي ناك ,عابنألا عاينا عابتا نم دحاو

 ضيهن .«نيميلا» بيطخلا مذ املق .لفح يف بيطخ
 نادي فيكف .هنلا اهحوم حمذلا ربتعا هةنأل اجتحم

 ؟ةميظعلا هتازاجنا نع عقادملا وهو «نيميلا»
 آرقتن نم ىلعف .ميهاربا اي ةروصلا يه هذه

 ؟كريمازف

 ؟هيدقلا ميدنلا اهيا ىمادنلا ركذت

 ناك هنكلو !اعئئار ناك مدقلا قيرعلا نمزلا كلذ
 !ةوهلا ىلع فرشي

 مهحضفن نم ناكو .يرعنو حضفنو فشكت انك

 نم ةبهرلاو .ةملكلا نم رعذلا تاءابعب نورتسني

 ةيشع ةعئارلا انتفاحص فوهك ىلا اوللست ىتح :لوقلا

 ,ةقيقحلا نغ اولضُيل :حالقأل يربنت امالقا اولغجو

 ش .قحلا اورهعيو
 ,اورهفب نأ اوضفر نم بابسح !باسحلا ءاج مك

 .«مهلصأبد اولمعت نأ اوضترا نمو

 ,ةديرغلا ةفاحصلا :«ةيقصت,» :رخآ باسح هالتو
 .لاقعلاو ةيفوكلاو خ وراشلا ةفاحص قالطال

 :ندركفملاو نيفقثتملا ديسحت :ثلاث باسح هالتو

 خفلا تمعطا نا» تنأو .ةريبك روجا ءاقل مهبانكنساب

 !حامملا مالكلا نع مالقالا تتكسو ؛«نيعلا تحتسا

 نالوجلا ميلست برح نا مغر .ىمادنلاو
 برح اهلقاو  اهراثآ مهتدرجو . مهترثعب ...ةميظعلا
 ةرتاكدلا روهظو .كيرحتلا برح ؛ةميظعلا نيرشت
 ىلع ةردقلا نم  ؛ءامظعلا (روتاتكيدو روتكد عمج)
 ةملكلاب ءىجافت ةوفص مهنم تلظ ىمادنلا ؛سفنتلا

 !بضغلاو ةخرصلاو

 ؟هيدنلا اهيا كل لوقا اذام

 نوحورتسي نيذلا فقي ال ,ةيّرعملا ةرتابلا كتاملك
 !يديالا يفوتكم اههاجت ةحيضفلا

 نآل ال شدخي نا انايحا هرسكي .حقولا يرعلا
 نأل نكلو .نهتما هروجف نآل الو .تسم .هتءارب»
 .ايعرشو الوبقم ودغي نا همرحت ةحراجلا ةيرخسلا
 تناو !ةارعلا نفدل ءىطوي ,كحضيبي نبح بعشلاو

 اب راذحف .ةيرخسلا ةسارش نم بعشلا كحضن

 !راذح ميهارنا

 .ميهاربا ام كلذ عم

 عضين :ةيقنلا ةرخاسلا ةملكلا هذه الا انل قبي مل

 !مهتحاقو ةفالصو .مهيرع :رفخ» اهيف
 اذليلق نكيلف ؟ليلقلا ليلقلا ؟رمعلا نم انل يقب اذام

 ليلقلا اذه نكيلف !كلذكل هناو .انريغ ريثك نم اريخ

 يعاودو :توملا لاكشا لك ضفرت ةمالا نا ةراسشب
 !رايهنالا

 ةملكلاف ,مهفوخ نم نيفئاخلا درجت ةملك اهلق
 رودص ف ام قلطتو ,ةعاجشلا ةملكلا يعدتست ةيقنلا
 !لالذا و رهق نم سانلا

 نم :دايحلاب» نيذئاللا ىتح درجت ةملك اهلق

 !ةرريم ريغ ةلاذنب ةدقتحملا مهتاردربن

 اومعز نم تمصو .بعشلا تمص .تمصلا حضفا

 !مهرما ىلع نوبولغم مهنا
 نم ؛ةيرحلاو ةيطارقميدلا يفيزم يواعد فشكاو

 رهاوظلاب نوللضيو .ريخب مهراظقا نا نوعدي
 مهظلست ةقيقح نع ةدقاح ةعاربب ةعونصملا
 اونلعي نا مهتامرحو مهينطاوم ريقحتو مهلالغتساو
 .رهقو عيوجتو لالذا نم نوناعيام

 ةيفوك رمتعا ليمرب ةروص فالغلا ىلع تلعج
 ؟دحاو نيهجولا نا مأ ؟تيطغ نياهجولا يأف .الاقعو

 يف جاوزلا يف هيار نع لثس يذلا كلذ ةصق ركذتا
 ةراذق ليمرب لثم جاوزلا :لاقف .هجاور نم يناثلا مودلا

 !ايولقم ليمربلا تدجو له :هل ليقف .لسع نم ههجو
 هذه ةبولقم ليماربلا لك ,ميهاربا اي .لاح لك ىلع

 م0 !ةهيركلا ةحئارلا متك يف ءاطغلا عفني نلو .مايالا

 يدنجلا ماعنا
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00 
 «مالقالا» لحب نم ناديدحلا ناددعلا

 راد نع ناردصت نيتللا «ةيبرعع قافاد و

 مايا لبق اردص «دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا

 صوصنلا نم ةعومجم نانمضتي امهو
 ةيركفلاو ةيدقنلاو ةيبدالا

 داوج يعل تاسارد أرقن «مالقالا» يف

 هلالا دبعو بيد وبا لامكو رهاطلا

 توم) ديعس ديمحل دئاصقو . غئاصلا

 ةيراوح) هللارصت ميهارباو (يىنغملا

 (اضيا ءاسملا) ينازيجلا رهازو (بيرغلا
 دمحا نامياو كايصخ دئاعل اصصقو

 ةريس نم الصفو .يحابصملا ةنوسحو

 ريثل ةيحرسمو .ةيتاذلا غئاصلا فسوب

 ريمالا دبع

 نم يناثلا ءارجلا أرقن ؛ةيب رع قافآو فو

 ما تاكرش) م انغ يلع ذاتسالا ةسارد

 حرف سايلا رسكدلل ةساردو (تاموكح

 ىرخاو (ةيلبقتسملا ةرظنلاو ثارتلا)

 يموقلا رودلا) ىفطصم ةزمح دقانلل

 ويا ةديصضقو (يقارعلا يح

 رداصلا يردفغلا هللادبع باتك اضيا

 رعيشلا نم تاراتخم هيفو ةيزيلكتالاب

 هللا دبع روتكدلا مدقي امك .رصاعملا يبرعلا

 بتاتك ىلع تاظحالم يئارماسلا مولس

 يد ةريزج نم تءاج ةاروتلا

0 

 ثوحبلا نم ةعومجم لئمي ديدج باتك
 بانك نم ددع ىدل يئاورلا درسلا

 ىنمي ةدقاتلل ارخؤم ردص .برعلا ةياورلا
 يف ةنيبرعلا ثاحبالا ةسسؤن نع ديعلا * 4" انو“ كك

 ةياور ف فينم نمحرلا ديغو «راماريم) 5 0 بباب را

 مسوم» ةياور قف حلاص بيطلاو ؛هيتلاو

 «لامشلا ىلا ةرحشا
 عقوملا :يوارلا» ناونع لمح باتكلا

 نا ديعلا ةدقانلل قبس دقو .«لكشلاو

 تاساردلا نم ةعومجم لبق نم تمدق

 ةياورلاو ةصقلا نف نع ةيدقنلا

 . نيتيب رعلا

 اج عوولل قو فرعا هيج نم
 يف هرسلا» ناوشعب بابك اضيا ردص
 نوؤؤشلا راذ نع :فاْرِفَر دمحم تاياور

 ؛يزاتلا نيدلا زع دمحمل دادغبب ةيفاقثلا

 كا

 ميهارإ نضر
 يلا دي

 تاركاذ يف اليوط نكس ْنا دعب
 لامعا ةدع لالخ نم نوي زفلتلا يدهاشم

 «ةليدملا نويعو رسنلا» اهز ربا ةماه

 تأفطنا «ةئيدملا نويعو بئذلا» و
 ينويزفلتلا جرخملاو نانفلا ةايح مايا

 ذخا يذلا .ليلخلا كييك ميهاربا يرصملا

 هطاشن ةلوازمل ازكرم ةيقارعلا ةمصاعلا نم

 اربا نانفلا لهم مل ثيبخلا هر

 زاحف هفطيخلا دق ٍدقف ءاليوط ليلحلا دبع

 ناكو ,.هتداعك ءاطغلاب دعي لي امل وهو

 هلآ هيت اهنا مني هل ناجتا رعت

 011 ا

 يتلا «يبرعلا» دباس ةسلسو
 : ة ردص ةيتيوكلا «يرعلا» ةلحم اهردصت شقان يذلا يدهم يماس رعاشلل (سيلوع

