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 تالا ةيشئاب, ”راطألا 4 ا د ّْ آلا هارت 9
 دلا لاعفالا هذهب نوم وقي نيذلا ءالؤه



 نانبلب نيينيطسلفلا سال احتمال طحن

 17 ىل 0 نس
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 ا ضجر و

 ةينويهصلا هب ةرعصلا ةلمعلاب د هيئار ىقلتبو هب ةياسخا ىلع هدواد ةكلمم» عنف دواد دواد 5 ٠
 ةينمألا .تايينرتلل ةمدقم ةيديشرلاو صبلا ريجهت هرودو

 همس وج ريروواسومرا يصحو ا هش ابرار اسوس ا ا "بي
 7 ١ ماا أ ]1 37

 :ىايصلا رشم توريب

 نا :ةمزألا مسنأب يمسرلا قطانلا وه رالودلا

 لود» ىلعو برحلا :ةلود» ىلع نولمعي نيريثك
 «دوواد دوواد ثدح بونجلاب أءدب .«ثثحلا

 ,«دواد ةكلمم» ةماقا لواحب .«لمأ هل ىيركسعلا دئاقلا

 رالودلاب هرودب موعدملا .ينويهصلا لقاشلاب ةاطغملا
 رالودلاب ةاطغملا .ةيبونجلا ةيحاضلا ىلا .,يكريمألا

 ذنم ةئراط ةيفاع نم اءزج داعتسا يذلا .ينيمحلا

 ,نيلراقكام تربور .ةيرسلا يكريمألا ثوعبملا ةرايز
 نوسيوكاج ديفيد ةنيهرلا هتضياقمو .نارهط ىلا
 نم ةمثو .ةيناريالا تارادارلاو تارئاطلل رايغ عطقب
 ىفشتسم ريدم .نوسيوكاج حارس قالطا نا لوقي
 أرهش ١١ دعب ةيبرغلا توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا
 دق ةريبك ةقفص يف ىلوألا ةظحللا وه هزاجتحا ىلع
 نيذلا .نييكريمألاو نييسنرقلا نئاهرلا عيمج لمشت
 ةيناريالا  ةيروسلا باهرالا ةيلاردفنوك وريسا مه
 تاموقم ثاثتجاو .جيلخلا برح يف زازتبالا فدهب
 ةمظنمل ةيسسؤملا ةينبلا كيكفنو .نانبل يف ةيعرشلا

 ,روص ىلا توريب نم ينيطسلفلا رارقلاب كسعت ريرحتلا ةمظنم
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 تفاعلا هذه نأ تفاللاو .ةيفيشسلقلا نيزسكلا
 رادجلاب اهماطترا دعب .اهباحصا ىلع تدترا ةثالثلا
 نكلو بعصلا دومصلاو :قارعلا ىف يئاقولا يعافدلا

 ةكسامتملا تالداعملاو ةينانبللا ةلودلل يعقاولا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
 ,ةيتايلمعلا اهتاردق ىلع تدكأ نق دادغب تناك اذاو

 لفاحملا يف ةيسامولبد ةيكيمانيد ىلعو .ايناديم
 ةباغ ملق يذلا رمألا ةيلودلاو ةيميلقالا ةيلودلا
 ىتح ناك يذلا ينانبللا مكحلا ناف .ةيناريالا رفاظالا
 يف عرش ةيروسلا فصاوعلا ةرشن ريسا ةظحللا
 ةيتاذ بابسأل ةنازنزلا نم ديئولا جورخلا
 هجولا نع ةعنقألا تطقسا نا دعب ,نآ يف ةيعوضومو
 اليوط رماق يذلا .:ةيروس ف يفئاطلا ماظنلل عشيلا

 زكرتت ةرحفتملا ةوشحلاب اذاو .ةيباهرالا تيلورلاب

 ريبكلا ناونعلا وه لكاتلا انه نم .غدصلا ىلع ةأجف
 ,كلام لراشو .ةيروسلا توملا ةصقر نم ةلحرملا هذهل
 يف فكتعي يذلا ةينانبللا ةيجراخلل قبسالا ريزولا
 ةريخألا تاسمللا عضيل توريب رحب ىلع لطملا هرصق

 ةينانبللا تاقالعلا نم اماع ت٠ لوح يعجرم بانك ىلع

 يروسلا ماظنلا توم ةصقر» نا لوقي .ةيكريمألا

 انمقا نيذلا نحن انسلو . .نانبل يف ةايحلا ةصقر ينعن

 نادلبلا شنعبي نا نع ايضوعو ..ةئقزاملا ةلداعملا هذه

 ماظنلا نا ىرن :دحاو ريصم ىف .ءاعم ناتومد وأ ًاعم

 شعنلا يف ريماسملا قدي ,ةاماع ١١ ذنم يروسلا

 نضتحا شعنلا نكل .انباسح ىلع :رهدزيدو ؛ينانبللا
 تدا ةصضقانلا ؛تاسعدلا» ةلسلس اميف .:ةايحلا»

 طقف ىقبيو .يروسلا ماظنلا توم ىلا ايجيردت
 قزاملا نا :كلام عياتي و ...عيبشتلا مسارم نع نالعالا

 دحأ يف ينعي قشمد ماظن هيف طبختي يذلا يريصملا
 ملسي نل ماظنلا نكل .هل يسكعلا دعلا ةيادب ههوجو

 سرامي وهف .ةيكيتاماردلا ةياهنلاب ةلوهسلا هذهب
 ,ةينانبللا ةحاسلا قوق عبطلابو .ماما ىلا بورهلا
 .لاضملا كرحتلل ةديحولا ةزفانلا اهرامتعاب

 ةيحا وللا و .٠ ةمحبلا

 ىلوألا ةلهولل ودبت يتلا :ةذفانلا هذه نا ةقرافملاو
 .ءادونشلا تاططخملل يوبيحلا لاجملا دعت مل .ةمطحم

 ىلا ةراشالا يفكت .اهباحصال نيمك وأ خف ىلا تلوخت لد
 «بلخملا» ةيجيتارتسال ةضهانم ةيساسا قطانم ثالث

 دعب اهتاميخمو اديص :يروسلا ماظنلا ىدل
 ةحنجأ رايهناو ةريخالا ةينيطسلفلا تاراصتنالا
 «ناسوملا» ةعبق لظتست يتلا كلت ىتح ءلمأ»

 قيرطلا نم ءزجو لبجلاو فوشلا .ةينويهصلا
 برحلا تايشيليم اهيلع رطيست يتلا يلحاسلا
 ىلا ةقابس تناك يتلا ةيقرشلا قطانملاو .يطالبنجلا
 ماظنلا عورشمل يلافتحالا طوقسلا نع نالعالا
 ضفر ةطخ ىلا ءىكتت ال قطانملا هذهو .ىروسلا

 ةيسايسلا اهتايصوصخ اهنم لكلو .ةدحاو
 ,اهنيب دشت ةكرتشم ةطخل نكل :ةددحملا اهتالداعمو

 نومداق دكأو .يروسلا ماظنلا عم ةهجاوملا ةظحل يه

 داوملا راجت نم مهتيبلاغو ؛:ةيروس نم توريب ىلا
 ف ةقرافلا ةمالعلا هدحو سيل نينقتلا نا ةيئاذغلا

 ةمقل ىتح لاطي يشحو نينقن وهو .ةيروسلا ةايحلا
 ةطساوب الا اهيلع لوصحلا ىلا راصي ال يتلا ؛قمرلا
 قوفتلا نم دّلوتملا رعذلا نع الضف .ةيمسر «تانوذا»
 ىوتسم ترهظأ ينلا «لمأ» للش ىلع ينيلج د لقلا

 ةيتسجوللا تاليهستلا نم مغرلا ىلع .لاتقلا يف ايئادب
 ءارو ام ليصافت يف نوفراع ملكتيو .اهب عنمتت ينلا
 رعذ يف عبات ايصخش دسا نا ةيروسلا ةطلسلا راتس
 يركسعلا هعارذ رايهناو ينيطسلفلا مدقتلا رابخا
 سابا ىلغ هبيترتو عضولا ةململ ىلا عراسو .«لمأ»

 مهو  نييتافرعلل عسوأ تاقارتخا نود ةلوليحلا
 ربكا رايهناو  يقشمدلا سوماقلا يف نوينيطسلفلا
 ةلاح نا اهتاز ةقوثوملا رداصملا فيضتو ..نييلمألا»ل
 متو ؛قشمد يف ةساسحلا ةزهجألا تداس رافنتسا

 .اهب حومسم دعي مل ةيجاودزالا نأب ءافلحلا غالبا
 نم ديدهتلا هيشي ام عمس طالبنج ريزولا نا ىتح
 ءاوللا يروسلا شيجلا يف ةماعلا ناكرالا سيئر
 امإ :تارادخلا مسح ةرورض لوح يباهشلا تمكح

 ىلا تداعا ةنخاصلا ةسلجلاو .تافرع امإو نحن
 نيب ريخألا ءاقللا تداس يتلا تاديدهتلا خانم ةركاذلا
 اذه ةحاطاب تلجعو . ١5157 ماع طالبنج لامكو نلسأ

 ليهستب بلاط يباهشلا نا نم مغرلا ىلعو .ريخألا
 ,يلخاسلا قيرطلا ربع بونجلا ىلا ءلما» لفاوق لاقتنا
 -<© يف و .بونجلا ىلا ديحولا روبغلا قيرط لظ رحبلا ناف
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 نم لتاقم فالآ ” وحن نا ىلا تامولغم تراشا :توريب
 .ةريخالا ةرشعلا مايألا يف بونجلا ىلا اولقتنا «لمأ»
 ,ةيروسلا تاوقلا اهيلع رطيست قطانم نم مهتيبلاغو
 دورج نع الضف .يقرشلاو يبرغلا نيعاقبلا لثم
 لزنم ىلا ةوقب لقتنا قشمد يف ناقتحالاو ..لمرهلا

 يف ةيروسلا ةظلسلا بزح ماع نيما هوصناق مصاع
 ةليل دقعنا يذلا عامتجالا نا تبداثلاو .توربد

 «يراجلا ربمفون / يناثلا نيرشت نم عبارلا يف ءاثالثلا

 ةينيطسلفلا تاميخملا يف عساولا ريجفتلا دعبو
 اهنا ودبي ةطخل أاعبت .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةنئاكلا
 ىلا بونجلا نم ةينيطسلفلا تاميخملا لقن فدهتست
 لامشلاو .ةرمتسملا ةينويهصلا ةطخلا يهو .لامشلا
 نكمي ثيحو .ديلجلا ثيح .يلامشلا بطقلا نوكي دق
 مازحلا يه يتلا «لما»و .ةينيطسلفلا ةيضقلا نايسن
 يف ةيروسلا اصعلاو :ينويهصلا نايكلل مدقتملا ينمالا
 نم ةيتسسجول تاليهست لظ يف ةطخلا ذيفنت ىلوتق «نآ
 عنمت مل ةجودزملا ةمجهلا هذه نكل .اهسفن قشمد

 ,تاميخملا نع عافدلا نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ,ءالشا ىلا ءلمأ ١ ةعطقم .ةبعافدلا اهزئاكر تيبثت نمو
 ةمعنتملا اهتدايقو .بونجلا يف اهرصانع نيب ةلصافو
 .قدانخلا نع أدمعب .توريب قدانف يف

 رارقلا كست ردرحتلا ةمظنم
 تارايز نع نوثدحتي .نانبل يف رومالاب نوفراعلاو

 «لمأ» نم ةبرقملا ةينيدلا تادايقلا ضعب اهب ماق ةيرس
 ثيح .قشمد ىلا نيرخآو نالبق ريمألا دبع خيشلا لثم
 تارباخملا ةزهجأ ىف نيلوؤسملا رابك ىلا اوعمتجا
 هلالخ نم ىلوتت .ابوتكم اقاثيم نيمدقم .ةيروسلا
 ىلا بونجلا نم ةيسيطسلفلا تاميخملا عالتقا «لمأ»

 ىلع ةيركسعلا مهتضيق اهوحلسم مكحيو ؛لامشلا

 .روص ىلا ةيبرغلا توريب نم دتمملا يلحاسلا قيرطلا
 يف ةينمألا تابيترتلا ةغيص وه ,بوتكملا قاثيملا اذهو
 يف هتشقانم مت ام وهو .رايا نم رشع عباسلا قافتا
 يف ةيركسعلا تادايقلا ضعب نيب تدقع ينلا تاءاقللا

 نيلوؤسمو .هبقفلا دومحمو دواد دواد :اهزربا و «لمأ»

 ثدحت يذلا يحميك ديفيد مهنيب ينويهصلا نايكلا يف
 .انلع تاعامتحالا هذه نع

 مدطصا ؛يروسلا «يلبتارسالا» ويرانيسلاو

 هسوؤر تطقسو .ةينيبطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب

 زرفلا ذيفنت ةيلمع ىخوتن تناك ينلا ةنونسملا

 ءايتخالاو عجارتلا ىلا يرب هيبن رطضاف :يفارغوميدلا

 ؛يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر طالبنج ديلو ءارو
 ىلع فزع نا ثيلي مل طالبنج نا ريغ .هطيروت فدهب
 ريرحت ةمظنم عم نحن» :لاق امدنع يتايفوسلا رتولا
 .«ة دحؤم

 تكسفا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا دكؤملا
 ةينيطسلفلا تاميخملا يف يركسعلاو يسايسلا رارقلاب
 ناو .اليحتسم تاب عجارتلا ناو .روص ىلا توريب نم
 عقوم نم رثكأ ترسخو ,ةيركسع ةميزهب تينم ءلمأ»
 يسايس ءاطغ نع نآلا ثحبت يهو :يسايسو يفارغج
 نوكيس لصف وهو ..درابلا ءاتشلا لصف ءيجم لبق
 يف ةاحافم تلصح اذا الا ءنارينلاو جولثلا نم اميحج

 يضاملا عويسألا يف اهدروأ يتلا طالدنج تاعقوت مجح

 ةلواطلا بلقب ديدح ليئارسا وزغ» نع ثدحت امدنع

 (1.«عيمجلا سوؤر ىلع

 ١" ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١185 - ٠١ يتاث نيرشت ١547

 مساق رفك ةرزجمل 7٠ ىركذلا يل

 ؟باصتنألاو ..باهرألا زومر مه نم ا مم ا 31
 كدنل ا

 انكتومت مو ادهش مو ل انمث ادجأو اشرق عفدي ةحئذلا دئاق

 !ينويهصلا بالرلا مه تعاض ٠ ودرعلا راقب نع ينويهصلا ذب عجص 0

 "ةينيطسلفلا لا عه كك

 يذلا يماهتالاو يمالعالا جيجضلا امه لتضو : هب

 8 ةينويهسلا هم يصقملا يي تيا دو

 يرسل يح وبر ةقلي مابا ةقماو بكرا
 ودعلا تاوق اهتبكترا يتلا ,مساقرفك ةرزجمل نوثالثلا
 لامعلاو نيعرازملا نم ددع قحب .ينويهصلا
 ,مهتيرق ىلا نوواي اوناك نيذلا لزعلا نيينيطسلفلا
 معفم موي دعب .ءاسم تاذ مهلزانم ىلا نودوعبو

 ءنبخلا ةمقلل ءاغتبا دهجلاو حدكلاو لمعلاب

 .صيخرلا ءاسكلا ةعطقل افادهتساو

 يف اهعون نم ىلوالا .مساقرفك ةرزجم نكت مل
 نم رثكا اهتقيس دقف ,ينويهصلا باهرالا لسلسم
 ...نيسايريد ةحبذم_ لاثملا ليبس ىلع  اهزربا ةرزجم
 لظتسو ...لازت امو تناك مساق رفك ةرزجم نكلو

 تاحفص نم علاطلا باهرالا ىلع لاثم زريا .البقتسم

 يتلا ءيزوع» تاشاشر تاهوف يف عورزملاو «ةارونلا»

 نآأل كلذ ... بيس نود تقهزاو . ةمحر الب تدصح

 اياحضلا امنيب ...ودعلا شيح يف دونجح ةانجلا

 ملو .احالس (ًولفحي ملو ءاينذ اوفرتقي مل نونطاوم

 .ارما اوصعب

 ١965/١١/59 موي ءاسم نم ةسماخلا ةعاسلا يف

 0 ال
 «سي وسلا برح» بوشن ءارج نيطسلف يف ثلثملا ىرق

 بناج ىلا ايناطيربو اسنرف تاوق اهيف تكراش يتلا
 دونج طاحا دقو ...رصانلا ندع رضم دض :ليئاربسا»

 ةيرق عقت ثيح .كانه ةيبرعلا ىرقلاب دودحلا سرح
 .«مساق رفك» اهمسا ةليمجو ةريغص

 ةنياهصلا تاطلس ترداص نيذلا مساق رفك ناكس

 يف مهلمع ةوق عيبل اورطضا ,مهتاكلتفمو مهيضارا
 فلتخم يف نيعرازمو الامع اولمعف .ةرواجملا قطانملا

 نع ةديعبلاو ةبيرقلا عرازملاو شرولاو عناصملا
 .مدعلا نثارب نم زبخلا ةمقل عازتنا فدهبي .مهتيرق

 ةيزاكلاو ةيرتهتعلا حايولا هجو يل دومحلا سيركبو
 .ريمدتلاو عالتقالا يغبت يذلا ةديدجلا

 :٠ ىلوالا حابصلا تاعاس يف مهتيرق اورداغ نيذلا

 مهنم دحاو يا نكد ملو .ءاسملا يف اهبلا ةدوعلا اولواح

 مهو هقيبطت ىرج يذلا لوجتلا رظح ضرف رمأب ملعي

 يذلا ملاظلا توملا ...يناجملا توملا ...راظتنالا يف
 عزاو نود ءيزوع» تاشاشر تاهوف نم قلطنا
 نرقلا ىلا يمني ريمض نم عدار قا يناسنا

 .نيرشعلا

 اهددرت ينلا ةدهحولا ةملكلا تناك ...مهودصحا

 زاهج ربع ةيرقلاب طيحملا ءدودحلا سرخ» ةدايق
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 ةيحض 44 طوقس ةجيتنلاو .ههودصحا ...لاصتالا
 .اثيرب 1١7 حرجو

 ةيدوهيلا ةيماحملا تعفارت ةليوط تاونس دعب
 مساق رفك ءانبا نم نينثا نع رغنال ايستيف ةيراسيلا
 رغنال تلاق اهموي ؛ةفسان تاوبع عضوب امهتا
 نيمهتملا نيذه عفاود اومهفت نا وجرا» ...ةمكحملل

 دقحلا اعضرو ,مساق رفك ةحبذم لظ يف اعرعرت نيذللا
 ءابرقا نم اضخش رشع ةينامث نآال كلذ . اهيذفنم ىلع
 .«ةرزجملا كلت يف اولتق . نيمهتملا نيذه

 ةردابملا بحاص .يباهرالا وه نم ...نآلا لاؤسلا
 ؟لعفلا در بحاص ما

 قلطي يذلا يماظنلا يدنجلا ...يباهرالا وه نم
 يتآلا نا ريغ ؟صاصرلا ىقلتي يذلا لماعلا ما .رانلا
 مساق رفك ةياور ...ةياورلاف ابجع دشالاو برغالا وه
 «يلليئارسالا» ءاضقلا مكح نأل كلذ الوصف مقد مل

 ...ةحبذملا يذفنم نم افسعو اباهرا رثكا ناك ىمعالا
 عفد ةيباهرالا رماوالا بحاص ينويهصلا ديقعلاف
 حرجو اصخش 44 داهشتسا ىلع ةمارغك ادحاو اشرق

 .نيرخا ٠

 كلت ةيباهرا ةطلسو ...رخآلا وه يباهرا ءاضق
 نع اماع اوقع «ةلودلا سيئر» مساب تردصا يتلا
 .مهنجس ىلع نيماع نم لقا دعبو ةانجلا

 ؟ليصافتلا درون له

 «تونورحا توعيدي» ةديرجل اهكرتنس لب ..ال
 :لوقت 1111811 مود تينك ينلا ةينودهصلا

 ١9655 ماع لوالا نيرشت نم نيرشعلاو عساتلا يف

 هعمو مساقرفك هتيرق ىلا ريدب باطخ ليعامسا داع
 دنع دودحلا سرح لاجر دهاشو لصبلاب ةلمحم ةبرع

 رركتي دهشملا :اليتاشو اربص ىلا مساق رقك ىلا نيساي ريد نم
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 ىلع ضورفملا لوجتلا عنم ماظنب ملعي نكي ملو لخدملا
 .هيلع رانلا دودحلا سرح لاجر قلطاف ةيرقلا

 لاجرو ةيرقلا لخدم ىلا نورخآ صاخشا ءاجو
 اليتق 44 ةجيتنلا تناكو رانلا نوقلطي دودحلا سرح
 رفك ةحيذم تحبصا مايالا رورم عمو احيرج ١١ و
 :ارمر مساق

 ييحيو نوثالثلا ةيونسلا ىركذلا رهشلا اذه لحت
 بصنلا ماما فوقولاب ةيسانملا هذه ةيرقلا ناكس

 لطعتو ةريقملا يف ةالصلاو ةحبذملا اياحضل يراكذتلا

 .ماع بارضا ةيرقلا دوسيو سرادملا ىف ةساردلا
 ةسماخلا ىف ناك يذلا ىسيع ميحرلا دبع لوقب

 ناو ةيران تارايع توص عمس هنا :رمعلا نم ةرشع
 دبع حبصاو اياحضلا ثثح صيخشتل بهذ هدلاو
 سلجملل اسيئر ةحيذملا لظ يف اشن يذلا ىسيع ميحرلا
 مهنيب :نطاوم فالا ةرشع اهناكس دادعت ةيرقل يلحملا

 : .نوهوشملا و ماتيالاو لمارالا

 اطملمحم رمالا لك دل
 رظح اوضرف ءاسم ةسماخلا يف :امامت ركذي هنا

 تادب يذلا تقولا سفن يف :ثلثملا ىرق ىلع لوجتلا

 بجومب نولوجتي نونطاوملا ناك ءانيس برح» هيف
 ملو لوجتلا رظح دعب اومدق مويلا كلذ يف و . حيراصت
 نيذلاو مهلمع نم اوداع دق لامعلا نم ريبك ددع نكد

 .لوخدلاب مهل حمسي مل اوداع

 نم ةثالث هيناج ىلاو ابناج هتبرع ءريدب» فقوا
 نع دودحلا سرح لاحر دحا لأس ةأجف رجاحملا لامع

 ءارولا ىلا داع ميساق رفك نيلئاق اودر امدنعو مهتبرق

 .« دلصخأ» حاصو

 11 ا

 ةحلسا نم نارينلا انيلع تقلطا ريدب لصاوي
 ,دوئجلا نم ديزملا ءاج مث لاجرلا طقسف ةيكيتاموتوا
 ذخا يدلاو مع نبا ء.جايسلا ءارو انئاقلاب اوادبو
 عراس ايدنج نا الا يدالوا ...يدالوا الئاق خرصب

 ةياصالاب رعشا مل ...هذه ةوسق ةبا ... هنمجمج رسكب

 تئجوفف يقاس ىلا ترظن عطتسا ملف مدقتلا تلواح
 .ةروسكم اهنأب

 نيح يف روفلا ىلع الخق ةثالثلا لامعلا نم نانثا

 مرك لخاد ءابتخالا نم نكمتو تيم هناب ثلاثلا رهاظت
 ...ةيرقلا ىلا كانه نم لوصولاو نوتيزلا

 يدي ىلع دامتعالاب مدقتلا تلواح ريدب لوقيو
 تعمس اهيف يسفنب يقلا نا تلواحو ةرفح تدهاش

 ةوقلا ينتءاج نيا نم يردا الو ةبيهر تاحيص
 تنك .اهناصغا نيب تايتخاو نوتيز ةرجش تقلستف

 زاهجو ةيرانلا تارايعلاو خارصلا تقولا ةليط عمسا
 ينثا :هلالخ نم عمساو فقوت نود لمعي لاصتالا
 ةلبط نولوقب اوناك اذكه ؟لصاون له ..انلتق ...رشع

 ...كارح نود نوتيزلا ةرجش ىلع اناو تقولا

 نم لامعلا نم 7 لقت ةنحاش زجاحلا ىلا تلصو

 ةنحاش اهتلتو رورملاب مهل اوحمسف ةيرقلا ناكس
 مهنم تبرتقا نا امو .اضيا روبعلاب اهل حمس ىرخا
 اصخش ١ لتقف اهلخادب نم ىلع رانلا اوقلطا ىتح

 :نورخا جرجو
 ةنماثلا يف اهتقو ناك يذلا ىسيع ليلخ حلاص لوقي

 نودوقب لامعلا نم انددع تدهاش رمعلا نم ةريشع

 ,مهودصحا» حرصب وهو يدنجلا تعمسو تاجاردلا

 الماع ١1١ لقت ةنحاش تلصو ةعاس عبر يلاوح دعبو

 ذخا اهدعبو .مهيلع رانلا اوقلطاو مهلازناب اوماقف
 يننأب ترهاظتف ثثجلا نوبحسي دودحلا سرح لاجر
 كانه نمو «؛ثثحلا ةموكر» ىلا دونحلا دحا ينرجف تيم

 .حابصلا ىتح تيقب ثيح نوتيزلا مرك ىلا تللست
 لولوتو خرصنت ءاسنلا تناك ءريدب» لزنم يفو

 مايا ةثالث ءاقبلا نم نكمت هنكلو تام هنا نهداقتعال

 نبا هيلع رثع نا ىلا :نوتيزلا ناضغا نيب ةيلاتنم

 .«ردردت لت» ىفشتسم ىلا هلقن متو :همع

 عنمو ةيضقلا ىلع الماك اميتعت ضرف ناكرالا سيئر
 نم رشع يناثلا يفو .اهنع ثيدحلا نم ةفاحصلا
 نع ايمسر انايب ةموكحلا تردصا طقف يناثلا نيرشن
 رشع عباسلا فو .اياحضلا ددع هيف ركذت مل ةحبذملا
 ةحبذملا ىلع اموي 14 رورم دعب يا لوالا نوناك نم
 فحصلا يررحم ةنجل طغض تحت نويروغ نب قفاو
 .ىحرجلاو ىلتقلا ددع رشن ىلع

 يرجت ناب بلاط .ناكرالا سيئر ناياد يشوم
 ماعلا يارلا بلاط نيح يف ةيرس ةروصب ةمكاحملا

 ةحيذملا دعب 1951 ماع نم يناثلا نوناك يفو

 اطياض مكاحت مساق رفك ةمكحم تادب نيرهشب
 ةعاق ىلا ارضحا دودحلا سرح حالس نم ايطرشو
 ةمكحملا تيظح دقو سدقلاب رانتش ركسعم يف ةمكحملا
 ةمكاحملا تقرغتسا دقو .عساو يملاعو ىلحم مامتهاب

 فالآ ةسمخ نم رثكا .ادهاش 7/6١ نيتنسلا يلاوح
 .لوكوتورب ةحفص

 يف ىضوفلا تراث مكحلا رارق يضاقلا ارق امدعبو
 مهتايوه قيزمت ىلع روضحلا نم ددع مدقاو ةعاقلا
 0! !«طابتحالا تاقاطبو ةيصخشلا
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 ةيحاضلا يف دومصو ؛يناندللا بونجلا يف ةينيطسلف تاراصتنا
 و ذو رن
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 تاراضتقأ نع ثدحتم ْنَم .ةمث ,توريب 5

 يف درومص نحو ,بونحجلا يف ةينيطسلف

 يتلا ةمجهلا هجو ىفو :ةيبونجلا ةيحاضلا 7

 'ريجهتو تاميخملا عالتقال «لمأ» ايشيليم اهتداق

 يمدقتلا بزحلا سيئرف .ىرخا ةرم يسيتيطسوفلا
 بعلي نا ضفري هنا نلعي طالبنج ديلو يكارتش
 اركذم .سلبارط يف بازحألا ضعب هتبعل يذلا وعلا
 بيكشو طالبنج لامك ديهشلا ميعزلا نبا» هنأب
 :«يمالسالا يبرعلا ينطولا طخلا بحاص نالسرا
 ريرحتلا ةمظنم لصحت نيأ نم لاؤس ىلع ابيجمو

 تافرع رساب نإ» :هلوقب حالسلا ىلع ةينيطسلفلا
 عقاولاو .«ءانثتسا نود اعيمج اًنم حالسلا يرتشي

 تايشيليملاو بازحألا مهتي ؛مالكلا اذهب طالبنج نا
 تايفاملا نم تاعومجم اهناب ضرألا ىلع ةدجاونملا
 حالسلا ىلع لصحي يذلا تافرع ناو :ةحلسألا راجتو

 سيل ,تاميخملاو نيينيطسلفلا نع هب عفاديل اهنم
 بحاص دئاق وه امنا ,.بسحو ًاريدق اينيطسلف اميعز
 .اهفادهابو اهب مزتلي ةيضق

 ,ةينانبللا تاوقلا» دئاق بئان ينودارقب ميرك اما
 «لمأ» نيب ةثلاثلا يه برحلا هذه ناب لوقف

 ١586 ناضمر ىف تناك ىلوألا برحلا .نيينيطسلفلاو

 ناضمر يف تناك ةيناثلا برحلا .«لمأ» اهيف ترصتناو
 يه برحلا هذهو .نوينيطسلفلا اهيف رصتناو 5
 ينيطسلف دادثما اهنم جتنو .ةتباث ةثلاثلاو ةثلاثلا

 ةيطينلا ىلا ءلمأ»ل دادتراو اهلخادو اديص لوح

 نيب ةيرس تاضوافم نع ثدحتي مث .ءروصو
 يأ» :ةيروس ةكرابمب «لما١ تادايقو ءليئارسا»
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 ةدع ربو . قيشمل عم ةرسشابم ريغ تاضوافم

 يف نيلوؤسمو :نييليئارسا» نيلوؤسم نيب تاعامتجا
 فيضي مث .ءامهثيب ةنمأ دودح نيمات فدهب «لمأ»

 نم رصانغلاو داتعلا لقنن موقت «لمأ» ناد ينودارقم

 متت ةيرحبلا تايلمعلاو .روص افرم ىلا يعازوألا فرم
 يتلا يه «ليئارسا» نأل «ليئارسا» راظنا تحن

 «ةيبرغلا ةعيلطلا»و .«ةيمدلقالا هايملا ىلع رطيست

 تاعامتجالا ىلع ءامثاد .ءاوضألا طلست تناك يتلا

 يف نولوؤسمو «لمأ» نم نويدابق اهدقعي يتلا ةيرسلا
 حصفُي يتلا تامولعملاب اجفت مل .ينويهصلا نايكلا
 هتالصو هعقوم رابتعاب ميلغلا وهو ينودارقب اهنع
 نيب ةادآ تسيل يرب هيبن «لمأ»ف .فارطأالا مظعمب

 يىلوؤسمو .يروسلا ماظنلا يف نيلوؤسملا رابك يديا

 ,كلذك يه امنإ .طقف ةيتارباخملاو ةينمألا هتزهجا

 يف نيلوؤسملا يديا نيب ةيمد ءرشابم ريغو رشابم لكشب
 يتلا بيبا لت تعاطتسا دقو .ينويهصلا نايكلا

 حالبسلاب :نيتيضاملا نيتنسلا يف .ءلمأ» تمعد

 مازحلا» قف ركرمتت ينلا ةينوبيهصلا تاوقلا ةداق

 ءاغلا يف ,ينانبللا بونجلا نم هتعطتقا يذلا «ينمألا

 ,«ءلمأ» نيبو اهنبب ةيئمألاو ةيسايسلا تاضقانتلا

 كلذل اهلالتحا خيسرتو اهتنميه طسب لمكتست امثير

 يف نيلوؤسملا ضعب حجنو .بونجلا يضارا نم ءزجلا
 ةمراحم وحن «لمأ» ةداق عقد ْق .ينودهصلا نانكلا

 «لما» هيف ىقلتت تناك يذلا تقولا يف .نيينيطسلفلا

 نم ةيلام تادعاسمو .قشمد نم ةيركسع تانوعم
 :ةئلاملا تادعاسملا لالخ نم ناربا تحجنو .نارهط

 ف ؛:هلومتو همعدن يذلا «دللا بزح» لالخ نمو

 سشماوه تحمافق .اهتادابقو «لمأ» ىلع ةرطيسلا

 ةلواحم يف ديدجح نم «لمأ» تعفدناو :تاضقانتلا

 .اهردمدتو :بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا لالتحال

 تايمك :يضاملا رهشلا لالخ .قشمد نم «لمأ» تلقنو

 برحلل ًاديهمت ,رئاخذلاو دانعلاو حالسلا نم ةريبك
 يفو توريب ةيحاض يف تاميخملا دض اهلصاوت ينلا

 .روص ةنئيدم

 يروسلا ماظنلا كرتب نا نوبقارملا برغتسيو
 اهنا ًاملع .ةينيطسلفلا تاميخملا ماحتقا ةمهم ؛ءلما»ل

 اذامل .رخآ ىنعمبو ؟ةيركسع ةميزه نم رثكأب تبيصا
 ماحتقا ةيلمع .ةرشايم .يروسلا ماظنلا ىلوتب ال

 ؟اهريمدتو تامدخملا

 ةريثك ًابابسا .ةمث :نا نولوقي مهسفنا نوبقارملا
 هقتاع ىلع يروسلا ماظنلا ذخاي نا نود لوحت
 اهتمدقم يفو ؛ةينيطسلفلا تاميخملا لالتحا ةيلوؤسم
 يف ,ةيركسع ةميزهب ةيروسلا تاوقلا ةباصا لامتحا
 ىلع ةيمالعا تاداقتنا قشمد هيف هجاوت يذلا تقولا