 رصشلا ميدق لوح ءارا» باتك مايا

 د ا نم ةمدقمب «هديدجو

 . يحيمرلا

 تاساردلا نم ةعومجم باتكلا مضي

 .3 : مهنم برعلا داقثلاو ءابدالا نم ددعل

 .د ءدومحم بيجن يكز .د ءرودنم دمحم
 .د .يدادغب يقوش , حلاقملا ٌريزعلا دبع

 . سينا ميهاربا 2 .يسدقملا سينا

 ماس لالط ,يراصنالا ايركز هللادبع

 .نورخاو يثيدحلا
 يف : فوضت ةثالن ىلا تانخلا جيلان ٠

 ريوطتلا ؛ ماعمو تاطحخحم .رعشلا ةينب

 هذه ف تردص نا قبم دقو 1

 اهرخا ناك بتك ةعومج ةلسلسلا

 ض1 نيبعتشلا نيهشما .د زودع دش
 هيلا حل مكيمشارب و و

 5 رانا كر هكاجع يعز توزر ترعلا يعد
 قدم راس لالط  ىداذتشب ىوووخ

 5 1و و 1و

 + يوخ رو و وو وع ]1 + طولا هك 18 ©

 ب لوجءاذأ
 هاا اتراك

 ي نو 8 ع و او ناوي اوي و و سومو 9 خو هج ك1 اه ديف 94+ 0 ١

 © ني رعلا باك ©
 © يرملا لمع امردعت ةيلصت لدن

 ىلع تلاثلا بادكتلا
 ا داك

 ١ ١+ أي اوووم 0 خس دوجو من



 «لايخلاو ةقيقحلا  يناسنالا كولسلا»
 د يرخف در

10000 0 

 - سو اياك دفا 55
 2 جرحخملا يسرم لماك دمحا

 خيشب |منيسلا داقن هبقلي يذلا فو رعملا

 ةرم دو رصم يف نييئامنيسلا نيجرخملا
 ةبيغ دعب اريماكلا ءارو فوقولل ىرخا

 .اماع رشع ةينامث تغلبو تلاط
 نم لوالا ءزجلا جارخخاب ىمرم موقيس

 اينتيسلا خيرات» ليوطلا يليجستلا مليفلا
 خيرات لوائتيف يناثلا ءزجلا اما .«ةيرصملا
 ماع ىتحو ١14594 ماع ذنم ةيرصملا [نيسلا
 مليف جارخال اضيا دعتسي مك ؛« 5

 فورعملا بتاكلا ةايح نبع ليوط يئاور
 5 . يواقرشلا ن نمحرلا دبع

 ا

 ا

 دعاس ةيشرفلا مل

 همي و وعر مد حرص

 . لبقملا ناضمر رهش لالخ
 ةريزج نع نوكتس تاقلحلا هذه ىلوا

 ل . نادليلا نم اهريغو ايراغلب
 ا ا ست زجر عت اج 71 لا ظلال

 ...لاعلا الق
 اذيم عئادب ردنا

 اباتك ةفورعملا ةينائبللا ةيئاورلا .نامسلا
 «ةكمس مكاحي رحبلا» ناونع تحت اديدج
 ريغ لامعالا ةلسلس يف ١7 مقرلا لمحيو
 . ةلماكلا

 ثيداحالا نم ةعومج باتكلا نمضتي

 + من رمال اري علاعألا

 [ل .ةيتايحلا اهتيؤرو يركفلا 2

 ظ2ذ111111ذ1ذذذ]ذ1ذذ] ]| | ]| | ]| ]| | | 01/11

 0 1 ما

 ترشنو .اهعم تيرجا ىتلا ةيفحصلا
 ةيب رعلا دئارحلاو تالحملا تاحفص ىلع

 ةبوحالاو ةلثسالا ةذل ديعتست انه اهنأكو
 نع حوتفملا راوحلا راطا يف .دحاو نا يف
 ) بدالاو ةاسحلاو سفنلاو تاذلا

 ةليبقلا» نم يناثلا ءزجلا لكشي بتاتكلا

 هذه يتأتو .؛ةليعقلا بوجتست
 ىلع اهئراق فرعت ديزت يكل تاباوجتساالا
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 . تان محا كين
 54 ىركذ ارخؤم ترم دحاو تقو يف

 يفوش دمحا ءارعشلا ريما ةافو ىلع اماع

 . هدلوم ىلع اماع ١١5 رورم ىركذو
 رضم يف تميفا نيتبسانملا نيتاه يفو

 7 تايقتلملاو تاودنلا نم ةلسلس

 نم ددع اهيف كراش ةرهاقلا يف ةودن اهنم

 نع ميلاقألاو ةمصاعلا ءارعشو ءابدا

 رعشلا ىلع هتامصبو يفوش د

 يدا

10 00 

 . فس لبرشا
 لصقم يف ةيئانحجلا تاقيقحتلا تلازام

 ىفطصم يزاين يرصملا جرخملاو نائفلا
 ةيوه ديدحم نود ةيراج (اماع ا/8)
 اذه ةباتك ةعاس ىتح «ةلتاقلا وا .لتاقلا
 ىفطصم يزاين نا ىلا ةراشالا عم .ربخلا
 طابرب اقونخم هتيب يف خابطلا هيلع رثع
 .ةبقرلا

 يزاين اهزجنا [ليف ١5١ نم رثكا
 .ةريخالا ةئمس نيئالثلا ىدم ىلع ىفطصم

 مداقلا ماعلا يف لافتحالل دعتسي ناكو

 يف هلاغتشا ىلع ةنس ٠" رورم ىركذب
 ءاسم هنامثج عيبشت ىرج دقو ءامنيسلا
 . ربوثكا /لواآلا ن نيرشت ٠١ نينثالا
 يتلا تاقيقحتلا ىلوا ريشتو : دووم

 ىفطصم يزاين لتق اال

 »ع ب تعال ا

 تناك ةهوبشم تاقالع ىلا .هلتق ةميرج
 تايتفلا نم ددع عم ليتقلا نانفلل
 ام راودا ىلع 0 ْق لمآ ءتاباشلا

 0! همالفا يف

 نا لا ل را ا ا ل ال ار افلا اك ل ا ا اي

 ...يسدعم أب عتق
 نلي له

 يف مالعالا ءارزو تايصوت نمض
 دادغبب مهل عامتجا رخآ يف يبرعلا جيلخلا
 ةلسلسل 000 ب ةيص وت تردص

 يتلا «مسمس اي حتفا» ةيوبرتلا ةينويزفلتلا

 . كرتسشملا ل يجادل جاتنالا ة ةسسؤم اهتذفن

 اسلسملا نم لوالا ءزملا نا فو رعملا

 يناثلا اما تاوئس " "٠ نم لافطالل مدق

 موقتو .تاوئس 4 * نم ةئشانلا لوانتيف

 اذه نم ثلاغلا ءزجلا جاستناب ةسسوؤملا

 لافطالا باجعاب ىظحي يذلا لسلسملا
 ءارجا 0 نم ءفبرعلا ةئشانلاو

 اهيلع فرشت ةيناديم ثوحبو تاسارد

 يف تاصاصتخالا زربا مضت ناجل

 [0 . ةيميلعتل م لاو ةيوبرتلا تالاحملا

 -- و بمول و هنا77 7 جا ت حج  از

 يلم كل لرش
 كالا نا ذل

 ديقعب يذلا ثالثلا تاراقلا ناجرهم

 صصخملاو ءاسنرف يبرغ تنان ةنيدم يف
 ايقيرفاو ايسآ لود يف يئامنيسلا جاتنالل
 "56 نم ةرتفلل مظتنيس ةينيتاللا اكريماو

 نم ثلاشلا ىتحو يناثلا نيرشت /ربمفون
 .لوالا نوناك ( ريمسيد

 اذه ىف ضرعتس يتلا مالفالا نم
 ينيتتجرالل ءيسلا عا سمت لا : ناجرهملا
 ٍليزاربلل تراه 5 .وغايتناس هيسوخ

 فزاع جاوز .سايراف يول
 ءايتوب ودنانرف يبمولوكلل نويدروكوالا
 .ياموس يونيش ينابايلل راصعالا يدان
 ويسويشت ناي ىنيصلل ةشحوتملا لابجلا يف
 ءايكياس تاناردنيبابب يدنهلل ةبرجتلا
 .نيروج فيرش يكرتلل عدافضلا

 قافتالا دعب متي مل ميكحتلا ةنحل ءامسا

 ناججرهملا ااه ةيئازنيم لصتو .:انهيلع
 نويلم نم رثكا ىلا يلودلا ينامنيسلا

 زيي راج مع يسن رف كنرف
 كك سوفا حد

 0 جوا

 هي تتوسع حا
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 5 وفن 7 ور
 اهنالاح عونتن امك.

 .دعتبت الو برتقت ال يدئاصق يف ةأرا
 امنم ضبن لك يف ةدوجوم اهنا

 - | متن ملو1 نمل ع مطممع 43

 3 نيذلا ءارعشلا -

 نا ةذازاق رعشلا بحا رغاش |
 بيكي ىرسكلا هترماغم نوكي كنا

 ةأرملا نع ملكتيو ةديصقلا ١

 جزملا 01و دي

 ةيسجرن نع اديعب |مهبنع ملكتي . . .|هنيب
 .رعشلا ةيسنامورو رعاشلا

 يقارسلا رعاشلا بلق لخدن

 9+ مح هوياجرو دويل

 ةدحاو ةأرماو ةريثك دئاضق دحن انب اذأف

 . ادبا مئادلا ةأيحا عورشم اهب لمكي

 نا ىلا ءىئراقلا ريكذت نم دب الانهو

 ىلع حربط ناو قبس هتاذ عوضوملا
 يقتايبلا باهولا دبع امه نيريبك نيرعاش
 تاحفص ىلع ارشن دقو شيورد دومحمو

 متت فوسو . ..«ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نم ددع ىلع عوضوملا حرط ةلصاوم
 .ةقحال دادعا يف نيرخآلا ءارعشلا

0 

 ؟كدئاصق يف دعتبت ما برتقت له ةأرملا ا

 .دعتبت الو برتقت ال يدئاصق يف ةأرملا

 ال يننكلو .اهنم ضبن لك يف ةدوجوم اهنأ
 ضعب لصعفياانم رارنغ لتخ ءاهغيشأو
 بتكا آل اناو ناسنا يدنع يهف , ءارعشلا