 داحتالا فقوم نع الضف .يىب ودلاو يبرعلا نيدوتسملا

 هاجتا يف موي دعب اموي .رولبتي يذلا يتايفوسلا
 طغضلاو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم فطاعتلا

 نمو .ةمظنملا ةدحو ةداعتسال ةفلتخملا لئاصفلا ىلع

 هققح ام وه ءيروسلا ماظنلا جعزي ام رثكأ نا حجرملا

 تاميخملا عيمجل باطقتسا نم تافرع رساي

 نع عافدلل اهحيلست ةداعإ مث ,نانبل يف ةينيطسلفلا
 طوطخلا ىلا ةفاضالاب ءاهرارمتساو اهشدوحو

 تادايقلا نم ددع عم ةحوتفملا ةديدعلا ةيسايسلا

 يمدقتلا بزحلا سيئر اهتمدقم يف يتاي ,ةينانبللا
 يبعشلا ميظنتلا ماع نيماو طالبنج دنلو يكارتشالا

 :دقس فورعم ىفطصم سدنهملا اديص يقف يرصانلا

 ايشيليم هجو يف ةينانبل ةلظم طوطخلا هذه رفوتو
 .نيرخآلا يروسلا ماظنلا ءافلحو «لمأ»

 يسايسلا هراصتنا تافرع رساي راتخا اذامل اما
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 .ةينيطسلفلا ةدحولا .. تاميخملا
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 اذامو ؟(يتادنبللا بوتجلا) اديص يف ىركسعلاو

 يف ام ةأجافم ءىبحي لهو ؟راصتنأالا اذه دعب لعفيس

 ؟نانبل نم رخآ ناكم
 فو ,.ةبيرفلا توريب يف رشتنت ةلئسالا هذه

 ,ةلئسالا هذه ىلع ةبوجألاو .ينانبللا بونجلا
 نيلوؤسملا ناذآ غلبتو .اسمه رودت يتلا نم اهريغو

 تامولعملا بايغ لظ يف ةرفوتم ريغ ,نييروسلا
 ,ةلحرملا هذه يف .تافرع هب مصتعي يذلا تمصلاو

 يف لوقي ْنَم ؛ةمثو .ةيلودلاو ةييرعلا اهتقد بيسب

 لقثلا ببسب د اديص راتخا تافرع نا, تورسيب

 1 ماي مزز نمططات مفتت 9

 اهسفن ةنيدملا فقاوم ببسبو ,ءاهيف ينيطسلفلا
 يتلا ةكرعملا داكتو ..ةحضاولا ةيموقلاو ةينطولا

 كلت هبشت .«لما٠ ايشيليم دض اديص يف تافرع اهضاخ
 ,15817 ماع ىف سلبارط ةنيدم يف ةيخيراتلا ةكرعملا

 نم اهبرق يأ ,سلبارطب مكحتت يتلا ايفارغجلا الول
 ةهبج»ل تافرع تيبثأ اذكهو .ةيروسلا دودحلا

 نا ءيروسلا ماظنللو ءلما١لو ءينيطسلفلا زاقنالا

 .ةلوهسب لكؤي ال ةينذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سار
 سيلو .دحأ اهب ثبعي نل :ةينيطسلفلا ةقرولا ناو
 .هديرب يذلا داجنالا يف اهريدي نا دحأ رودقمب

 ةهبج» رايهنا نع ؛اضيا ,ثدحتي ْنَم توريب يفو
 ززعي اممو .«حتف»ب اهيلتاقم عيمج قاحتلاو ءذاقنالا
 ةهبجلا هتردصأ يذلا نادبلا تامولعملا هذه ةحص

 يعويشلا بزحلا عم نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا
 ريرحتلا ةمظنم ةدحو ةداعتسال ينيطسلفلا
 يف ؛:ةديدع تالؤاست نايبلا اذه راثا دقو .ةينيطسلفلا

 فقاوم يف بالقنالا بابسا نع ةينيطسلفلا طاسوألا
 ةلاح شيعت ءلما؛ لعج يذلا رمألا .ةيبعشلا ةهبجلا
 تاراصتنالاو نيينيطسلفلا ةدحو لظ يف ,ةمات ةلزع
 .هموصخ هجو يف تافرع اهققحي ينلا

 تافرع تمص ىلع رصتقي ال تامولعملا رفوت مدعو
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 ةيروس ةكرابمي «نييليئارسا»و هلمأ» نيب ةيرسس تاضوافف :ينودارقب

 نم لماعتي يذلا ديدجلا بولسالا لوانتي لب ,طقف
 مهماصخا عم نيينيطسلفلا ةداقلا عيمج هلالخ

 :ةيليقتسملا مهططخ نع نوحصفي ال مه ذا .مهئافلحو

 تاميخملا نما نع عافدلاب ؛ةلحرملا هذه يف :نيفتكم

 ليملا دكؤي اممو .يركسعلاو يسايسلا اشدوجوو

 ددمتلا نع عانتمالا .فقوملا اذه ىلا ينيطسلفلا

 ةدوع نم مغرلاب ٠ ةحبساو ةيفارعج همم يف يركشملا

 ىلاو اهطيبحمو اديص يلا ريرخحتلا ةمظنم ذوفن

 توريبو ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 ةينيطسلفلا لئاصقلا عيمج نا ىلا انه راشُي .ةيبرغلا

 نع يلاتلابو ,«حتف» ةمجاهم نع .ايئاهن. ,تفقوت

 تامولعم طسو .تافرع رساي ةمظنملا سيئر ةمجاهم
 ينطولا سلجملا داقعنا لامتحا نع ثدحتت
 .رئازجلا يف ينيطسلفلا

 يروسلا ماظنلا نا نع ىرخا تامولغم ثدحتتو
 تاسكنب تبيصا يتلا هتيجيتارتسا نع عجارتي نل
 ةمظنم نود لوؤحلا يهو .تاونس عبرا لاوط .ةريرم
 ءرارصالا اذه نا ريغ .اهتدحو اهقيقحتو ريرحتلا
 نم ؛ىفتخا ذا :عقاولا ضرا ىلع يرجي امع فلتخي
 دعب ,قاقشنالا زومر .ةيسايسلاو ةيمالعالا ةحاسلا
 تادب دقو ..مهنيدب اميف ةدع تاقاقشناب اوبيصا نا

 ةيطارقميدلا ةهبجلا نيب رودت تاعامتجالا بيلاود
 .ينيطسلفلا يغويشلا بزحلاو ةيبعشلا ةهبجلاو
 .ًابيرق ينيطسلفلا ينطولا سلجملا داقعنال آديهمت
 اوعفدي نا نوضفري نيينيطسلفلا نا دكؤملا ءيشلاو
 يروسلا ماظنلا نيب مئاقلا فلاحتلل انمث مهندحو
 نا مهفقاوم فالتخا مغر نوضفري اوتاب امك .ءلمأ»و
 ىتح ؛ريرحتلا ةمظنم ةدحو ةداعتسا نم لقاب اولبقي
 .يروسلا ماظنلا عم ةهباجم ىلا كلذ ىدأ ول

 يف تافرع تاراصتنا نم يروسلا جاعزنالاو
 ةيندرألا فقاوملا نم جاعزنا هلباقد .ينانبللا بونجلا

 ,ةيمسرلا ةيروسلا طاسوألا تأدب دقو .ةريخألا

 قلقو ,نامعو قشمد نيب تاقالعلا يف روتف نع ثدحتت
 ةمصاعلا ةرايز نع نييندرالا نيلوؤسملا فقوت نم
 ءالؤه تارايز هيف تدادزا يذلا ت تقولا ق٠ :ةيروسلا

 نم ديزي ام وهو ,ةرهاقلاو دادغب ىلا نيلوؤسملا
 .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ةيروس رود راسحنا

 يذلا لاؤسلا نا ذإ .هلك كلذ يفكي نوكي ال دقو
 ؟لبقتسملل تافرع ءىبخي اذام : وه نيبقارملا ريحي

 .ةليقملا تاروطتلا راظتناب باوح الب ىقبي لا ؤبس

 «لمأ» مسج يف ؛امتح :نوكت فوس تاروطت يهو

 تايشدليم ىلا تلوخت «لمأ» نا ىفخب ال نا ءاهسفن

 بورحلا دعيف .يزكرملا اهرارق تدقف اهناو :ةدع

 دضو ٠ ,نييتيطسلفلا دض ذ «لمأ ١ اهتضاخ يتلا ةديدعلا

 ةرصضاحم اهسفن تدجو :ىرخا ةينانبل فارطا
 نمو .يبرعلاو ينانيللا نيديعصلا ىلع ةلوزعمو

 :ةفينع تاعارص ةلاح يف نآلا رمت ءلمأ١ نا حجرملا

 ءارجاو ةدايقلا ىلع ضاضقنالل ايهتي ْنَم ,ةمث ؛ناو
 يديأ نم هءلمأ» ناقنإ نييبالقنالل حبتت :؛تارييغت

 نا ابيرغ سيلو .ينويهصلا نايكلاو يروسلا ماظنلا
 تايشيليم تعلتيا يتلا برحلاف .كلذ 0

 راسحنا هاجتا يف عفدتو «نآلا «لمأ١ علتبت .نييدايق

 نوكت دقو .ةيئاتبللا ةيسايسلا ةايحلا نم يرب هيبن
 يف ةيلودلا ءىراوطلا تاوق مساب قطانلا ةرابع
 ْنَم لك» ليسكوغ روميت .ةيسنجلا يكرتلا ,بونجلا
 ام ىلع قبطنت .ءانه يرجي ام مهفي نل ؛اشوشم سيل
 دلب لب ءلوقعملا دلب سيل نانبلف .«لما» يف نآلا يرجي
 ,ماهوألاو مالحالا ةحاسو .لوقعماللاو لوقعماللا
 برحلا ران يف تقرنحاو ترمدن تادايقو ماهوا نم مكو
 ,ءامسا تياغو ءامسا ترهظو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 نم ديزملا راظتناب هاف رغفُي برحلا نوتا يقبو
 ريرحتلا ةمظنم دض راصتنالا ىلع نونهارملاف ..دوقولا
 ينويهصلا نايكلا مهتمدقم فو .نورساخ ةينيطسلفلا
 [1.يروسلا ماظنلاو

 شلك زاوف
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 رارفتسالا طورش لك ةيبلت نع زجعلاو رارمتسإلا نع زجعلا نيب
 ا ا

 وف أ ىضنني د ظنا
 ا م سم ا جس ع جفا اناس وعلا تتاح جا جب

 5 ..لحأ نم مهلاب ةب ةيدحضتلا ىرن ماظنلا طاسوأو ..ةديدج ؛ةدحدحصت د ةكرح نع ذيدحلا
 ا ا خا إلا ا جت جا 7 ا اتا وو ا تن 20 نو اج ع ع ىجيتج

 يروسلا سيئرلا ةيلوؤسم ىلع ريكرنلا نم يبرغلا مالعإلا لاقتنا ءارو اذام

 ا سس ا

 اهماظن لظ يف ٠ 2م شتت ف كلا نا 1
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 ارئاد وأ يتايفوسلا داحتالل اعبات ادلب ؛يلاحلا
 ال يلاتلاب وهو ..هل ايدج افيلح ىتح وأ هكلف يف

 ىتحوا اوغاراكين وأ ابوك عم لماعتي امك اهعم لماعتي
 .ايب ويثاو يب ونجلا نميلا

 يف يارلاو رارقلا باحصا نم نوريثك ربع دقو
 كئلوا اميس ال ,ةرظنلا هذه نع ةيبرغلا مصاوعلا
 .برق نع ةيروسلا  ةيبرغلا تاقالعلا اوشياع نيذلا

 هتسائر ةرتف تدهش يذلا رتراك يميج سيئرلاف
 قشفدو نطنشاو نيب تاقالعلا ىف ةعونتم تاروطت

 لصاوي لاري ام يذلاو (اهدعبو «ديقيد بماك» لبق)
 اهمصاوعو ةيبرعلا ةقطنملا عم تالاصتاو ام ارود

 قرشلاب صاخ رمتؤم مانخ يف لوقي ,ةعاسلا هذه ىتح

 يق دروف دلاردج قيسألا سيئرلا عم هيلا اعد طسوألا

 يناثلا نيرشت رهش لئاوا ةدحتملا تايالولاب اتنالتا
 دي يف ةيمد تسيل» ةيروس نا 1187 ماع نم (ربمفون)
 رابساك يكريمألا عافدلا ريزو ناو .تايفوسلا
 ةلود اهنأاب ةيروس فصو نيح اطخا دق رغربنياو
 فرعا يننا» :لوقي عباتو .يتايفوسلا داحتالل ةعبات
 ام هاوقو دسألا ايازم نعو ةيروس يف عاضوألا نع
 داحتالل اعبات حبصيس هناب داقتعالا يفنل يفكي
 .هدي يف ةيمد وأ هلبق نم هيلع ًانميدهم وا يتايفوسلا
 نوكي .انعافد ريزو ىتح .,كلذ لوقي نم لك نا دقتعاو

 1١1١/١٠١/*1948(. سريدتيانوي) .ءانطخم

 يليس توكلات ناسل ىلع ابيرقت هسفن لوقلا دريو
 نيب ام قشمد يف ةدحتملا تايالولل ًاريفس ناك يذلا
 ةفيحص يف الاقم بتكي امدنع ,. 1598139 4
 :لوقيف ا خيراتب «تدسسوب نطنشا و,

 لكشب ةموهفم طسوألا قرشلا يف ةلود كانه تسيل»
 اهنع ةعئاشلا ةروصلاف .ةيروس يه امك ءىطاخ

 ةياعدلاو يروسلا يمالعالا فرطتلا نع ةيتاتملاو
 دلب اهناب يحوت :هسفن تقولا يف ةيروسل ةرداضملا
 تايفوسلل عباتو ةدحتملا تايالولل فنغب داعم

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١47 ٠١ يناث نيرشت ١4457

 'هتارباخم ةزهجا ةيلوؤسم ىلع زيكرتلا ىلا
 ا اا جات م تح موا بت حجوا بوس درو عبو اج

 طسوإلا قرشلا يف مالسلل هضفر يف يفاذقلل نشوب

 زفحتمو هتديقعو هتسايس يف ةيسكراملا نم بيرقو
 ءيش يأ كانه سيل ...«ليئاريسا» عم برحلا ىلا باهذلل

 !«تافصلا هذه لك يف حيحص

 .ةيبرغلا ابوروا يف امأ .ةدحتملا تابالولا يف اذه

 ةدحاو اهنم راتخن .ةريثك ددصلا اذه يف تاداهشلاف

 سنئارف :هتينيمي يف فرطتملا يبرغلا يناملالا يسايسلل

 ءايرافاب ةعطاقم ءارزو سيئر سوارتش فيزوج
 ,ايلاح مكاحلا ينيميلا فلاحتلا يف يساسألا نكرلاو
 اهروظنمب ةيبرغلا ةيجيتارتسالا ناكرا دحاو
 .ىل ومشلا

 ةرايزب سوارتش ماق 1484 ماع (رياربف)طابش يفف
 نم ةينلع تاداقتناو ايضغ تراثا :قشمدل ةئحافم

 ريزوو لوك راشتسملا نوب يف نييسيئرلا هيفيلح لبق
 نم داع امدنعو .رشنيغ شيرتيد زناه ةيجراخلا
 ةيروس راز هنا هيف لوقي حيرصتب امهيلع در هترايز
 ةوعد ىقلت هنأل كلذب ةموكحلاو هءافلح غلبي نا نود
 حيرصتب ىل دأ مث !دسأ ظفاح «هقيدص» نم ةلحاع

 يننا» :هيف لاق ةيناملالا ةينيميلا ,تليف يد» ةفيحصل
 ناك يذلا ءىطاخلا يارلا نم ريذحتلا ىلع صيرح

 ةادا ةيروس نا لئاقلاو ءام تقو ىف ةضيأ انا ينار

 .«تايفوسلا يديا اهكرتت ةيمد وا وكسومل
 يتايفوسلا داحتالا عم اهتاقالع رسف نا دعبو

 لثمت» ةيروس نا لاق :ثيدحلا حالسلل اهتجاحب
 نا اهتدعاسم قيرط نع نكمي ةلود تايفوسلل ةبسنلاب
 يف ةسايسلا تايرجم ىلع ذوفنلا نم اعوذ اوبسكي
 هذه ىف ذوفن نم مهيدل ام ىلع اوقبد وأ ظسوألا قرشلا

 .«ةقطنملا

 بيخرتلاو ديدهتلا ةمفنل رارعتسا
 تاروطتلا ىف «ءديصقلا تيب» وه طبضلاب اذهو

 اهبعلي يتلا «ةرزجلاو اصعلا» ةبعلب ةلثمتملا ةيلاحلا

 تاقالعتلا عطق قدرط نع يروسلا :ماظتلا غم برغلا

 ايناطيرب لبق نم تابوقعلاو لزعلاب ديدهتلاو
 تادعاسملاب حيولتلاو .ةدحتملا تايالولاو

 ايناملاو استرف لبق نم ةيركسعلاو ةيداصتقالا
 .ادنلوهو ةيبرغلا

 ظفاحب ةحاطالا ةلاسم تسيل ةيساسألا ةلآسملاف

 عاضوا رامثتسا ةلأسم يه ام ردقب ؛هماظنب وأ دسأ

 فيظوت لجأ نم هب ةطيحملا فورظلاو ماظنلا اذه
 يف يتايفوسلا دوجولا ةيفصت ةيلمع يف هتاناكما
 هتلصو يذلا ىوتسملا نمض نم .ةقطنملاو ةيروس

 َق ؛عارصلاو راوحلاد»و «بذحجلاو ديشلا» ةيلمع

 ريفوت امهنم لك ةلواحمو ..نييمظعلا نيتلودلا تاقالع
 اهفقوم نيسحتل طغضلا قاروا نم اهنكمي ام ىصقا
 .!ةلبقملا ةمقلاو «كيفايكير» ةمق نيب ام يضوافتلا

 ةيروس نم تايفوسلا درط ةلأسم نا ملعلا عم

 ,ةيروسلا  ةيبرغلا . هيي يردوا بلا
 ةيبرغلا تاسايسلا فادها تايولوا يف امئاد تناك لب
 عورشم»و :دادغي فلح» مايا نم ةقطنملا هاجت

 راوحلا ىوتسم تغلب اهنكل . تانيسمخلا يف رواهنزيا
 تاقالعلا تلوحت امدنع حماظنلا اذه عم ريشابملا

 ىلع ةيقيقحو ةيدج تاقالع نم ةيتايفوسلا  ةيروسلا
 يف :يمسرلا ىوتسملا ىلع امك ءيبعشلا ىوتسملا

 يف ةيمدقتلا ةيموقلاو ةينطولا ةكرحلا ضوهن تارتف
 قاروألاو ةلدايتملا تامواسملا ىوتسم ىلا ةيروس

 دئاوم فلتخم ىلع ضرعلل ةلباقلا وأ ةضورعملا

 .يلاحلا دهعلا يف .اهزيلاهدو ةيلودلا تاضرداقملا

 ةيتيوكلا ءسبقلا» ةفيحص نا لاجملا اذه يفركذيو
 ريبك يروس لوؤسم نع ١481/٠١/19 خيراتب تلقن
 ةمهم نا» قشمدل نيلرفكام تربور ةرايز باقعا يف هلوق
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 تيبلا هنلعا ام ىلع ةرصتقم نكت مل يكريمألا ثوعبملا
 ةقيمع تارييغت ثادحا ىلا فدهت تناك امناو :ضيبالا

 ءاربخلا درطب دسألا ءارغا ربع ةيروسلا ةسايسلا يف

 راظنا نع ايئاغ نكي ملرمألا اذه نا ركذلاب ريدجلاو

 .رمتسملا ضرعلا ..سوارتش فيزوج

 [  مامر ندعم مهمقت - 1

 ةفيحص تناك اهسفن ةرتفلا يفف .يتايفوسلا داحتالا
 - يكريمألا راوحلا لوح الاقم ترشن دق ؛ادفارب»

 يك دعب تقولا نحي ملا» ةلئاق هيف تلءاست يروسلا
 يف ًايفاك ًانزو يتايفوسلا داحتالل نا نطتشاو كردت

 نكمي ال ةقطنملا يف حلاصمو .طسوألا قرشلا نوؤش
 .(8/19//159487 «ريفسلا») :«؟اهلهاجت

 :ىلاتلا وه ايلاح لاؤسلاو
 مل ام زاجنا ىلع رداق هنا نآلا برغلا دقتعي اذامل

 ؟9/7١1* ماع هزاجنا نم نكمتد

 :باسسالا نم ةلخادتم ةعومجم كانه

 .يتايفوسلا داحتالا يف ةيداصتقالا ةمزالا ١

 يف ابوك لماعي امك ةيروس ةلماعم نع يلانلاب هزجعو
 .!يبرغلا يداصتقالا راضحلا ةلاح

 زجعو ؛اهسفن ةيروس يف ةيداصنقالا ةمزألا - 7
 نود اهئابعا فيفخت ىتح وا ءاهلح نع ماظنلا
 فورظ يف ةرفوتم دعت مل .ةريبك ةيجراخ تادعاسم

 ىدل الا .ىرخا تايطعمو طفنلا راعسا ضافخنا

 اهرارق ىلع برغلل يتلا وا ةيبرغلا تاهجلا ضعب
 .ريبك ريثأت

 هذه رارمتسا نا نم :هسفن برغلا فواخم ٠

 حتفي دق ءاهل ء:يبرغ لح» بايغ يف اهروطتو ةمزألا
 ثادحا ىلاطقف يدؤت ال ةيروس ىف تاروطت ماما بابلا
 ةحاطالا ىلا يدؤت نا نكمي لب .ماظنلا اذه ىف تارييغت

 يروسلا بعشلا هلثمي يذلا «دراملا» جورخ ىلاو هب
 ىلع راطخا نم روطتلا اذه لثملام لكب ؛ةمقمق نم
 .ةقطنملا يف ةيبرغلا حلاصملا

 لامتحا نم .ينويهصلا نابكلاو برغلا فواخم- ؛

 جرخي ناو .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا يهننت نا
 لامتحالا اذه هحرطي ام لكب ايوق اميلس اهنم قارعلا
 ,ةياهن ال ام ىلا هليجان ناكمالاب دعي مل يذلاو حجرملا
 يف ةلتخملا ىوقلا نيزاوم ةلداعم ىلع راطخا نم

 .ةيروسلا ةحاسلا يف يساسألا اهحاتفمو .ةقطنملا

 طفت لع زيكرتلا نه
 !ةايحألا يلع 'دكرنلا ىلا

 هتبعل برقلا بعلي تايطعملا هذه نم اقالطنا

 هسيئر هاجتو ؛يلاحلا يروسلا ماظنلا هاجت ةجودزملا
 وأ ةديدج :ةيحيحصت ةكرح» ثادحا فدهب تاذلاب

 نيطيحملاو ةزهجألا ضعب لّمحي ,ءرصق بالقنا»
 ,ايجراخو ايلخاد ماظنلا ىلع ءبع وه ام لك ةيلوؤسم

 مهعم لماعت امك آمامت تايفوسلا عم لماعتيو
 ةيلكيه كيكفتب قايسلا اذه نمض موقيو ,تاداسلا
 عيونت تاراعش تحت يروسلا يبرغلا شيجلا
 ..اهريغو حالسلا رداصم

 تايادب يف صاخلا زيكرتلا نا لاجملا اذه يف ظحاليو
 ,ايصخش دسا ظفاح ىلع :ةيبرغلا ةيمالعالا ةلمحلا
 تايلمعلا نا ىلع ديدش زيكرت هلحم لحيل لحمضا دق

 ةرئاط ريجفت ةلواحم ةصاخو ءايوروا يف ةيباهرالا
 اميرو هتارباخم ةزهجأ لبق نم متت تناك امنا :«لاعلا»
 .!هملع نود

 :ةيكريمألا ؛كيوزوين» ةلجم لوقت رمآألا اذه نعو
 نا قشمد يف نييسامولبدلا نم ريبك ددع لقتعيب

 ظفاح ةضبق تلفت ىلع اليلد نوكت دق «لاعلا» ةيلمع
 )1985/1١1١/7(.. !.هتارياخم ةزهجا ضعب ىلع دسا

 ةيناطيربلا ءتسيمونوكيالا١ ةلجم لوقن امك
 ةدرمتم رئاود عنص نم ةيلمعلا نوكت دق» هسفن مالكلا

 [لقألا ىلع ةزهجا ةعبرا] ةيروسلا تارباخملا ةهاتم يف
 !ءايصخش دسا ظفاح نم ةقبسم ةقفاوم نود
 .(١؟١1١45/1/1)

 :ىلاتلا وه ةيمهألا غلاب رخآ لاؤس ىلا يتان انهو
 ؟اذهك بالقناب موقي نا دسأ ظفاح عيطتسي له

 يتلا تابقعلا نع لؤاستلا نم دب ال باوجلا لبق
 :يشو لاحملا اذه ٍِق هضرنعت

 ردصمو يروسلا يبرعلا شيجتا نيب ةقالعلا نا- ١
 نكمي ةيراجت ةقالع درجم تسيل .يسيئرلا هحالس
 ىدم ىلع ةقالعلا هذهل تدلوت دقف .ةلوهسب اهكف

 ةيسايسو ةيدئاقع روذج ,ةيضاملا ةنس نيثالثلا
 اهسفن «ةيروسلا ةيركسعلا» فقومب طبنرن ةيميظننو
 اهرود نم اهفقومو .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا نم
 ةدمتعملا اهتوق اهل هرفوت يذلا يعامتجالاو يسايسلا

 ةيسايسلا .هتيوهء.و اهحالس ىلع اهرودب
 نيوكتلا تلخد ةقالعلا هذه نا امك ..ةيدئاقعلاو
 نييركسعلاو طايضلا فالآل يفاقثلاو يصخشلا

 داحتالا يف مهبيردت وا مهميلعت اوقلت نيذلا نييروسلا
 .تايفوسلا ءاربخلا يديا ىلع وا يتايفوسلا
 يروسلا شيجلا طابيض نم نيريثكلا ىلع ىفخي ال ؟
 رداصم رييغتو شيجلا ةيلكيه كيكفت ةيلمع نا رابكلا

 ةكرعم هسفن تقولا يف يه .ةيلاتقلا هنديقعو هحالس '

 يسايسلاو يركسعلا مهذوفن عمو مهعم ةرشايبم
 !لاجملا اذه يف ةطيسبلا ريغ مهضعب تاحومطو

 اجذومن لكشت ؛رصم يف ةيتاداسلا ةبرجتلا نا -
 تاذلابو ,لكك ةيروس ماما لوحتلا اذه لثم ىلع ايبلس
 يهف .ةيمدقتلاو ةيموقلاو ةينطولا ةيسايسلا اهاوق
 نم تاداسلا هب حول امب يرصملا بعشلا ىلع دعت مل
 # ةاناعملا نم ديزملاب هيلع تداع ,سكعلا ىلع لب دوعو
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 يو ص

 ماظنلا .يعارنو ىعار يذلا يتامف وسلا داحتالا نا-

 مغرلا ىلع ,ةيروس عم تاقالعلا لباقم يلاحلا ب
 اياضق لوح نيفرطلا نيب ةمئاقلا تافالخلا نم ريثك نم
 هذه يف رمتسي نا نكمي ال .ةديدع ةيسايس فقاومو
 يف هدوجو نا ىري وهو يديألا فوتكم فقي وا ةاعارملا
 وه حبا دق:طسوألا قرسشلا يف مك نمو ءةبروس
 .هسفن ماظنلا لبق نم فدهتسملا

 ,رصقلا نالقنا» هجو يف كابوجص
 ةيلمعلل دسأ ظفاح ةباجتسا نا حضتي انه نم

 نم رثكا ماما ةرسثابم هغضتس ةخورطملا ةيبرغلا
 :ةكرعم

 اهضعب ناك ناو ..شيجلا يف ةيساسا ىوق عم - ١
 !هيلع ةماه ذفانم برغلل نوكي نا نكمي
 نا ايلاح ودبي آل امبر ,بعشلا فوفص يف ىوق عم - ”
 اذه نم ةمظنا لظ يف تاروطتلا نكل .ةوقلا هذه اهل

 ةلاحلا يف ةئجافم تاريغتب ىلبح لظت عونلا
 .ةيريهامجلا

 يدي نيب ام لكب :يتايفوسلا داحتالا عم ةكرعم '" 
 ماظنلا ىلع طغضلل ذفانمو كرحت تاناكما نم ريخألا

 نا قالطالا ىلع ةفداصملا ليبق نم سيلو .يروسلا
 ةنيعم تاكرحتو تاروطت تاذلاب ةرتفلا هذه دهشت
 :اهلافغا نكمي ال تالصب عوضوملا اذه ىلا تمت

 ةروثلا لئاصف ديحوت ىعسم يف لصاحلا مدقتلا 1

 نالعالاو ءيتايفوسلا داحتالا نم معدب ةينيطسلفلا
 ريرحتلا ةهبج ,.حتف) سمخلا تامظنملا قافتا نع
 رسيرحتلا ةهبج .ةيطارقميدلا ةهبجلا .ةيبرعلا
 دعب (ينيطسلفلا يعويشلا بزحلا ,ةينيطسلفلا
 سلجملل ةيديحوت ةرود دقع ىلع .سنوت يف مهعامتجا
 .ينيطسلفلا ينطولا

 بزحلا نيب تاثداحم نع رداصلا نايبلا

 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا نيبو ينيطسلفلا نهويشلا
 فقوملاب ةقصتلم مايا لبق ام ىلا تناك يتلا نيطسلف

 اهدييات نع هيلا راشملا نايبلا ربع دقو .يروسلا
 (يعويشلاو ةيطارقميدلاو حتف نيب) «غارب» قافتال
 يف ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا زاجنا ةرورضلو
 .نكمم تقو عرسا

 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا نع رداصلا نايبلا  ج
 ةبوسحملا (لصيف فسوي ةعامج) يروسلا يعويشلا
 يعويشلا ليصفلا لازت ام اهنا مغرب تايفوسلا ىلع
 نع نايبلا ربع دقو :ماظنلاب اقاصتلا رثكألا يروسلا
 ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا يعاسمل ديدشلا هديبات

 ادعامتجا - ًايداصتقا احهن حرط امك ,«غارب قافتادو

 يبرغلا عورشملا امامت رياغي ةيروس يف ةمزألا لحل
 فدهلا نوكي نا دعبتسي الو :ةيروس ىلع حورطملا
 ةداضملا ىوقلا لك ةكبعتل جمانرب ريفوت :هنم

 يف ةيليفطلا ةيزاوجربلا عورشم) يبرغلا عورشملل
 نا ةيزكرملا ةنجللا ىرق...» هيف ءاج دقو (ةيروس
 ال ,رثكأف رثكأ حبصت يداصتقالا عضولا ةجلاعم

 ةيضق :ةيسايس ةيضق لب ؛:بسحف ةيداصتقا ةيضق
 انيعش ءانبا نم نيالملا ةايحب ةقلعتم اهنأل :ةينطو

 يدرت يف ربكآلا ءزجلا دوعيو .دالبلا ريصم سمتو
 يلخادلا بيرختلا لامعا ىلا يداصتقالا عضولا
 عاطقلا ةرادا ءوسو ردهلاو بهنلاو ةقرسلا لامعاو
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 موقت يذلا مظاعتملا يبيرختلا رودلا اصوصخ .ماعلا

 ىلا ةفاضا .ةيطارقوريبلاو ةيليفطلا ةيزاوجربلا هب
 ةيلامسأرلا قوسلا عم ةعساولا ةيروس تاقالع

 ..«ينطولا داصتقالا ةيلكيه ىلاو ؛ةيملاعلا

 بلطتي يداصتقالا عضولا نيسحت نا» :فيضي مث
 ةيجراخلا ةراجتلا ىلع ةرطيسلا ماكحاب ارجأ ًافاطعنا

 ةرسامسلاو نيدلنفطلا ىلع ءاضقلاو ةلمجلا ةراجتو

 عضولا حيحصتل ةيدج تاناكما ةمث نا ..نيركتحملاو

 دسض ةمزاح ريبادت بلطتي رمألاو ,يداصتقالا

 عم تاقالعلا عيسوتو نيقراسلا دضو نييليفطلا

 .«ةيكارتشالا نادلدلا

 تاكرحت نع ةئلوألا تارشؤملا هذه نا ديكاتلابو

 لكشت ال  رثكا لوقن ال ىتح- يتايفوس عيجشت تاذ
 اهتمواقم يف وكسومل ةحاتملا ةديحولا تاناكمالا

 .ةيروس ف ايلاح حورطملا ءرصقلا بالقنال»
 قراملا

 ثلثم قزام يف ايلاح هسفن دسا ظفاح دجي اذكهو
 :عالضألا

 ال ةقناخ ةيسابس  ةيداضتقا ةيلخاد ةمزا- ١

 ءاقبلا لالخ نم اهئابعا فيفخت وأ اهلح عيطتسي
 .ماظنلل يلاحلا يسايسلا راسملا نمض

 ةدح فعاضت (ةيبرغ ريغو) ةيبرغ طوغض - ١
 ةيسايسلا دعصلا لك ىلع ةروكذملا ةمزإالا
 يف ةيئارغا ضورع عم ةقفاوتم .ةيئمالاو ةيداصتقالاو
 سوارتش «قيدصلا» نا ودبي يتلا طورشلا ذيفنت لاح
 دسأ ظفاحل اهلقنيب برغلا لبق نم فلك يذلا وه