 . ةكارشلا لماك كيرش يهو الا اهنع

 ايفطاع رقتسملا رعاشلا نا دقتعا انا لب

 اذه ىلع الا ةأرملا عم لماعتي ال ايسفنو

 انه رارقتسالاب ىنعا قيدشلاو . ساسإالا

 اهجضن ىنعأ لب اوم وأ ةفطاعلا رومض

 . امتزاوتو
 ؟رعاشلا هنع حصفي ال زمر ةأرملا له ا

 ؟هدئاصق يف امر اهذختي اذاملو

 نع نوبتكي ةأرملا نوئيشي

 ارتستو ةرادم نهيلا زمري مهضعبو ععءاست

 اما ادج ةريغص ةلأسم يبأر يف كلتو

 ازمر اهنم نوذختيف اهنوث وئيشي وئيشي ال نيذلا

 يرث ملاع ةأرملا نا قحلاف .ىرخا ةيضقل
 لامحلاو بصخخلاو بحلا ىف ينعت يهف يناعملاب

 ةنيكسلاو ةفلالاو ددحتلاو ءديلاو

 ازمر نوكت نا اهنكما كلذلو ءاهريغو

 .اخذاب ايرعش
 ازمر اهعذخت ا يناف يب رمآلا قلعت ردقو

 اذه عونت دفو يدئاصق نم ديدعلا يف

 دئاصق يف الا .تالاحلا عونتب زمرلا

 ةقالعلا يف اكيرش اهتع تبتك دقف لاوزلا
 هذه نع ثدحتلا انئش اذاو ةيئاسنالا
 ةأرملا نيب ةقالعلا نا ىرا ىننأف .ةريخالا
 رصع» طوغض تحت تدقف دق لجرلاو

 .ناسنالا اهاوتح نم ريثكلا «لاوزلا

 ةفورجس .ةئراط .ةشه تحبصأف

 ايقتلي نا ام امهق . لاو زلا ةعيرس .بطعلا

 نع ا|مهنم لك ىأتي ىتح بحلا ناجرهم يف
 وهو هيلا ضمن شطع هسفن يفو رخآلا

 .يدام شطع وه امت رثكا يحور شطع

 بسحف يحور شطع هنا لوقا داكا لب

 .لاوزلا دئاصق ضعب يف تبتك اذه نعو

 ةعيجفلاو ةيحلا
 اهيمست له .ةقالعلا هذه يف ةبيخلا ©

 ؟(هعيجف)

 لب «ةعيجقف» الو «ةبيخ» تسيل يه

 دق ءانرصع قئاقح نم ةيعوضوم ةقيقح
 ىريغ نكلو ايصخش انا اهيناعا ال
 ناسنالاو ناسنالا نيب ةقالعلاف .اهيناغعَتي
 تزتها دق ءايشالا نيبو هنيب ةقالعلاو

  ةشه لوقلا قبس امك تحبصأو تنهوو
 .لاوزلاو بطعلا ةعيرسو ةئراطو
 الو ةبيخ تسيل كلذ نع ةباتكلاو

 فحجعة 

 ةليسو ةيرعشلا كتايح يف ةأرملا له ا#
 ؟ةديصقلا اهنا ما ماحملا

 هذه ال اهنا لوقلا كنكمي مدقت ام ءوض يف -

 ايعا . ةديصقلا ريغ يه ةأرملاف , كلت الو

 اناو .رخا نئاك ة ةديصقلاو «صاخ نئاك

 عولبل ةليسو امبنم ايا مدختسا ال

 ىرخالا
 ءايذالا رعاشم ىلا رظني نم كانه 8

 اهنا ىلع ضاخ هجوب مهتم ءارعشلاو
 بحلا دكيام ناعرسو ةظحللا ةديلو رعاشم

 ش ؟ رخل بح

 ةوزن لب ابح تسيل ةظحللا رعاشم -

 .ةظحل ديلو نوكي نا نم قمعا بحلاف

 اذاو . ةئراط ةو نب دأوي نا نم ىقبا وهو

 نم تسل انأف مهعاو زن ءارعشلا ضعبل ناك

 ةرقتسم ةيلئاع ةايح ايحا انا .فنصلا اذه

 ةيا'اهبوشت ال ذا ؛ةيلاثم اهلعلو ةديعسو
 ةدراطم ىلا يب ةجاح ال كلذلو ةيئاش

 -- .رخاب بح دأوو لزنملا جراخ مالحا
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 يتامازتلا مرتحا يننا تلق اذا ءلابا تسلو

 حمسأ الو يتلئاعو ىتيب هام ةيفالخالا

 تسلو .تامازتلالا هذهب لخا نأب ىسفنل

 وه امئاو جرحلا عفد لوقلا اذهب ديرا
 تارماغم نم يل تناك اذاو .اهنيع ةقيقحلا

 عارو ثاهللا ريغ ىرخا نيدايم يفف

 ةو رن يصضري دق ثاهللا اذهف .ءءاسنلا

 . شطعلا كلذ يوري ال هنكلو
 ةلاح كل ببسي له ةليمجلا ةأرملا ءاكذ 8

 ؟بعتلا نم .

 ينعملا وه ةليمحلا ةأ رملا 7ع

 ال يذلا اما ءاط كارشلا بصنو اهتدراطمب
 هنأف يدايتعالا يناسنالا لماعتلا ءوس ينعي

 ةئيزو ةيلح ةليمح لا ةأرملا ءاكذ يف دجي

 ساسا ىلا ءاكذلا اذه دنتسا اذا ةضاخبو

 . .و ةليمج اهنولضفي نيرخال نكلو ا#
 ةفاقثو ءاكذ ريغب لامحلا لضعي يذلا

 . ةيمد ةأرملا لضفي هنا ىتعي

 اروصت كيدل نا اذه نم مهفا له ا

 ؟لامجلل اصاخ
 .«تافصاوملا اهرصتخم ال ةلاح لامحلا

 دعب ونهو. .ةيدسج ريغ مأ تثاك ةيدسج
 نم ىرت رعاشلا نيعو ةيبسن ةلأسم كلذ
 لب .ةريغ نيع هارت ال ام لامحلا رصانع

 نم ردق نم ولخي ءيش ال نا ىرت يه
 ول ىتح ردقلا اذه طقتلت يهو ؛لامحلا

 حبقلا نم سادكا هيلع تمكارت

 ةيا لامحخو ةيلعاف ةأرملا لامح ئزاوي لهو ال

 ؟تنا اهتبتك وا اهتعمس ةديصق

 يش ةديصقلا لامحو ءىيش ةأرملا لامح

 ريغ يه ةأرملا ف لامجلا رصانعف ءرخأ

 كك ةديصقلا يف لامحلا رضانع

 . كلت لامحو هذه لامح نيب ةنراقملا حصت

 . ةديصق ةديصقلاو ةأرم ةأرملا

 وحلا لاؤسلا
 نا له ىرت .نيريثكلا ريح لاؤس ةأرملا ا#

 ؟كلذك ةديصقلا

 يناسنالا نئاكلا وه ريحملا لاؤسلا -

 اما .اهدحو ةأرملا ثسيلو هيسنحب

 .رخآ نأ اهنأشف ةديصقلا

 ةقالعلا ةلاح يف لصفت نا نكمي له ا#

 نيب ؛بحت ىتلا ةأرملل ةبسنلاب ةيناستالا
 ؟جاوزلاو بحلا

 ال ةعونتمو ةبصخو ةعساو ةايحلا

 لجرلا بجي دقف ,دحاو جذدومن اهبعوتسي

 ال ةأرما جوزتي دقو اهجوزتي ال ةأرما

 نا يه اهمرتحا يتلا ةلاحلا نكلو 12 ٠

 مرتحي ناو بحي يتلا ةأرملا لجرلا جوزتي
 .تاوزنلاب اهيلا ءىسي الو اه هتقالع

 ةأرماب ةايحلا فاطم ىهتني نا نكمي له ©
 ؟ةدحاو

 .دوجومو نكمم اذه و

 ةاسفيك 8

 طابترالا حبصي ٠ .اهيئعا يتلا ةلاحلا ىف

 ل دوم كسول

 ةيحور ةايح حبصت 5 ةسسسحج ةقالع

 ال ثيحب .ةكر تشم ةيدسحو

 2 نع لزعمب شيعي نا امهدحا

 عم الا يبسنجلاو يحو رلا هلامك دجن

 .رخآلا

 هذه نأب فارتعالا نم دب ال نكلو

 لامح نم اهيف ام ىلع ادج ةردان ةلاحلا

 . ةيعو رشمو ةلادعو
 ؟نآلا كلغشي يذلا امو اه

 0 .ديكأتلاب يقاروا زاجنا -
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 ىيزمر لامك  ةرهاقلا