 لوحو ..اضيأ ًبوتكم اهباوج ىقلتي نا ىلع ةبوتكم
 ةيناملالا ةموكحلا ناسلب قطانلا لوقي رمألا اذه
 نا 45/٠١/14 غيراتب تسوأ مليهديرف ةيبرغلا
 تبلاط يتلا تاءارجالا مظغم قيبطت تررق هدالب
 هلمأ نع برعا» هنكل ..ةيروس دض اهذاختاب ايناطيرب
 اهب ثعب ةلاسر نع دسالا ظفاح سيئرلا بيجي نا يف
 فيزوج سئارف ديسلا ايرافاب ةيالو مكاح هيلا
 حيضوت ىلع اهيف هضحو يضاملا رايا ١5 يف سوارتش
 يف نييبوروألا عم نواعتلاو باهرالا نم هفقوم
 .«هتحفاكم

 نم ريثكلا كلمي ضراعم يتايفوس طغض -

 دسأ ظفاح ةياجتسا ىلع درلل تايناكمالاو تاودألا

 .ةيبرغلا بلاطملل
 يلاحلا قايسلا يف رارمتسالا نع زجعلا نيب ..اذكهو

 ةيسايسلا  ةيداصتقالا ةمزألا طغض تحت مكحلل

 طورشلا ةيبلت نع زجعلاو ..ةيبرغلا طوغضلاو
 ماظنلا ةينب يف ريطخو ريبك رييغت نودب ةيبرغلا
 يف ةيتايفوسلا طوغضلا لمحت نع زجعلاو ..هسفن
 عضو يف هسفن دسأ ظفاح دجي ..كلذ ىلع مادقالا لاح

 رارقب ءاوس .يحنتلا ىلا اجلد نا هعم اديعب نوكي ال دق

 هسفن مكحلا يف ةعساو طاسوا نم ةبغرب وأ :هنم يتاذ

 ..مهألا حلاصل مهملاب ةيحضت رارقلا اذه لثم يف دجت
 عستم كانه دعب مل يذلا رايخلا اذه لصح ام اذاو

 ارود بعلت ةفيلخلا ةيوه نإف .هليجاتل تقولا نمريبك
 ةرتفلا لالخ مكحلل ماعلا راسملا ةيوه ديدحت
 ح.ةلبقملا

 ردب ناندع

 اس وول جو 5 ب م نا ا جس مج جب ا لت جس ا

 همموجو جساس او كن ا و ا م ان ما اجل وج جا

 و٠

 هجم مهنت نارهطو ..مئادلا بارضالا نونلعي
 وو ا ا وو وح ا اا و

 :نسح دمحم مسياد دادغب

 يف اقيض ازيح الا ذخات ال برحلا تدّجو»
 ربع ةزجوملا تاملكلا هذهب .«قارعلا

 يليكشتلا دقانلاو خرؤملا تشناوميراب ِس

 يف ةليمجلا نونفلا جمانرب نع لوؤسملاو يسنرفلا
 يملاعلا ناجرهملا رضحي وهو هتشهد نع وكسنويلا
 دادغب ةيقارعلا ةمصاعلا يف دقع يذلا يلدكشتلا نفلل

 كراشو ,ةيناسنالل نفلا راعش تحت .يضاملا عوبسالا

 يلاوح نولثمي نييليكشتلا نينانفلا نم تارشع هيف
 لكشب ددرتد ناك تشنا هلاق ام نا ةقيقحللو .ادلب "9

 ةيماعلا تايصخشلاو دوفولا ةفاك ناسل ىلع رخا وا

 اوؤاج نيذلا كئلوا ةصاخو .دادغب ىلا ترضح يتلا

 ندذلا كئلوا .ىلوألا ةرملل ةبقارعلا ةمصاعلا ىلا

 :ةليوط نينس ذنم ديشرلا ةمصاعل مهترايز تعطقنا
 يتلا ةيداصتقالا ةرهاظتلا اعيمج مهتشهد داز اممو

 دادغب ضرعم حاتفنا يف ةلثمتملا .ناجرهملا تبقعا
 لثمت تاكرش هيف تكراشو ,يضاملا عوبسالا يلودلا

 نود مدقتملا ةصاخو .ملاعلا لود راطقا بلغا

 برعلا نيدفاحصلا نم ءالمزلا دحا نا ىتح .ءانثتسا

 نع شاقن ةسلج يف نحنو عيمجلا عمسم ىلع لعاست
 ؟انه برحلا نياد :ةنفهارلا اهعاضواو ةيبرعلا ةمألا

 تاعفار .اهرضاحب ةوهزمو لب ةقلاتم ىرا امك دادغيف

 ةايحلا جهايم .تللح امندا ءامسلا قئاعت ءانبلا

 يقارعلا هجو تامسق ىلع ةمسترمو ةحضاو

 ادعو .ةحارلا تقو يف وا لمعلا يف ءاوس ,ةيقارعلاو
 ثيداحاو .ناكم لك يف رشتني يذلا يكاكلا نوللا اذه
 يأ قدصي ال :ةكرعملاو برحلا سجاه نع سانلا
 دنع رودت ةسرشلا برحلا هذه لثم نا ناسنا

 .«دودحلا

 ةيعصلا ةلداعملا
 ةرايع حضاو وه امك ناك يبرعلا يفاحصلا هلاق ام

 نكلو .ةظحل يف اهنع حاصفالا دارا هتكلمت ةشهد نع

 ريس ىلع هيدي عضو دق ةشهدلا هذه ف هنا ىقيب

 قارعلا اهمسر يتلا ةيراضحلا لم .ةيعضصلا ةلدراعملا

 اهتنس ىطخ ثحت يتلا برحلا هذه يقف هبعشو

 نم لاتقلاو عافدلا اهراطا يتلا ةلداعملا هذه :ةعياسلا
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 ةيبلاربألا نفل :
 رم تا

 نوفدتيلاو ةلفسسملاو ونقف ابطال و تانحاش

 هدرقلا ياء راعت تيد عمي ياعبلا دادعالاب ي

 يقارعلا مالعألاو ةفاقثلا ريرو
 سدد ريوس حس هنرزاة فرخ ج تح جبيتع 7 جرب جب حتي

 ةينارعلا ةلعتتلا
 تندم تس ووو نيدلا سس م سم كوت

 نعومه غداد ددعص عسب

 ديدن

 لاتقلا تاهبجل يلدج دادتما يه يتلا ةيلخادلا ةهبجلا
 ةقيقح يف دفرت .ايندلا لاحب ةلغشنم اهناك ودبت يتلاو
 دومصلاو رصنلا لئاسو بابساب لاتقلا ةهبج رمالا
 ةهبجلا هعفرت يذلا ةايحلاو مالسلا ادبم نع عافدلل

 ةيقيقحلا فادشهألاب امود ركذتل ءاهل ًاراعش ةيلخادلا

 ةايحلا هذه لابتغا دارا يذلا يناربالا ناودعلل

 يقرشلا حانجلا ىلع يناسنالا ضوهنلاو .ةراضحلاو

 اهفرط يف ةحضاو وديت ةلداعملا هذه .ةيبرعلا ةمألل

 مساج فيصن فيطل ديسلا هنلعا ام لالخ نم رخآلا
 عوبسألا هدقع يفاحص رمتؤم يف مالعالاو ةفاقثلا ريزو
 فحصلاو ءاينالا تالاكو ولسارم هرضحو ..يضاملا

 ىلكلا عومجملا نا :لاق دقف ,ةيبنجألاو ةيبرعلا
 وافلا كراعم دعب قارعلا يف حالسلا ىلع نيبردتملل

 .قةووهلا يلغي يل نشل 2 . ةقلاتملا دادقب
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 ناف اذل ,رخآلا دع يدقرظأ 5ع لمكن ,ةايحلا لِخا

 مهنم ةلتاقمو ًالتاقم 100/614١" غلب :نآلا ىتحو
 ندع غلب اميف ءشدجلا يف اوبردت التاققتق 65

 بيردتلا اومتاو يبعشلا شيجلا يف نيبردتملا
 .بيردتلا تحن دهنم 65 كانهو .التاقم

 ددع نا مالعالاو ةفاقثلا ريزو لاق رثكأ ليصفتبو
 ةمواقم ةحلسا ىلع مهتابيردت اولمكا نيذلا نيلتاقملا
 اميف ؛لتاقم 4٠4 اهسفن ةرتفلا لالخ غلب تارئاطلا
 سرادملا يف حالسلا ىلع اوبردت نيذلا ددع غلب
 حالسلا ىلع تيردتو .التاقم 58751٠ ةيدادعالا

 .قارعلا ءاحنا يف ةأارما

 يناربإلا مهولا
 فيطل ديسلا اهارجا ةحضاوو ةطيسب ةنراقمبو

 .يددعلا قوفتلاب يناريالا مهولا لوح مساج فيصن
 ىلع تارم رشع ديزت ةيقارعلا ةئبعتلا نا ىلا صلخ
 ةيركسعلا رئاودلا لك قفتت يتلا ناريا ةئيعت
 فلا ٠١ نع لقب اهاصقا نا ملاعلا يف ةيسامولبدلاو
 ماظنلا نوكي اذهبو .اهسفن ةرتفلا لالخ صخش
 نزاوتلا ةيلمع قيقحت يف اعيرذ الشف لشف دق يناريالا
 نم قارعلا نكمت نيح يف .يبسن لكشب ولو ىتح
 نييلاع ىوتسمو وحن ىلع بيردتلا ىلع تاردق قيقحت
 ناحجر ىلا ريشت لاتقلا ةهبج ىلع تايطعملا لكو .ادج
 هذه .ةحلسملا هتاوقو قارعلل يركسعلا نازيملا ةفك
 مالعالاو ةفاقثلا ريزو اهنلعا يتلا ةيليصفتلا قئاقحلا

 تاهبج يف حضاو لكشب دسجتت يفاحصلا هرمتؤم يف
 قارعلا نيب رئادلا عارصلا ةيلمع لمجم يفو لاتقلا
 ,ةمساح اهخمالم ودبت ينلا ةلحرملا هذه يف «نارياو

 تاعارص نم ناريا لخاد ثدحي ام انفضا اذا ةصاخ
 كشوي امنييف .ةيناسنالاو ةيعامتجالا ىنبلا يف ككفنو
 ناريا ؤرجت وأ عطتست مل مارصنالا ىلع يلاحلا ماعلا
 ةنس راعش قيقحتل موعزملا ريبكلا اهموجه نش ىلع

 ذنم ؛اهماظن ناكرا ناسل ىلع هتعفر امللط يذلا مسحلا

 ريزو لوقي امك لوحتن يذلاو .يلاحلا ماعلا ةيادب
 نا كلذ بئاخ راعش ىلا يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا
 يسفنلا دادعتسالاو قارعلا يف ةبرشبلا تاناكمالا

 هتزجنا ام ريثكب قوفي .نييقارعلا ىدل يونعملاو
 ةيناربالا تاموجهلا تعءاجو .رامضملا اذه يف ناريا

 لشفلا اذه دكؤتل ةقباسلا ةرتفلا لالخ ةرركتملا
 ماظنلا ناكرا يف هتاطابحاب برضي ١دب يذلا يناريالا

 ميدقت ىلع يرظتنم رابجا رسفي ام اذهو ,مهسفنا
 يدهم هبنكم ريدم لاقنعاو .ينيمخلل ليدبك هنلاقنسا
 لح ضرفل رماتلا ةمهتب هناوعا نم ةعومجمو يمشاه
 .يوسوم نلعا امك :حالسلا ةوقب برحلل

 ملظملا ليفنسملا

 حلسم بتالقنال نادعالا رسخآ ريسفتب ينفع اذهو

 راعش تحت .نيزرابلا هماظن باطقاو ينيمخ حيزي
 .يناريالا بعبشلا ديعص ىلع هرامثتساو برحلا ءاهنا

 ماظنلا ناكرا نيب رئادلا عارضلا نا آاحضاو ودبيو

 ةيبلق تامزا نم يناعي ينيمخ امنيب ؛يناريالا
 لوح روحمتي تابو ةجرح ةهطقن لخد دق ,ةيلاوتم
 تاليو نم هتيبس امو .برحلا يه ةساسح ةيضق
 املظم لبقتسملا ودبي اميف ناريال كاهناو .نييناريالل
 ةلسلس يف ناريا ايموي هسملت ام اذهو .آمالظا دشاو

 ىلع ةيقارعلا تارئاطلا اهنشت يتلا ةيوجلا تامجهلا
 ,اهمظعم تلطعو ةيوبدحلاو ةيداصتقالا تاشنملا
 ريركتلاك طفنلا ةعانصب ةقالع اهل يتلا كلت ةصاخ
 تاقورحملا يف ةقناخ ةمزا ىلا ىدا امم .ةيفصتلاو

 هذه عيروت نينقن ىلع كانه .ماظنلا تربجا .دوقولاو
 امك عوج نم نمسن الو ينغن ال تالدعمبو داوملا

 ًايرهش نيزنبلا نم ارتيل ؛٠ ٠ صصخ دقف .نولوقي
 تانحاشلل آيرهش ارتيل 50و ةريغصلا تارايسلل
 ىلا ءارجالا اذه ىضفا دقو .ةريبكلا تارايسلاو

 هتني ملو ادب :تانحاشلا وقئاس هب ماق ريبك بارضا
 نم ةعساو تاعاطق مهبلا تمضنا دقف .نآلا ىتح

 نيضرمملاو ةلدايصلاو ءابطالاك نييناربالا

 .طفنلا لامعو نيسدنهملاو
 وحن ريسب يذلا ين داربالا ماظنلل ملظملا عقاولا اذه

 موجه يا زيمدت يف يقارعلا لعفلا .دعاصت عم ةيواهلا
 تاب .قمعلا يف ةيوجلا تارانغفلا رارمتساو .يناريا
 ىلع ةضاخ .ةيلاتتم تاقامح باكترال ماظنلا اذه عفدي

 ةيدودحلا ةيقارعلا ندملا برض يف رارمنسالا ديعص
 ندم برح ىلا قارعلا رجل ةلواحم يف :ناكسلاب ةلهآلا
 «ةيبرعلا ةغيلطلا» نم قباس ددع يف انلق امك ةمظنم
 لصفلا يناريالا رارصالا اذه ىلع ليلدتلل يفكيو
 ةيادب نذنم تقلت دق ةرصمدلا ةنيدمف .ريخألا يومدلا

 ةفيذق 5٠075 يضاملا رهشلا ةياهن ىتحو يلاحلا ماعلا
 نم مهتيبلاغ نييندم ٠١ 4 داهشتسا ىلا تدا .ةيناريا
 نيرخاآ 474 ةياصاو :.خويشلاو ءاسنلاو لافطالا

 .ةقلتخملا ةيداملا رارضالا بناج ىلا :حورجب
 طبض سرامب لاز ال ةظحللا هذه ىتحو قارعلا

 مئارجلاب ايموي ملاعلاو ةدحتملا ممألا ركذيو سفنلا
 مادص سيئرلا تاملك تلاز ال انه نكلو .ةيناريالا
 ةملك يف لاق امدنع نييقارعلا لك ناهذا يف ةقلاع نيسح

 ندملا دض ةيناريالا تامجهلا ىلع آقيلعت مهيلا ةهجوم
 0. (.ءانل ةليسولاو تقولا ديدحت اوكرتا»)

 | 1” ١547 يناث نيرشت ١87 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 جو جوجل

 وشو ككل فرماومتلو يوب يه اذه ٠

 ةيرلازجلا ةمايسلا ىلع ةيروع ةليخ
 مم بم ند اك جو مف ين وجوب د معسمم ياام
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 ؛يبرعلا فرطلا» وه ْنَم ةقثيو ةعرسب فرعت ا

 اهتادامق ضرحيو :؛لمأ٠ ايشيلبم كرحب يذلا | ٠

 ثالثلا ةيموقلا اياضقلا يف ةيرئازجلا ةسايسلا دض
 ناتيضقلاو جيلخلا برح :يهو .ةحورضطملا

 اهضوخت يتلا ةكرفملاف .ةينانبللاو ةينيطسلفلا
 ,رئازجلا دض .يروسلا ماظنلا نم فيلكتب .«لمأ»
 ماظنلل نكمي ناكو .اهتيادب يف لازت ال اهنا ودبي
 سيئرلا نا ريغ .ةرشابم ةكرعملا ىوتن نا يروسلا
 مدع ىلع ًاديدش ًاصرح رهظي يذلا دسأ ظفاح يروسلا

 نيب ضراعتلا ءافخإ ىلعو .ةرسثابملا ةهجاوملا
 ىلا ءوجللا لضفف ةيرئازجلاو ةيروسلا نيتسايسلا
 نوينانبللا نولوؤسملا هفرعي بولسا وهو .ةعنقألا
 ىلا ةيسنلاب اظفو اديدج ادب ناو .نوينيطسلفلاو
 .هينواعمو ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا

 ماظنلا عم رشابملا اهظروتب «لمأ» ايشيليم نا
 نيديعصلا ىلع هضارغا قيقحتل ةلواحم يف ءيروسلا
 برضو .ةمات ةلزع يف اهعضو .ينيطسلفلاو ينانبللا

 ةلمحلا رابتعا نكمي ناكو .اهلوح نم راصحلا قوط
 نم اءزج .,لمأ» ايشيليم اهدوقت يتلا ةيمالعألا

 يف تذفن اهيف تادايقلا نا الول .اهب ةصاخ فقاوم

 يف رابك نولوؤسم اهيلع هيلمي ام ايلاح ذفنتو ؛قباسلا
 اهدوقت يتلا ةلمحلا هذه نا الولو .يروسلا ماظنلا
 يروسلا ةطلسلا بزح لوؤسم اهيلا اهقبس دق ناك
 نانبل يرئازج دفو راز امدنع ,هوصناق مصاع نانبلب
 / لوألا نيرشت رهش فصتنم يف ٠ ,هتموكح نم فيلكتب

 نيلوؤسملا عم تارواشم ءارجال توريد ؛ ,يضاملا ربوتكا

 ةيبرع ةردابم قالطا فدهب .نييسايسلاو نييمسرلا
 دفولا ةرايز ءاهتنا باقعا فو .هتنحم نم نانبل ذاقنال
 طوطخ ىلع ينمألا عضولا رجفنا .نانبل يرئازجلا
 نيب فئاذقلا تطقاستو :ةينانبللا ةمصاعلا يف سامتلا
 رداصضلا نايبلا داكو ؛ةيقرشلاو ةيبرغلا :نيتوردبلا

 نود نم رمي نانبل يف ةيروسلا ةطلسلا برح نع
 هدنع تفقوت ةيمالعالا ةزهجالا نا الول .جيحض
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 منسم

 فيش يدينا قشمد فقوم نمضتيو 0

 نوؤشلا يف لخدتلاب ةيبرع ةهج ةيآل حامسلا مدعب
 ذنم ةرمتسملا ةاسأملا ءاهنا ىلع ةدعاسملا وأ :ةينانبللا

 نا كاذموي نايبلا ىف درو ام رطخأو .ةآماع رشع ينثا

 نزاوت» ةسايس نوجهتني اوتاب «نييرئازجلا ةوخالا»
 ال .نذإ .نايبلاف .«ليئارسا زومرو ةينطولا تائفلا نيب
 ةسايسلا نم نييروسلا نيلوؤسملا ءايتسا سكعي
 يف لخدتلاب» مث فارحنالاب اهمهتب امنا ؛ةيرئازجلا
 ةردانملاب لاجملا اذه يف ريكذتلا نكميو .«مهينعت ال روما

 لئاصفلا ديحوتل ديدج نب اهقلطا يتلا ةيرئازجلا

 :تالثلا اياضقلا ِِق دحاو فقوم :يميهاربالا

 يصعلاب اهبيلا ود تمدطضا ةردابم يهو .ةينيطسلفلا

 يتايفوسلا داحتالا ىلع اهئاكتا نم مغرلاب .ةيروسلا
 عم هفطاعتو همهفت نع اهيف ربعي ةصرف توفي مل يذلا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 يروسلا فقوملا ىلا رظنلا يغيني تاب ًاضيا اميرو

 برح يه ىرخا ةيواز نم ءاهتسايسو رئازجلا نم
 ,ةيروسلاو ةيرئازجلا ناتسايسلا تنيابت نإ .جيلخلا
 دقعنا يذلا ةيبرعلا لودلا ةيجراخ ءادنو عامتجا يف

 امدنع ,يضاملا ربوتكا /لوألا نيرشت ٠١ يف سنوت يف
 يميهاربالا بلاط دمحأ رئازجلا ةيجراخ ردزو نلعا

 ناف هل فسؤبي المع عاّرنلا عالدنا ناك اذا» هنا

 كانه سئل نا ةحردلا سفنب هل فسؤب موديلا هرارمتسا

 :لاق مث , «ريغلل ةيبارخلا ةدحولا كاهتناي ىضوي حا نم :

 نيذلا لك دناسنو مودلا عجشن نا انيجاو نم هنا»

 «لاحلا هذه يفو .« ,ةقطنملا كلت يف مالسلا نودشني

 عم بواجت يذلا قارعلا بناج ىلا فقت رئازجلا نوكت
 كلت يف مالسلا دشني»و ,ةيملسلا تاردابملا عيمج

 يروسلا ماظنلا ةفيلح ناريا دشنت اميف :؛ةقطنملا

 .قارعلا ىلع ءادتعالا يف رارمتسالاو برحلا
 يف ةيروسلا ةطلسلا بزحو «لمأ»١ لعج يذلا ام

 ؟ةيرئازجلا ةسايسلا ىلع نالمحي .نانبل
 ,ةيرئازجلا  ةيروسلا تاقالعلا ىلع نوعلطملا

 .رئازجلا ىلع نانبل يف ةيمالعالا ةلمحلا نا» نولوقي
 تاوطخ تطخ ةريخآلا ناب قشمد عانتقا ىلا اهدرم

 يساموليدلاو يسايسلا اهجهنب رظنلا ةداعا يف ةديعب

 .«ةينيطسلفلا ةيضقلاو نانبلو جيلخلا برح ءازا

 يروسلا سيئرلا بئان نا» مهسقنا نوعلطملا دكؤيو
 نيلوؤسملا ضعيب هتاعامتجا يف مادخ ميلحلا ديع

 فخي مل ,يروسلا ماظنلا عم نيفلاحتملا نيينانبللا
 وهو .:ينيميلا فارحنالاب ةيرئازجلا ةسايسلا هفصو
 هيف تثدحت يذلا ريخألا اهنامب يف ءلما»١ هنع تربع ام

 ,ةيرئازجلا مالعالا ةزهجأ يف «ةهوبشملا مالقالا نعد
 ,«تاروثلا باسح ىلع نومني نيذلا نييليفطلا» نعو
 نعو ءاهقوفص ىلا نوللستي نيذلا ةقزترملا» نعو
 .«اهتاقرع فارحنا ةيطغتل اهمئاتشو رئازجلا»

 اهبرح يف «لما» ىلع رئازجلا هتلجس يذلا فقوملاو
 فقاوملا عم يقتليب ,ةينيطسلفلا تاميخملا دض

 ةمظنم ىلع ةرماّوؤملا ةيادب ذنم ةنلعملا ةيبرعلا

 ةباين ةمهمب موقت لمأ نا» تربتعا رئارجلاف .ريرحتلا
  ينيطسلفلا فالخلاب ةعرذتم ىرخا فارطا نع

 اهؤالو نوكي ةينيطسلف ةدايق نع اثحبو .ينيطسلفلا
 هذه ذفنت يهو لمأ .آمامت لمأ ءالوك فارطألا هذهل

 وه اهيرح نم دحوألا ديفتسملا نا ىسانتت «؛ةطخلا»

 نا حيحص .«عيمجلاب صبرتي يذلا ينويهصلا ودعلا
 ماظنلا نكل .افينعو اداح نكي مل يرئازجلا فقوملا
 ةقيرط ىلع درلاب ؛لما١ قلكف لمحتي مل يروسلا
 .ةيروس يف مالعالا ةزهجأ

 ىلع ةريثك تايطعم هيدل نا» لاق .يبرع يسامولبد
 نوكتس يهو .رئازجلا نم يروسلا ماظنلا فقوم
 ىلع موجهلا نوثارامو ..نآلا ىتح رهظ امم عظفا

 ريغ نمو ؛:ةيروس نم أدبي نا لبق نانبل نم ادب رئازجلا
 0.«ةيروسلا ةيمالعالا ةلمحلا فقوتت نا رظتنملا

 .ك.ف
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 ئ رولا سلجم و نينيعلا ءاضعالا راتخا

 لح. ل لح نم ةيسايسلا ةحاسلا لن.
 هانا كت تا تطاوين رينز نيج يجون نو زان 17 ننحرم ان زن 1: ج3 ب از

 هي رعملا ف راغلا : ارها
 يم و ا م ام مرموو 0 ا ات ا م 1 ذل

 تاداخننالا ةعطاقم ف ةضراعملا .ةافق

 .ىرونثلا سلجم يف نيعتلا لوبق ضفر نم دحوم فقوم ديدحت يف اهلشف هلباق
 فشكيل ا را قل ةضاخو اهبازحا
 دقل .بازخالا كلت نيب قيسنتلا فعض ةقدقح نع
 تاباختنا ةعطاقم ىف ةعمتجم ةضراعملا تحجن
 نم اهفقوم ديحوت يف حجنت مل اهنكل .ىروشلا سلجم
 عراسس ذا .ىروشلا سلجم يف نييعتلا لوبق ضفر ةركف
 نييعت ىلع امهتقفاوم نالعاب ةمالاو رارحالا ابزح
 دمحاو .رارخالا بزح سيئر دارم لماك ىفطصم

 0 جلا 52 توجت

 جيو ل جرب جزم وست ب ووجود وو جورب يبوس 7

 0 دمحم  ةرهاقلا

 نييعتب ارارق كرابم سيئرلا ردصا نا درجمب
 يف ةضراعملا بازحا ةداق نم ءاضعا ةثالث

 ةيسابسلا ةحاسلا تلقتنا ىروشلا سلجم

 نيب بذجلاو دشلا تايلمع تفخف ...لاح ىلا لاح نم

 فوفص ىلا عارصلا لقتنا يتلا ةضراعملاو مكحلا

 هبزح لخاد تافالخلا راثا هلوبق :دارم لماك ىفطصم

 - [ مار من1 6من اع معهفقع 15

 سلجم يف نيوضعك ةمالا بزح سيئر يخابصلا
 سيئرل قحي نيذلا اوضع 75 لا نمض ىروشلا
 اما .مهنيدعت روتسدلا ضن بسح ةيروهمجلا
 بحر دقف لمعلا بزح سيئر بئان يلاقعلا شادرمدلا
 نمض هل كرابم سيئرلا رايتخاب بزحلا فقوم ريغ ىلع
 رجف يذلا رمالا .ىروشلا سلجم يف نيديعملا ءاضعالا
 سشادرمدلا ج وركب ددهت لمعلا بزح لخاد ةمزا

 قباسلا اهرارق نع .ايلعلا ةنجللا عجارتب وا يلاقعلا

 .نييعتلا لوبق ضفرو تاباختنالا ةعطاقمب

 نييعتلاب رارخالاو ةمالا يبزح لوبق نا ةقيقحلاو
 عم اقستمو اعقوتم ارما ناك دقف .ةأجافم نكي مل
 ىلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تراشا دقو ,نييزحلا ةعيبط
 فقوم يف تناك ةاجافملا نكل ,ةرم ريغ لامتحالا اذه
 هسيئر بئان كولس يف ديدحتلاب وا لمعلا برح
 مالسالا رايت ىلع بوسحملا يلاقعلا شادرمدلا
 دحا لمعلا بزحل همامضنا ريتعا يذلاو ,يسايسلا
 ,ةمئاقلا بازحالا ْف يمالسالا رايتلا لغلغت لئالد

 «نيملسملا ناوخالا ةعامج تادايق زربا نم ناك لجرلاف
 اهردغ ءاضعايو ةعامجلا ءاضعاب هتاقالع هل لازت امو

 باحسنا نا يلاقعلا دقتعيو .ةيمالسالا تاعامجلا نم

 ةنصرف اهيلع عيضي ىروشلا سلجم نم ةضراعملا
 ,يسايسريثاتو يمالعا لقث هل ربنم يف ريثاتلاو دجاوتلا

 لوخد غم رهشا ةدع لبق نلعملا هفقوم ناك كلذل
 جمانرب هيف بلاطي يذلا تقولا يف ىروشلا سلجم
 يف و .هريوطت وا ىروشلا سلجم ءافلاب لمعلا برح
 رارقب لمعلا بزح ءاضعا لك هيف مزتلا يذلا تقولا
 ةعطاقملا

 لمعلا بزح اهيرمي يتلا ةمزالا نا نوبقارملا ىريو
 سلجم يف هئاضعا نم ةعبرا نييعتن ةمزاب ركذت
 فعض ببسب اريثأت لقا اهنكل ؛15/14 عيبر يف بعشلا
 نالو ءىروشلا سلجم يف نييعتلا ةركفل ديؤملا حانجلا
 رهشلا هداقعنا ررقملا بزحلل عبارلا ماعلا رمتؤملا
 اذه :ةلوهسب عوضوملا مسح هرودقمب نوكيس مداقلا
 ,نييعتلاب لبقتو اهققوم نم بزحلا ةدايق ريغت مل نا
 ميهاربا هراتخي دقف .هلهاجت نكمي ال لامتحا وهو
 بزحلا كسامت ظفحي نا لجا نم بزحلا سيئر يركش
 نم زمرك شادرمدلا دوجو ءاقب لقالا ىلع وا هندحوو
 .يسايسلا مالسالا رايت رومر

 نم هناوخا ناف نييعتلاب بحر دق يلاقعلا ناك اذاو
 اوضرتعا دق رارحالا بزح يف يمالسالا رايتلا يلثمم
 سلجم يف نييعتلا دارم لماك ىفطصم لوبق ىلع
 جورخب ددهي بزحلا لخاد فالخ راثو ءىروشلا
 ,ليعامسا وبا حالص خيشلا ةعامج نم رثؤم ليصف
 ناف كلذ عمو ؛فقوملا ءاوتحا لواحي ريخالا نا الا

 ةمالا بزح اما :هتنت مل رارحالا بزح لخاد تافالخلا
 نم لكاشم ةبا هجاوب ال هناف :ةضراعملا بازحا رغصا
 ةرطيسو هتيوضع فعض يبيبسب امير .عونلا اذه
 يف بيرغلا نكلو .يحابصلا دمحا هسسؤمو هسيئر
 اكراش امهنا رارحالا بزح كلذكو ةمالا بزح فقوم
 ف لمعلاو دفولاو عمجتلا بازحا يضاملا لبق عوبسالا
 هيف اوفصو يرصملا بعشلا ىلا نايب رادصا
 نومدقتيس مهناو .ةروزم اهناب ىروشلا تاباختنا
 تافلاخملا يف قيقحتلاب هتبلاطمل ماعلا بئانلا ىلا غالبب
 .سلجملا تاباختنا ءارجا ءانثا تمت يتلا
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 ؟ندسنلا دولا ضفر االمل ٌّخ

 سلجم يف نييعتلا لوبق تالعافتو راثآ ءوض يف
 بازحا نيب قيسنتلا نا احضاو ودبي ىروشلا
 رظن ةداعا ىلا جاتحي لقالا ىلع وا راهنا دق ةضراعملا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» تراشا دقو .لمعلل ةديدج سساو
 ضعب هددرت ام تدصرو :عوضوملا اذه ىلا لبق نم
 تارايتو بازحا نيب ةهبج مايق ةرورض نم تاوصالا
 رارحالاك ةريغصلا بازحالاب مامتها نود راسيلا
 :دفولاك ينيمي برح دوجوب لوبقلا نودو .ةمالاو
 ةعطاقمب مزتلا ةرملا هذه دفولا بزح نا ظحالملا نكلو
 بزح مزنتلا امك امامت .نييعتلا ضفرو تاباختنالا
 وضع يا نييعت سيئرلا رارق نمضتي مل كلذل .عمجتلا
 كانه نا نييسايسلا بلغا ىريو .نيبزرحلا ءاضعا نم
 ةيضق اهمها .ربخألا دفولا مازتلا رسفن ةريثك ابابسا
 دقولا ريرحت سيئر بئان اهيف مهتملاو ءروفصغلا»
 ةوشر يضاقتب ةروفصعلا ةحفص ريرحت ىلع فرشملاو
 دقو .لامعالا لاجر دحا دض ةفدحصلا ةلمح فاقبال
 نيمهتملا ةلاحاب ةباينلا نم رارق يضاملا عوبسالا ردص
 ةوشرلا ةيانج ةمهتي ايلعلا ةلودلا نما ةمكحم ىلا
 مكح رادصال ضرعت مهت يهو .زازتبالاو حيرتلاو
 ماعلا بئانلا بلاط كلذل .ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب
 رما امك ,نيمهتملا ميرغتو ةقباسلا ةبوقعلا عيقونب
 تاقيقحتلا نا ىلا راشاو :جراخلا ىلا مهرفس رظحب
 ىلع اهموجه تفقوا ءدفولا» ةفيحص نا تتيثا
 ةوشرلا اهيف ضرع يتلا اهسفن ةرتفلا يف يناضيبلا
 .ةثالثلا نيمهتملا ىلع

 هذه ةقيقح ءاضقلا مكح مسحيس لاح يا ىلع

 ياب مسحي نل هنكلو .نيمهنملا طروت ىدمو تاماهتألا
 تالواحمو ,ةيضقلا لوح رئادلا يسايسلا لدجلا لاح
 ريزو ريبدت نمو ةروزم اهناب ماعلا يارلا عانقا دفولا
 مسال ةءاسالا لواحب يذلا ردب يكز ءاوللا ةيلخادلا