 لثع مالجبلا ديع يداك نكي
 ةرهوج مدق ايبرع اجرخم يدنع
 قرسشلا يف اهنع بتك ةئيمث

 امئيسلا نع بتك ام فاعضا برغلاو
 نم اقيدص ناك هنكلو .ةعمتج ةيبرعلا

 تارتف يف يقتلن انك .. .ديرف عون

 لصاون انتكا .ةرم لك يفو .ةدعابتم

 رسخا يف تليق ةلمج رخا نم ثيدحلا

 تاراوخلا تناك ام ايلاغو . ةلباقم

 تاظحالملا تارشعب ةدقوتملا ,ةدتمملا

 رودت . جهوتملا هلقع اهب دوجي ىلا ةقيمعلا

 تاعورشمو ءامثيسلا نفو . خيراتلا لوح
 ءفد نم ولخت نكت ملو ...ليقتسملا

 . ةصاخلا رعاشملاو تايركذلا

 ةيعمح تلفتحا امدنع .ماوعأ ةتس ذنم

 ناك .ءنيسمخلا هداليم ديعب اينيسلا داق

 لاق .دعب نم وا لبق نم هرأ مل امك اجهتبم
 : ةليللا هذه يف

 . ىضم موي يأ نم ٠م الامتكا رثكا مويلا انا

 نيد يشل فيبتي هتسفيعا عومي لكل

 ةرضوتم نكن مل ةرسبخ ينبسكيو ,اديدح

 قوف افقاو نآلا ىسفت ىرا , سمألاب يدل

 لعامدان تسل .٠ ات
 مايالا يف ةريبك يلامأو .ةيضاملا تاوئسلا
 امئ الامتكا رثكا نوكأس دعب اهيفف .ةيلاثلا
 .نآلا هيلع انا

 1 ولا ا ووسام سو مج ةويستا# قا

  هتب رجتنو ةيفاقثلا هتانوكمو هتايخح نع

 "لاق تاءاقللا نم ديدعلا لالخ نمو

 نر ماع ةيردنكسالاب تدلو

 5 .دطيعصلا نس الصأا يتلئاعو

 نم اظيلخ عمدجملا ناك ةيردتكسالا

 ةرسامسلا نم «بناجا

 سيساوحجلاو "يق نيرماقملاو

 سناروسل» هروص عمتجم .نيرماغملاو
 ناك اقح . . .ةريهشلا هتيعابر يف «ليراد

 ةينيرصفلا نم ةقبط ةيردنكسالا يف
 ف بناجالا نكلو :نتوسعشتلا

 .ةرطيسملا ةوقلا اوناك ١47١ ةيردنكسالا

 تنك . . .رثكا ديعصلا بحا تنك اذل

 ةيرحب ديرا ام لوقا ١ تيب يف ينا رعشا

 دب ال يبنجالا دوجوف .حوضوو ةحارو
 .نآلا ىّتحو . . .ام جرحي كرعشي ناو

 نامالا فرم 5 ةيستلاب . ديعضلا لظب

 . تناذلا ةارمو

 ِق ةقهارملا ةرتف تشع

 ةيوناثلا ىتسارد يف . ةيردتكسالا

 ةدعب تثمكق .ليثمتلا ةياوه لوازا تأذب

 يرنه» يل ةيسنلاب اهمها لعل ءراودا

 يف يبرم 9 هس ماع («سماخلا
 ميمصتب متهأ تأدنب ةيحرسملا هذه

 . ةيخحيراتلا ءايزالاو نسبالملا

 نونفلا ةيلكب تقحتلا ماع ْق

 سشياعا تذخاو  ةرامعلا مسق  ةليمحلا

 ءاهلمأتا .ةميدقلا ةرهاقلا ينابم
 . خيراتلاب يمامتها ىلا ىدا امع ءاهبعوتسا

 44ج -[.'مابرحزلا] ىيمرجطا مهفظأك -



 .زايتما ةجردب تجرخت ١456 ماع فو

 ىلع ةردقلا ىينتحنم ةرامعلل يتسارد

 - ءايموملا - ىمليف نا دححتسو . . , ءائبلا

 كلذ ,يرامعملا ءانيلا نم عون ىلع دمتعي

 ةنوكملا رصانعلا ةفاك نم تدفتسا ينا

 لكل نوكي نا تدمعتو .دهشم لكل
 وأ روكيد وا يرسشب هجو ءاوس صنع

 .رجح ىّتح وا .نول واراوسسكا

 ةيقب عم ىشمتت . ةفيظوو .ةزيم ةيصخش
 ةيقب عم دهشملا لماكتيو .دهشملا رصانع
 .ةيابغلا يف لمعلا حبصي ىتح .دهاشملا

 هحوردهل « يحلا رامعملا نم ةعطق

 . ةايحلاب قفدتيو .ةصاخلا

 ادنجم شيحلا تلخد ىتسارد ءاهتنا دعب

 ةئيضم اهنا نآلا سحا ةرتف تيضق ثيح

 رثكاو قدصاو ىوقا ينتلعج .يتايح يف
 دامتعالا تملعت شيحلا يف ...ًالمحت

 لعفت نأ .. . ةيلوؤسملاو . سفنلا ىلع

0. 
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 لسغتو كشارف بترت .كسفنب ءيش لك
 ول هناو .كناكم فظنتو كسيالبم

 قح ىف أطخلا اذه نوكيسف تأطخا
 .بقاعتس اهلك كتيرس نا كلذ . عيمجلا
 ةعامجلاب ساسحالا يدنع امن انه نم

 سيل ناسنالاف ءاهفاجت يتيلوؤسمبو

 رجح نكلو .ةايحلا نع ةلوزعم ةريزج
 لتخيسف لتخا اذا , قهاش ءاني يف ةيواز

 . هلك ءانبلا

 لبق شيجلا يف ىتمدخ ةدم تهتنا

 تشع ىنكلو ع 1465 سيوسلا بارسج

 . ... نايك يف ةرذ لكب يئالثلا ءادتعالا

 تناك ابنكلو ءانل ةملاظ ابرح تناك

 نم مغرلا ىلع انررصاو اندمصو انكسامت

 ةيتاسعلا ىوقلاو انتوق نيب ريبكلا قرافلا
 هذه يل تفشك دقو .. .اهانهجاو يتلا

 نيتلودل هيركو ساق هجو نع برحلا
 . امهتفاقث تببحا

 اسدنهمو جارخالل ادعاسم تلمع

 ءايموملا نم هوجو

 افوغش تنك . سبالملل اممصمو روكيدلل
 . . .ةيئامتيسلا ةغللا عورف ةفاك ةفرعمب
 ذخا ةدئاسلا امنيسلا نم للملا نكلو
 0 // تهرك . يسفن 2 بارسستي

 ,اهذيفنت يف كرتشا ىتلا مالفالا عيضاوم
 ينكلو .ويرانيس لوا بتكا تأدب كلذل
 اهئيسلا كلف ىسفن يف رودي هنا تفشتكا
 نمو ...هتقزم يلاتلابو !اههركا ىتلا
 عم لمعا تنك ثيح .ادنلوب يف ص ديدح

 بتكا تأدب «جديرولفاك» ريبكلا جرخملا
 ةرم رصم ِق هتباتك تدعاو . ؛ءايموملا»
 هذيفنت ةصرف يل حانت نا لبقو . . .ىرخا
 بناج ىلا فغشب خيراتلا أرقا تنك

 .لابارا .فومادا
 ءايشا حرسملا نم تملعت دقل

 ىتم .تمصلل ةيماردلا ةوقلا . . . ةريثك

 نا دجت امبرو ؛كرحتتي ىتمو لثمملا ملكتي
 يف دهشملا لوط قباطي يدنع دهشملا لوط
 يف  لشمملا ةكرحف .تايحرسملا هذه

 ردقلا سفن . ايئمز .ءقرغتست - يمليف

 ةرورضلاب يهو عقاولا يف هقرغتست يذلا
 لثمملا ةكرح اهقرغتست يتلا ةرتفلا سفن
 اذه ىلا فضا .حرسملا ةبشخ ىلع

 تايحرسملا ةياردو ةربخ نم يدافتسا

 هعفاودو ناسنالا داعبأب ةيكيسالكلا
 امنيسلا نانف نا ىرا . . . ةبكرملا هرعاشمو

 ردقب الا ةيقيقح ةميق هل نوكت نا نكمي آل
 . يححرسملا ثارتلل هباعيتسا

 جارخ الاف . حرخملا ةنهمب نمؤا ال انا

 نمؤا ينكلو ءيفرح لمع نم رثكا سيل
 يا .يئامنيسلا فلؤملا وا ,مليفلا نانفب
 ءاضيا هجرخيو مليفلا بتكي يذلا نانفلا
 ةصاخ ةيؤر مليفلا حبصي يلاتلابو
 . ةايحلل

 ءاسوملل تبؤر
 ءىداه مالسلا دبع يداش ناك

 ديجن ام ردقب عامتسالا ديجي «توصلا

 ام ردقب شقاني الو لداجي ال :مالكلا

 ةردقب عتمتيو .رومألا كعم فشتكي
 .اهتاسبالم يف ةركفلا حرش ىلع ةلئاه

 طخلا نم ضيبالا طخلا نيبتي ال وهو

 هعم ىرت كلعجي لب . ببسحف دوسالا

 . .ةتوافتملا اتاجردب .ناولألا ةفاك
 . . .«ءايموملا» نع لاق هئا ركذاو

 .ةركف يف مليفلا صخلا نا عيطتسا ال

 مليفلاو .هلك مليفلا يه يدنع ةركفلاف
 دجن نل ءايموملا يفف .ةركفلا وه اضيا

 نع ريعي نا نكمي اثداح وا ادهشم وا ةظقل
 يدنع ةركفلا نا كلذ . مايفلا ةركف

 ناولالاو عاقيالاو لكشلا يف
 لمعلا دومست يتلا رعاشملاو تايصخشلاو

 . هلك

 ال رومالا ناو .ةريحلاب ساسحالا

 ناو .هيلع يه ام ىلع رمتست نا نكمي

 رعاشملا يه .مليفلا رصانع فلغي نزحلا
 قلع . . . ءايهوملا هاجت جرفتملا اهسحبي يتلا

 : ىداش

 اناو ىسفتل ديعب نم رظنا اهدنع :نآلا -
 «يب نزحلا لصو دقو ينارا .ءايموملا ذفنأ
 تدذفن دقل . . . يماظع عاخن ىلا .اهمايا

 .ةسكتلل يلاتلا ماعلا .147 ماع مليفلا

 سحا تنك - يبرع لك لثم - نا ودبيو
 فضا .ينييارش لخاد ىطمتت ةعيجفلاب

 .19454 ةيادب يف يفوت يدلاو نا اذه ىلا

 تنكو ءاعرد يل ةبسنلاب لثمي يدلاو ناكو
 < تجوازت امبر . . .ام عون نم اقالمع هارا
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 ةصاخلا ةعيحفلاب ةماعلا ةعيحفلا

 .مليفلا حور ىلع تسكعناو

 .عيمجلا ىلع نزحلا رطيسي . .معن
 كلذ .نازحالا ف قرغي ال مليفلا نكل

 ءاف ملستسي الو اهمهفتي نا لواحي هنا

 نم ةفرعمو املع رثكالا .راثآلا شتفمف
 ناك هفشتكا اف :؛ةريحلاب باصي , عيمجا

 ىيييلوتبلا اظيايضو :ةعقوت اع ريم رثكا
 تايرجم ىلع امامت رطيسي ال هنا كردا
  اهسفن ةليبقلا نم مهألاو . .رومالا
 ٠ سنخح - برسعلا نحن تناك امبر ىتلاو

 اهب تشاع ىتلا ةايحلا ةقيرط نأب ءاريخا
 أدبت ناو يهتنت نا اه نآ دق نورق ةدعل

 ناو دب ال ءىش لك ...ةديدج ةايح

 ىلع درف لك ربجي وهو .2ىدص هل رييغت
 الب زيزع اهضعب :.ةريثك ءايشا عيدون

 رقتست ال رييغتلا متي دامدنعو .كش

 0 يكب كارمن ماد بق .رومأالا

 . لبقتسملا نم ةمداقلا حايرلا

 5 .مالسلا دبع يداش بتكم يف

 1” عراش تارامع ىدحإب ةقش ىف

 .ءايموملا مليف تاراوسسكا رئاثتت قيم

 ءيبسلا .نوتانخا مليف تاشتكساو

 بتكلا نم ةمخض تايمكو .”!ظحلا

 بلقال ةداعلاك يدي تددم . . عجارملاو

 ةمحلم نم ءازجا تدجو .. . بتكلا

 «ةيبعشلا اهتعبط يف «سرسبيب رهاظلا»
 : سربيب نع يداش ثدحتو

 ىلع امامت رطيسي «سربيب رهاظلا» أدب

 سرافملا ذل ا. .ينادجوو ىلقع

 عاطتسا فيك : ةتاتؤكتم نيه ا :تيرغلا

 ,ةينطولاو ةأرحلاو ةعاجشلا نيب عمجي نا

 هفيسب براح دقل 3 ارماتم نوكي ناو

 اهلك هتايح شاع . . .هبلقو هلقعو
 «ضرالا نعو .هسفن نع اعفادم «التاقم

 ايماح ناكرالا يف فقي ناك هتايح ةيابغ ٍيفو

 هدد ,ناردجلاو طئاوخلاب هرهظ

 ال ينا .«.لماك رضع وه , . .ةرداغ

 سرافلا اذه لمأت نع فكا نا عيطتسا
 لالخ نم سانلا لايخ يف ادلاخ لظ يذلا

 18 ,فلؤملا ةلوهجملا ةيبعشلا محالملا

 هنع [مليف ققحا نا ىنمتا . . . يبويالا
 ديع 2 هال عدون نحنو .نآلاو

 ءارارم ررك هنا . حوضوب ركذا «مالسلا

 اليف الا ققحي مل هنأل اني زح سيل هنأ .دكأو
 عجري نزحلا م دع ناو . . .ادحاو ايئاور

 مئادلا هدادعاو ةنيلح لبا «نينيسل

 ؟يردي نم  اهقيقحت ةصرف ٍقأتس لامعال
 مل هنا وه .لوقي ابك , يناثلا نيسلاو: د

 ( ىنمتي امئاد ناكو «تالزاشت ةبأ مدقي

 الاو .كسامتي ناو .دمصي نأب .دعبو

 ىفقو دق لعفلاب وهو ...خضري

 ل , هدعوب

 0 إل زباب مج م
 20 0 ااا

 ايؤر
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  انضرعتو قبس ؛ةيؤر» باب تحت 5

 نوحي [نزيغتوتت 5 ,.اهسايشو ل

 ةيواز نم اهيلا رظنن نااهلل انتبراقم
 اذه غ هلعفتثس ام اذهو ؛ةليدح

 دومحمل ( (ينغملا لاقد ةديصق عم عوبسالا

 يف هتماقا ءانثا اهبتك ةديصق .سشيورد

 . ليلحتلا بناج ىلا اهتبثن ىتلاو .نطولا
 6# دع 3#

 !«ناكام اي ناك» لثم امامت «ىنغملا لاقد

 يذلا ينغملا 2 ةياكح ناونعلا يف

 رعاشلاو "ايش لمحت ال اميرلو (ةربع
 فقوم يف انعضي .ناونعلا اذه هرايتخاب

 وه اذهو  ؟ ىتغملا لاق اذام : لئاستملا

 قيمع وه اماما .ناونعلا ْق رهاظلا

 ضيقن نم ةبكرم ةيئب هنع ربعتف . ينطابو

 رئاس عمجي رخآ ضيقن لباقم «يناوج»

 اهنم ؛:ةديدع بابسال .ةديصقلا تايبا

 .يدحتلاو .عمقلاو .رارقتسالا مدع

 لك ءءاضرلا مدعو . مئادلا بقرتلاو

 ريبعتلا ةعاطتسالاب نوكي نا نود ءاذه

 .ارعش ءاحف .العف هنع

 امن ايت

 جرخن يك عطاقم ىلا ةديصقلا مسقنس

 ةيسفنلا هتالالدو صنلا ىنعمل ليلحتب

 : ةينايبلاو
 -1-7) تايبالا : ءاقبلاو ءانغلا ةمينرت ا#

 071-- ا اأ ا (ي

 :ةايحلا ةداراو توملا ةدارا ةميئرت 8#

 با نايا حريب 289 كاجألا
 يي ا نا ل ا ياا كف يا

 تايبالا :باجنالاو بلسلا ةمينرت ا

 ت42 و 117 او تن
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 ءاقيلاو ءانفلا همن
 :نا يف اعم ناريسي ناضيقن كانه

 امام هدم ص هجرة جنم صا ا ب

 ول هن ربان
 ساس ساو سا ا

 مساقلا ن ناننأ :ملثب
111011110111111 

 ءانفلاو ١( تيب) «رحشلا ربكي» يف ءاقبلا

 ربك يف 2(” تيب) «ىصخلا بوذي» ف

 يفو .ءانفلا - توملا وحن تاهذ رحشلا

 نا ذا .ةايحلا وحن باهذ ىصحلا نابوذ

 106 ا

 1 م مم - يتيم سس يكتسي نيس يب سي

0000 0 

 وس دسسجسواخسرسسعجمسس »ب

 .ءاملاب ةلوبحملا ىصحخلا ةموعنو بارتلا

 هيف يأ ءابصخ ةبرتلا عاونا رثكا يمطلاو
 . ءاقبلا - يعم

 نيب عمجت ىتلا ةرهاظلا ةروصلا يفف

 ناذهو .ناضيقن يناثلاو لوالا نيتيبلا

 ىنطابلا ىنعملا يف اضيا ناسكاعتم ناضيقنلا

 دادزي انه ءاقبلا ىتعم ىلع ديكأتلاو

 (* تيب) ؛اديور اديور» هتاذ ءانغلا ءودبع

 - ءانفلا اذه رثؤم رعاشلا دروا [نيح

 ىنعم ربغلا يف . . .ربغلا هب ىنعو « نايوذلا

 .ةموهميدلل ىنعم .ةايحلا رارمتسال

 انه ءاقبلا نكل .ءاقبلا اهيف ةموميدلاو

 ريرخ نم ىصحلا بوذيو» ءانفلا بلتسي
 ودبت .يلاتلابو .(4 + ” تيب) «رهنلا
 : . اههنيب ةحضاو ةلداعملا

 دنع ربصلا ىنعم ىلا انه ةراشالا بجتو

 ربصلا ىلع ةموادملا موهفمو ٠ ,. رعاشلا

 سكعيو .رعاشلا فقوم يف ىلجتي يذلا
 «”اذكهر :ةراشالاب أدبي يذلا هعقاو ايلج

 « اذكه» :ةراشالاب يهتنيو ١( تيب)

 لوالا تيبلا نيب نكلو .1*(2 تيب)
 ,ةكؤعا د دو عا وانما
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 اذه ىلع ديكأتلا ىنعم ذخأت ىتلا رعاشلا
 اذه نم صالخلل قيرطلا فشكب عقاولا
 . . اريثم بيلصلا حبصي اذكهو عقاولا

 "1 تيب) «!رتو هريماسمو مغن اصع وا

 ,.(59+م+

 - .ديدج دهع ىلع ليلدتلا . يأ
 امنيح هركذ قأيس) . . .دهعلا اذه أدتبا
 ةمداقملاف ,(ثلاغلا مسقلا ليلحتل ض رعتن

 سوؤيملا عقاولا زواجتل ديحولا لحلا يه
 ١”( تيب) رطملا طوقس ثيح ىلا .هنم
 دحا ءاهتنا عم ٠ (؟١ تيب) رحشلا ومنو