 .ةضراعملا بازحا تادانقو ءاضعاو دفولا

 ريتعي نيدلا جاريس دكاؤف ءاشايلا» نا حضاولاو

 ادوهج لذب دقف مث نمو ءايصخش هيلا ةهجوم ةيضقلا
 ديعصتل ىعس امك :نيمهتملا نع عافدلا ةيلمع يف ةفثكم
 ةوشرلا ةيضق ريوصنتو ةيلخادلا ريزو دض فقوملا
 اذه .دفولا برحو ريزولا نيب ةيصخش ةيضقك
 ربخالا اهددع يف دفولا ةفيحص هنع تربع ديعصتلا

 نع عفادت ملو .ةوشرلا عوضوم تلهاجت نيخ
 مهنملا اهريرحت سيئر بئان ةدوعب حمست وا نيمهتملا
 ردب يكز تمجاه اهنكل .يعوبسالا هدومع ةباتك ىلا
 ةيدوعسلا ماكح ةمجاهمب هتمهتاو ةيلخادلا ريزو
 قف ةفرطتملا ةيفالسالا تاعامجلا لدومت ءارو مهنال

 .رصم
 يتلا تامادصلا مادختسا دقولا لواح كلذ نم رثكا

 عويبسالا طويسا يف :ذاهجلا» ميظنتو نمالا نيب تعقو
 .هحلاصل يضاملا لدق عوبسالا فيوس ينيبو ,يضاملا

 نم نمالا ةزهجا تافرصتو كولس يف نعطلا لجا نمو
 نم ةيمالسالا تاعامجلا فطاعتو دييات بسكو .,ةهج
 نم ةضراعملا بازحا فقاوم نا عقاولاو .ةيناث ةهج
 ريخالا نا ريغ .دفولا بزح فقوم عم هباشتت ةيلخادلا
 ىلع هب ةصاخ بساكم ققحت فقاوم هتداعك ذختي
 افطاعت ىديا دفولاف :ةضراعملا بازحا ةيقي باسح

 عم هسفن ءيشلا لعقي نا نود ةيمالسالا تاعامجلا عم
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 ةمهتب ةمكاحملل اومدق نيذلا تاراطقلا يقئاسو لامع
 .بيرختلاو لمعلا نع بارضالا

 مكحلا و نويرصانلا
 قح نع عمجتلاو لمعلا ابزح عفاد كلذك

 ديرف راوج ىلا اوفقوو :مهبزح سيسأات يف نييرصانلا
 يكارتشالا يبرعلا بزحلا سسؤم ميركلا دبع
 ةباينلا هعم اهثرحا يتلا تاقيقحتلا ءانثا يرصانلا

 هيف تمهتا ةيلخادلا ةرازو هب تمدقت غالب ىلع ءانب
 ىلع لوصحلا لبق يبزح طاشن ةسراممب نييرصانلا
 يمسرلا بزحلا دوجو ىلع بازحالا ةنجل ةقفاوم
 عم قيقحتلا ىلا دفولا ةفيحص رشت مل امنيب ينوناقلاو
 .ميركلا دبع ديرف

 نم ؛«:ةيبرعلا ةعيلطلا» تملغ ىرخا ةهج نم

 ىلع ميركلا دبع ديرف باوجتسا نا زراب يرصان يدايق
 تاباختنا ةعطاقم نم ةضراعملا فقومب هتقالع
 يف مهنع لثمم نييعت نييرصانلا ضفرو ىروشلا
 دق ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك دحا ناكو .بعشلا سلجم
 ,قيسالا ةيلخادلا ريزو هعمج يوارعشب عمتجا
 يف ينطولا بزحلا عم نييرصانلا نواعت هيلع ضرعو
 يف يرصان يدايق رايتخا لامتحاو ؛دفولا ةهجاوم
 تحت يرصانلا بزحلا نا ريغ .ىروشلا سلجم
 اذه ىلع ادر ربتعا صاخ نايب يف نلعا .سيساتلا

 راظنالا تفل كلذك .نييعتلا ةركفل هضفر  ضرعلا
 يمانتو سيسأتلا تحت يرصانلا بزحلا طاشن

 امم ةرهاقلا نع ةديعب ىرقو تاظفاحم ةدع يف هدوجو

 .هريذحت وا يمانتلا اذه فاقيا ضعبلا رظنب ىعدتسا
 ريغ تارشن رادصا مهقح نم نا نويرصانلا ىريو

 ,«بزحلا سيسات لجا نم تاعامتجا دقعو ةيرود
 ال هنا ريبغ .ةطشنالا هذهب يرصملا نوناقلا حمسيو
 مهحلاصل كلذ لالفتساب نييرصانلل حمس امم اهددحب

 تضفر ولو ىتح يقيقح برح داجيال يعسلاو
 دفحا لامك هب دقت يذلا يرصانلا برحلا ةموكحلا

 .هرما يف ءاضقلا رظنيو نيماع لبق
 نييعت رارق ىلع ةضراعملا لاعفا دودر نع اديعب

 بلغا نا هابتنالل تفاللا ناف ىروشلا سلجم ءاضعا
 بزحلا فوفص نيب نم اوؤاج نينيعملا ءاضعالا
 نيب نم اديدج اوضع ١4 رايتخا ىرج امك :ينطولا
 ىلع .د ءامسالا ةمئاق ىلع ناكو :نينيعملا اوضع هلا
 ,مالعالا ريزو فيرشلا توفصو .ءارزولا سيئر يفطل
 يذلاو ىروشلا سلجم سيئر ميكحلا ديع يحبصو
 مغر سلجملا ةسائر يف هبصنمب ظفتحيس هنا ودبي
 .هداعبا لامتحا لوح تريثا يتلا تانهكتلا

 ةيلخادلا ريزو ردب يكز ءاوللا نييعتلا رارق لمش
 هتناكم ىلا ةراشا ىروشلا سلجم هلوخد ربتعا يذلا
 يف ةمزاحلا هتسايسل اميعدتو ؛مكحلا يف ةيوقلا
 نا وديسو .ةددشتملا ةيمالسالا تاعامجلا ةهجاوم

 ةلحرملا هذه يف مكحلا تاهجوت دسجي جهنلا اذه
 ةيمالسالا تاعامجلا راشتنا قيوطت ىلا فدهتو
 ,ةيسايسلا ةبعللا دعاوق نع جورخ يا ةهجاومو
 رابك نم ددع ةنيعملا ءامسالا نيب نم ناك دقف كلذل
 تاكرحلا يف نيصصختم ةذتاساو نيدلا لاجر
 رمنلا معنملا دبع خيشلا مهتمدقم يف ةيمالسالا
 بنيز ةروتكدلاو نيهاش روبصلا دبع روتكدلاو
 يموقلا زكرملاب ةينيدلا ثوحبلا ةدحو ةسيئر ناوضر
 [0.ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل

 قداصلا ةينادوسلا ةموكحلا سيئر ثيدحل [ , |

 راتمي وهف ,هنعماش ىلع يوقاريتات:ئيدهملا كنب
 ةعساو ةفاقثب يشيو ,ةسالسلاو ةوالطلاب |

 ةكرح) ةيمالسالا ةيلوصالا ةئيب نم اهتوق دمتست
 ةهج نم . ةعساولا هتفاقث نمو ىلوا ةهج نم (ةيدهملا
 ةليوطلا تاونسلا ربع ةمكارتملا ةربخلا نمو .ةيناث
 هتجهل فعضت الو .ةثلاث ةهج نم يسايسلا لمعلا نم
 هذه دعاست امبر لب :ناذآلا ىلع همالك عقو نم ةئداهلا
 ةوق هديزي هثيدحل صاخ عباط ءاطعا يف ةجهللا

 .اريشاتو

 هنومهتي بثك نع يدهملا قداصلا نوفرعي نيذلا
 اذه ف ناك اذاو :يسايسلا لمعلا يف «ةيتامغاربلا»١ ب
 نم هتاذ تقولا يف للقي ال هناف ةحصلا نم ءيش ماهتالا

 نم كانهو .ينادوسلا ميعزلا اذهل ةيسايسلا ةميقلا
 ةقيرطب ةمعدملا يدهملا قداصلا «ةيتامغارب» نا دقتعب
 ميدقت ىلع امئاد هتدعاس يتلا يه ,ةمظنملا هريكفت
 «ةيتامغاربلا» هذهو .ةيلومش ةيسايس لمع جمارب
 ىوقلا ىلع حاتفنالا ىلا ايلاح هعفدت يتلا يه ,تاذلاب
 .«ةثيدحلا ىوقلا» عم لعافتلاو ةيمدقتلاو ةينطولا
 .راصنالا ةعامج لخاد ةيديلقتلا هتدعاق ةرداغم نود

 يوذ نم نيينادوسلا نييسايسلا دحا ددرتي الو

 تقولا يف جاتحي نادوسلا نا لوقلا يف يموقلا هاجتالا
 تافصاوم كلتمت ةيسايس ةيصخش ىلا نهارلا
 ةيساينسلا ىوقلا عمجت كلذلو .يدهملا قداصلا

 ةيمالسالا ةهبجلا ءانثتساب ,ةبطاق ةينادوسلا

 همعد ىلع .نادوسلا بعش ريرحت ةكرحو ةيموقلا
 فصاوعلا نم دالبلا ذاقنا لجا نم هلوح فافتلالاو

 .بوصو بدح لك نم اهحاتجت يتلا
 نامهاست ناتللا امه ناتيسايسلا ناتوقلا ناتاهو

 ناتللا امهو .يسايسلا عضولا ديقعت يف ايلاح
 ىوقلا رئاسو ةينادوسلا ةموكحلا نارطضت
 دالبلا مومهو اياضق نع لاغشنالا ىلا ةيسايسلا
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 رطخ يف دالدلا ةدحوو .. اديحو دعب مل غئاراغ

 يتلا ةمقافتملا ةيداصتقالا ةمزالا اهلواو ,ةديدعلا
 فايرالاو قطانملا ضعب يف ةيققح ةعاجم تدلو
 .ةريطخ ةيعامتجا لكاشم تجتناو

 ةنمزملا ةيلاضعلا هضارما هيفكي ال نادوسلا ناك»
 ناك يذلا يروتاتكيدلا يركسعلا مكحلإ نع ةثراوتملا
 لوقي ؛نيضرملا نيذهب ىلتبي ىتح .يريمن هدوقي
 نع هثيدح ضرعم ف فورعم ينادوس يفاحص
 ناتوقلا ناتاه اهب موقت يتلا ةهوبشملا تاطاشنلا
 .اهيونجو دالبلا لامش يف ناتيسايسلا

 بسانملا تقولا يف بسانملا صخشلا :يدهملا قداصلا

 1 ماب من1 نمططال مهههتتا - 7

 نسحروتكدلا اهدوقي يتلا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا
 ينلا نادوسلا بعش ريرحت ةكرح نيبو يبارتلا

 داكي امهنيب هباشتلا ناف ,غناراغ نوج ديقعلا اهدوقي
 يف قباطتملا نيتيسايسلا نيتوقلا نيتاه تاكرحت عاقيا يف قسانتلا» ىلا اريشم هثيدح عباتيو .ءابيجع نوكي
 .«نادحالا مظعم

 ايافخ ىلع علطم وهو يفاحصلا اذه يدبي كلذل
 ةيناكما نم همؤاشت دالبلا يف ةيسايسلا ةايحلا
 نع ايئاهن نادوسلا دعبي بيرق له ىلا لوصولا

 نا لوقيو .مساقتلاو ميسقتلا رطاخم يف عوقولا
 يف مهسن دق ةيتاذلا هتاءافكو يدهملا قداصلا تاردق

 فورظلا رفوتت مل اذاو .اهئاغلا يف ال رطاخملا ليجات
 ناف :ةيسانملا ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيميلقالاو ةيلخادلا
 ةفداهلا ةهوبشملا عيراشملا ةسيرف ىقبت فوس دالبلا
 اضيا يبرعلا اهعباط ىلعو اهتدحو ىلع ءاضقلا ىلا

 مساقلا وه يبرعلا نادوسلا عباط ىلع رماتلاو

 بعش ريرحت ةكرحو ةيمالسالا ةهبجلا نيب كرتشملا
 ...تاحورطالاو عقاوملا فالتخا عم كلذو .نادوسلا
 عانقلا (ةيلاردفنوكلا وا) ةيلاردقلا ىلا ةوعدلا لكشتو
 ةبورعل ةضهانملا تاوعدلا عغيمجل يهيومنتلا

 عياط ىلع ديكأتلا لالخ نمف .هتدحوو نادوسلا

 سمطب ةيمالسالا ةهبجلا موقت .يمالسألا نادوسلا
 قيبطت ىلع صرحلا راتس تحتو .يبرعلا هعباط
 ةيلاردفلا ماظن قيبطت ىلا وعدت ,ةيمالسالا ةعيرشلا
 .مهب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت نيملسملا ريغل حاتي يكل
 مهتاوعد اونبي نا ةيمالسالا ةهبجلا ةداق لواحي
 قح نم نا نولوقيف .ةيقطنم دعاوق ىلع هذه ةهوبشملا
 ريفل زوجي الو ,ةعيرشلا قيبطتب ةبلاطملا ملسملا
 ريغ قح نم لياقملابو .كلذ ىلع ضارتعالا ملسملا
 ىلعو ؛,مهب ةصاخ نيناوق قيبطتب ةبلاطملا نيملسملا

 قيبطت نكمملا ريغ نم ناك اذاو .كلذ لبقت نيملسملا
 لدبتست ال اذاملف .يلاحلا ماظنلا لظ ف ةغيصلا هذه
 !يناردكا ماففتب

 بعش ريرحت ةكرح ةداق رئاسو غناراغ ديقعلا اما
 رظن ةهجو نم ةيلاردفلا نوحرطي مهناف ,نادوسلا
 ةهبجلا ةداق رظن ةهجو نع اهتامدقم يف فلتخت
 ءالؤهف .جئاتنلا يف اهعم يقتلت اهنكلو .ةيمالسالا
 اهنيب نم تايلقا ةعومجم نم ةنوكم دالبلا نا نوري
 دارقنالا مهل قحب ال ةيلقاك برعلاو .ةيبرعلا ةيلقالا
 .نادوسلا ىلع يبرعلا عباطلا ءافضا يف الو مكحلاب

 دالبلا يف ةعبتم لازت ام يتلا ةغيصلا ناف يلاتل ابو
 يطعت ةيلاردف ةغيصب اهلادبتسا يغبندو ٠ .ةئطاخح

 اقوقح (ةيبرعلا ةيلقالا اهنيب نمو) تايلقالا لكل
 لوبقلا بجي ةغيصلا هذه ةدعاق ىلعو .ةيواستم

 ةيبرعلا لودلا ةعماج نم نادوسلا باحسنإب
 !لماكلاب ,هتقرفا» ىلا يضفي جهن وحن ايئاهن لوحتلاو

 ريرحت ةكرح ةداق ىعسي هجوتلا اذه ىلع ءادبو
 لئابقلا نيب تافلاحت ةماقا ىلا نادوسلا بعش

 لئابقلاو برغلا يف ةبونلا دالب لئابقو ةيبونجلا
 دوجولا قيوطتل اديهمت ,ةيقرشلا قطانملا يف ةميقملا
 قطانملا يف اساسا ركرتي هنا نوري يذلا يبرعلا

 .طقف ةيلامشلا

 ىقلت تادب تاوعدلا هذه نا رمالا يف ام رطخاو
 ىوق مضي رايت ىف لكشتت تذخاو .ةبصخ اضرا

 ايرغو ابونج ةددعتم ةيعامتجاو ةيسايس تائفو
 كلذو .اهتاذ موطرخلا ةمصاعلا يف ىتحو .ءاقرشو

 ريرحت ةكرح اهتقلت يتلا ةعجوملا تابرضلا نم مغرلاب
 نم للقت ملو .ةريخالا ةنوآلا يف نادوسلا بعش
 اهب ىنمت يتلا ةلصاوتملا تاعجارتلا اهتروطخ
 ,ةيلاردقلا ىلا ةوعدلا ةدئار ةيمالسالا ةهبجلا
 .دالبلا لامش يف ةيسيئر ةروصب ةزكرمتملاو

 اهشيعبي يتلا ةيسايسلا ةماودلا هذه لظ يف

 ةيصخشل ةيئانثتسالا ةيمهالا زربت .نادوسلا
 نأ يف ةموكحلل سيئركو يسايس ميعزك يدهملا قداصلا
 ككشي نا عيطتسي يسايس يا كانه سيلف .اعم
 قاءهتيورعد» وأ يدهملا قداصلا ؛«مالساد»د ب

 يف اقيمع اهروذج دتمت ةلئاغ ليلس وهو .هتيقيرفا»
 اهنيوكت سسا ءاسرا يف اماه ارود تبعلو .دالبلا ةبرت
 .يدهملا دمحا لوالا ةيعادلا ةكرح ذنم

 ,رونتملا هلقعو هحاتفنا نإف مدقت ام ىلا ةفاضاو

 مكحلا ةفد دوقي نا هل حيتت «هتيتامغارم» ىتحو

 دالبلا جارخا نامضل ةصلخملا ىوقلا لك عم انواعتم

 نع اديعبو .نامالا ءىطاش ىلا فصاوعلا رحب نم
 يف لعافلا بوعشلا رود ةملسم لوح يطنزيبلا لدجلا

 لهف ماه رود ةداقلل ىقبي :ةيسايسلا تالوحتلا ريرقت
 يف يدهملا قداصلا رود ىلع ةرملا هذه ناهرلا حصي

 !؟رطاخملا ةبحض عوقولا نع نادوسلا داعبا

 اما :ناهرلا اذه عم يه ةصلخملا ةينادوسلا ىوقلا

 قفا فلخ ةنماكلا تاروطتلا اهلمحت فوسف جئاتنلا
 [1...دوعرلاو فصاوعلاب ءىبند

 يبعرملا زياف

 ا 1/- 1547 يتاث نيرشت ١87 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا

 الإ رول . هما م هيف رالان يان د
 0 اجا قط ا ا نو ا ا مبا جو فج دا كج نج

 اا ا ا تل ا

 ةقرتمفلا ةيبوروألا قوسلاو نرغملا
 اجلا ا اج ا جاجا جاجا دج جب فوج ولا بت جت طوخ

 افعل هشولا

 نك ا قو ل بوجا ا خ ا دا رجا

 .ةيب هرقل . ردصلا تا زاشمأ 058 1 رز وسل 1 لفتربلاواينابسا ءابضنا
 اجو حج دونا اجلا زد ركون نجا تقلا تما و نتج ا رجم

 رو كلمت طابرلاو . اصلا فرطو زا قفألا قحب ثيسنم 2

 يبرغملا ةيجراخلا رب ريزو عمج ةيعويتت لبق 37
 ةودن يف .يلاليفلا فيطللا دبع روتكدلا

 ةفاحصلاو ةبرافملا نييفاحصلا :ةيفاحص |

 نم ةلمج ىلع مهعالطال .طابرلا يف ةدمتعملا ةيبنجألا

 اهنمو .,ةيجراخلا برغملا ةسايسب ةقلعتملا اياضقلا
 يعاسملاو ؛طسوألا قرشلا ةمزا تاروطت نم فقوملا
 .ةيبرع ةمق دقعل ةلوزبملا

 لوؤسم نا اوظحال نييفاحصلا بلغا نا ريغ

 ىلع هتاحيرصت يف زكر دق ءيبرغملا ةيسامولبدلا
 ,ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلاب برغملا تاقالع عوضوم
 عوضوملا اذه نا ةيمالعالا ةودنلل نووعدملا سحاو
 سيل هبناج ىلا ركذام ناو .ساسالاب ةوعدلا فده وه
 .ايوناث اعوضومالا

 ةيبرغملا ةيجراخلا لخدتت نا رظنلل تفاللا نمو
 ذختي داكي رما ناش يف تاحيضوتب يلدتل .ةرشابم
 ةيداصتقالا ةعومجملاو برغملا نيب عازن عباط

 ىلع رفوتت ةرازولا هذه تتاب نا دعب ةصاخو .ةيبرغلا
 ةيبوروألا قوسلا عم تاقالعلاب ةفلكم ةلودلل ةباتك
 ةبرجت شاع ديدج لوؤسم اهسار ىلع نيعو ؛ةكرتشملا
 نا لبق ةليوط نينس ةيلاملا ةرازو قفارم يف ةكنحم
 لقتنيل .كرامجلا ةحلصمل ماعلا ريدملا بصنم لغشي
 .ساسحلا عقوملا اذه ىلا طاقسلا دمحم ديسلا اهنم
 يبرغملا داصتقالل نهارلا فرضلا يف لقألا ىلع
 .ةيبرغلا قوسلاب هتارداص تاطابتراو

 ةيفرظ ريغ تارادتخا
 يف يمسر قطان ىلا لوحتت ذا ةيبرغملا ةيجراخلاو
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 .يرحبلا دب ديصلا ةق

 ةعاسلا عيضاوم ىوقاك طابرلا يف هيلا رظني عوضوم
 نالف .ةيبرغملا ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةسرامملا يف

 ىلع مسحلا نم الاكشا ذختتس فقاومو لماوع كلذل

 قايس يف .ةمداقلا روهشلا يف :ةيمهالا نم ةغلاب ةجرد
 قحاول اهلو .اهتامدقم ترهظ ةلودلل ةيلومش ةسايس
 نكت مل نإ تارايتخاب طبترت امك .اهب ةنيرق
 ةيآ ىلع ةيفرظ تسيل يهف :يئاهن لكشب :ةيجيتارتسا
 .لاح

 هتعزو يذلا ماهلا ريخلا لماوعلا هذه سار ىلع

 ,ءابنالل يبرعلا برغملا ةلاكو فصنو رهش ذنم

 يناثلا نسحلا كلملا اهب موقيس ةرايز نع ثدحتو
 نوناك رهش يف ,غروبسارتس يف ءيبوروألا ناملربلل
 ةيعمجلا سيئر نم ةوعدب .مداقلا (رياني) يناثلا
 باطخ ءاقلال :ةيسانم ةرادزلا نوكتسو .ةيبوروألا

 برغملا بلط ديدجتل نييبوروألا نييناملربلا ماما
 تايثدحلا ضرعو .ةكرتشملا قوسلا ىلا مامضنالا

 ,بلطلا اذه ةدارا معدت يتلا ىربكلا تارابتعالاو
 نأ يف بواجتلاو عانقالا ةردقمو ةيقادصملا هل لفكتو
 .دحاو

 امم فاض قيلعت ىلا جاتحيب هدحو ردخلا اذهو

 اسار :لقتننل بولطملا قايسلا يف هيلا دوعن انلعجيس
 ,ةريشابملا ةيداملا ةعيبطلا تاذ ىرخألا لماوعلا ىلا

 ىلا ةجاح يف ةيخيرات رصانع يف لثمتي ام اهنم هذهو
 ,ةهج نم .ءىراقلا ىلا ةروصلا حضوتل .اهب ربكذتلا

 طاسيرلا نيب تاقالعلل نهارلا لسلسملا ةيعون مهفلو
 تاروطت رخآب قيصل وه ام اهنمو ,ةيبوروألا قوسلاو

 يبرفملا بناجلا صخي ام اهنمو .تاقالعلا هذه

 ريغ يقيقح عازن ةرهاظ لكشي تاب امم .هدحو
 .ةريطخو ةريثك هدعبو هئارو نم ريذاحملاو .قوبسم

 ةقياس اقاتا
 ,ىلوألا تاقالعلا نا ىلا ةراشالا ديفملا نمل هنا

 برفملا نيب تمت يتلاو .لقألا ىلع .ةيمسرلا

 لوا ىلا دوعت ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعومجملاو
 ةنس اهديدجت مث ,1454 ةنس تدقع ةكراشم ةيقافتا
 ,نيتيقافتالا الك يفو .نواعتلل ةيقافتاب 45
 نادلب دروتست ؛:ةصاخ ةفصب .امهنم ةريخألاو

 تاجوتنملا نم ةريبك تايمك برغملا نم ةعومجملا
 ضعبو .تويزلاو ريكاوبلاو ضماوحلاك ةيعارزلا
 اصصخ وه دروتسي امك ؛ةعنصملا هبش تاجوتنملا
 ,ةيساسالا تادعملاو ةدعانصلا تازيهجتلا نم ةماه

 باب يف لخدت يتلا ةيكالهتسالا داوملا ضعبو لب
 ىلع ًاريبك لازي امو برغملا لي وعت ناك دقلو .تايلامكلا
 قوسلا هحتفت يذلا يرورضلاو عساولا لاجملا

 رداصم نم اهرابتعاي ,ةديجلا ةيعارزلا هتاجوتنمل
 ةلودلا ةينازيم ديوزتل ةيساسألا ةينطولا ةورثلا
 ,مولعم وشه امك .رداصملا هذهو ,ةبعصلا ةلمعلاب
 ةيبرغملا ةلماعلا ديلا تادارياو ,ةيتافسوفلا ةورثلا
 تارداصلاو ةحايسلا عاطق لدكادمو .ةرحامهملا

 نا ةيعضولا هذه داكتو .قوسلا نادلب ىلا ةيعارزلا

 تافصاوم اهيلع قيطنت يتلا سنوت ىلع ًايفرح قبطنت
 رداصم ةيعونو :يبرغملا داصتقالا تافصاومب ةهيبش

 .هليومت
 لسلسمل يخيرات درجب مايقلا امازل ىرف ال نحنو

 دونبلا هيف فثاكتت ام ردقد و ءليوط وهف .تاقالعلا
 حمالملا هيف جوامتت .ةيلاملا تالواحملاو .ةيداصتقالا
 تاقالعب لصتا ام ءاوس .ةيسايسلا تالعافتلاو

 كلت وأ ةديوروألا ةمصاعلا هذهو طابرلا نيب .ةيئانث
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 نادلب نيب موقت تاقالع نع نيعم روصتب ةلص هلام وا
 رحبلا نادلب) بونجلا نادلب نم مسقو لامشلا
 قا رواحمب طامنترالا نع الضف :(طسوتملا ضيبألا

 نم هيلع رفوتت ام يف ةيبرغلا ةيجيتارتسالا روحمب
 ىلا انعوزن مغرو - تاسرامم نم اهصخشي امو .لكايه
 انتوفي ال هناف ةيخيران ةيعون يذ درج لك ةيناجم
 نادلب جمدأ دق  يسنرفلا رامعتسالا نا ىلا هيونتلا
 ةيداصتقالا ةرجملا يف :ةيادبلا ذنم .يبرعلا برغملا
 نادلبلا رود اهيلع ضرف ناب ةيسنرفلا ةيلامسأرلل
 ةدروتسملاو .ةهج نم ؛ةيلوألا تاجوتنملاب ةدوزملا
 رهظم ءافتنا عمو .ىرخا ةهج نم ةبعانصلا داوملل
 ةلودلا سيسات ىطخ ربعو .رشابملا رامعتسالا
 ,.رهوجلا ثيح نم ةقالعلا هذه ريغتت مل :ةينطولا
 يتلا ةيعامتجالا تاقبطلا وا ةقبطلا نا ىلا رظنلاب
 تار .لالقتسالا نالعا ةادغ رومألا ديلاقم تملست
 ,اهتيمنتو لب ,اهيلع ظافحلا وأ اهحلاصم رارمتسا
 لاصتالا نم نيعم زارط عيجشتي .؛ةيحان نم ؛ةنيهر
 يذلا يزكرملا كلفلاو قياسلا لوبرتملا عم يداصنتقالا

 ينيتب ؛ةيئاث ةيحان نمو .(قوسلا كلف) هيف رودي
 يكزت اهنيعب تارايتخا نع قثينم ةيمنتلا نم جذومن
 .اعم حلاصملاو لاصتالا

 ,اندغاسيس ةيصاخلا هذهل رابتعالا نيعب انذخا نا

 عوضوملا ةيمها ديكوت ىلع .ىرخا رصانع نيب نم
 ةربطخلا تاناهرلا كارداو :هددصب نحن يذلا

 .ايرغو اآيبرع ,ايرطق .البقتسمو ًارضاح .هب ةطبنرملا

 ينسفإلا عنيفا
 ةريخألا تاقلحلا ف لثمتت ىرخألا ةيداملا رصانعلا

 ةيبوروألا قوسلا نادلب نيب تاقالعلا روطن لمجم نم
 يف و ءابونج طسوتملا ضيبألا رحبلا نادلبو ةكرتشملا
 عم تآدب اهيف ىلوألا ةقلحلا :سنوتو برغملا اهتعيلط
 ىلا لاغتربلاو اينانسا مامضنا نع نالعالا برق
 ذنم لصح ام يأ .ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعومجملا

 برغملا عرش ينمزلا قفألا اذه ذنم .لقألا ىلع نيماع
 قحليس امم امهتافوخت نع نابرعغي سئوتو
 ,مامضنالا اذه ءارح رارضا نم قوسلا ىلا امهتارداص

 ببسب هتاجاغزنا نع .ةصاخ ةفصب .يبرغملا ربع دقلو
 ةيعارزلا تاجوتنملا اهلثمت يتلا ةديدشلا ةسفانملا
 ةيبرغملا اهتريظن عونتب عتمتن يتلا ةينابسالا
 رفوي يذلا يفارغجلا برقلا زايتما ىلا ةفاضا اهندوجو
 .اماه ًابلام امسح .اهعم نيكماعتمللو .اهل

 ىلا اينابسا مامضنا نع يمسرلا نالعالا عمو
 ءارجا ِق ةريخألا هذه ءاردخ عرش ةيبوروألا قوسلا

 يبرعلا برغملا نادلب عم ةرشايم تارواشمو تالاصتا
 ثحبللو ءاهتارداص عم لماعتلل ةديدج سسأ عضول
 نم اهب قحليس امع اهضيوعتل ةبسانملا لاكشالا نع
 هارجأ ام تالاصتالا هذه مهأو .ةموتحم تاراسح

 نوسيش دولك ديسلا ليسكورب يف يبوروألا بودنملا
 ةجابيدب هحتتفا .هتمظنم ىلا يلوا اريرقت مدق يذلا
 برغملا ررضت مدع ىلع قوسلا صرح نع اهيف نلعي
 لماعتلا ةريتو ىلع ظافحلاب مازنلالاو .سنوتو
 ماما اًئيش يدجيل نكي مل مازتلالا اذه نكل .قباسلا
 نم ددعغ ىلع وتيفلا قح لامغتساب ينابسالا رارقلا
 ديدهتلا دح ىلا لوصولاو لب ؛ةيبرغملا تارداصلا
 رارصا ماماو .ينابسالا بارتلا ربع اهرورم عنمب
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 ضماوحلا مجح صيلقت ىلع .امئاد .اينابسا
 ام اذا رمألا لوطيسو .قوسلا ىلا ةيبرغملا ريكاوبلاو
 مهملاو ,ناشلا اذهي تافالخلا ةعيبط درس يف انبغر
 ةيبوروألا ةعومجملا ءاربخ هيلا لصوت امرخآ ليجست
 نادلب اهمدقت يتلا ةيراجتلا تازايتمالا» يمس ام يف
 ءاضعالا ريغ طسوتملا ضيبألا رحبلا نادلب ىلا قوسلا
 يتلا تاراسخلا لباقم «ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا يف
 ةينابسالا ةيوضعلا ببسب اهتارداص قحلتس
 تاّرايتمالا هذه نا ظحالملاو :ةديدجلا ةيلافنرملاو

 يف وهف ,ىرخا لود عم ةسقن فصلا يف برغملا تعضو

 ىنعمو «ندرالاو ةطلام ءصربق عم .الثم ءدحاو عقوم
 ةلماعمب صخي يكل اهمدق يتلا تايثيحلا لك نا اذه
 تحتو .قوسلا ءاربخ دنع ًاليتف دجت مل ةيئانثتسا
 ءاربخلا ةنجلل نيبت دقلو .ينابسالا وتيفلا طغض
 تازايتمالاب يمس ام ةسارد ىلع تبكنا يتلا ةيبرغملا
 لصح يتلا بساكملا لك نم برغملا درجت قوسلا نا

 .هداوم ةدوج يف هقوقح يف فحجتو .يضاملا يف اهيلع
 ادع .ايساسأ أرمأ هربتعب يذلا يفارغجلا هبرقو

 اراطا لكشت يتلا ىرخألا ةيسايسلا لماوعلا
 .تاقالعلا قايس يف ايصوصخ

 ةصاخ تازابشناب بلطي برغملا
 نيب نم صنيو قوسلا رارق ,برغملا ضفر ءانه نم

 تاجوتنملا ضعب راعسا ليدعت ضرف ىلع ىرخا روما
 نوميللا) ةيطسوتملا نادلبلا اهردصت يتلا ةيعارزلا

 ؛(تويزلاو رومخلاو بنعلاو مطامطلاو ضماوحلاو
 ءيش لك مغر ةينابسالا ةسفانملا اهعم لظن يتلاو
 هتقلت يذلا نمثلا نا ةبراغملا ءاربخلا يارو .ةيوق

 تازايتمالا حلاصل تيوصنلاو لزانتلا لباقم اينابسا
 ىلع يباجيا در ىلع اينايسا تلصح دقل :ةروكذملا

 رزجل ةيعارزلا تارداصلا عيجشت ىلا يمارلا اهبلط
 ثادحا صوصخب تانيمطت ىلع تلصح امك :يراذكلا
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 ؟انويزأ ىلا اهون نود لوحي له ينابسأالا وتيفلأ : ب

 ىلا ةينابسالا تاعيبملا ىلع ةبقارملا زاهج يف ةنورم
 هكسمت نلعي برفملا ناك اذاو ,ةكرتشملا قوسلا

 آافالخ ابوروا نم يفارغجلا برقلا رصنعب ديدشلا
 بلط ررغي هناف ؛ةيبونجلا ةيطسونملا لودلا يقابل
 هقارداص ةيمها رابتعال ةيصوصخ دشالا زايتمالا

 ديعبلا ىدملا ةبراغملا ءاربخلا لغشي امو .اهعونتو
 )85/٠١/١11((, خيراتب ليسكورب يف عقوملا قافتالل
 نا ١446 ةنس ةياغ ىلا لوعفملا يراسس لظيس يذلاو

 لدابت ىوس يرجي نل ةمداقلا رشعلا تاونسلا لالخ
 ام ف قوسلا تالوحتل رابتعا نود ةينقتلا تامولعملل
 تالوحتلا هزهل ةباجتسالا يف ,اساسأ برغملا بغري
 ةماه ةيفاضا ةميق تاز ةديدج تاجوتنم ريدصتب
 .لاقتربلا ريصعو بيلحلا تاقتشمو لفلفلاو دورولاك
 ىدل ةيزايتما ةلماعمب برغملا بلاطي الامجاو
 يتلا كلتل ةرياغم ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعومجملا
 .ندرالاو اطلامو رئازجلا عم ةعومجملا اهدمتعت

 اهب عيطتست ةيدام طغض ةقرو طابرلا كلمن له نكل
 .؟اهتارداصل دوشنملا زايتمالا ىلع لوصحلا

 عم تاقالعلاب ةفلكملا ةيبرغملا ةلودلا ةباتك طاسوا
 لوألا اهمصخ ناب ةعنتقم ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا

 ليفكلا وه ينابسالا رادجلا قرخ ناو ءاينابسا وه
 ؟فيك .يبرغملا بلطلاب قوسلا عانقاب

 ؟ ددنملا ةدقافنا يفلذ له

 ديصلل ىربك ةيقافتا ديردمو طابرلا نيب نا مولعم
 هايملا يف ديصلاب ينابسالا لوطسألل حمست يرحبلا
 براوقلا فالآب ردقي لوطسا وهو .ةيبرغملا ةيميلقالا
 تالئاعلا فالا هلوصحم نم شيعتت امك رخاوبلاو
 برغملا نيب يرحبلا ديصلا تاقالعو .ةينابسالا

 ىضتقمو ,ةرباع ةراشا اهل عستت نا نم ربكا اينابساو
 تعضخو .يضاملا يف ةديدش تافالخ تفرع اهنا لوقلا
 دقعاو ىنغا نم ريتعتو ,تايوستلاو تاسبالملا ىتشل
 نلعب مويلاو .نيدلبلا نيب يرويحلا نواعنتلا ِق تافلملا

 رظنلا ديعتس هدالب نا يبرغملا ةيسامولبدلا لوؤسم
 يهتنتس يتلا ؛ةروكذملا ةيقافتالا ديدجت ةدعاق يف
 نا يا :مداقلا (وينوي) ناريزح رهش يف اهب لمعلا ةرود
 تحضاأ يتلا اينابسا لوحتل عضخي نا دب ال ديدجتلا
 ىلعو .ةيئانث طورش ىلا ال ؛ةيبوروألا قوسلا يف وضع
 طورش ىلع لصحي نا برغملا لواحيس ساسألا اذه
 ءس.ب.١٠١ ةفيحص هل تهبنت ديدهتلا اذه .ةيزايتما
 ددهت يتلا راطخالاب هتمسا امع تثدحت تاب ةيديردملا
 هنع تلاق يذلا .ينايسالا يرحبلا ديصلا لوطسا

 يدي نيب :ةيسايس ةنيهر» حبصيس هناب ةفيحصلا
 .برغملا

 ةروكذملا لماوعلاو يصانعلا عومجم رابنعا نكمي
 تاقالع فلم لكشي امل يداملا راطالا ةباثمب هالعا

 ' ال ةيضراو .ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا عم برغملا
 هذهل ىرخألا هوجولا ىلع فرعتلل اهنم صانم
 ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهرهاظم يف تاقالعلا
 قافآلاو اهل ةرضاحلا تاروصتلا ىف اذكو ؛ةيراضحلاو
 يف هجلاعنس امم البقتسم اهيف جردنت نا نكمي يتلا
 0.مداقلا عوضوملا

 يسونسلا رمع

 ا - 1547 يناث نيرشت ١187 - ١٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 0 ا ااا ا م

 ةطلسلا ةيجاودزا تسكعنا ةسرامملاو باطخلا نيب
 لا بواب ا جو يجس اجو ع دم دحوم ا طوع وول ا ا ا و نو ل ا ا اج

 رفنلا اوراتخا ةعئاونلا
 تاباشتنالا مرسم ىلع

 ةيطارقيدا قب ةقدذح) رالغ ل ةدواحق ىقبت جب تارايخإو .