 ,ةيادبلا يف اههركذ ىرج نيذللانيضيقنلا

 . ءانفلا ء يا ؛ةلالد ٌرمألا ضيقنلا وهو

 ةايحلا ةداراو ثوملا

 .(8 تيب) (ةنيدملا قيرط ىلع ىتغملا»
 بيذي يذلا ربتلا روبع وه ائه روبعلا

 ينغملاو .اعم ءاقبلاو ءانفلاب قأيل ىصحلا

 رامدلاو رابنلاب قأيل ليللا رهسي يذلا
 5 تيب) «يتايح تنا تمد ام ينيرمد»

 ىنعم لمحي امهالكو «:ضقانتم امهالكو

 عوزبب ةلثمتملا ةيحلا .توملاو ةايحلا

 مس حسد هس ان بر ممم اتا

 لم لئن 1١
 محا قاس هجرخ 31

 لوح 3 اني

 ١ اقوا نكد '

 اريل تناقار

  2323يف اك

34 000 
  3أو .هريباشتو

(١ 
 للا لؤي اذكه الا

 "مدل كانك ١
 007 لا مج جرو ان ةوص سو و حو جك جد هدام جتا جا دما

 1: ماب منو ندعم معفعت -7

 يود ند لا لا ا ا دم حا دوام دعا 0+ دع ووو ول دس طفلا 0

 0 اما م حدا »سر وجا

0 

 سشيورد دومحم

 نم رعاشلا هبلطي يذلا توملاو .رجفلا

 يك ينيب رشاو . . :يرفت ءارما ججرلا

 :ةروصلا هذه ابنع ربعت ةديدج ةايح آدبت

 ةايحلا , ١١( تيب) ؛رطملا لزني اذكهو»

 .وه اهديري ىتلا

 ِق ةايحلاو تدوملا نيب ءاقتلالا قأيو

 رعاشلا ناك دقو .ءامهيف ةلثمتملا ةدارالا
 لجا نم ليللا رهسي هنا .ةدارالا هذه ةادا

 لجا نم توملا بلطيو .(ةايحلا) رابغلا
 . ةأيحلا

 .ةئيدملا قيرط ىلع .رعاشلا دوجوو
 يذلا ربغلا كلذكو , مدقتلا ىزعم يطعي

 يف ءربنلا وه نذا رعاشلاف . . .ريسي
 ةلصاوم ىننعي مدقتلاو .ريخالا ليلحتلا

 نا .ريخآلا فدهلا قيقحتل .ريسلا

 نم ةحسم :اهفلغت :؛ةرمتسم انه ةيكرحلا

 هنا لوقي نيح ةعانقلا مدعو ءاضرلا مدع

 ةملك هيلع للدت ام :رحض يف حيرلل لاقد

 نيح هتايح , يلاتلاب ( يه حيرلاو . رحض

 «يتايح تنا تمد ام ينيرمد» .

 مامت كلذب نمؤي ال هنا مغر 8(0 تيب)

 .(ردقلا يعدي |ملثم» :هلوق نيح ناميالا

 .بيغلاب نمؤي ال هلعج هيدل عجافلا نأل

 نوكس يف ةيكرحلا كلت ىدبتت :كلذكو
 نوكس يف يا .دعب فصعت مل ىتلا حيرلا
 ضار هنكل , هتايح حيرلا نا املاط هسفن

 ةنيدملا هافش ايو : خحرصي امدنع اذه لكل

 اضيا اذه يفو . (7١؟ تيب) «ةنوعلملا

 . ةمقنلل ديكأت
 هذهو ضفرلا اذه ةحيتن تناك دقل

 و ودعلا ةيلبف نا ةمقنلا

 قوت (11تيب) «مألا بيلص ىلع ىنغملا»
 نييلاضنلا اهيلكشب ةمواقملل قيقحت اذه
 ديعص ىلعو . (همقنو ضفر) ايسايس

 وهو .بلصلا ةيلمع دعب ةيلعفلا ةسرامملا

 : ةروصلا ىف

 م ليللاو . .لالتحالا ماود مغر . لئافتم

 هج رجح : ةروصلا هله مسري [ميحم لزي

 .مجنلاك عطسي ١١( تيب) (مجنك عطاس

 ناعم ةفاك نع ةريعملا ةدارالا ىلع ةلالد

 . ةايحلا

 لك» :هلوح سانلل لوقي |منيخو
 ((؟4+51 تيب) :مدنلا ىوس .. . ءىش

 يفرحلا ىنعملاب رعاشلا دنع ةيتاذلا يهتنت
 موهفملاب ةعامجلا ةيتاذ أدبتل ءصنلل
 نم ريذحتلا دشا رذحي وهو :«ىشمارجلاو
 ةاسأم ليباحا يف عوقولا ةبغم .مدنلا

 افوقو توملا مهتم بلطي وه .ةديدج
 لازتخا اذه يفو . 73١( تيب) « رجشلاك

 ىعم لازتخا .ةايحلاو توملل ءىرج

 فارتخا ةظحل .ءةيدبالاو ةداسسشلا

 .دسجلا محل ةصاصرلا

 باجمالاو بلسلا ةمييوت ن

 هجولا وه .ثلاثلا 0
 .فرط نم ودعلا ..باجيالل رخآلا

 هبيلاسأب ودعلا .رخا فرط نم ىنغملاو
 تحن هيدحو هد ومصسن ىنغملاو .ةيعمقلا

 غ(9١ تيب) فيرخلا سمش ةروص

 كلذكو . .هيلا وبصي يذلا رطملاو

 تيب) رتوتي يذلا حرجلاو ؛ديقلا ةروص

 نم ةيرعاشلل سيركت روصلا يفو ١(.
 عارصلا ىنعمو .ةمواقملا ةركف زاربا لجا
 .ةيكيسالكلا ىلا ءوحللا نود .لداعلا

 !:ةيرصعلا تاقلعملا ءارعش» ةقيرط ىلع

 دسيقن# ف ةلونقك نأ ةرؤضلا دبيزت امو
 حرجا ريجفت ٠١( تيب) ؛رتولاب حرجلا
 ديري امو.ديدج دهع : ةمواقملا رارمتسا

 وه اذه :ةيابنلا فق هلوقي نا رعاشلا

 وه اذهو ءادغ يعضوو نآلا يعضو
 وا يل اومكحاف ميش جا عمي

 رعاشلا ىقبيس . مكحلا نكي امهمو . ىلع

 ءاجرخم يطعي هتاسأمل ةيسنلاب .«ضيقنلا»

 . جرخملا اذه ديرملا وهو
 ةلحاو ثالثلا تامي رتل

 نا ىماتخلا ١ «لوقلا ايل: هقعوأ

 ةميئرت نع ةرابع ثآلفلا تاميئرعلا
 توملا ةدارا امه ءاقبلاو ءاتقلاف .ةدحاو

 بلسلا ابيضياامهو .ةايحلا ةداراو

 لكش نع ةرايع ةديصقلاو .باجيالاو

 نيلخادتمو نيعراصتم نيضيقنل يرعش
 امههيف شيعلا ىلع رعاشلا ريوس لعم

 اذكه» :ريخالا ُِق هلوق مغر ءامهعمو

 .. رطملا لزني

 7٠١+1*( تيب) «رجحشلا ربكي اذكه
 اذه قيقحت اما .طقف الح حرط هنأل
 ريسي ىنغملا املاط :دعب لصحي ملف .لحلا

 .(8 تيب) «ةئيدملا قيرط ىلعد
 كلتب شيورد دومحم فرع دقل - ب

 ىف ديدج نع ثحبلا ةبئادلا ةيئانغلا
 يتلا ةيحورلا كلتبو ؛ةيرعشلا ةيؤرلا
 ميساقتو ةحضاو دودح مسر ىلا عرس

 لكشب ىنيطسلفلا رعشلا ةكرحل ةديدج
 لكشب يبرعلا رعشلا ةكرحو .ءصاخ
 عم ةيوفع ةيلماكت ىلا بهذ هنا ىتح .ماع

 ةيؤرلا ثيح  ةديصقلل ةينفلا ةيرحتلا

 ,دومحم ىدل ةيلخادلا ةيماردلاو ةيئانغلا
 ةيماردلاو ةيئانغلا ةباطخلا ثيحو
 نا ةظحالم عم ىدل ةيجراخلا

 دنع لوالا ىدل ام ىفن ىنعي ال اذه

 يف انتكلو . سكعلاب سكعلاو ؛يناشلا

 لك ىدل ةنيعم ةيصوصخ ديدحم ددص
 . رعاش

 دومحم ةدذيصق ولخ رسفي كلذ لعلو

 ددعتك ةيجراخ ةيلكش ةيا نم شيورد

 تاوصالا وا ليوظلا راوحلا وا لاطبالا
 .(يلاعلا لظلا حيدم» ىتح

 فخا انه ةديصقلا ىلع بلغي - ج

 رحبلا هنا .ةيقيسوم اهرثكاو .روحبلا

 امم .نلعاف نلعفتسم نتالعاف :فيفخلا
 نمو .ةديصقلل ةيئانغلا ةيفافشلا نم ديزي

 نيماضملاب ربكت رعاش ىدل ةديصق ةلوفط
 اهيف ربكت ال ادباو .«بيلاسالاو
 0 . ةلوفطلا
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 ابكح لد لل
 ' 5 لي

 يلخلا نم يهل لب
 : يحمجلا مالس نب دمحمو ىنئادملا لاق
 يفيص نب متكا كلذ لاق نم لوا

 رهظ امل دنا هثيدح نم ناكو . يميمتلا

 هنبا يفيض نب متكا ثعب ةكمب لك يبنلا
 ميت ينب عسصصف .هربخن هاتاف ؛اشيج

 :لاقو

 نم هئاف اهيفس ينو رضحت ال .ميمت نب
 هقوف نم نهوي هيفسلا نا . لخي عمسي

 هل لقغ ال نميف ريخال هنود نم تبثيو

 ينم متيأر اذاف .ةلذ ىتتلخدو يتس تربك

 كلذ ريغ ىنم متيأر ناو .هولبقاف انسح
 لجرلا اذه هفاش ىتبا نا ء مقتسا ينوموقف

 هيف رمأي هباتكو هربخب ناتأو .ةهفاشم
 هيف ذخأيو ءركنملا نع يهنيو فورعملاب
 هللا ديحوت ىلا وعديو .قالخالا نساحمب
 فلحلاكرتو .نائوالا علخو .ىلاعت

 اك ا وانت ترهل «نارينلاب

 ام كرت يأرلا ناو .هيلا وعدي اهيف لضفلا
 ةنوعمب سانلا قحا نأ .هنع ىبني

 . متنا .هرما ىلع هتدعاسمو هع لوسرلا

 وهف اقح هيلا وعدي يذلا نكي ناف

 قحا منك الطاب نكي ناو . سانلا نود

 . ةيلع رتسلاو ,هنع فكلاب سانلا

 مكل لأسا يرما اوعبتاو ينوعيطا

 زعا متحبصاو ادبا مكنم عزنت ال ءايشا

 ,ءاددذع مهرثكاو .«برعلا يف يح

 هينتجي ال ارما ىرا يناف اراد مهمسواو

 نا .زعالا ليلذ همؤلي الو .لذالا زيزع

 ام هل رما اذهو ءائيش رخآلل عدي مل لوآلا

 فرخ دق :ةريون نب كلام لاق ذقف ءهدعب

 نارمعلاب مامتفالا قاطن ٍِق

 لماعت نم هيلع موقي امو يرشبلا
 نكمي ال رشبلا نيب لصافتو

 نم نكر نع لفغي نا ةمدقملا بحاصل
 نم لماعو يرسشبلا عامتجالا ناكرا
 ةغللا : يبعنو اهنودب متي ال يقلا لماوعلا

 . ناسللاو

 نودلخ نبا اهاري يتلا مولعلا هذه

 وحتنلا ملع :ةعبرا يبرعلا ناسللاب ةلصتم
 .بدالا ملعو نايبلا ملعو ةغللا ملعو

 ةغلل روصت نم نودلخ نبا قلطني
 يناسنالا ريكفتلا نا انل ودبي ال ناسللاو

 اذه موقيو .اريثك هزواجن دق اثيدحو اميدق
 اهرابتعاب ةغلل ديدحت ىلع الوا روصتلا
 نمضت (ةدوصقم نغ ملكتملا ةرابعد

 رصانملا هذهو «مهافتلا» و «ةدافالا»

 .ةيساسالا ةغللا ةقيظو صخلت ةثالثلا

 امو يوغل وه ام نيب لصافلا وه دصقلاف

 رابتعا نكمي ال اذلو ةغللا ليبق نم سيل

 هب ظفتلي ام وا الثم تائاويخلا تاوصا

 وأ لاعسلاك ةعطقم ريغ تاوصا نم رشبلا

 ىه ةدافالاو .ةغللا باب نم ريخشلا

 ضارعاو ةغلل لامعتسا لك ةياغ ايئدبم
 هعدرسي ثبعلا نم عون ابنع ملكتملا
 هبحاص يمر وا هلهاجتب عمتجملا
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 . . .ةراشالاو ميغنتلاو لثملا برضو

 وهف روصتلا اذه يناثلا ساساللا اما

 : ناسللاو ةغللا نيب يحالطصألا زييمتلا

 ىلع الاد هرابتغا نكمي لوالا حلطصملاف

 ىف ةلئمتملاو نانالاب ةصاخلا ةكلملا

 تامالعلا قيرط نع بطاختلل هدادعتسا

 ىلع لديف يناثلا حلطصتملا اما ء ةيتوصلا

 ةصاخلا ةيتوصلا تامالعلا نم نيعم ماظن

 بسحب ةمأ لك يف وه» ذا ةيرشب ةعومجمب

 ؛ينودلخلا ريبعتلا بسح «مهتاح الطصا

 ة ةنالا لك ىلع قلطي ماع موهفم ةغللاف

 ةرم لك يف ليحي صاخ موهفم ناسللاو

 رود ىلا ةمدقملا بحاص هاهنا نا

 .ملكتم لك هموري ام وه - اضعب مهضعب
 ىلا هيعس رسفت ىتلا يه ةياغلا هذهو

 ةيوغل ةفلتخم لئاسو هلامعتساو حوضولا
 راركتلا كلذ يف امب هنامضل ةيوغل ريغو



 نيبو ابنيب هطيرو فورحلاو تاكرحلا
 هبأر ةفاصحي دهشي راصتخالا ةرهاظ
 ارارم اهمجعم مجح ةفعاضم ىلا ةينعملا ةغللا حايتجا كلذ دوجو هلثمي امب هروعشو
 ىلع ردقي ال ام دوهجملا نم ملكتملا ليمحتو
 .اهيملكتم نم ةلق الا هلذب

 ىتلا لئاسولا نم تاودالاو بارعالاف
 امتاقالع عونت نا تاملكلل نكمي اهلضفب
 يف ديفت ناو رخا ىلا مالك نم اهريغ عم
 نودب رخا باطخ ىف هديفت ال ام باطخ
 نكلو .مهافتلا نود كلذ لوحي نا
 حمستو كلذ نمضت ىرخا لئاسو تاغلل
 ءادال ةيمحعملا تادحولا سفن لالغتساب

 هذه ةبترم الثم كلذ نمو ةنيابتم تايوتحم

 نودلخ َنِبا ةمدقم ةطوطخع نم ةحفص

 يوغللا اهانعم نا لب ةلمجلا يف تادحولا
 لكل ةعقاولا نئارقلا نم نوكي دق هتاذ
 . شابتلا

 فيلأتلا خيراتل نودلخ نبا ةيؤر اما

 ليصافتلا نم هصلخت يف اهتميقف يوحنلا
 لحارم ليجست ىلع هصرحو تايئزحلاو
 ثادحا نم هيف دج امو خيراتلا اذه
 . مهبتك تعونو ةاحنلا لامعا تهجو

 نع تاقبطلا بتك هتددر امب ىفتكا نئلو
 ٍٍق يلؤدلا دوسالا يبا رودو وحنلا ةأشن

 يف ةهيجو ودبت ةقيرط كلسي هناف كلذ
 مغرف .اهعاوناو فيلأتلا لحارم ديدحت
 لمعلا يف ليلخلا رود نع انتامولعم نا
 وه هنا حجارلاف .ةدودحت يوحنلا

 هتايطعم فينصتل لماشلا روصتلا بحاص
 نبا هدصقي ام اذه لعلو «هباوبا عمجو

 ةعاتصل ابذهم ليلخلا رابتعاب نودلخ
 ناك امل هالول هنا هيف كش ال امو .وحنلا
 . هن وبسس

 ةصاخلا ةرقفلا يف هابتنالا يعرتسي

 وحشلا نا اهوأ :روما ةثالث وحتلا ةيهانب

 سيلف .برعلا مالك ؛يراجم» نم طبنتسم
 ىنبت ىتلا ةيرظنلا مولعلا ليبق نم وه
 تارداصم نم هب مزتلت ام ىلع اهعوضوم
 .عقاولا نم دمتسم وه امناو تايضرفو

 نم سانلا هلمعتسي ام وه عقاولا اذهو

 يف نماك  ريبعتلا حص نا  وحنلاف :مالك

 يف نمضي يذلا وه هنال ابلاغ يعو ريغ
 .ةغللا قيرط نع غيلبتلا رمآلا ةيابن
 . اطابتتسا هعضي يوحنلاو

 دجوي هنال نكمم وحنلا نا يناثلا رمالا
 ةساشتم وا ةلئامتم تاللامعتسا مالكلا ُِق

 نيناوق عضوب حمست ىتلا يه ةرظانتم وا

 . تايلكلا ليبق نم ربتعتو اعيمج اهلمشت
 ةلمتعي يذلا لاثملا وهف *ثلاغثلا رفآلا

 .نيناوقلا موهفم ىلع ليلدتلل نودلخ نبا

 كلذل ةمدقملا بحاص راتخا دفو

 . لماعلاو بارعالا

 ةمدقملا بحاص ناف نايبلا ملع اما
 هنا اك ةماع ةعيرس ةرظن هخيرات ىلع يقلي
 نم ءىشب هلاجم ديدحتو هفيرعت ىلا ىعسي
 . هرصح ةبوعص هيضتقت ليصفتلا

 ةقيرط يحوت ةيخيراتلا ةيحانلا نمف

 ام نيتريبك نيتلحرم نيب ريمي هنأب فلؤملا
 هنا ودبي الف .هدعب امو يكاكسلا لبق
 نرقلا لبق لمتكا دق ملعلا اذه نا ربتعي
 نوكت هنا - باوص نع -ىري لب سداسلا
 ائيشف ائيش تزرب هلئاسم ناو ايجيردت

 مل نئلو «قباس نع قح ال اهلمكي ةبقاعتم
 ا اذه نع هثيدح يف نودلخ نبا رربي

 ايسيئر الماع هرابتغاب زاجعالا موهفم رود
 ىلع مهثعبو هيلا نيركفملا هيجوت يف
 يف رظنلا ىلع مهلمحو هتالاجم سسحت

 رشبلا زجعي هب امع ثحابلا ةرظن نارقلا
 جدام جارختسا ىلا يعاسلاو .هلثم نع

 هتاف نفلا اذه ساسا نوكتس ربيعتلا نم
 نفلا اذه ةرمث ء نا لصفلا رخا يف هلوقب
 تفلي .نارقلا يف زاجعالا مهف يف يه امنا
 نع ثيدحلا نكمي ال هنا ىلا اينمض هابتنالا
 . زاحعالا ةيضق نع هلصفب «نايبلا ملع»