 212131113131110 ا

 نيرشت :دحالا موي نم ءاسم ةسزاسلا يف

 يف راتسلا لدسا .يراجلا ربمقون /يناثلا
 تاباختنالا ةيحرسم لوصف رخآ ىلع سنوت

 .ةيعيرشتلا
 ,حاتتفالا دهاشم تقفار يتلا ةرارحلا سكع ىلعو

 ةريخالا دهاشملا دوربو .ديدش دورب يف ضرعلا ىهتن
 ةرداغمل  ةلشافلا تايحرسملا ىف  ةداع عجري

 اوفرع ام اذا .ركيم تقو يف ضرعلا ةعاق نيجرفتملا
 يف ابيرقت لصح ام كلذو .ةياكحلا ةياهن اقبسم
 ةريخالا ةيسنوتلا ,تاباختنالا»

 ةيادبلا يف لسوت يذلا ةيبعشلا ةدحولا برح

 يمس ام تامئاق نهض روتسدلا بزح عم فالتئالا

 ةعضب يف هتامئاقب دارفنالا رثآ مث ,«ةينطولا ةدحولاب»
 نا دعب ءرطقلا نم ادج ةدودحم حاون يفو .رئاود
 راتخا :.«ءيرجلا» هضرع ةرتاسدلا ةدايق تضفر

 .نيمويب عارتقالا لبق ةظحل رخآ يف عقاولل عايصنالا
 اجاجتحا «تاباختنالا» نم باحسنالا نالعاب كلذو
 هتلمح ريس تلقرع يتلا تاليطعتلاو تاقياضملا ىلع

 عنتما يتلا لئاصفلا يقابب قحتلا اذكهو .ةيباختنالا

 نع اقحال رخآلا اهضعب عجارتو .ةيادبلا ذنم اهضعب
 .ةكراشملا

 «يطارقميدلا فلاحتلا» بحسنا نيح يفو

 دعوملا نم مايا ةريشع لبق (عمجتلاو يعويشلا)
 ىلعو :عبرالا هتامئاق نم ةثالث طاقسا ىلع اجاجتحا
 ةدحولا بزح ربتعا تاباختنالا نوناقب بعالتلا
 قيرط يف ةطلسلا اهتعضو يتلا ليقارعلا ةيبعشلا
 ايفاك ابيس ,هيحشرمل ةيئاعدلا هتلمحل يعيبطلا ريسلا
 اهنم تكتشا يتلا تاسرامملا نا ةقيقحلاو .باحسنالل
 لب .اقلس ةفورعمو ةرظتنم .«ةيبعشلا ةدحولا»
 عسوا لكشب ةقباسلا 8١ ةرود اهتشاع دقو ,ةدانعم

 .ةرملا هذه لصح امم فنعا امدرو

 ةديدجلا ةميدقلا سيلاسالا
 ةيلحملا تاطلسلا لجحؤت نا الثم كلذ نم

 يف رظنلا (...ةيلخاد ةرازو .يلاو .دمتعم) ةيموكحلاو
 لبق ةظحل رخآ ىلا ةضراعملا نع ةحشرملا تامئاقلا

 ةبا نم ةضراغملا نامرح فدهب ددحملا لجألا ذافن
 اكلتت ناكو .ةينوناقلا اهصقاون كرادتل ةيناكما
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 ةماعلا .ةاماتيتمألا 39د ف يف ةطلسلا
 ىتشب اهتلقرع يف مهاستو ةيئاعدلا تاناجرهملاو
 ةماقلا نكامالا راكتحايو :طوغضلاو بسدلاسالا

 نم رصانع فلكت نأكو ...ةصصخملا تاعاقلاو

 ةلبلبلا ةراثاو ةيغاشملاب ايشيليملاو تارباخملا
 لخاد .نايحالا ضعب ىف تامادصلا ىتحو .طغللاو

 تاهجلا لوخد ريربت دصق :ةضراعملا تاعامتجا

 « ءهطابضنالاو ءودهلا ىلع ظافحلل» ةطرشلاو ةينمالا

 .اهضفو تاعامتجالا فاقياب الا ةداع ءودهلا متب الو

 يف ةضراعملا تاكرحلا زومر ضرعتي ناك كلذ نم رثكا
 نم برد يف ءادتعالاو برضلاو ةقحالملل دالبلا ءاحنا

 «ةلوهجم رصانع» فرط نم ةملظم ةيواز وا بوردلا
 .عيسوتلا انئش ول ةليوط ةلثمالا ةمئاقو خلا ©

 .ةعطاقملا نع ثدحتت اهلئاصف فلتخمد ةضراعملا

 قتسدلا بالجاع امتحا :يريكسملا دما

 ا ااا عجب ولا ا ا

 و د01 0 0 ا ا 211111 00 ا 0
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 قباسلاك اهتوصب لذدت مل ...سنوت

 :هءانثاو عارتقالا ليبق اهسرامتو اهيلع عمجت لب
 اهزجعو ةضراعملا هذه بابغ ريغي فرتعت ال ةطلسلاو

 .«ةماهلا ةيطارقميدلا ةطحملا» هذه ةبكاوم نع
 نيفقوملا دحاب ةقيقحلا يف ىمعالا ذخالا بعصيو

 ريهامج يعو نا ىلا نيبقارملا نم ديدع بهذي
 نع طاوشابو ادج امدقتم ادب .لاحلا عقاوب نينطاوملا
 ةيسايسلا اهتالابم ا مغر يهف .ةضراعملا يعو

 ةقدلا نع ةديعب ماقرا :يلع نب نيدباعلا نيز
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 «ةماهلا ةطحملا» نم احضاو افقوم تذخنا :ةرهاظلا

 عارتقالا بتاكمل بهذت ملف .ةموهوم ةيمها ةيا اهبلسب
 تلخو .تانيعيسلا وا تانيتسلا قفدت هياثشب امب

 عارتقالا بتاكم

 .تاسسانملا

 فرط لك اهب معدي يتلا ةيوئملا بستلا نم كعدو
 يف اجرح دجي مل الثم ةيلخادلا ريزوف .ثدح امل همييقت
 ةرودلا هذه يف تغلب عارتقالا ِق ةكراشملا نا ديكاتلا

 مادعنا ازعو !!يباختنالا مسجلا نم ةئاملاب 83١41

 نماهددع عفترا ةريخالا هذه نا بتاكملا ماما ريباوطلا

 .ةنسلا هذه ابتكم ١51١1٠٠١ ىلا 8١ خاع بتكم ٠

 يف يناكسلا ومنلا ةيسن  رذغفلا هلو اعبط يسنو

 .تاونس سمخ

 نادازنلالا نع عجارن
 ةيلحملا مالعالا رداصم تعمجا ؛لاوحالا لك يفو

 يراجلا نيرشت نم يناثلا نا ةيملاعلاو (ةلقتسملا)
 لظعلاو داحآلا لكك نييسنوتلل ةبسنلاب ىضم
 ةحارلل سانلا ةماع اهيف فرصني يتلا ةيعوبسالا
 ..ىلاطيالا نويزفلتلا ةدهاشمو

 نيرشعو ةسمخو ةئاملا نأب ريكذتلل ةجاح الو
 ةيناملربلا مهدعاقم ىلا اويهذ مكحلا ةهيج نم احشرم

 .ةيوعص ريغب
 نع نالعالاو زرفلا ءءانع» نم غارفلا بقعو

 .قيلغتلا ىلا ةيسايسلا فارطالا تعراس .,جئاتنلا
 يلادلاو يعويشلا بزرحلا ريتركس لمرح دمحم ثدحتف

 نييطارقميدلا ةكرحل يسايسلا بتكملا وضع يزاجلا
 ١/ يف اهتقياس نع ةرودلا هذه فلخت نع نييكارتشالا

 ةيلقعل ؛:داع» مكحلا نا نع رخآلا ضعبلا ثدحتو
 لك كلذ ىفو .دحاولا بزحلا عقاوو دحاولا بزحلا

 عجارتو ,.«ةيددعتلاو حاتفنالا» ليقتسم ىلع فوحخلا

 هذه لثم يف ةرظتنملا ريباوطلا نم
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 تاقدلعتلاو فقاوملا هذه .ةقباسلا تامازتلالا نع
 ةطلسلا بناج نم ارظتنم نكي مل ام نا يقب ...ةرظتنم
 تفلتخا نا :ةيلخادلا ريزو اهب قلع يتلا ةيفيكلا وه

 دجي هحيرصت للحي نمو .ةيضاملا تاونسلا غيص نع
 ةيعرشل» ةقبلا رشي مل نا .اريبك اردق ءاكذلا نم هيف

 بزح» هنوكل الو ؛ةيخيراتلا يروتسدلا بزحلا
 ,«ءاهربكا و بازحألا قرعأ» هرابتعال ىنح الو :ةبيقروب
 «راتخا» بعشلا» : نا نع ثيدحلاب ىفتكا لب
 لح ىلع ةردقلاب دارفنالا مهيف دجو نيذلا نيحشرملا
 يف يومنتلا دوهجملا ةلصاومو ةيداصتقالا لكاشملا
 روتسدلا نيب طوطخلا ودبت ةغيصلا هذهبو !«دالبلا
 يف لاحلا وه امك ةيواستم اهناكو لئاصفلا يقابو
 اهجماربب سفانتت يتلا ةقيرعلا تايطارقميدلا
 ردقالا اهنم زوفي ةياهنلا فو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .رييستلا عقومب ردجالاو عانقالا ىلع

 ةسرامملا ةدحا ود
 تمت امك تاباختنالا وجو ةيلخادلا ريزو حيرصن
 انلعجت :ىرخا ةهج نم ايناديم لاحلا عقاوو :ةهج نم
 يف ءاهيف هيومتلل لاجم ال ةقيقح ىلا ةرورضلاب قرطتن
 بناج نم سركملاو نلعملا نيب ةسرامملا ةيجاودزا
 .ةطلسلا

 تاكرحت ىلع ةسارحلا تعضو .ميياتسا ةثالث لبق

 فو .يشونغلا دشار :سنوت يف نييمالسالا «ماما»

 ةعضب ىلع نجسلاب ماكحا تردض ريخألا عوبنسإلا
 يكريمالا ناودعلا دض رهاظتلا ةمهتب افوقوم رشع
 نيمتنم ةينامث مهنيب نم .ةقيقشلا ايبيل بعش ىلع
 ُِف اوناك مهلكو . «يمدقتلا يكارتش دل عمصمجتللا

 لجا نم يريتسملا مكوح يتلا اهسفن ةرهاظنتلا

 .اهيف ةكراشملا
 لاقتعالا اذامل :ةيضقلا عوضوم ف ةدع ةلئسا

 رهشا لبق يريتسملا ةمكاحمب عارسالا اذاملو ؟الوا
 تريثا اذاملو ؟نيمهتملا يقاي تافلم «تمان» امنيب

 ةغلاب ةمهب اهرما مسُحو :تاذلاب نآلا ةمئانلا تافلملا
 نم هياحسنا «عمجتلا» نالعا دعب , ةدودعم تاعاس يف

 ىضق اذامل دعبو ؟يعويشلا بزحلا ميم تاداختنالا

 هحارس قلطاو ةيربجلا ةماقالا مكح يريتسملا
 مث ؟ةكراشملا نع هتكرح عانتما دعب سوردم تيقوتب
 نمض حشرتلاب يكارتشالا عمجتلل حمس اذامل
 ,ةفورعم رئاود يف تاباختنالل ,يطارقميدلا فلاحتلا»

 ليكشت اهنم مهتب هرصانع ضعب مويلا مكاحت امنيب
 باوجلا ودبي ال ,ةديدع ةلئسا ؟هب فرتعم ريغ مدظنت

 ديجي يتلا ةروانملا يف نمكي باوجلاو .,ابعص اهنع
 يف رومضلاو ددمتلل لباقلا نوناقلا ىف و .مكحلا اهترادا

 زجعلاب ةضراعملا هلباقت كلذو .ةدحاولا ةلاحلا
 ينلعلا لمعلا تايدجيأب لهحلاو ماسقنالاو تمصلاو

 .ةيمستلا هذه تلضف اذا ءيطارقميدلا» وا
 ؛ءادج ةدودحم ةيمسرلا ةضراعملا ماما تارايخلا

 ىلع روثعلا نم اهل دب ال ءاهليصافت يف لوخدلا لبقو
 ةطلسلا ةيجاودزا عم يطاعتلا يف ةبسانملا لئاسولا
 اذه :ةرساخ يهف كلذ ريغيو .ةسرامملاو باطخلا نيب
 ةبعللا نمض دوجولاو رارمتسالا تدارا ام اذا اعبط
 0.ةفراولا «ةيسنوتلا ةبطارقميدلا ةقيدح» تحتو
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 جالحلا دمحم .د : نظنشاو

 ل اا ا وا

 تارباخملا ةئيهب اوعمسي مل نيذلا مه نوليلق "-
 نوفرعي نيذلا نكل (©.1.) ةيكريمألا ةيزكرملا | كفا

 مه (7.5.4) يموقلا نمألا ةئيه نع ائيش

 ربكأ يش ةريخألا هذش نا عم ...نولدلق آضيا

 اَذاو .أارطخ اهدشاو ةيكريدمألا سسحتلا تاسسؤم

 نمآلا ةئيق ناف ارايعم ةينازيملاو مجحلا انذختا
 ,ةيزكرملا تارياخملا ةئيه فاعضا ةسمخ يموقلا
 ةيكريمألا ةموكحلا نا ىتح ...ةيرس اهنم رثكأ يهو
 .اهدوجو ركنت ايمسر

 نمألا ةئيهب طيحب ىذلا ديدشلا متكتلا لئالد نمو
 نع ردص نوناقب نكي مل اهسييسات نا يموقلا
 تارباخملا ةئيهل ةبسنلاب لاحلا وه امك سرغنوكلا
 نمالا نوناق بحومب سرفنوكلا اهاشنا يتلا ةيزكرملا
 يرس يذيفنت رما بجومب نكلو - 14141 ماعل يموقلا
 .تانيسمخلا لئاوا ف ةيروهمجلا سيئر نع ردص
 بجي يذلا ةبزكرملا تارباخملا ةئده فالخ ىلع .كلذك

 ناف .ةيونسلا اهتنزاوم ىلع سرغنوكلا قفاوي نا
 ةماعلا ةنزاوملا قف ةنوفدم يموقلا نمآلا ةنده ةنزاوه

 دنب ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا ف رهظي الو عافدلا ةرازول
 .يموقلا نمآلا ةئيه همسا ًائيش صخي

 سسجتلا يهف يموقلا نمألا ةئيش ةفيظو اما
 اكريما ءادعا كلذ يف امب ...ملاعلا ىلع يتورتكلالا
 يهو !دارفاو تاكرشو بازحاو تاموكح .اهءاقدصاو

 تاطحم نم ةروطتم ةكبش لالخ نم كلذ لمعت

 .ءاضفلا يفو راحبلا يف و ضرألا ىلع دجوت عامتسالا
 تالاصتالا لك هذه ةيملاعلا اهتكيش ْق داطصت يشو

 نوفلتلا كلذ يف اميريثآلا جاوما مدختست يتلا ةيلودلا

 عونت نع ةركف ءاطعالو .ويدارلاو رادارلاو قربلاو

 درون يموقلا نمآلا ةكيه اهداطصت ينلا تالاصتالا
 ءامعزلا تارايس نيب ةيفتاهلا تاملاكملا :ةيلاتلا ةلثمالا

  7١ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١817 ٠١ يناث نيرشت ١143

 يجامع بحط علا رفا هيوم در ياابن وو ادخل ةرجب ماعوا و جدوو محم صاج تاجا اند ماملون نس نجحنا سنجل ماس اجب اوجرا جوج ووجه جنها نهتم مسحت واسس جت تجب جج

 تادايق نيب ةلدابنملا تايقرملا ,مهيتاكمو تايفوسلا

 :ملاعلا نادلب فلتخم يف ةيناديملا اهتادحوو شودحلا

 .ةفلتخم نادلب يف كوندلا نيب ةيقتاهلا تاملاكملا

 .اهتنحراخ تارازوو تارافسلا نيب تاملاكملاو

 ىلع ينورتكلالا سسجتلا اذه رصتقي الو

 ".نهوتلا نمألا ةتيه تِجوتم لاهم نم رثكأ قف اهلشف ضاقنا ىلع :يإ. يأ. يلا

 لمشت يموقلا نمآلا ةتمه نآل ,ةحوتفملا تالاصتالا

 ىلع راهن ليل نولمعي ةرفيشلا ءاربخ نم اريبك ازاهج
 يف ملاعلا راطقا فلتخم ف ةلمعتسملا ةرفيشلا زومر كف
 نمالا ةئيه ةدايق رقم يف كلذ متيو .ةيرسلا تالاصتالا
 ةمصاعلا يلامش تارتم وليك ةعضب ةعقاولا يموقلا
 تاكح يف يكريمأ بتاك اهفصو يتلاو نطنشاو

 ةرتتسم ةدرس ةقيدم اهنآي («زاغلالا رصق» ناونعب

 ةيالو بونج يف ؛ديم تروف» همسا شيجلل ركسعمك
 ةكئاشلا كالسالا نم رِحاوح ةثالث اهب طيحت .دناليرام
 .ةيقارملل نويزفلتلا تاريماك نم ةباغو

 ؟'لهحلا اذه االمل
 لشف ىلا ينورتكلالا سسحتلل اكريما ةحاح دوعتو

 ةقرس ةيلمع يف (©.1.4) ةيزكرملا تارباخملا ةئيه
 .يتايفوسلا داحتالا اصوصخ ,ةروطتملا لودلا رارسا
 ةيزكرملا تارباخملا ةئيه ةيلاعف اوسرد نيذلا عمجيو
 ملاعلا نادلب لغلغت يف يه ةيسيئرلا اهتازاجنا نا ىلع
 تالادتغالا رييدت ىلع اهئالمع لالخ نم اهتردقو ثلاثلا

 ةيسايسلا .بازحألل اهقارتخا ربع تابالقنالاو
 تاميظنتلاو ةفاحصلاو ةيركسعلا تادايقلاو
 بعالتلا ضارغأال ةقزترملا تاوقلا دينجتو ةيدعشلا
 ةثيه تزرحا دقو .ثلاثلا ملاعلا نادلن رئاصمب

 اذه يف تازاجنالا نم ديدغلا ةيزكرملا تارئاخملا
 يف ايمومول سيرتاب لاينغا تريد يتلا يهف .لاجملا
 ناربا يف قدصم دمحم بالقنا لاشفاو .وغنوكلا

 الاميتاوغ لثم ةينيتاللا اكريما يف ةيلاتتملا تابالقنالاو
 .اهريغو لليشتلاو

 نم ددع ىف تلشف ةبزكرملا تارياخملا ةئيه نا عمو

 نم ددع يف مكحلا ةمظنا دض اهنريد يتلا تالواحملا
 ...الوغناو ابوك ورع ةلواحم لثم) تالاحلا
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 يف اتسينادناسلا مكح طاقسال ةنهارلا اهنالواحمو

 عيمجت ىف ناك يساسألا اهلشف نا الا ؛(اوغاراكين

 .ينايفوسلا داحتالا نم تامولعملا

 سسجتلا ةكبشو يموقلا نمالا ةئيه تءاج انه نم
 تارياخملا ةئيه لشف نع ضيوعتلل ةينورتكلالا
 حبصتل تمن اهنكل .تامولعملا عيمجت يف ةيزكرملا
 دفرت يهو .ملاعلا ىلع سسجتلل يسيئرلا زاهجلا
 تارباخملا ةئيه لثم  ىرخالا سسجتلا ةزهجا
 ةمدخ ثادحألا عنص ىلع اهتردق ديزتل  ةيزكرملا

 .ةيجراخلا اكردما ةسايسل

 ريثكلا فرعي يتايفوسلا داحتالا نا ركذلا ردجيو

 اهيف نيلماعلا نم أددع نا نا يموقلا نمألا ةئيه نع

 نم ريثكلا مهعم نيلماح يتايفوسلا داحتالا ىلا اورف
 ادروك تاوق تلوتسا دقف :كلذ ىلا ةفاضألاب .اهرارسا

 سسحجتلا نفس ىدحا ىلع ١4958 ةنس ةبيلامشلا

 اهمقاط لك تلقتعاو يموقلا نمألا ةئدهل ةعبانقلا

 ينايفوسلا داحتالا يف نا امك .اهتزهجا ىلع تلوتساو

 «ديصلا براوق» نم الوطسا كلتمت اهل ةلئامم ةئيه

 رحبت ةينورتكلالا عامتسالا ةزهجاب ةوشحملا

 اهريغو ةيكريمألا ةيميلقالا هايملا برق رارمتساب
 .رارمتساب

 لامعا ىلع نيعلطملا ناكريمألا هايشحب ام رثكاو

 عامتسالا ىلع اهتردق وه يموقلا نمألا ةئيه

 ىلع ةيهانتماللا اهتردق يلاتلابو ةيلخادلا تالاصتالل

 نمآلا ةئده نا ضعمبلا دقتعيو .يلخادلا سسجتلا

 يتلا ةيلخادلا تالاصتالا ىلا العف عمتست يموقلا

 وه فوختلا اذه ردصمو .اهردصم يف ةلودلا هيتشت

 ال يموقلا نمألا ةئيه اشنا يذلا يذيفنتلا رمألا نا

 أشنا يذلا نوناقلا لعفي امك يلخادلا سسجتلا مّرحي

 يزذيفنتلا رمألا ناف كلذك .ةيزكرملا تارباخملا ةئيه

 نع تامولعم يا ءاطعا نع عانتمالا قح ةئيهلا يطعي

 تريتعا تلخ تاونس عضب ىتح اهنا ةجردل ..اهسفن

 ةئده سكع ىلع ..ةينمأ ةفلاخم اهمسا ركذ درجم

 ةنجل ربع - سرغنوكلل قحي يتلا ةيزكرملا تارباخملا
 لوح مهباوجتساو اهنع نيلوؤسملا ءاغدنسا  ةصاخ

 .اهلاوما و ةئيهلا تاطاشن

 يتلا ةديدشلا ةيرسلا نم مغرلاب هنا لوقلا يقب

 ضعب عم نواعتت يهف يموقلا نمآلا ةئيهب طيحت
 ديدعلا كلمت اهنأل كلذو ,ةيبنجألا تارباخملا ةزهجا
 ءاحنا ىتش يف ينورتكلالا سسجتلا تاطحم نم

 ايناملا و ايكرتو برغملا يف ةيسيئر تاطحم اهلف .ملاعلا
 نم اهريغو نيبلفلاو نابايلاو ايلارنساو ايناطيربو
 ةقيثو ةلض ىلع اهنا فورغملا نمو .ملاعلا نادلب

 تامولعم دجوت ال هنا عمو . ةيناطيربلا تارابختسالاب
 طمنلا نا الا ؛بيبا لت نيبو اهنيب نواعت نع ةديكا
 نا ىلع لدي «ةيليئاريسالا»  ةيكريمألا تاقالعلل ماعلا

 .يموقلا نمألا ةئيه نم نيديفتسملا ربكأ نم بيبا لت
 ةنياهص نم ديفتست :ليئارسا» ناو دب ال كلذك

 نمو .يموقلا نمألا ةئيه يف نولمعي نيذلا اكريمأ
 يف نولمعي اكريمأ دوهي نم اريبك اددع نا ىلع لئالدلا

 ناكس نيب دوهيلا ةبسن عافترا يه يموقلا نمألا ةئيه
 ةنيدملا اهيف دجوت يتلا ةقطنملا ..دناليرام بونج
 نمألا ةئيه غامد يه يتلا ءزاغلألا رصق» ةيرسلا

 [].يموقلا
 يللا اا

 [  مان من نام ممتع - 3

 ةانق ميمات ىلع اماع نيثالث رورم ىركذ يف [ 1
 نماضتل ةيرصملا ةنحللا تمظن سيوسلا

 ىلا تحجن ةودن ةيويسالا ةيقيرفالا بوعشلا
 تايركذلا رارتجا ةلحرم نم تالفالا يف ريبك دح

 رضاحلا لجال سرد يعو ىوتسم ىلا تعفتراو
 .ليدقتسملاو

 يتلا ةيملاعلا ءامسألا نم ددع ةودنلا رضح

 ةمزا ثادحا رخآب وا لكشب تشياعو تمهسا
 دودح اهريثأت زواجت يتلا ؛ ”١96 ةنس سيوسلا
 هلك ملاعلا ىلا ةيبرعلا ةمالا

 قباسلا يناطيربلا ةلودلا ريزو ءاج ارتلكنا نم
 اهب رادا يتلا ةيفيكلا نع ثدحتيل غنتان نلوتنا ريس
 يناطيربلا مدق كلذك .سيوسلا ةانق ةكرعم :نديا»

 نع ثدحت يذلا قباسلا لامعلا بزح ميدعز توف لكيام
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 اسنرف اما .سيوسلا ةانق ةمزال ةيبوروالا ةيؤرلا

 ملكتي نا ضورفملا نم ناك دقف ةمزالا كلت نم اهفقومو
 دنومول ريرحت سيئر  نايلوج دولك بتاكلا هنع
 مالكلا الضفم ناونعلا اذه زواجت هنكل ,كيتامولبيد
 اههجاوت نا نكمي يتلا ةديدجلا رامعتسالا لاكشا نع
 ىلع ازكرم ؛ثلاثلا ملاعلا يف ىرحا قطانمو ةقطنملا

 برح وا ...سيوس ةمزا يفالت ةيفيك ىلع لاؤسلا
 ريسغ اشاقن ةيؤرلا هذه ترجف دقو .ةديدج سيوس
 لخدملا يهو :ةمكارتملا نويدلاو ءابعالا لوح ءىداه

 نم لك ةودنلا يف ثدحت دقو .دقعلا اذه ةازغل ديدجلا

 ادفاربلا ةديرج ريرحتو ةرادا سلجم وضع وكشنميد
 يصربقلا ناملربلا سيئر سديرازال سوسافو ةيسورلا
 .ايقيرفاو ايسا بوعش نماضت ةمظنم سيئرو قباسلا

 ةودنلا نا لوقلا نكميف يرصملا ىوتسملا ىلع اما
 ,نييرصملا نيافقثملاو نيركفملا نم اددع تبطقتسا

 ةيشقانملا وا ءقارؤالا ميدقت نيب مهتاماهسا تحوارتو

 دمحم يفاحصلا بتاكلا حتتفا دقو ...ةعباتملا وا

 ةيفيك نع ريصق ريغ ثيدحب تاسلجلا لكيه نينسح
 نكي ملو ةانقلا ميمأت ةكرعم رضانلا دبع لامح ءادا

 سوردو ناعمل لثمت امناو تضم تايركذل اثعب هثيدح

 سيوسلا ةكرعم مايأف لبقتسملا اميرو رضاحلا بل يه
 مايالا» ىنعم .هريبعت بسح اهيلع قيطني ميماتلاو
 لعف سردلاو سورد ىلا لوحتت «بهذت الو ءيجت ينلا
 لكل هل ةياهن ال سرد سيوسلاف ,لبقتسملاو رضاحلا يف
 ...الؤا يبرعلاو يرصملا فرطلاو فارطالا

 لؤاستلا اذه لكيش حرط دقل ؟نآلا سيوسلا اذامل

 :هلوقب اضيا هيلع بيجيل
 لوحت ةطقن تناك سيوسلا نا فرعي هلك ملاعلا نال »

 نم اريثك نا لوقلاب فزاجا دقو ؛هلك ملاعلا يف ةيسيئر
 اهمسر ىرج مويلا :ةيسايسلا ملاعلا ةطيرخ حمالم
 «سيوسلا مايا

 ررحتلا ةكرح يف ةزرابلا ةمالعلا يه سيوسلاف
 دناليمكام دلوراه نا كلذ ىلع ةلالدلل يفكيو .يقيرفالا

 يسايس ركذ هل قبي مل نديا بقعا يذلا ءاررولا سيئر
 ينعي ناكو رييغتلا حاير نع يخيرانلا هباطخ ريغ
 ,ايقيرفا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمالا اياقب ةيفصت
 دقف ةينيتاللا اكريما يف اميظع سيوسلا ماهلا ناكو
 رصمل يثالثلا وزغلا رابخا عباتي ناك هنا ورتساك ىور
 ناك اذا :الئاق هلاجر ف بطخيو هل بعشلا ةمواقمو
 نيتيروطاربمأل يدصتلا عاطتسا دق رصم بعش

 روتاتكدل ىدصتن نا عيطتسن الفا ؛ةعبات ةلودلو

 ؟,عبات
 تضخمت قئاقح هامسا امل لكيش لقتنا كلذ دعنو

 تالمحلا رصع ىهتنا هنا اهنمو سيوسلا ةمزا نع
 . ةيوونلا برحلا ةلاحتسا تدكاتو ةيبرحلا

 ثدحت ةوقلا مادختساو سيوسلا ناونع تحتو

 ازكرم سيوسلا ةكرعم دوهش دحا يديوه نيما ديسلا
 يف ثدح امو .ةسايسلاو ةوقلا نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلع
 .راطالا اذه جراخ سيل سيوسلا

 يلودلا نوناقلا ىراوت ثيح قرشلا ةقطنم يفو
 قح نم حبصاو ةيميلقالاو ةدلودلا تامظنملا تلكاتو

 تحت ادسأرو ابقفا ةيسايسلا دودحلا قارتخا لودلا

 ف نوكي نا دب ال ةيلودلا تامظنملا رصبو عمس
 ةدعاق يهو .(ةسايسلا يف ةوقلا مادختسا) انرابتعا
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 لوا يف ةيقارعلا 0 1 ركذتي نم
 ةرينلا كلت اهعم ركذتي ناو دب ال .برحلا مايا
 ةهابتنالا كلتو ؛ءاهب تغيص يتلا ةيلاضنلا

 قلطنم نم يقارعلا عراشلا تمع يتلا ةيلاعلا

 يتلا ةيبرعلا ةيروثلا ءانبلا ةيرجت ىلع صرحلا
 مايا لوا يف و ءنيدفارلا ضرا ىلع اهحمالم تفشكت
 :لاسيو يقارعلا نطاوملا فقي نا ايعيبط ناك ؛برحلا
 ةمهملا هذه يف نيرخآلا برعلا نم اذعم نوكيس نم
 نآل سيل .هقح اذه ناكو ؟نوكي نل نمو :ةيريرحتلا
 ةيسوجملا ةهجاوم ىلع هدرفمب رداق ريغ قارعلا
 ىلع ةيروثلا هتيرجت ءانبل هيعس نآل لب ,ةديدجلا
 دي» راعش ناكو .ساسالا يف ايموق افده ناك هضرا
 ىلع صرحلا ىنعمل ايظفل اقوطنم «براحت ديو ينبت
 هب دصقي ملو :غارف نم تاي مل ...ةروثلا ةريسم
 اهاياضق ريغ اياضقب ةينطولا حورلا لاغشا
 ناك اميرو ءلعفي نا ضعبلا داتعا امك :ةيساسالا

 رثاتست .رصعلا ةطراخ ىلع ديحولا دلبلا قارعلا
 لك نم نيبقارملا مامتهاب هيف ةيمنتلاو ءانبلا ةكرح
 ةيلاعلا ةيلاتقلا حورلاب مهمامتها لثمب .تايسنجلا
 دودح يه يتلا .مهضرا نع عافدلا يف نيبقارعلا ةريغو

 .ةيقرشلا برعلا
(0 

 لبق دادغب ىلا مداقلا رظن تفلتسب اف لوا ناك
 .اهيف عراوشلا ةفصرا فضرل ةطشن ةكرح :برحلا
 بوكر تارايس نوكلمي ال نيذلا دارفالا ىشمم يشو

 نا مداقلا اذه عسوب ناكو .اهسفن عراوشلا فصر لبق

 ريغصلا لمعلا اذه هيلع يوطني ام اعيرس بعوتسي
 نم ماع دعبو .الوا ناسنالا يهو .ةريبك تالالد نم
 اهقاطن عستا دقو فصرلا ةكرح هتفلتسي ناك :برحلا
 زآ يف ةريغصلاو ةريبكلا ءايحالا عراوش ىلا تدتماو

 تقو يف ةثيدح ةيبرع قرط ةكبش ربكا دتمتل .دحاو
 بايسناو اهميظنتو عراوشلا ةعس تناكو .يسايق
 مهتنيدمب مهزازتعاو نييقارعلا رخف راثم اهيف ةكرحلا
 .برحلا محر نم قلختي يذلا مهنطوب

 مادص نا نع اثيدح نويقارعلا لدابتي قارعلا يفو
 .,دادغب ةمصاعلا ديدجتل يل ود ءاطع حرط نبيح نيسح

 ءاصقتساو تاسارد دعب ةيملاع تاكرش تس تلصوتو
 اتقو قرغتست فوس ةمخضلا ةيلمعلا هذه لثم نا ىلا
 بناوج عيزوت ىلا ىدتها ءاماع نيثالثو تس نع لقيال
 زجنتل ءدحاو تقو يف تسلا تاكرشلا ىلع ةيلمعلا هذه
 ىري نا ءرملا عسوب ناكف .طقف تاونس تس يف اهلك

 اهؤانب داعيو مدهتل اهنيكاس نم ىلخت اهلماكب ءايحا
 مدق ىلع يرجي عراوشلا فصرو .ثيدح زارط ىلع
 يراجملا تاكبشو ةمخضلا روسجلا ماقتو .قاسو
 حالصتسا ىلوتت ىرخا تاكرشو . ةمهلا سفند

 تاكرشو .ةيغاطلا ةيلمرلا ةحاسملا رهقو يضارالا
 نم ردقلا سفنب ىلودلا مادص راطم ءانب لمكتست
 ؛هعون نم اديدج ايرامعم اراجنا ميقن تاكرشو .ةمهلا
 ,لوهجملا يدنجلا بصنو ديهشلا بصن وهو
 لك .لوالا زارطلا نم ةقهاشلا قدانفلا ميقت تاكرشو
 ةيضرا ىلعو .دحاو تقو يف هيف لمعلا يرجي ناك اذه
 ,ناودعلا ةهجاوم نع ءانبلا اهلغشي ال ةهبتنم ةيقارع
 يف ةبورعلا راطقا نم يبرع فلا ةبارق لابقتسا نعو
 هيهاقمو قارعلا عراوش مهب جعت .دحاولا مويلا
 ام ةيبعشلا قدانفلا نم قارعلا فو .ةيبعشلا هقدانفو
 ددع ثلثو .يبرعلا نطولا لك يف اهتاليثم قوفي
 ةرم قارعلا اوراز دق اونوكي ناو دب ال يبرعلا بابشلا
 ".ةيضاملا تسلا تاونسلا ةلبط لقالا ىلع نيترم وا

 هتوخن دقف يمسر عقاو ةواشغ اوطقسا :برغلا نوعوطتملا
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 ناو دب ال :برحلا لبق دادغب ةدهاشم هل ىنست يذلاو

 ةخماش ةريبكلا ةيبرعلا ةنيدملا كلت تناك فيك ركذتي
 تاراعشلا فالآ ...بيهملا يلامجلا اهقنور ىف لفرت

 اهيلا تفيضا يتلاو ةضبانلا ةيبرعلا ةيروثلا
 يف ريفاونلا فالآ ,ناودعلا هجو يف دومصلا تاراعش
 برع ةداق ءاسسا يتلا ةريهشلا اهنيدايم

 ةيئوضلا تاراشلا فالا ةيبرع ندف ءامساو

 دادغب لدل ليحت ...ةئلألتملا ةيهازلا اهناولاب ةمخضلا
 .ةلجد تاحفص ىلع اهراونا سكعنتو :ليمج راهن ىلا

 حرفلا كالتماو ةروثلاو رعشلاو بحلا رهس دنميو
 ,دوعلا ةيرط ةنيدم نكت مل اذه مغر .ءايشالا ةدالوو
 نيحف .بعص فطعنم لوا دنع رسكنت نا نكمي :ةوخر
 لوحتو .دجلا بوشب اهبوث تلدب ءبرحلا تقلطنا
 نيذلا ىلع اهممح بصت دورابلا نم لابح ىلا لامجلا

 تقشناو ٠ اشاشعا مهسوؤر نم نيطايشلا تذختا
 عافدلا تاباشو بابشو لاجر نع ةاجف عراوشلا
 فلخ نم ةديدجلا ةيقارعلا ةايحلا نوسرحي يندملا
 ىنغتت لافطالا رجانح ترجفتو ؛ةهبجلا ىلع نيلتاقملا
 ,ناودعلا ىلع ةروثلا اهناك ...ةبورعلاو قارعلا دجمب
 نم تذختاو يقيقحلا اهرود ةفاقثلا تفشتكاو

 ةباقرلا ريسا نم اهتالفنا ةدام ديدحلا يقارعلا قلختلا

 3 بيرغتلاو

 ذنم نييقارعلا نيفقثملا نم ةنجل ىلا تدنسا نيح

 ةيناثلا ةيسداقلا نع ليق ام لك عمج ةمهم ماوعا ةثالث
 ةلكشملا تناك ؛اهدحو ةيقارعلا تالجملاو فحصلا يف
 ؟اهتمهم ةنجللا !ديت نيا نم يه

 نم ما ؟ ء١١ مقر يقارعلا يركسغلا نايبلا نم له

 - 1. ه1 ملا نمط معمم 15

 وا ةهبجلا نع يفاحص قيقحن وا ةصق وا هديصق لوا
 اذاو ؟ةرطاخ وا ةيحرسم وا ةينغا وا لتاقم عم ةلباقم

 كوكشم رما وشو كلذ يف حجنت نا ةنجللا تعاطتسا

 نع ردص ام لك ليجستل يفكت ناجللا نم مكف هيف
 هئاسنو هلاجر نع كيهان .ةمهدحو قارغلا لافطأ

 تفته هيارت نم ةنفح لكو .هلوهكو هتاباشو هبابشو

 .ةلوطبلاو بحلا يناغا مظعاي

 لمق ام لك رصخ ىرخا ةنجل ىلا تدنسا اذاو

 ةلباق ريغو يه ةريثكف ...لادج الب بعصا نوكتس
 ترجفت يتلا ةطبارملا ةيبرعلا ةايحلا روص رصحلل

 .نيدفارلا ضرا ىلع
 ع

 يف اشنت ةراضحلا نا» برغلا ةفسالف دحا لوقب

 حور اهلعل ,ةريبك حور اهيف ظقيتست يتلا ةظحللا

 ضوهنب اناذيا ةيناثلا ةيسداقلا تناك لهف ...ةمالا

 ؟رصعلا ةهجاوم يف ةيبرع ةراضح
 يف نويقارعلا حجن امل .ةريبكلا ح ورلا هذه الول هنا

 دييشتلاو ءانبلا ف ةمخضلا مهمالحا ليوحت

 ؛يدحتلا عباط لمحبي سوملم يلمع عقاو ىلا ةلوطبلاو

 ةركاذلا ظفحتو .قحلا باحصا ةميش يدحتلاو

 يدحتلا روص نم فالآ لب تائم بلق رهظ نع ةيبرعلا
 يف فقاوم نم برعلا ههجاود ام بغصا يف هلاكشا لكب

 .ثيدحلا مهخيرات
 برعلاو نييقارعلا بولق نم لعجي نيسح مادصو

 :ةديدجلا ةيسوجملا رانلا ةهجاوم يف هتيالو ناطلس
 دعاصتتو ةيقارعلا ةيركسعلا تانايبلا ىلاوتتو

 .اهرئاتو

 دج نا لاقيس .ةديدجلا ةيسداقلل خرؤي نيحو
 يف هل حينا نا ىلا :ةرساخ كراعم يف اليوط هبررغ ايبرع
 برعلا كراعمب اهجئاتنو اهحورب ةهيبش ةكرعم
 ,ةنماكلا هتوق رس فشتكي نا .مالسالا ردص يف ىربكلا
 تالصلا ىوقا دقعيف دودقلا لك نم هاوق ررحتت ناو

 نمز نع يكحت تلازام ضرا ىلع خيراتلا نيبو
 اهؤانبا لمحيو ؛قارعلا ضرا يه .ةيبرعلا داجمالا
 عستتو .رصعلا ةعاطن اهلطت مل ةيبرع ءامساو اميش

 يسوغ عوطتم كلا نيني ىجتل ةيكارعلا برحلا
 نم ةيسايسلا ةقرولا اوطقسا ,ىتش راطقا نم اوعاج
 يبرع عقاو ةواشغ اهعم اوطقساو 19 مهر تازاوج
 هيبه نكل :نييراكتم قارعلا !وقرطي علا.هتوخنا نقف
 ايرع ءانبا اوسيلا ...اهيف طارخنالاب مهترغا برحلا
 ؟برع دادحا بلص نم

 .مادص شيج هيلع قلطا يبرع شيج مهنم لكشتو
 ناكو .:ةهبجلا ىلا مهرفس زاوج نع دحا مهلأسي مل
 قارعلا مهلوخد لثمب يقرشلا رانلا طخ ىلا مهروبع
 يف ينطولا سلجملا ءاضعا عمجيو .رفس ةريشات نودب
 لاني نم لكل ديهشلا بصن نوكي نا ىلع يارلا قارعلا
 رصتقم سيلو .ةيقرشلا ةباوبلا ىلع ةداهشلا فرش
 .مهدحو نييقارعلا ىلع

 نا :دهشالا سار ىلع نلعي نيسح مادو

 هيف لضفلا دوعي ةضورفملا برحلا هذه يف انراصتنا
 .نيريخلا برعلا لك ىلا

 ىقرت ال شياعت نيناوقو ةيتايح اميق برحلا دلتو
 ..ةدرابلا ةوخرلا ةايحلا نيناوقو مينق امهاوتسم ىلا
 [.العف داحمألا ةفئاص برحلاو

. 
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 لا 59 / يللا رت 5 ايف 00 5 رقت 1 ٠
 ظ  .ةيسارسلا هتاءاقل عيمج يف : .ريقص سرطب كءارضتا ينؤراملا كردرطبلا صرح .
 0١  هناو ,نيينانبللا مسان ثدحتي هنا ديكاتلا ىلع .سيرابو ناكيتافلا يف ٠ ,ةيمالعالاو

 لا ةلوجلا لمحم ةليصحو' .هتدابسو .ناننل ة ةدحو لجا نم اعيمج مهملا هجوتي

 |( . نانبل ةدحو ىلع تزكرت .كريرطبلا نم ةبرقم طاسوا اهتزجوا امك. :سيراب و ناكيتافلا
 لاا يحيسملا يمالبسالا كيكنلاب :ةصاخلا هتيوهو .ةيلودلا هدودحج ةنايصو هتدايسو

 00 تانعامتجالا يق ,اثدحتم 2 دروسا عم نأ وج نسحب تاقالع قيقحتل هقوت 3و ِك ارتشملا 0

 . 1 لف ةرسؤابو تسيل تاماسقنالا» نأ يلع قو .ةيجراشلا تاريثالا نع يعمل 08

 ١ يب هريرطبلا تائداحم نم اهساو ازييح تلتحا ةيجراتخلا تاريثاتلا ةناسم 00

 : اما .نييتانبللا ىلع ريثاتلا يف اهرود ىلا هيزيلالا رضق حيملت ليلدب :سيرابو ناكيتافلا 1 نا"
 | هذه نا دكؤملا نكل :نامتكلا يط تبقب ةلأسم كلتف .تازيثاتلا هذهل دح عضويس فيك ١ | ةنفالث

 .قرملا نوكت .كقاو ٠ :ةيلشارسا» ةيتازردا  ةيروس : :يهو «,سوؤرلا ةئثلذم: تاريثاتلا .:

 / 5 نإذ كريرطدلا .لوق ليلدب ينيطسلفلا ريخاتلا نه ثيدحلا اهمف يرجي ل يذلا: ىلو الا : 0

 ١ ::نانبل يف ةيوق ةلود مايق دنع. هتجلاعم نكمي عقاو نيينيطسلفلل ةفيثكلا ةدوعلا | |

 ١ - يلودلا نمالا سِنجم رارق ذيفنت ىلع كريرطيلا رصا دقلف ؛ىرخالا تاريثاتلا ىقبتو
 : دودج يتح موراوطلا تاوقرشنو ؛ ,بونجلا نم ةينويهصلا تاوقلا باجسناب يضاقلا

 1 .هذطقنت ىلا اسنرف تعس ام وهو .ةلتحملا نيطسلف عم نانبل ١
 سيئرلا لؤحت ذا .ءافكنالا ةلحرم يف هنا ودبدف :يروسلا ماظنلا ريثات ىلا ةبنسنلامو يلا

 0 .ةظحل ةبآ يف ىواهتت دق ,,ةعاّرف» درجم ىلا ةيبوروالا لودلا ضعب رظن يف يروسلا ||(
 "0 ' يف لخآ ىلا: لوصولا بعيصن هنأ .نودقتعم .هتلوج 35 كريرزطملا اوقفار" ”نيذلا ضعبو 1

 نم ةيشخ نود نم ::لمدلا» اقف نم 5 الو .ةطلسلا يف يرونسلا سيئرلا مادام .نانيل [ هب

 لماعلا ىلع ابلس سكفني نا .هثودح لاح يف كلذ ناش نمو :ةيروس ف غارف يا ثودح ([1[
 ةيروس لالخ نمو ' :ناذجل ٍِق يبرعلا لدلعلا مضلا املك: وجا رقي فوس يذلا 6 : 00 ا

 1 ةيجراخلا تارئيثاتلا فكو .نيينانبللا :نيد نزاوتلا ةداعا ف يه «نذا .ةلاسملا ٠ ل

 0 | ةداودو يديه تاروطت راثقتناب تقول عدحياو 0 منع 2 يأ ينل

 0 | نا ل يلو قن قشمد اذل .ءابورواوطسؤالا قرشلا 59 نرعلا نيحاسملا عم نماضتلا» ةملعنم نما انئاطنا اهاقلتت“
 ا 0 تدده دق .اهل نايب رْخآ يف ةمظنملا تناكو. .ايناطيرب عم اهنماضت يف :دعنا بهذت نأ

 أ - 0 ودنع نيفز !رس .ةيلاطيالا تاطلسلا .قلطت مل ام .ءام برضلاب» .

 ْ 0 لقتعملا تادبع ميهاربا عروج ا 0 6 سيكرت د ب مروسلا ناسالا ُ ل هر / رعب

 مح يدلا يوادنه رازق قيقتلا قاتحت :ةيبرقلا ةيئامالا ةمضاعلا لتم اضيا امورو : مالا نوؤسش لوؤسم ةرايز ىلع يبوروا لوؤسم عابطنا يبرع يقاحص لقت |
 ١ يتلا ةشقلا يه هتيضق تناك اذاف .ةنس 40 نجيسلاب يناطيربلا ءاضقلا هيلع لله قصمت  ١ | ىلا ناغيز دلانور يكريمالا سيئرلل ُثوعيمك نيلرفكم ترب ور قباسلا .يموقلا

  ] 012 01ببسلا اضيأ هقيقش ةيضق نوكت لهف ةيروسلا  ةيناطيربلا تاقالعلا ف ريعبلا رهظ - | هقيلعت حرشو .«نوسرضي ءانبالاو مرصحلا نولكاي ءابآلا» :هلوقب ناريا 1
 | ؟ةيروسلا - ةيئاملالاو ,ةبروسلا - ةيلاطيإلا تاقالعلا روهدت يف ضعب دم يف و :باهرالا معد يف اييدلو ةيروس ةكيرش ناريا نأ نم مغرلاب» :هلوقب 0 0 3000

 00 .نمراعلا يف .:ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود ةيجراخ ءارزو عامتجا نا ا 21 نمث دصحت :نآلا اهدحو ةيروس ناف حالسلاو لاملاب ,نانيل:يف ةيفئاطلا تايشيلمملا 00

 ام ؛نآلا راثي امرطخاو .ةريثك ةلئسا ىلع بيجي فوس .يلاحلا ربمفوت /يناثلا نيرشت 2 ٠ . ةئيطخ اعبطو.ايبيل اهلبق نم هتدصح دق تناك نا دعب .ينازيآلا باهرالا عم اهفلاحت

 . ىلع لزن باقعلاف .هنلع باوخلا ينزروالا يسم وابالا فرب يذلا لاؤسلا 00

 0 ,ةينيطسلفلا رسرحتلا ةمظنم هقش يف و ؛نانبل يف دسا ظفاح يروسلا سيئرلا دا
 نكل ؛يموقلا فارحنالا: يراوتو ةريبك . ,قارعلا يه ةيبرع ةلود دض ناريا عم هفلاحت ا

 نئاسهرلا زاجتحا قف يرؤسلا ع سيئرتلا تفاح 4 رولا يه ةيئاربالا اكسل

 :تامولعم ثبدحتتو . يل ودلا قفالا يف ودبي امك . ,دعاصتي فوس وهو. ,يروسلا سيئرلا

نع ةيساع ونبذ : ل 50
راخلا ةرازو نا 

اوت ..ةيئاطيربلا ةيبج
ا اهيولسا لص

 ١ 1 ' عاجقال يرسبل

 ] .ءودهو ءطب يف نأو .هتطتخا يذلا قيرطلا ىلع ريدسلا يف .نييبوروالا اهئافلح 201 0١
 :ةيرونسلا ب ةيلاطيالا تاقالفلا نأ :ةيبوروالا ةيسامولبدلا: .سيلاوكلا ضعب قد.

 0 :ءاهقم رواجتلل بركلا نسلبارمو قم

 "0007 يركسعلا قحلملا ةلئتق نم نينثا نا ٠ :يضاملا عويبسالا ِق ةيسنرفلا فحصلا ور :

 0 .ةلمح ناو :نالقتعم امه :توريب: نم ةيقرشلا ةقطدملا. ,يف رييتوغ لينولوكلا يسنرفلا 5

 01 ,ةيسنرفلا تاطلسلا ىلا امهميلست لاح يف و .ثلاثلا لاقتعال لصاوتت ةعبساو شيتفت
 ْ ' . ..ةيتويث ةلدا اهيدب نيب حبصا يتلا ةعبارلا ةيبورؤالا ةمصاعلا سيراب نؤكت

 تازابتماب عتمتت :ةيروس عم يجينارتسا فلاحتن ةطدترملا نارما نا بيرغلاو
 تقف نقعل ةيراجتو ةيمالعا بتاكم ةيناردالا تاطلسلا حتفتف :ندنل يف ةصاخ : 0
 000[  اناملف.ىرخا ةيبرغ مصاوع ىدل ةصاخ ةلماعمب اهيف عتمتت يذلا تقولا يف حالسللا 1

 0 ا "ايناطيرب عم ةيسامولبدلا اهتاقدلع عطقتو .ةيرونس عم ناري نماضتت مل
  0| 3١:عطقت نا لبق . ةيروسلا  ةيناطيربلا تاقالعلا اهيف ترم يتلاب ةهيبشلا ةلحرملا يقرمت | | ئ ؟ناريا نود نم ةيروس بقاعت 0 .

 ينل تاددهتلا لظ 0 دميتسملا ف نمو قب 2 ةيسانولبدلا م ندشلا "ا 1
 نانبا يف طروتلاو يداصتقالا رايهنالا ببسي لكاتف اهماظن' نآل :لوقي ضعبلا ..

 2 ااا 0 . ةينيطسافلا ريرحتلا ةملفنم نوؤبتو ا برحؤ



 يداصتقالا حالصالا جمانرب مامتا ةرورض..
 ال نا :يعيبطلا نم كلذلو .هب تادم يذلا

 .ةنسلا هذش يف ةيرازو تاليدعت ثدحت

 نع ةرهاقلا إ ةريثك ءابنا.تددرت دق تناكؤو

 5 تاليدعتلا لوضِح برق

- 
 | قيل يزولا ننبسا نويل يرجي" ةيلرلا

 ضعيب ةيرس تالايمصتا رملا لاشيف

 يف نيدوجوم لا نيينانبللا نييفاصصلا

 مديرج رادصا ةداعال .ءاسوروا .

 ' ىلا تلوحت دق تناك يتلا «ةيروهمجلا»
 امدنع :ةيناثدللا تاوقلاد ل يسابس ربنم
 روس ب .اهلراسيكر ةقيبج ليا ناك.

- 1 00 ٠ | 

 دلا سيئرل قباسلا
 ظ ا يسجل ل ةنشالثلا اجلو

 ' ديرني رملا نا ؛ةيبزغلا ةعيلطلا» » تملعو

 ْ نأكو: |ور16 ماع ري :
 0 يننيينل الادمن اونا ةيلج عنا ورح قرم

 يق .ةيروسلا تارباخملا ةزهجا عم نواعتلا

 ٌ رقرجلا " نييئانتللا نييفاخضلا حا :ضقفر .

 يوغا ال يتنارا :هلوقب ملا هيلا همدق يذلا ا
 3: رع سيب دم د توج يح

5 2000 ١ 

070 
 ْ ينكتب يدتهاجمب ةسلنفه تذافاا ظ

 ىرخا ةيناريا اندمو نارهط نا ةضراعملا '
 تدهش اذق :ناريشو زيربتو دهشم لثم |

 تارايسلا وقئاس اهذقن ,ةداج تارهاظت

 3و. .نيؤان

 دزحمل لأ صصح 0

 | داكت ناريا نا: املع .لمعلا ةدنم يفكت

 | نيقئانسلا نإ ةبمظنملا نت |
 | هل ٠ يي د ويعم ف 50 "ا

 ذا :ماخلا طفنلل ةدروتسم ةلود ىلا لوحتت+
 ذيب (ك 0 لييتريادنلا 1١١ يلاوحخ دروتست اهنا
 'م.ايموؤي

 * ْش
 ْ ل نأ .قلَخ يدهاجف: ةمظنم تذافاو

 "2 ةيئنايمث تمدنعا ةيناربالا تاطلسلا

  يذهاجمد يرنصاتم نم'انيجس نيرشعو

 ماظن نا .اهتايب ف ةمظنملا تلاقو . «قلخ |

 [:نازؤدأ لا“ ةيفاضا انوجس ينبي ينيفخ ١

 . 11 هالفلا 7 6 مكمات دهفطت - 27

 لآ نم ةعومجم :يضاملا ,_

 ١ يف «ناربا نِم موغدملا هللا بحي اهتيب

 ١ ةيجيتارتسا_ عضول :صربقن ايسوقين

 ١ يف تايلمعلا ضعب ذيفنت لجأ نم ,ةديدج
 ..:ةيبرفلاو ةيتوروالا مصاوعلا نم ددع

 يللا سلكولا غلديا ذأ لا

 ةجانملا املا ورا
 نمالا ةزهجا اهمدقت ةديدع ةينما ريرافت '

 لودلا نم ددع ىلا ةيئانبللا تارئاخملاو '
 ءامسا تنمدضت ,ةيعرفلاو ةيبرعلا

 يف طروبتت يتلا تادايقلاو تانمظنملا

 ندع عتتما دقو : لابتغالاو باهرالا تادلمغ

 [].قشمدو

 "تراتي كرات
 شيئر نا: توريب يق تامولعم تدافا

 سيئر ىقتلاو يضاف هرلسأا 5 ارسس
 جارفالا لبق يرهشير ةينارنالا تارب

 هوب 2 يف ةيرف
 تيس لوف رهش رخاوا يف تقتلا

 ْ تامولعملا .تدافاوب ,رئازجلاو ةرهاقلا اهنيب

 ةياهن لإ اوعزوت تامدظنتلا هذه ةداق نا

 5 7 تا نأ اختنا فيد

 9! ةيروسو ايناطيرب نيب تاقالغلا

 ١  رشسلا نم تايشيليملا نضعب ةداق نم ريبك ظ

 "هربا عارعيمرعي» ,جراخلا ىلآ

 يف ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا زاهج
 1 انهت ل اواني / ننس اكراب ةيمدلا نزيل

 ١ لا ديفيد اع يودو :ةئيهرلا نع

 ١ ْ ْ 9 .نؤنيو اج

 يل عب 85

 :ةس-ليشستس يوم

 كتيضحا

 |. عابقبلاو ةيبرغلا توريب ىلع تاعامتجالا '
 ١ ١: ناو «نارهطو برغلا نسبارطو بونجلاو
 .ةرداق ريغاهناب مهتفلبا ةيروسلا ةعضاعلا
 ا ا« همر يعج يلمع

 | مصاوعتا مكعب .ربجاتلا يدهم
 أ خلايا هسيا ريقي .ةلعاقلا:ةيب ةروالا

 نا نودقتعم اولاز

 توم
 !!!«لالسلا»و ..يضارألا ني

 ودعلا عم ةيوستلا ىلع نونهارب برعلا ماكحلا مظعم لازام

 عورشم»ب مهكسمت نونلعي :رخآ راعشا ىتح ,اولاز امو .ينودهصلا

 امو .دهف كلملا حازتقا ىلع ءانب ساف ةمق رمتؤم يف هورقا يذلا ءمالسلا

 نابيحلا ةداق عم مهافت ةغيص ىلا لصوتلا نكمملا نم

 .«مالسلاب ضرألا» ةضياقم ساسا ىلع ينويهصلا

 ريغو ةلداعلا ربغ .ء,ةضياقملا» هذه ةيناكما ىلع اونهار نيذلا مظعمو

 ولن تالزانتلا ميدقتل نادصتنسالا لاكشا ةفاك نودبب اولاز ام ,ةعورشملا

 يبرعلا عارصلل الح .مضت ةيوست ىلا لوصولا لجأ نم تالزانتلا

 قوقحلا عم بولطملا لحلا اذه ضقانت نع راقتلا ضغم كلذو .ينويهصلا .

 ' لييراف .رخآ آو قف ىتويهصلا نايتلا ةداق امنيب : .داو يف مهنا ودبي نكلو
 ' لالخ نم .ةقطنملا ىف ايجيتارتسإ ارود «لدبارسا» بعلت نا.ىلا وعدن نوراش

 ..نا ىري ريماش قحساو ةيركسعلا ةوقلاب ةيساسألا اهلصافم ىلع ةرطيسلا .
 ال هنا أدكؤم ,«مالسلا لباقم مالسلا» وه برعلا ىلا هميدقت نكمي ام لضفا

 اما .ةزغ عاطق وأ نالوجلا ىفالو «ةرماسلاو ادوهي» يف لزانت ياب لوبقلا نكمي
 : يف «مالسلا يبن» رسهظمب روهظلا ىلغ امئاد صرخحي يذلا زبريب نوعمش 1

 ةيبرغلا ةفضلا يف ةطلسلا ءمساقت» وه برعلا هعدقن لزاتن ىصقاف ,ةقطنملا
 ىلع ينويهصلا نابكلا ب مالح ىلا ةياهنلا ف يد ود ةغيص نمض :ةرغو

 .1951/ ماع ةلتحملا يضارألا.
 لهحلا كمر قف مهسوكو نوعضن برعلا ماكحلا مظعم لازيامف ,كلذ عمو

 .نا نود ,مهافتلا يف ةبغرلاو اياونلا نسح ساسا ىلع نوفرصتيو ,لهاجتلاو . |
 نايكلا 1 ام فيكو اذام ىلع مهافتلا :ةدحاو ةرمل ولو مهسفنا اولأسي .

 0 1 ؟قالطالا ىلع لزانت يا ا ينوبدهصلا ؛

 ها دوجو عارص وه ودعلا غم انعارنص 1 :لوقي اروهشم تاب
 «. لف و كتح

 ةراسلا ريغ تاروطتلا ةمحز قف اوسانت وأ ”اولمت دق انتناق ملغم نا ودبيو
 نا دقتعي مهضعب تابو .راعشلا اذه  ةرركتملا مئازهلا لوقن ال ىتح -
 نوي ةليسب ةظبشم اهتاكو «دودحلا ميسرت» لالخ نم لحت نا نكمي ةلكشملا

 .نيمات مائوو راوج نسح تاقالعب ناعتمتت نيتلود
 نا نم اقالطنا مهفقاوم نوددحي اولاز ام نيذلا مه ينويهصلا نايكلا ةداق

 ال ببسلا اذهلو .دوجو عارص ىقبيسو ناك عارص وه برعلا عم مهعارص
 : ايركسع مهنابك ةيوقت لجأ نم مهعسو يف ام لك لذب يف ةدحاو ةظحل نوددرتب

 ناك ولو ىتح) ضرتفم يبرع موجه يأ دض هنيصحت لحآ نمو .ايداصتقاو

 .(نهارلا تقولا يف اليحتسم ضارتفالا اذه

 اهفشك يتلا «رارسآلا» ءادنا لقنت مالعالا لئاسوو مالكلا اذه لوقن

 ىلع ةردقلا ةغلاب ةيوون ةحلسا ينويهصلا نايكلا كالتما نع (لاقي امك
 تاحيرصت ضيا .مالعالا لئاسو هيف لقنت يذلا هتاذ تقولا يف اذه .ريمدتلا
 يف هديدج تانطوتسم ةماقال هعيراشم نع .ودعلا ءارزو سيئر ريماش قحسا

 ..«ليئارسا ضرأ» نم ءزج امهنا رابتعا ىلع ةزغو ةفضلا

 ىلع ةيوستلا ىلع نونهاري برعلا ماكحلا مظعم لاز ام :قيس ام لك عمو
 ءالؤه ىلا تايحتلا لك روفلب دروللا نمو ..«مالسلاب ضرالا» ةضياقم ساسا
 نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ءانبب ريهشلا هدعو نع راذتعالا .عم ,ماكحلا
 ةينويهصلا ةكرحلا سيسؤم اعد امك «ليخلا ىلا تارفلا نم» هدودح دمت

 ] 0..لزتريه رودوين.