 باوبالا ددحم نا نودلخ نبا عاطتسا

 نع مني اهيجو اديدحت نايبلا ملعل ةثالثلا
 صخخا ىلا ذافنلا ىلع لجرلا ةردق
 ىلا هترظن يف ودبي هئاف ءايشالا صئاصخ
 فولأم نع جرخي ال عيدبلا ملع رود
 . هلذتيم لب لوقلا

 نم يه نايبلاو ةغللاو وحنلا مولع نا
 مالك مهفل اهنع ىنغ ال ىتلا تاودآلا ليبق

 نمف هايافخو هدصاقم كارداو برعلا

 ةربخ اهيف رظانلا بسكت ابنا ضورفملا

 اذا نكل اهامعتسا ىلع ةردقو برعلا ةغلب

 ةينودلذلا ةرظنلا بسح  ةغللا نا انربتعا

 لصحت ال تاكلملا» ناو ناسللا يف ةكلم
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 ةيبب رعنلا ةهفللا رارعأ
 رخآلا حيحصلا ىدانملا

 لوالا : هجوأ ةدع هيف زاج رخآلا حي ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا ناك اذا

 د عج

 هوجولا رثكا اذهو (ٌمأ ايو معايو بر اي) :وحن ةرسكلاب اهنع ءانغتسالاو ءايلا فذح
 ٌبلق ثلاثلاو .(ْىمأ ايو يمع ايو يبر اي) وحن نكاس ءايلا تابثا يناثلاو , الامعتسا
 ةكرحم ءايلا تابثا عيارلاو . ةحتفلاب اهنع ءانغتسالاو فلألا هذه فذحو افلأ ءايلا

 ا

 حتفلاب

 1 اي) : اولاقف لامعتسالا

 : وحل كلذو ءايلا هذه تايثا بتحو ملكتملا ءاي ىلا فاضم ىلا ىدانملا فيضا اذاو

 ةرثكل معل او مالا ىلا فاضملا ةدعاقلا هذه نم اونثتسا

 زاجأو .ميملا رسكو ملكتملا ءاي فذحب (مع نبا ايو ما
 .رسكلا لضفيو (ٌمع نبا ايو مأ نبا اي) وحن اهحتف ةعامج
 اميسال

 اهلمحنو اميس ال :ةظفللا نم (ال) يفنلا فرح فذح ءانبيلاسا ىلع بلغي

 . (يجارحلا

 ىنعمب مسا ىبسو .سنجلل ةيفاثلا ال :نم ةفلؤم اهنا (امهيسال) ةظفل يف لصالا
 .ةفاضالا نع ةفاكلا ةدئازلا امو ءلغم

 ام لاثم ىلع واولاو هيف ءايلا ديدشتو )ال١ لوخد بوجو طرتشت .ةفللا بتكو

 : سيلا ءىرما رعش يف تدرو
 لجلج ةرادب موي ايسالو حلاص نبنم كل موي برالأ

 نر يودع : ءايلا فيفختو واولا فذح ضعب زاجاو

 يفو .طق دحا هب ذخأي ملف (اميس) ةثيدحلا بيلاسالا ضعب يف ايك (ال) فذح اما
 بولسالا ريغ ىلع اصوصخ :ىنغم (اميس) ةظفل تلمح ةقباسلا ةرابعلا لثم

 :لوقن نأك الاح اهدعب ام ءاج اذا . . .اصوصخ : ىنعمب يأت (اميسال) ةظفللاف
 . ةيلاحا ىلع بصن (ادرفنم) مسالاف (ادرفتم اميسال ةعلاطملا بحأ)

 ام ىلع اهدعب ام حيجرتل (اميسال) بلطتي عقوم يف (اصوصخ) ةظفل عضن دقو
 انه بسانملاو (ريخالا هلصف اصوصخ ديفم باتكلا) :لوقلا لثم يف اك اهلبق
 . (ايسال) ةظفل حيجرتلل

 . , هجوا ةدع هلف (اهيسال) ب ىنثتسملا بارغأ اما

 ةفاضا هرج زوجي ةركن وهو .ركذلا فنآلا . سيقلا ءىرما تيب يف (موي) مسالاف

 (اموي) هبصن زوجي امك .ءادتبالا ىلع (موي) هعفر روجيو : بلاغلا وهو (موي يس) ىلا
 [) . زييمتلا ىلع
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 مولعلا هذه نأ ودبي ال «لاعفالا راركتب ال

 .اًلامعتسا ماكحاو ةغللا كاللتمال ةيفاك

 رخا لصف يف كلذب نودلخ نبا حرصيو

 ةيب رعلا ةعانص ريغ ناسللا اذه ةكلم ناب
 سفن ال ةيفيكب ةعانضصلا هذه ناو

 نم: . عضو اهملعتم ةلاح ددعت الو ةيفيك

 الو املع عئانصلا نم ةعانص فرعي

 , المع اهمكحي

 ىلا ناسللا جاتحا تايسالا هذش

 ملع وه كلذو ةكلملا نيوكتب ليفك عبار

 . بدالا

 0 يمت 7 ا مؤ 1 ا

 نا ىف ةرصتخمو ةلماش ةروص «ناسللا
 ةغللاب ةلصتملا ةفرعملا لوقحل دحاو
 ةيب رعلا ةراضحلا ىف ترقتسا امك ناسللاو

 يف ذاذفا لاجر قيرط نع تمسهجتو
 عجارملا تريتعا ةعونتم ةديدع تافلؤم

 ىتلا تاعزنلا تسرك امك اهنع ىنغ ال يتلا

 نب نمحرلا دبع نا لوقلا نكمي اريخاو
 ةيفياأت ةروص مسر يف قفو دق نودلخ

 . , .ناسللا مولع : نم ملع لكل ةيلامجا

 جينم قفو ةقدب اهمسر عاطتسا ةروص
 [ل .ددحم يملع
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 'افزان الالش مدلا ةنيرض عفدن .ت وريب اي كلجا نم

 1 ...كتداورع :كبعبش .. .كعراوش ...كرجب لجا نم

 .لبقتسملا لاماو : .لافطالا لجا نم.

 ”:تاكمو ناندعو نيسحتو ىسوم ىرعت تورسيب
 .ءادهشلا

 ...لماك مويلا نضتحت توريب

[ #0 2# 
 لا كعسي لو دينبع ماا رعب اطيرش حبصت ايؤرلا 2

 ا ا 17 ْ ل

 روتكدلا ىثعبلا لوؤسملا نيا ليتغا :توريد يد

 . ىلا ةثالثلا هلافطا لضوتن ناك امنيبأ :هنقفلا لماك

 . ةقافطا نب هنلاولا ةذج اراد ةودرأ .ةيسردملا

 . باشلا يثعبلا بيبطل بيبطلا هيقفلا لماك ءنمروعذملا .

 1 نيب لاتغي .فورظلا لك تحت هدالب رداغي نا ئبا يذلا :

 .هتلوف نم ةسياسلا يق ةفريبكو .هلافطا ٠

 - مهنبعا ماما - ةب نا لافطالا بنذام.

 هديه نان ان .مهدلاو

 .ىحرج ..ىضرم .لافطا نم مهدلاو.

 ؟يهتنب ىنم توريد يف سرامملا رهعلا انها

 :رخآ نم هل سيلا يش يشخولا لتقلا | اذه.

 عا ْ

  اهرصاحي توريم عراوش يف اقم انعو - كركذا

  افيلع طقاستت فئاذقلا فالآو . .ينودهصلا ودعلا

 ١ نحن انيقب :توريب رداغت نا اهمود انضفر ...انمود

 1 نع .:.اهنع .رارحالا نيلضانملا لك عم عفادنل نييثعبلا



 اهسيسأت ىلع اماع نيعبرا ةبسانل
1١ 2 
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 يذلا يملاعلا داجسلا ضرعم مرصتنملا ةعمجلا موي ىهتنا

 «وكسنويلا» مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا هتماقا
 .اهننيسأت ىلع اماح نيعيزأ زورم ةيمقا

 داجسلل ضرعم ةماقا ىلع سيسأتلا تالافتحا رصتقت مل

 ضدرعم اما .ىرخالا ضراعملاو تارمتؤملاو تاودنلا نم

 عبس نم رثكا نم جيسنلا تاجاتن هيف تضرع دقف داجسلا

 لاكشالاو تاسايقلاو ماجحالا فلتخم لثمت ةلود ةرشع
 ىلع اهنم عضوي ام ءاوس .ةكايحلاو جسنلاو زيرطتلا نونفو
 .ناردحلا ىلع قلعي ام وا ضرالا

 , ةيقرشلا لودلا يف جتني يذلا داجسلا نا فو رعملا نم

 تاجوستم ريدصتو جاتنا يف نادلبلا رهشا ربتعت يتلا

 نم ةيمالسالا ةيبرعلا نونفلا نم ريثكلا سكعت .داحسلا

 ةايحلا دهاشمو روص لثمتو ةيسدنهلا اهاكشا لالخ

 ديصلا دهاشمك اهنم ةيعارزلا ةصاخيو اهتالاجم فلتخمب
 . رحشلا لاكشاو تاناويحلا روصو

 ىلع اوعلطي يكل هيدهاشمل ةصرف ضرعملا حاتا دقل

 ةيكيناكيملا ,داجنسلا ةعانض تاشروو لماعم تازاجنا
 © .اهب ترهتشا يتلا نادلبلا يف :ةيوديلاو اهنم

 ةيئارت تاءاحما
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