 يا زياف

 ١/7 ددعلا - ةييرعلا ةعيلطلا

 ا ' ريبخلا اهفشك

 . ةينودهصلا ١/ ةينمألا ةزهجألا فنا نع مغرلاب) ونوناف ياخدرم «يليئارسالا»
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 يبرعلا يمسرلا ريصقتلا ضعب نغ
 0 ا ا اا واح ا ا ا

 ءارغلا رودلا لوخ ةيصخت ناف
 سلا هدا هاك
 عاحلا زيزع

 " ”ةدليد مل يدرعلا رودلا نأ قف] يدتع كش 9 كيا

 ريصقت ةمثف .وكسنوبلا عم لماعتلا يف.هاوتسم

 1 ةينف ةرظن كانهف ..اهتارارق نا ذاختا ةيلآو ءاهتالكشملا

 اهعم لماعتي يذلا تقولا يف ةمظنملا ىلا ادج ةقيض

 قايس'ىف و ىلعا ىوتسم ىلع الماعت «قرشلا»,و برغلا أرظن يمسر ريصقت .ءيش لك لبق وهو ..ريبك | :

 ةريدج ةيلود ةمظنم ىرتا ال تاهاجتا ةمثو .مهاو ربكآ .تاموكحلل ةيلود ةمظنملا نأل

 خمآلا ريغ يقيقحلاو يمسرلا يبرعلا مامتهالاب نم أرطش هئنف لمحتبي .ماع ريصقت اضيا هنكلو

 تامامتهالا تاذو ؛مألا ةمظنملا اهنوكل ةدحتملا .ةفاحصلاو نوفقثملا ةيلوؤسملا
 (تاءانثتسا عمو ماع هجوبو) تاموكحلا نا

 ةمظنملا فرصت تحت عضت مل اهنأل سيل ةرصقم
 ماعلا لاوط ددري ضعبلا لظ امك ةيفاك الاومأ
 ف مهست يهو .ريخ فلاب لاومألا هذهف .مرصنملا
 نم ديدعلا يف ةديفم عيراشمو ةطشنأ ذيفنتو ليومت

 مالسلا ظفح نع ةلوؤسملاو .ةرشابملا ةيسايسلا

 تالكشملاو تاعارصلا لح نعو نييلودلا نمآلاو

 .ةيلودلا

 عمي مل ةدحتملا ممألاب قئافلا احتمالا نكلو

 ريسبكلا مامتهالا نم ةيبرغلاو ةيكارتشالا لودلا

 ةساردو .وكسنويلا ةمظنم يف لمعلاب رياثملاو ةيقيرفالا تافاقثلا نيدايم فو :ةيمانلا نادليلا

 نأش لك ف قالطنالاو ءاهتطشناو اهجماربو اهتالكشم ٠ ذنم ةررقم ةماه عيراشم ةمثو .ةيبرعلاو ةيمالسالاو
 تايفلخ نم [ةيرهظملا تاءاعدالا مغرب]و اهنوؤش نم رثعتت اهنكلو .ةيبرع لاوما اهل تصصخو تاونس

 نم ,تاعومجملاو لودلا حلاصم يأ ةماع ةيسايس | ةياب هتيلوؤسم ةيبرعلا لودلا لمحتت ال ريصقت لعفب
 جنشتملا يكريمألا فقوملا ناو ...ةيفاقثو ةيفارغج .لاح

 ءيش لك لبقو الوأ رسفي وكسنويلا نم يداعملاو تارظنلا كلت يه ربكألاو لوألا ريصقتلا امثاو

 امنيب .«برغ قرش, عارص تارابتعاو تاباسحب | .اهتامهمو ةمظنملا ةعيبط ىلا ةسوردملا ريغ وا ةلجترملا
 ىلا يوقلا درلا يف ةيكارتشالا لودلا ةسامح دوغت | تاعارصلا ةقيقح ىلاو ءاهيف يبرعلا لمعلا ةيمهأ ىلاو
 ةيسايسلا تايفلخلاو .اهصصخت نيدايم يف ةيلودلا

 ؟اهلخاد ةيبرعلا اياضقلا زاتسعتا ل نم :وكنسنويلا
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 ,رثكا اهمهت يتلا ةطشنالاو جماربلا ءاقب ىلع اهصرح

 حالسلا عّرنو مالسلا ناديم يف اميس الو ءاهاوس نم
 ...ةيلودلا تالكشملا ليلحتو

 .الثامم امامتها ريعت يمانلا ملاعلا نم لود ةمثو

 ملاعلا لود رثكأ نكلو .ماع يفاقثو يسايس قلطنم نم
 يف رودت لازت ال ؛ةيبرعلا لودلا رثكا اهنمو .ثلاثلا
 نم ..ءيش نم ولخت ال يتلا ةقحبلا ةينفلا ةرظنلا راطا
 قلعتي امدنع الا لامهالاو :لاجترالاو .فافختسالا
 انيأر امندبو .. !!ةمظنملا ف بصانملاو فئاظولاب رمألا

 ,ةينازيملاو جماربلا عيراشم ةسارد يف ادبرع ًاريصقت

 رومألا نم ريثك يف نيبودخملل تاميلعت دورو مدعو
 :هتاذ تقولا يف اندهش انئاف ,ةماهلا تالضعملاو

 لوح تاعارصو تارتوتو ةداح ةيلخاد تاسفانم

 تائيهلاو يذيفنتلا سلجملا دعاقم ىلا حيشرتلا

 ًاطاسسوا ىرنو ةمظنملا يف ىرخألا ةيموكحلا ةيلودلا

 ربكأ ىلع لوصحلا ريغ وكسنويلا نم مهفت ال رصانعو
 فئاظو ناديم يف اصوصخو .ةيرطقلا مناغملا نم ددع
 ريربت ىلا يدؤت تاوعدو تاسرامم كانهو .ايراتركسلا

 .يدرف وأ قيض يرطق وه ام لجأ نم ماعلاب ةيحضتلا

 اهلخادو وكسنويلا جراخ نم برعلا ضعب ناو
 يتلا تاساكتنالا ةيلوؤسم نم ًاريبك اطسق نولمحتب

 .ةمظنملا يف ةيبرعلا اياضقلا اهل تضرعت

 مل ةيساق براجت وكسنويلا يف برعلا ىلع ترم دقو
 ةربعلا صالختسال سردلابو ليلحتلاب اهولوانتي
 رئاسخو ةلئامم عئاقو راركتب حمس ام اذهو .ةظعوملاو

 حيطستلا تارظن ةدايس رارمتسابو ,ةيفاضا
 .ةيادبملا ريغ تالماجملاو ةيوفعلاو

 ترحو .,تدقعتو وكسنوبلا ةمزا ترحفت دقو

 تاءاقلو تارواشمو تالاصتا ءيرجت لازت الو اهناشب
 اهدحو ةيبرعلا لودلا نكلو .ةيئانثو ةيلودو ةيميلقا
 يمسر عامتجا ىتح دقعل ةجاح ال نأب تدهتجا دق

 كلذ يف سانثتسالاو .ةلكشملا هذهل سركم دحاو

 ضرغل كلذو .ةمظنملا يف ةيبرعلا ةعومجملا تانايبب

 ..لولخللو بابسالل كرتشم روصت ىلا لصوتلا
 تاحيرصت ناو تردص دق ةنيعم تارارق نا حيحص
 ,ينيتورلا فقوملا ىلا برقا ناك كلذ نكلو .ترشن دق
 ىلع وكسنويلا ةمزا لوح ةيقيقح تاشقانم رجت ملو
 ال نا اقح نزحملا نمل هناو ء:عيفر يمسر ىوتسم يا

 لوح كرتشم ماع روصت ةعمتجم ةيبرعلا لودلل نوكي
 يبرعلا رودلاو .اهذاقنا ليسو ةمظنملا عاضوا

 ليلحتلا طعت مل لودلا هذه ضعب نا لب ..بولطملا
 ةعومجملا امهب جرخت نيذللا نيكرتشملا روصتلاو
 نم امهقح ىرخاو ةنوا نيب وكستنوبلا ىدل ةيبرعلا

 رهظ فلخ لمعت ةيبرع تاهج دوجو نع الضف .رظنلا
 ...اهفوفص قشو اهفاعضا ىلع لمعتو ةعومجملا

 ةيا ةقاعا دمعتت تاسراممو لودمو تاهاحتا ظحالنو

 تاقلطنم كلذ ءارو فقتو .ناشلا اذه يف ةداج ةلواحم

 نم بسحن نا نكميو ...ةيصخش وا ةيرطق حلاصمو
 «راظتنالا» ىلع برعلا ثحت مودلا عفترت تاوعد اهنيب

 يف ايلعلا ةرادالا لبقتسم عوضوم يف :ثيرتلا»و
 ميكحلاو عاجشلا حيرصتلا باقعا يف كلذو ةمظنملا

 لهف ...ةثلاث ةيالو بلاط سيل هنوك نع وبما ديسلل
 حلاصل ام «ةخيبط» دادعا هذه هتاوعدد ضعنلا دصقب

 الو اناياضق ال مدخي ال لئامم قفا حلاصل وأ ءيرطق
 ؟اذام ما ؟ةيلودلا ةمظنملا ةحلصم

 لمحتت تاسرامملاو تاقلطنملا هذه لاثما لعلو
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 نماضتلا موهفم خسم نع ةصاخو ةيقيقح ةيلوؤسم
 اذه .هاوتحمو وكسنوبنلا ُِق يقيرفالا يبرعلا

 ارظن اعيمج هيلع صرحن نا بجي يذلا نماضتلا
 :ترج دقف .برعلاو ةقرافالا نيب ةبعشتملا تاقالعلل

 نم نماضتلا موهفم ديرجتل تالواحم .يرجت لارن الو
 اياضق يأ .ةدلصلا هتامزلتسمو هتاموقمو هسسا

 ءامنالاو ةيرحلا يف ةكرنشملا حماطملاو بوعشلا

 يرصنعلا لصفلاو ةيرصنعلا لاصئتساو .مدقتلاو

 ًامود لواحي ضعبلاف .رامعتسالا اياقبو ناودعلاو
 - نماضتلل نيقيض نييحلصم نومضمو موهفم ضرف
 .!هحيش درجم وأ نماضت خسم حبصيف
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 ضعي نع ةحيرض ةيصخش تاظحالم عضب مكلن
 .يصميسرلا ريصقنلا رصهاظم

 ديزم ءاليا ىلا نووعدم مهناف برعلا نوفقثملا اماو
 وكسنويلا جماربل سردلاو ةعباتملاو مامتهالا نم
 نيدهجلا زيزعتل لمعلاو .اهتالكشمو اهتارارقو
 تالصلا عيسوتو ةيوقتلو .يمسرلا ريغو يمسرلا
 ةمظنملاو يبرعلا نطولا نيب ةيملعلاو ةيفاقثلا
 يف امهم رود ةيبرعلا ةفاحصلل نا دقتعاو .ةيلودلا
 ىلا رقتفي نآلا ىتح رشن امم ريثكلا نكلو .لاجملا اذه
 ةمثو .ةيفاولا تامولعملا ىلاو ةيعوضوملاو ةقدلا
 دنع ينعاو 2 ؛هب فارتعالا بجي ماع هبش لسك
 .وكسنويلا نوؤش ةجلاعم

 عباتتو سردتو ارقت طقف ةلق نأب لوقلا نكمي امبرو
 ريثكألا ديلقتلا امناو .رشنتو بتكت نا لبق ققدتو
 ةفطاخلا تاءاقللا ضعيب ءافتكالا وه اعويش

 ةمولعم رداصم اهخضت بناجلا ةيداحا تامولعمبو
 .ةيريربت ضارغأل

 صيحمتلا حورو ةساردلاو ةعباتملا ترفون ولو
 تاقيلعتو ارابخأ رخآل نيح نم انارق امل ءقيقدنلاو
 نم يناعنو ةقدلا ىلا رقتفت .ءتاقبقحت»+و تالاقمو

 لامش» ةلجم هترشن ام كلذ رخآو .ريبكلا فيرحتلا
 .؟!ةيجيلخ ىرخا ةلجمو .ةيسنرفلاب ردصت «ةيقيرفا

 ةعومجملا ءاضعا مظعم ناف :؛يملع بسحو

 برعلا نييفاحصلا لابقتساب امود اوبحر دق ةيبرعلا
 ىلعو وكسنويلا نوؤش ىلع عالطالا نوديري نيذلا
 نم مزلي امب مهديوزتو :ةفلتخملا رظنلا تاهجو
 ليلحت وا امرظن ةهجو ضرفل سيل تانايبو تامولعم
 تامولعملا كلت ذخؤت يكل لب .ةفاحصلا ىلعام
 رداصم نم ا درب ام عم رابتعالاب تانايبلاو

 ...صيحمتلاو ةنراقملا ىلع ردقا نوكتف ..ىرخا

 ,ةيداحالا قلازم ىلا ةباتكلا ضرعتت كلذ نودبو
 ...فيرحتلا لقن مل نا ,طالتخالاو ,سابتلالاو

 نيداج برع اباتكو نييفاحص كانه نا حرفملاو
 نع ثحبلاو .ةعباتملاو يرحتلا ىلع نيصيرح
 مهدهج نأف ءانايحأ مهضعب اطخا اذاو ...ةقيقحلا
 ...ءانثلاب اريدحو ًاروكشم لظب

 فقوملا زواجتي يكل تفي مل تقولا نا ..ةصالخلاو
 ةيبلسلا نم لقتنيو ؛.هروصق وكسنويلا نم يبرعلا
 طيشنلا لعفلا عقاوم ىلا ةرياسملاو ةيوفعلاو
 0...ةزيمتملا ةردابملاو

 يي دو
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 !«نيمرجملا ةروث» اونش نيذلا ماما دودسم قيرطلا
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 : صاخ  ندنل

 نيجاسملا ةلماعم ةءاساب ناربا ةموكح

 ,لاقتغالا تاركسعم يف نيفوقوملا نييقارعلا

 عيمج لدابت دادغب بلط ةيناريالا ةموكحلا تضفرو
 ,برح ةلاح يف الاز ام نيدلبلا نا ةجحب ىرسألا
 ةعاذالا ةئيه» اهتلقن ةقوثوم رابخا ترفوت
 لثم نا ةيملاعلا ءابنالا تالاكو نم ددعو :ةيناطيربلا
 اسأي سكعي يناسنالا نارهط كولس يف روهدتلا اذه
 ؛ةيئاهنلا ةلمحلا,ب يمس امو لاتقلا ريس نم ًاديازتم
 .قارعلا دض

 تاطلسلا هي تفرتعا ام روهدتلا اذه رجف دقو

 .نارهط يف ةطلسلا ىلع عارص نم اهسفن ةيناريالا
 يذلا ؛يرظتنم يلع دمحم نم نيبرقملا دحا نا» تلاقف

 هلاقتعا مت دق ءينيمخ نم مكحلا ةنعا مالتسال ريتخا
 يدهم وه ةديدجلا ةيحضلاو ..«ةنادخلا ةمهتب

 يلوتي يذلا بتكملا نع ايمسر لوؤسملا ,يمشاه

 فينج ىف ؛رمحالا بيلصلا ةمظنم» تمهتا اميف

0 

 .هادي فرتقت ام نمث نوعفدي ءادفلا شابكأ : يني

 ويارب ف هلقلملا ىلع تيمنسم عارص
 ا ا ا نت 7 نت جا تا تح نط

 .«جراخلا يف نايا تاكرحلاب ناريا تاقالع»

 ينيمخ بتكم نم بيرقو مق يف يسيئر زكرم اذه هبتكمو
 ساريو .ةيجوز ىبرق ةلص يرظتنمي هل نا امك .هسفن
 لتقلاو ةنايخلاب تمهتا دق تناك ةعومجم كلذ ىلا

 هنا ساسا ىلع تاماهتالا هذهب قحلاف .فطخلاو
 نم نينثا نع الضف ةعومجملا هذه ةئربت ىلا ىعس
 .«سلجملا ءاضعأ

 ؛قيقحتلا يف رارمتسالاب ًارمأ ينيمخلا ردصأ دقو

 ىرخا ةيسايس ضارغا نم ةئيرب تسيل ةمهتلا نكل
 ىلع ةفولاملا تايانجلا هذه لثمب اهل ةقالع ال»

 ..لامجالا
 يف :ةيناطيربلا ةعاذالا ةئيه» لسارم ركذ دقو

 هتلص مغر ,ةنايخلاب لجرلا ماهتا ءارو» نا نارهط
 نم لوح ةطلسلا ىلع اعارص .هسفن ينيمخلاب ةقيثولا
 يف ةعاذالا ررحم فاضاو ..هتافو دنع ينيمخلا فلخي

 يدهم دض تهجو يتلا ةعيظفلا تاماهتالا» نا ندنل

 نوكت نا ودعت ال دق امهريغو فطخلاو لتقلاك يمشاه

 ةمئاقلا ةطلسلل ةيسايس منئاغم قيقحتل ةيعفن عئارذ

 .«ةليسولا ةيقالخال رابتعا نود
 يف ناريا ييئاصخا ريبك نايروميت تيجاه فاضاو

 يسيئرلا صخشلا» نا ةيناطيربلا ءزمياتلا» ةفيحص
 باكترا نع تثدحت يتلا تاماهتالا ةحيضف يف لقتعملا

 لتقلاو ةروثلا لبق ءاسنلا فطخو ةنايخلا لامعا
 فطخلا ىلع اديدج سيلو ؛يمشاه يدهم وه اهدعب
 هيلع تمكحو هاشلا مكاحم هتنادا ١917 يفف .اقالطا

 تايآراغص دحا قنخب ايصخش همايقل دبؤملا نجسلاب
 ينيمخ ءاج ىتح هحارس قلطي ملو .ناهفصأ يف هللا

 اهيف امي فطخلا مئارج ىلع بيرغلاب سيل وهف
 .«!حاورألا فاطتخا

 هذه نساحم تناك امهم» هنا رخآ فاضاو

 ىلا رثكاف رثكأ لوحتت اهنا نآلا مهملاف ؛اهبلاثموقروثلا
 نايروميت حضواو .« ءاهلافطا لكأت يتلا ةيربلا ةطقلا

 مويلا دهشت نارهط نا يف آقالطا كش نم سيل» :هلوقب

 نم تاونس ينامث دعيف .ةطلسلا ىلع أداح اعارص

 نم هب رم ام لك ببسي  ماظنلا ىرتعا فينغلا مكحلا

 ريبك ريغت  داصتقالا روهدت نع الضف لكاشمو رتوت
 ةديدج تاعامجو لبق نم اوفرعي مل اصاخشا زرفا
 نا ىري ْنَم ءالؤه نمو .ريغتلا اذه لالخ نم تنوكت
 .:«هتوم دعب زوجعلا لجرلا ةفالخل حلصي ال يرظننم
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 - والخ نود نم ةفيلغ 7 اخت

 لك مغر ؛هذه «نيمرجملا ةروث» عطتست مل عقاولا ىف
 فطاوع بلتخت نا ةيمالسا تاراعش نم هب تعنقت ام

 ةلاطبلا نم صالخلل شطعتملا ظيسبلا روهمجلا
 ف ةعراستملا تاريغتلا اهتثدحا يتلا ىضوفلاو
 ىلا ةفاضإ «ةروثلا» نع ةقداسلا رشعلا تاونسلا

 ةلادعلا نم لماش ماظن ياب ةنيفدلا همالحا
 يبنلا مايا نع اهب عمس يتلاك ةيعامتجالا
 اهيلا اعد يتلا وأ نيصلخملا هتباحصو (لك) ميظعلا
 ائيش ققحت نا ,نيحلصملا رابكو تيبلا لهأو لوسرلا
 لتقلاك .مارجالا نم ريثكب رعاشملا هذه عادخ .ىوس

 .برحلا نوتا ىلا ناريا بابش عفدو فطخلاو
 دب ال ناك ةريبكلا تانايخلا هذه ىلع رتستللو

 نع عفرتلا.ب ال هزكرمو هسفن» ةيامح نم ينيمخل
 مكحلا اياضق نع باجتحالاو ايرهاظ .ةطلسلا
 سفنت يتلا ءادفلا شابكا داجياب امناو طقف ةيمويلا
 ,نيحلاو نيحلا نيب .مئارجلاو تانادخلا هذه نع
 يرظتنم رئاحلا هفلخ رود مويلا ناح دقو :اضيأ

 .نمثلا عفديل

 نا ايناطيرب يف نوبقارملا دقتعي اذه ريسفت يفو
 دادتشا» بيسي يرظتنم ءاصقا لواحي يسمح

 ةبغرو مكحلا زكارم ىلع نارهط يف ينالملا نيب عارصلا
 ىلع هسفن لالحاب ,سلجملا سيئر يناجنسفر يمشاه
 ةافو دعب ةطلسلا ىلع يلوتست ةيدايق ةنجل سار
 نكل ءيرظتنم ةنجللا هذه ءاضعا نمو ..ءينيمخ

 ,نايساسا نارما هدض رايت ناريثي هترمزو يناجنسفر
 ميدع .ةفاقثلا جذاس .ةيصخشلا فيعض» هنا .؛امهلوا

 وا قارعلا عم برحلا دض» هنا ءامهيناثو :«ةءافكلا
 راغص نم ددع يناجنسفر ءارو دشتحيو .ءاهرارمتسا

 ىلع نيصيرحلاو مكحلاب نيعماطلا سلجملا ءاضعا
 اهب يتأب يتلا ةصاخلا عفانملا نم مهظوظح ةيامح
 ةيراجتلا حلاصملا عاجرا مامتاو برحلا رارمتسا
 ىلا :ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهدوقت يتلا ةبملاعلا
 ءارش تاقفص وأ طفنلا عيب دوقع ربع ءاوس ناريا
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 ينهنماخ ةيروهمجلا سيئر نا دقتعملا نمو .حالسلا

 يناجنسفر قيرف ىلا ةفيعضلا هتعزن مكحب زاحنم
 .يرظتنم دض

 تافالخ يف اضيا سكعنت ةيصخشلا تافالخلاف
 بيسب يداصتقالا روهدتلا اعوضوم اهمها ةيسايس
 لاومألا نم ناريا نامرح يف ةيقارعلا تارئاطلا حاجن
 رئاسخلاو ؛برحلا ليومت يف اهبص ديرت يتلا ةيطفنلا
 .برحلا رارمتسا ببسب سوفنلاو داتعلا يف ةحدافلا

 ةداقلا ءالؤه ثدحتم ال» :ةيناطيربلا ةعاذالا لوقت
 تالامتحا نع انلع مكحلا يسارك ىلع نوعراصتملا

 نم بلط دق يرظتنم نا ملعن اننكل :برحلا ءاهنا
 نا نكمي ام ةفاخم برحلا هذه ءاهنا ةدع تارم ينيمخ

 ركسعلا تالمح ديدح نم تقفخا اذا مكحلل ثدحي
 قافخالا اذه نا» :هل لاقو قارعلا دض ةديدجلا
 كانهف .سانلا ماما فعضلا ديدش عضو يف انلعجيس

 وه نم نيب ايلعلا تادايقلا قزمت ةيدئاقع تافالخ
 يفلسو لدتعم يفلس وه نمو يراسي وأ ينيمي
 .ءعيشلاو هاجتالا نم هل رصح ال ام ىلا فرطتم

 برح يف يناريا نويلم اولتق نيذلا «نومرجملا»ف
 عماطملاو ءاقرخلا عماطملا الا ةلعتشم اهقبت ال ةيثبع
 ةيبهذملاو ةيسايسلا ءمهدئاقع» اضيأ مهل .ةنونجملا
 اياحضرظتني لهف .ملاعلا يف نيمرجملا عيمجك ةفلتخملا
 نا لبق :ءنيمرجملا» ءالؤه ريبك .ينيمخ توم ناريا
 أدبي ملأ ؟ءةيدئاقعلا» تاهاجتالا هذه رمأ بتتسي
 ينامث وا عبس ذنم .ينيمخ ةفيلخ» نع ثحبلا
 .!؟دعب هتنب املو تلخ تاونس

 . ريبك نايروميت باجا نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجالا يف
 ,زمياتلا, ةديرج يف ناريا نوؤشب نييصاصتخالا

 توم شقاني ملاعلا نا حيحص» :هلوقب ةيناطيربلا
 نم هبقعي دق امو ةليوط ةرتف ذنم رظتنملا ينيمخ
 ىلع لاز ام هاخا نا ءرملا ركذتي نا يغيني هنكل .ثادحا

 الاب هحصنيو لئاسر هيخآل بتكي لاز امو ةايحلا ديق
 [1.«سانلا عم اريرشو ًايذؤم نوكي

 ةديسلا تلح يضاملا (ربمتيس)ل وليا رهش يف

 ةبختنملا نيبلفلا ةسيئر .ونيكأ يروك | كلف
 ضيبألا تيبلا يف .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاب | أ
 هتفصو لابقتساب ناغير دلانور سيئرلا اهصخ
 .بواجتلاو ةدوملا نم ريثكب هنأب ةيكريمألا رئاودلا
 ينلا ةيدولا تارابعلاو لابقتسالا اذه ربتعاو

 هاجت نطنشاو اهتددأ يتلا تادادعتسالاو :تلدوبت

 نم ةديدج ةلحرم ةباثمب الينام يف لصاحلا ريغتلا
 لسلسم قالطناو :ةيكريمألا  ةينيبلفلا تاقالعلا
 يبايسلا عشوبلا عم لساسللا يف هيدج نكرتما

 ل ل

  .ديدج نم راجفتالل لباق ءيش لك :ؤنيكأ
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 _ يكريمالا رهجملا ةبقارمو .. نيلفلا يف يلخادلا ع

 ْ ! بنا ناب سوكر ٍض
 5 نم وو ليبشرإلا اذه يف لاو

 نا لسلسملا اذه ناونعو ءايسآ قرش بونج ةيمارتملا
 ةلحرملا ناو :ةعجر ريغب لحر دق سوكرام دئانيدرف
 يحالصالاو يطارقميدلا حومطلا معد يضتقت
 ١ بعشلا ةيبلغا هنع تردغ يذلا دعاصلا

 صيصخت يف ةيكريمالا ةنيزخلا ددرتت مل انه نم

 الينامل تادعاسمو ضورق نيب رالود نويلم 5٠٠ غلبم
 نم ةلوهملا ةكرتلاو ,ةيداصتقالا اهبعاتم ىلع بلغتتل
 ؟١ غلبت يتلاو قباسلا دهعلا اهفلخ يتلا نويدلا
 .ةيجراخلا ةيلاملا زكارملا هاجت رالود رايلم

 . 1[: مامنه نمدعمت مهفعتت - 1

 ةوافح نم هاشغ ام لكب .يكريمألا دادعتسالا نكن

 دعب ررحتي مل ؛ةبيطلا اياونلا نم ًاريثك كلتمت ةارمال

 رولبتت مل ماظن هاجت تازارتحا نم ايرورض هاري امم
 جهنلل الامجاو هتسانسل ةحضاولا طوطخلا دعب

 ةيداصتقالا لكاشملا ةجلاعم يف هعابنا ديرب يذلا

 ينلا بابسالل يدصتلل ةصاخ ةفصبو . ةيعامتجالاو

 ىنعم .سوكرام دض مراعلا يبعشلا بضغلا تدلو

 لي ؛رهجملا تحت عوضوم ونيكأ ةديسلا مكح نا اذه

 نا نكمي ال يتلا نطنشاو نيعل قيقدلا رهجملاو
 هلعجت كالفا وحن دلبلا اذهل قالزنا ياب حماستت
 ةشاشهلا قحلي وا ءاهريثات نم ؛جيردتلاب .برهب
 .هيلع اهتضيقبت

 ىدل دحاو فوختلا ردصم نا ركذلاب ريدحلا نمو

 امهالكف .الينام يف يلاحلا ماظنلاو يكريمألا رهجملا

 يذلاو :درمتملاو حلسملا يعويشلا ميظنتلا ىلع هنيع

 معني نا ديري دلب يف ةريطخ ةعيطق ةطقن لكشي
 شيعلا بعاصم ىلع بلغتيل رارقتسالاو مالسلاب
 هذه ةهجاومل ةيرورضلا تاحالصإالا زجتبو .يداملا

 ةلتكلاو ونبكأ نوباروك ةديسلا تمهف دقل . بعاصملا

 ضانم ال هنا مكحلا ىلا اهتلصوأ يتلا ةيسسايسلا

 تاباصعلا لاجر عضو ةيوست نم ةياغلا هذه قيقحتل
 ةلودلا تاناكماو شدجلا نوعضخب نيذلا نييعويشلا

 ًاناونع راوحلا .يه .تنلعا دقو ,ديدش فازنتسال

 يف ةحلسملا تاوقلا رارمتسا مغر ةيوستلل الخدمو

 و .راوخلا عوضوم تابو .نيدرمتملل يدصتلا
 ,نيقيرفلل ةبسنلاب .اهيلا يدؤي نا نكمد ينلا جئاتنلا

 ةيسايسلا ةحاسلا يف مساحلا ةعاسلا عوضوم وه

 تاروطتل ةيكريمألا ةرظنلا سايقمو لد .ةينيبلفلا

 لمحي هنال ةعاسلا عوضوم الينام يف عضولا
 ماظنلا اهب هجاوي يتلا ةيساسالا ةثالثلا تايدحتلا
 ,ةيداصتقالا ةيعضولا :نييعويشلا درمت : دعاصلا
 ةلماكتم اهنا قحلاو .ةموكحلا لخاد تافالخلاو

 رخآلا ىلااهنم دحاولا دوقد ثيحبي ةلخادتمو

 .رمحلا هطوطخو شيجلا :ليرنا ناوَح عافدلا ريزو

 .رخآلا ضعبلا نود اهضعب ىلع بلغتلا يصعتسيو

 ةيعضولا حالصا طورش نوحرطي نويعويشلاف
 عم ةرمثمو ةيدج تاضوافم يف لوخدلل ةيداصتقالا
 ةحفاكمو يعارزلا حالصالاب نوبلاطي نا ةموكحلا

 سار يف اذهو ؛ةيسايسلا تايرحلا قالطاو ةوشرلا
 .ةديدع بلاطم ةمئاق

 ةلسلس يف ءلعفلاب ,تعرش دق ةموكحلا تناك اذاو

 ريغ اهناف عضولا ةجلاعمل ةيوينبلا تاءارجالا نم
 ولو .بلاطم ةئال ؛ةاركالا تحت .خ وضرلل ةدعنسم

 اهنكلو .اهتيبعشو اهمايق ساسا يف اهربتعت تناك
 يف خرشلا ثادحا مدع ىلع ؛هسفن تقولا يف .ةصيرح

 ةيلاملاو ةيعامتجالا ىوقلا نيب نزاوتلا نم زارط
 ةنفاكلا تاودألا .دعب .كلمت ال اهناو ةصاخ .ةنميهملا

 .سوكرام ليحر مغر ةيسوكراملا ةسسؤملا طاقسال
 ناوخ عافدلا ريزو هنع ربع يذلا يسايسلا نايصعلا

 الينام ةمصاعلا يف أرخؤم مظن يذلا ءليرنأ سنوب

 قيرفلا لخاد ةداح تافالخ تفشك ةمخض تاعمجت

 نا فيك هسفن تقولا ف ترهظا اهنكلو ءيموكحلا

 ةديسلل .اضيأ ء.حمسي نل هناو .داصرملاب شيجلا
 يف ءاوس ءارمحلا طوطخلا هبشي ام قارتخاب ونيكا
 جمانرب قيبطت يف وا نييعويشلا نيحلسملا عم لماعتلا
 .ةيرورضلا تاحالصالا

 نم ددعب .ززعملا»و ء.اذه .عافدلا ريزو طاشنو

 دجي كانهو انه تارجفتم لكش يف ةيباهرالا تايلمعلا

 مهطابحا نع سيفنتلل ةصرف سوكرام راصنا اهيف
 بعاصملل ةيوست ةئا نا ىلا ريشد يىلخادلا اهاوحف

 ةيركسعلا ةضبقلا باسح ىلع متي نا نكمي ال ةنمزملا
 نزاوتلا نم عون باسح ىلع وا .اهرارق ةدايسو
 ةلادعلل موهفم ىلا يدؤي نا يغبني ال يذلا يقبطلا
 تايشراغيلوالا حلاصمو ةبيه هيف طقست ةيعامتجالا
 يف لامعألا لاجرل ةدقعملا ةيلاملا تايلآلاو ةيديلقتلا

 ا ِق 0 يرصعلا ايتام زكرم

 يجراخلا ىشينيتلاب لسبقت تناك اذا اهناو .ىرخأب
 سوؤر ىلع طقست نا ضفرت يهف ةقيتعلا تويبلل
 يأ ه«ءارمحلا نايرفلا» اهيف ششعنل اهباحصا

 مهنا ريتعت نيذلا نييعويشلا نيحلسملا تاعامج

 .وكسوم حلاصل ةياهنلا يف نولمعي
 بلط ىلع اوقفاو نييعويشلا نا نلعت رابخألا رخا

 فقو اهبجومب متي ةنده ءارجا لوبقب ةموكحلا
 ةدمل يه مهتنده نا اونلعاأ دقو .ةيركسعلا تايلمعلا

 دعب :مهنم بلط يذلا رهشلا نم رثكا يا موي ةئام

 يف اوعجارت امك ءرمتسملا لاتقلا نم اماع رشع ةغبس

 ةرمو .ةموكحلا عم ضوافتلل ةقيسملا طورشلا ناش

 ناحتمالاو .ديدج نم راجفنالل لباق ءيش لك ناف ىرخا
 نييلفلا ىف مودلا أآدج ريسغع يركسعلاو لب يسايسلا

 لوح ةبراضتملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا لتكلا نيب

 هيف كوكشملا نم نكل .هنمثو هطورشو حالصالا قافا

 هئارو نم ةيركسعلا ةسسؤملاو ليرنا ناوخ لبقي نا
 نا دعب مهمادقا تحت يسوكراملا تيبلا ضرا ديمت نا

 [1.ىلوأ ةلحرم يف هفقس راهنا

 يواوزلا ناميلس
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 5 درغلاو 3 رغلا صفا | ملا
 0 ا

 قيعسلا دنعتس  نيلزري

 خيرات يف ةددشم ةينما تاءارجا مخضا
 / يناثلا نيرشت ؛ ءاثالثلا موي اهدهش اسمنلا
 .يراجلا ربمفون ( ١

 يف اهعقاوم تلتحا نمالاو سيلوبلا لاجر نم تائم
 ةيسيئرلا ةيمسرلا ينابملا ماماو تاقرطلا لخادم
 اقح ةديرف ةروص تناك دقو .انييف ةمصاعلا ممق قوفو
 .ةثيدحلا مهتايح يف اهل اليثم نويواسمنلا ركذتي ال
 نمالا رمتؤم نم ةثلاثلا ةلوجلا ءدب ىلا دوعيب ببسلاو

 ةيقرش ةيبوروا ةلود " هيف كراشت يذلا نواعتلاو
 ادنكو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا ةفاضا ةديرغو
 .اينابلا ءانثتساب

 وهو ةيجراخلا ءارزو ىوتسم ىلع رمتؤملا دقعني
 كيفايكير ةمق دعب لوألا ينودلا يبوروالا ءاقللا
 /لوالا نيرشت ١١ و ١١ يف ةيكريمالا  ةيتايفوسلا
 .يضاملا ريوتكا

 نم ناك هزدانرافيش دراودا نيلمركلا ةيجراخ ريزو
 اما .ةيواسمنلا ةمصاعلا يف مهترئاط تطح نيذلا لوا

 رخأت دقف زتلوش جروج ضيبالا تيبلا ةيجراخ ريزو
 ءدن ليبقو ..ددحملا لوصولا دعوم نع ءيشلا ضعب

 يكارتشالا ركسعملا ةيجراخ ءارزو دقع رمتؤملا
 عضو فدهب ةيتايفوسلا ةرافسلا ىنبمب اماه اعامتجا
 ةهجاومل ةكرتشملا ةيجيتارتسالا ىلع ةريخالا تاسمللا
 ةسايس ةريسم نم ةثلاثلا ةلحرملا تاعوضوم
 .يلودلا جارفنالا

 ءاوحالا الو رمتؤملا ٍق ةميلخادلا ءاوخالا ال

 عراشلا مومعو لب يواسمنلا عراشلا يف ةيجراخلا
 ,لؤافتلا نم لوبقم ردقب وأ نهكتلاب حمست يلودلا
 انييف رمتؤمل يسايسلا سقطلا دوست كلذ ببسب امبرو
 .رذحلا لؤافتلا نم ةلاح

 نواعتلاو نمالا رمتؤمل ةثلاثلا ةلوجلا رقه ماما
 تاروشنملا عيزوت رمتساو .تاتفاللا تقلع يبوروالا

 ةنيابتم تاعومجم لبق نم جاجتحالا تاراعش عفرو
 تاجومو لويسل سانجالاو فقاوملاو تاءامتنالا

 ١5457 يناث نيرشت ٠١ 187 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - !“

 0 ا 0 ا

 يتسلل تجب نينا ل ةلويا"
0 

 هي ا ا 3

 ىلا يا مالسلاب ٠ فو هيدتعتي .نيزهاظتللا

 «سوكولوهلا» نم ةيئاسنالا دذقفت ةيلمع تاقافتا

 قوقح نامضب بلاطي رخآلا ضعبلاو يوونلا
 ىلا تايصوتلاو تارارقلا ةمجرت ىلع لمعلاو ناسنالا
 .ةسوملم ةيلعف ةيتايح عئاقو

 ةدبلم ودبت اهناف يلودلا عراشلا ةيجولوكيس اما
 يوونلا قلقلا دعي ملف كيفايكير دعب ةكلاحلا مويغلاب
 ةرهمجو ةرذلا ءاملعو مالعالا لئاسو ىلع اراكتحا

 اعاشم اكلم حيصا امناو نييسايسلاو نيركفملا

 ملس يف يقتريو دارفالا لوقع لماك ىلع ذوحتسي

 كيقايكير دعب ىلوا ةوطخ

 ىوتسملا ىلا مهفواخمو مهسجاوه
 .ديدجلاو

 ادنكو اكريماو ايوروا ةيجراخ ءارزو ءاج اذكهو
 هسفن تقولا يف ءنكلو ةديازنمو ةديدج ءابعأب نيلقثم
 نم ميدقو صاخ طمن لسالسو دويقب نيلبكم اولازام
 يدحتلا رصع يف بولطملا ىوتسملا ىلا ىقري ال ريكفتلا

 .يوونلا

 رخآلا وه هل برغلاو هتيجيتارتسا هل قرشلا
 يف يقيقحو لاعف مدقت ىلا علطتي لوالاو هتيجيتارتسا
 نواعتلا يف حلستلا قابس ديدحت يفو يبوروالا نمالا
 ناديم يف ايقيقحو ايلعف امدقت ديري يناثلاو .لودلا نيب
 تامولعملا لاقتناو تافاقثلا لعافتو ناسنالا قوقح
 .دودحلا ةاطو فيفختو

 هقح يف ادبت ناسنالا قوقح ءاب فلا نا ىري قرشلا

 ,بولغمو بلاغ هيف سبل يوون ديدهت نود ةايحلاب

 يف لخدي ام ناسنالا قوقحل هموهفم يف ىري برغلاو
 ريفوت يلاتلابو لودلا نيب ةقثلا مكارن ةسايس بلص
 .يبودلاو يبوروالا نمالا تامزلتسم

 نواعتلاو نمالا رمتؤم ادب امدنع. رمالا ناك اذكه

 تجوت يتلا كلت يكذسله يف هتريسم نم ىلوالا ةلحرملا

 ةردهشلا تايصوتلاو تارارقلابو يماتخلا نايبلاب

 .191/6 ماع سطسغا /بآ لوا يف ةيدنلنفلا ةمصاعلل

 ةيناثلا ةلحرملا يف ةريسملا هذه اضيا لصاو امدنعو
 ةلئسالا اساسا هجاويل مويلا داعو ءديردم رمتؤمل
 اهسفن ةيحجتتارتسالا قارتفالا طاقنو ةردبكلا اهتاذ

 نم نذا دب ال انهو .انييف رمتؤم يف نيركسعملا نيب
 ةيعون ةدالو لمح انييف رمتؤم ناكماب له لؤاستلا
 نمالا اياضقو يىلودلا جارفنالا 5 ةديدج

 ال دكؤم باوج ىلع لوصحللو ؟؟ابوروا يف نواعتلاو

 رتشاسملا يفوقلا
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 نمالا رمتؤم ةريسم تاطحم مها ىلا ةدوعلا نم دم

 ماع انييف ىلا ,5 ماع يكسنله نيب يبوروالا نواعتلاو
 لاك

 نانبدسلا يق جارفنالا
 ةسايس ريبكاوي تادب تانيعبسلا علطم عف

 ضاقنا ىلع حوضوب اهسفن نع نالعالا يف جارفنالا
 ام يدقع تداس يتلا ةدرابلا برحلاو رتوتلا تاقالع

 يجيتارتسالا نزاوتلاف .ةيناثلا ةينوكلا برحلا دغب
 لعج يكريمالاو يتايفوسلا نيقالمعلا نيب يوونلا
 ةصاخ هنم رفم ال ارما يل ودلا مهافتلاو جارفنالا جهن

 تلوحت يذلا تقولا يف ةيبوروالا ةراقلا ديعص ىلع
 ةيفاقثلاو ةيجولويديالاو ةيسايسلا تاهباجملا هيف
 ينلا يهو ةيدامرلا ةقطدملا ىمسي ام ىلا ةيركسعفلاو

 مل ثيح ةينيتاللا اكريماو ايسآو ايقيرفا تاراق لمشت
 .اهممأ و اهيوعشل ليقتسملا تاءايض دعب حصتن

 7٠ه ماع ةيدنلنفلا ةمصاعلا تايصوتو تارارق نا
 نيب ضقانتلا زواجت يف ةكرتشملا ةبغرلا نع ربعت
 نيب نواعتلا روسج دم ربع برغلاو قرشلا
 يف اهموجح نع رظنلا ضغب لودلاو تاركسعملا
 لك قح مارتحا ساسا ىلع كلذو ةيلودلا ةسايسلا
 يداصتقالاو يسايسلا اهماظن رايتخا يف ةيبوروا ةلود

 باطقتسا ةروطخو قمعل ارظنو يعامتجالاو يفاقثلاو
 تلواح دقو .نطنشاوو وكسوم نيب يلودلا عارصلا
 خيسرت اسنرفك اريثاتو اذوفن رثكالا ةيبوروالا لودلا
 ةلود لك ةيضق هرابتعاب يبوروالا نمالا موهفم
 نيتوقلا تاقالعل الدلذ اعبات هفصوب سيلو ةيبوروا

 .نيدمظعلا

 نهارلا انييف رمتؤم ىلع نا اموهفم حبصي اذكهو
 يرمتؤم يف هيلع قفتملا مييقت ةداعا ةيلوؤسم
 تاقالع يف ايلعف امهنم ققحتملاو ديردمو يكنسله
 ةمصاعلا رمتؤمل دب ال كلذك .برغلاو قرشلا
 داك يتلا تاحرتقملا ثحب ةداعا نم ةيواسمنلا
 الول ققحتي نريب رمتؤم يف اهناشب قافتا ىلا لصوتلا
 امك داق يذلاو ,ةريخالا تاظحللا يف يكرنمالا فقوملا

 .لمالا ةيدخ ىلا فورعم وه

 رمتؤمل ءاضعالا لودلا ةيجراخ ءاررو عامتجا نا

 لمعلا دعب اميفو ءانييف يف يبوروالا نواعتلاو نمالا
 نم هل دب ال ءاربخلا ناجلل قاشلاو ليوطلا ينوثاراملا
 ىدل قافتا ةيقادصم ةيوقت ىلا هاجتالا
 ةلحرملا نا نييقارملا ريددقت يفو .ةيبوروالا بوعشلا

 طباورلا قيمعت جهن ىلع زيكرتلا ىلا ليمتس ةيلاحلا
 ةيداصتقالا بناوجلا فلتخم نيب تالخادتلاو
 تارارقو تاقافتال ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 ةرهاظ نم ليلقتلا ةيغب م1/ ماعلا فدص ةليقملا انيبف

 ةلاح قلخل ةلود لك لماعت تداس يتلا ةيئاقتنالا
 .ةيليصفتلا تارارقلاو ءىدابملا نيب يلخادلا لعافتلا

 دق .ديردم دعب اميفو .يكنسله رمتؤم ناك اذاو
 ناف جارفنالا ةيلمعل ةيركسعلا بناوجلا ىنثتسا
 ريخالا ملوهكتسا رمتؤمل ةحضاولا ةيباجيالا جئاتنلا
 تارارقلا ةصاخ لدابتملا نمالاو ةقثلا تاءارجالا
 ةيناديملا ةباقرلاو ةيركسعلا تاروانملا ةياقرب ةقلعتملا

 ةيونسلا ةركفملاو قيبطتلا ضارغال ةرشابملا
 رمتؤم نوكي نال قيرطلا ةدهمم اهل ططخملا تاروانملل
 تاطحملل نيدايملا عيمج يفو ةفلنتخم ةلاح انيبف

 م.اينابساو ادنلنف يف ةقياسلا

 1: م1831 نك ممع مهخعع -3

 3 .ةقباسلا ١١ ةيدتلوهلا ةيتسلا يال
 نايوفلا نيب ةعقاولا .ةينيتاللا اكريما

 ىلع ةلطملاو .ليزاربلاو ,نايوغلاو ,ةيسنرفلا 1
 ءيجم ذنم لواحت ةلود مانيروس .يسلطألا طيحملا
 مكح ةماقا ؛:١118 ماع سريتوب يزيد يلاحلا اهسيئر
 ملست يروتاتعيد مكح نفاقنا ىلع .يطارقميد
 .191/6 ماع اهلالقتسا ذنم تاطلسلا

 تلكش ١46 ماع نم رياني /يناثلا نوناك يفف

 مايقو ةماعلا تاباختنالا رثا ,.ينطو فالتئا ةموكح

 بازحالا عيمج نم نيلثمم تمض ؛ديدج ناملرب
 . تاياقنلاو

 ةرتف 11810 و 98١ه نبب ام ةرتفلا تريتعا دقو

 ,ةديدج ةماع تاباختنا ىلا اهدعب راصي ةيسيسات

 مئاعد دطوي ,اديدج انام رب اهيف بعشلا بختني
 .ةيطارقميدلا

 ريغ ؛ادنلوه عم نواعتلاب , ةدحتملا تايالولا نكلو

 ناو ةصاخ .يطارقميدلا هجوتلا اذه نع ةيضار
 نم اهفقاومو ابوك عم فطاغتم يلاحلا مكحلا
 .ةيلودلا اياضقلا ىلا سايقلاب اهتاهجوتو ,رامعتسالا
 يف نالخدتت ادنلوهو ةدحتملا تايالولا تادب انه نمو

 ىلع اضرفت نا نالواحتو :ةيلخادلا مانيروس نوؤش
 .امهفقاوم عم بسانتت فقاوم اهتاطلس

 يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلا ادنلوه تلغتساو

 ,تيسكوبلا راعسا طوبه ببسب مانيروس اهنم يناعت
 اهنع تعطقو .,ةيلودلا قوسلا يف ,يساسالا اهدروم

 ةئام اهرادقمو داع لك اهيلا اهمدقت تناك يتلا ةنوعملا
 لالقتسالا ةدهاعم صن بسح كلذو .رالود نويلم

 اهجاتنا مانيروس اهيف عيبتو .؛نيفرطلا نيب ةدوقعملا
 .ادنلوه ىلا تيسكوبلا نم

 ,ةمسن 78٠٠٠١ مانيروس ناكس ددع ناك نكلو
 ارتمولبك ١١7556 اهتحاسمو .دونهو دوبس مهنيب

 لاجملا حتت مل سريتوب يزيد مكح ةرتف نإف ءاعبرم
 .نينطاوملا تاجاح يفكت ةعساو ةيمنتل

 هذه ادنلوهو ةدحتملا تايالولا تلغتسا دقو
 دحا (اماع ؟5١) ,كجيوزنورب ينور لمحل ةقئاضلا
 ليكشتو .هسيئر ىلع درمتلا ىلع ء.سريتوب سرح لاجر

 دوسلا نيب ةصاخ .راصنالا بسك ىلع ينور دعاسو
 هياببسا ندوعت يذلا .رقفلا نم لملمتلا ةلاح .دونهلاو

 ,141/0 لبق يدنلوهلا رامعتسالا مايا ىلا ةيقيقحلا
 هتدعاس امك .قباسلا مانيووس سيئر مكح ةرتف ىلاو
 هيلع ادنلوهو ةدحتملا تايالولا اهقدغت يتلا لاومالا
 ةطلسلا كلمت ال يذلا حالسلا ادع .هناوعا ىلعو

 ,قباسلا مكحلا ناوعا ضعب ينور ىلا مضناو
 ,ةريقفلا ةيئانلا قطانملا نم نيدنجم ىلا ةفاضالاب
 ءاقل ,تاباصعلا ىف طارخنالا ىلا رقفلا مهجوحا نيذلا
 .ةريبك بتاور نم مهيلا عفدي ام

 نم برتقت تاباصعلا نا لوقت ةريخالا ءابنالا
 .اهيلع ضاضقنالل دعتست اهناو . وييراماراب ةمصاعلا
 تاوق عم تاشوانمب موقت ةليوط ةرتف تيقب اهنا عم
 ثيح .ةيسنرفلا نايوغلا دودح نم ابيرق ةطلسلا
 .دونهلاو دوسلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا

 ةمصاعلا يف ينور ناوعا نا كلذك ءابنألا ديفتو
 ةيوناثلا سرادملاو ةعماجلا بالط ىلع ريشانم اوعزو
 دض رهاظتلاو بارضالا ىلع مهثحت ةمصاعلا يف
 .ةطلسلا

 ةيدنلوهلا مالعالا لئاسو اهتعاذا ءابنا ريشت امك

 شيجلا نم اورف قباسلا مكحلا ناوعا نم ادونج نا
 تناك امهادحا :نيتيندم لقن يترئاط ىلع اولوتساو

 رطضا امم :غيلار يف ةيناثلاو ءانييتبا راطم يف طحت
 ندملا وحن ةيلخادلا هتالحر فاقيا ىلا يندملا ناريطلا
 .ةيدودحلا

 اهتاوق زكرت ةطلسلا نا لوقت ابوك ءابنا ضعب
 ةكرعم ناو .وبيراماراب ةمصاعلا نم ابيرق ةيساسالا
 تاوقلا هذه نيد .ىرخاو ةظحل نيب عقت دق ةمساح
 تاوق نيبو .ابوك نم امعد ىقلت اهنا ودبي ينلا
 .نيدرمتملا

 نيب رافنتسالا ةلاح ةمصاعلا يف تقلملا نا ىلع
 لجا نم حلستلل فالآلاب اوعفدنا نيذلا نينطاوملا
 6.يطارقميدلا ماظنلا نع عافدلا
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 تسيمونوكيإلا

 رفشملا تحن دعأ
 ةقالع يفن يروسلا سيئرلا لصضاوب امندي

 ريجفت ةلواحمو يوادنه رازن ةصقب هدالب

 , دشأ

 5” دقف ماعلا يارلا مرسم تسل هل هنا دسأ نع فورغم

 ١ ثادحا رييجت ةلواحم ىلع ةريخألا تاونسلا ىف باد

 جاجتحا نم مغرلا ىلع هتحلصمل طسوألا قرشلا

 نمو .انايحأ ةيبرغلا تاموكحلاو برعلا هئارظن
 ةيقب قباستي امنيبف .قارعلا نم هفقوم كلذ ىلع ةلثمألا
 ناريا عم هدحو فقي .قارعلا دييان ىلع يبرعلا ملاعلا

 ١ نا ايناطيرب ٌرصت «ةيليئارسالا لاعلا» ةرئاط
 | اهعطق ءارو ناك يذلا عطاقلا ليلدلا اهتزوح يف
 - ظقفاح بذك راهظإو ,قشمد عم ةيسامولبيدلا تاقالعلل

 | لفقا نا ناكف .نيسح مادص سيئرلل ةسفانملا عفادب

 / ايدحتم ةيروس ربع يقارعلا طفنلا بيبانا طخ
 عم زرب رخآ عطاس لثم .ىرخألا ةديسرعلا تاموكحلا

 ماع ىف توريب نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءالجا

 ١ تافرعل «ليئارسا» ةقحالم يف دسا ىأر امدنع . 7

 | يديزم رطل نانيل قدمالكو مدختساو نحافع
 | لك ًالهاجتم يومدلا قنعلاب كانه تافرع
 .تاجاجتحالا

 | نيح يروسلا سيئرلا ىدل لاز ام هنا ديكالا
 | يف ةضراعملاف .يداصتقالا هقزام نم مغرلاب ةروانملل
 ١ اوتام دق هدض اوناك نمم نيريثك نأل ةفيعض لخادلا

 - قالطاب هشيج ماق نيح 1487 ماع يف هامح جذومن ذنم
 ١ نم جني مل تعفر هقيقش ىتح .ةنيدملا ىلع هعفادم
 اا ماع ف ةيروس نع هداعنإب ماق دقف .هيبضغ

 .انلع «هتالضع ضرع» يف ةغلابملا ىلع ارجت امدنع

 . .,ًاريثك ةيروس ىشخت ال .برعلا اهناريجل ةبسنلاب
 ٠ نانبل يف اما .ندرألا عم هتافالخ مظعم دسا ىّوس دقف
 هذوفن ءاقبتسا ىلع صيرح وهف ةكرحتملا لامرلا ضرا

 ١ هتلصاوم نم مغرلاب :ليئارسال» ضرعتلا نود كانه
 | ريغ هنكل 15/57 ماع ذنم يوحجلا هحالسو هشنجح ءاففل

 .هقتاع ىلع ةكرعم ضوخل نآلا دعتسم
 ةيضق ىلع «ليئاريسا» لغق در وه هايتنالل تفلملا

 ىلع اهئانث نم مغرلا ىلع ةتماص تلظ دقف .يوادنه
 ططخت ال اهنا تحضوا دقل لي .يناطيرمنلا رارقلا :

 ' «2لاعلا» ةرئاط ريمدت نأ املع :يماقتنا يركسع ءارجال

 هجوت ةبرض أوسا نوكي نا نكمي ناك 700لا اهباكرب
 .اهيلا

 نا نود برح لاعشإب يروسلا سيئرلا رماغي اذامل
 ؟اهل أدهتسم نوكي

 ريجفتل اوططخ نيذلا نوكي نا لامثحا كانه

 ديسأ نم ةقفاوم يقلت نود كلذب اوماق دق ةرئاطلا

 .ةيروس لثم ةلود يف اهيف كوكشم ةلاسم هذهو .هسفن

 ١4453 يناث نيرشت ١67 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ا ا 7 زا

 ا

 يما

 ادبأ دقتعي مل يروسلا سيئرلا نا وه رخآلا لامتحالا
 .قشمد ىلا بسني نا نكمي ريجفتلا نا

 لمع يآف .تلدبت دق نآلا هتاباسح نا دكؤملا نم ..

 يروسلا سيئرلاب قصلُيس .ادعاصف نآلا نم ؛يباهرا
 6 .هل مأ هيلع ةهتامصي تناك ءاوس

 اة

 نويسارببل

 ةيروسلا  ةيلاربلا هولا
 نوسراغ هيزوج : ملقب

 ةيروس نيب ماري ام ىلع تسيل رومآلا نا ودبي 5
 يدرت ىلع ٌرشؤم نئاهرلا ةلاسم لعلو .نارياو ( هلفف

 اهيف مت يتلا ةقيرطلاف .نيدلبلا نيب تاقالعلا ...٠

 ١185/١1/1 خيراتب نوسب وكاج ديفاد حارس قالطا
 ىلع نهردت «يمالسالا داهجلا» ةمظنم دي ىلع توريب يف

 .عوضوملا اذه يف ةيروس جارحا نوديري نييناريالا نا
 يه اهدحو نئاهرلا ةيضق تسيل :لاح ةيأ ىلع

 كانهف .ةيروسو ناريا نيب عارصلا ىلع رشؤملا
 /لوألا نيرشت ةياهن يف :نيعلا اهئطخت ال تايثيح
 نم ةغبرا فاطتخاب «هللا بزح» ماق الثم ريوتكا
 يف يا .دعب اميف مهلدابيل نانبل يف نيبروسلا دونجلا
 هلاجر نم نينثأب .روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا
 كلذ مت . عاقبلا لهس يف نييروسلا ىدل نيلقتعم اوناك

 دومحم دايا فاظتخا نم عيباسا ةثالث يلاوح دعب
 دياس دي ىلع نارهط يف يروسلا لامعألاب مئاقلا

 .يرظتنم ةنبا جوز قيقش يمشاه
 نيد ةمرألا قمع كش نود ةثداحلا كلت تحضف دقل

 موهفملا يف يساسا لكشب دسجتت يتلا :نارهطو قشمد

 تافالخلا نم مغرلا ىلعف .نانبل ليقتسملل فلتخملا

 ينيمخ نارياو دسا ةيروس نيب ةمئاقلا ةيجولويديالا
 قشمد  نارهط روحم» ناربتعي نافرطلا ناك دقف
 ًايداصتقا ةيروس هنم تعفتنا ..ًايجينتارتسا اروحم

 تقولا يف ,ةيناجملا هبش لورتبلا تانحش ةطساوب
 عم ًاديحو آيبرع ًافيلح قشمد يف نارهط تدجو يذلا
 .قارعلا دض اهبرح يف يفاذقلا

 ىلع ترهظ دقف تاقالعلا يدرت رداوب ىلوا اما

 ْف «يروثلا سامحلا» خفن مت امدنع ةينانبللا ضرألا
 رابتعا ىلا اهتداق ضعب تعفد ةجحرد ىلا اهيسفن ناريا

 كلذ ذنم .«يروثلا مالسالل ةمدقتم ةدعاق» نانعل

 دلبلا اذه يف اهروضح زيزعت ىلع نارهط تلمع نيحلا
 تايلمعلا ةعباتم دارا يذلا هللا بزح» ةطسا ود

 امم :ينانبللا بونخلا يف «ليئارسا» دنض ةبركسعلا

 .نييروسلا حلاصم عم ضراعت ةعرسبو هيلع بترت
 اهيلع نا قشمد ىرت .ةينانبللا ةمزألا لح لجا نمف

 ضراعت نم كلذ هينعي امب نانبل لماك ىلع ةرطيسلا
 ةيمالسا ةيروهمج ةماقا يف ناريا ةبغر عم يرذج
 .كانه
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 دانت يجو

 نم نيريثك لاقتعا مت ,ةطيسب ةينمز ةرتفب كلذ دعب
 ةفورعم تايصخش ءالؤه نيب نمو .يرظتنمل نيبرقملا
 .ةيروسل مكحتسملا اهئادعب

 ديزت يلالملا ةطلس راطا يف نيرايت نيب ةهجاوملا هذه
 نم هنا ريغ .نارهط يف ةفالخلا ىلع عارصلا ةدح

 دنفاد ريرحتب كلذ ةقالع لوح نهكتلا هناوأل قباسلا

 0.قشمد ربع متي مل يذلا نوسيوكاج
213/7 

 نويساربيل

 ناريا ضوافت اكربما
 لضفب نوسيوكاج ديفاد نع جارفالا مت له
 نيلرافكام تربور اهب ماق يتلا ةيرسلا ةرايزلا ِس

 ىلا يكريمالا سيئرلل قباسلا راشتسملا |
 عطق  ئرخا ءايشا نيب نم  اهيف مدق يتلاو .نارهط
 ؟ةيناردالا ةحلسألل رابغ

 ةيلاوملا ةيعوبسالا ةينانبللا ؛عارشلا» ةلجم تناك
 خيراتب رداصلا اهددع يف ترشن دق ةيروسل
 هرودب ىفن يذلا نيلرافكام ةرايز ربخت 14

 تزرب هسفن مويلا يف و ؛نكل .اليصفتو ةلمج ابنلا كلذ
 تامولعمل ةبيقادصملا ضعب تطغعا ةديدج رصانع

 يمشاه يناربألا ناملربلا سيئر نلعا دقف «,عارشلا»

 ناغير ثوعبم نيلرافكام ةرايز نا يناجنسفار
 ةعبرا ةقفرب ناريال ءارخؤم» تمت دق يصخشلا
 نم ةلاسر لمحي ناك يكريمالا ثوعبملا ناو ؛نيرخآ
 بلاق» اهنيب نم ايادهلا ضعبو يكريمالا سيئرلا
 نيب تاقالعلا نسحتل ازمر ؛حاتفم لكش ىلع وتاج
 .«نيدلدلا

 لصو يذلا مويلا هباطخ يف يناجنسفار ددحي مل
 قدنف يف اوزجتحا مهنآأب دافا هنكل يكريمالا دفولا هيف

 لبق مايا ةسمخ  اقباس نوتاريشلا  لالقتسالا
 ال ةدحتملا تايالولا نا» :لوقلا عباتو (!!!) مه درط

 تازاوج نع اروص ناريا ىدل نآأل هبيذكت عيطتست

 .«ةيفتاهلا مهتاثداحمل تاليجستو ةيكريمالا رفسلا
 مالك ىلع قيلعتلا نيلراقكام ضفر .لباقملا يفو

 ةرازوو ضيبالا تيبلا لعف كلذكو «يناريالا لوؤسملا

 .ةيجراخلا
 نيلرافكام ةرايز نيب ةقالع كانه له :وه لاؤسلا

 ىلع عارصلاو ةهج نم نوسبوكاج حارس قالطاو
 ؟ىرخا ةهح نم ةفالخلا

 توريب يف هزميات كرويوين» ةفيحص لسارم راشا
 رصانعلا دذحا ناك ةطلسلا ىلع عارسصلا نا ىلا
 ,نمياتلا» لسارم اما .نوسبوكاج ريرحت يف ةيسيئرلا

 رددعو يمشاه يدهم» لاقتعا نا دكا دقف ةيناطيربلا :

 «ةيمالسالا ةروثلا ريدصت نع نيلوؤسملا هينواعم نم
 يوسوم نيسحو يناجنتسفار هجوت ةناخ يف سب 2

 تابالولاو ةيدوعسلا عم تاقالعلا نيسحتل نيديؤملا

 .ةيكردمالا ةدحتملا

 ؟عوضوملا اذه ىف ءاطسولا نع اذام

 ةدكريمالا 7 هلا 5057566( تيرتس لوو ةفدحص لوقت

 دق نطنشاو نا .ةيكريمالا ةرادالا يف نيلوؤسم نع القن .
 كلذ يف امب نيماع ذنم ناريا عم ءاهراوح» تأده

 34 - [ ماب مرو] ىمهمع معهقات -

 ا

 2 هوب صان ويس هاب دكر

 00000 اذ ] ] هيينيوقيتتيب 5

 دا ا ا وطت ب نيد قج ابد واب توم يحس



 .نارهط عم ءةرشابم ريغ تاقافتا عيقوت» تالامتحا
 نم مغرلا ىلع تياو يريت راوحلا اذه يف ءاطسولا دحا

 تابلطل بجتست مل» اهنأب ةيكريمالا ةيجراخلا راركت
 ةنورم كانه نا وه ماعلا عابطنالا نا الا ,«نيفطاخلا
 .يكريمالا فقوملا يف ةريبك

 رداصلا اهددع يف ؟نييسنرفلا نئاهرلا نع اذاه
 «سبقلا» ةفيحص تراشا 1985/1١١/4, خيراتب

 نييناريالا ىلع تضرع دق ةيروس نا ىلا ةيتيوكلا
 ٠١ لبق نوتراك ليسرامو نيتنوف ليسرام حارس قالطا '
 لود رظن ةداعا دعوم ربمفون /يناثلا نيرشق :

 قشمد عم اهتاقالع يف ةيبوروالا ةعومجملا
 دادعتسا نع يناجنسفار برعا . سما هباطخ يف“

 لجا نم «نانبل يف اهئاقدصا» ىدل لخدتلل تدالف |

 ةيبلت لياقم ناكريمالاو نيسنرفلا نئاهرلا نع جارفالا
 نيملسملا تايلطل» ةباجتسالاو طورسفلا ضعب

 نع جارفالا صاخ لكشبو (...) نانبل يف نيمورحملا

 .ءاهريغو تيوكلاو اسنرفو ليئارسا يف مهنم نيلقتعملا
 يناريا لوؤسم اهيف نلعي يتلا ىلوالا ةرملا يه هذه
 امم ,نئاهرلا ريرحت يف هدالب هعيطتست يذلا رودلا نع

 وه امير وا تأ تاضوافملا نمر نأ داقتعالا ىلع لمحي :
 0!نوسبوكاج ديفاد نع جارفالا :ليلدلاو .ادب دق :

 اة

 ةيلأل يلا بزل | مس نادإ 0
 يواتوأ ديقأ د 5 ملقب

 يلخادلا عارضلا حف يف ةقلاعلا ناربا نا ودين 1 ىف ]|

 دق .ةيلاملا دراوملا يف داحلا صقنلاو يراضلا كب

 ىلغ قارعلا دض :ريخالا اهموجه» ليجأت تررق | . | '
 ةماعلا ةئيعتلا نمو اهب طدحأ يتلا ةياعدلا نم مغرلا :

 !يدنج فلا ه8٠6ل

 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح رداصم لوقت
 ةضراعملا رداصمو نارهط يف نييبرغلا نييسامولبدلاو
 ةيناريالا ةيسايسلا ةدايقلا نا نطنشاو يف ةيناريالا
 عوضوم لوح ريطخ لكشب اهسفن ىلع تمسقنا دق '

 نا نكمي موجهلا لشف نأل .:جيلخلا برح يف رارمتسالا
 .دالبلا ىلع ةيساق ةيسايس لكاشم بلجي

 يناريا موجه نش لامتحا لظي ؛ىرخا ةيحان نم
 ةبرض عقوتن انلز ام» تقو يا يف ادبي نا نكميو مئاق
 يف نييركسعلا نيللحملا دحا قيلعت اذه ناك .«ةريبك

 اذه لثم نا تانهكت كانه نكل .ةدحتملا تايالولا :

 ةنسلا لئاؤا لبق نوكم نلف .العف ثدح نا موجهلا

 ةاشملل بسانم ريغ راطمألا مسومق .ةمداقلا
 .نييناربالا

 ضعبلا ىري :عارصلا مادتحا عقاو نم اقالطناو

 نيب ةيسايس ةكرعم ةلصحم نوكي نا نكمي موجهلا نا
 توم دعب مكحيس نمب قلعتت نيلدتعملاو نيددشتملا

 مميز وبنات وبا وو اجتت

 1م وو نط نفط -5

 برب دوس سارا ب تعا

 اهعبتتس ةيجراخو ةيلخاد ةسايس ةيأو .ينيمخ
 :يديمش ةيقح دعب ناريا

 تردثا دقف 0 ساوتفق /ظايش ْق هاشلاب ةحاظالا

 راذنا قداس نود يرظتنم ةينعرش لوح تالؤاستلا

 تالاقتعاب هدض ةلمحلا تقفارتو :ءىجافم وحن ىلعو

 .هتنبا جوز مهيف نمب هيلا نيبرقملا برقا تلمش
 ببيسلا نا نارهط يف رداصم ىرت ءىرخا ةيحان نم

 ةلاسم ىلا دوعي ال موجهلا ليجأن رارق يف يسيئرلا
 تاراغلا جئاتن ىلا امناو :ةطلسلا ىلع عارصلا

 لالخ طفنلا ءقؤارمو عيانم ىلع ةهجانلا ةيقارعلا

 د بجواب > كجم عرار جوج مودوسو رح وجا عجاج

 اسد ارتاح كيو رجم ججحرتدول

 | يف روهدت نم اهيلع بترت امو .ةريخالا روهشلا
 ظ ١ يف رالود نويدلي ١١ نم :ةيناردالا ةيلورتبلا تادئاعلا

 دقف .ماعلا اذه يف رالود نوبلب ” ىلا 15985 ماع

 ١ نويلم ١,5 نم ةيطفنلا ناريا تارداص تضفخنا
 5٠١-8٠١ يلاوح ىلا ةريخآلا روهشلا يف اآيموي ليمرب
 تامولعم ريشت امك نهارلا تقولا يف ايمود ليمرب فلا
 [].ةيكريمألا ءتسوب نطنشاو» ةفيحص

211/ 

 دقف .ةاجافم عقاولا يف ينامي ديسلا لزع سيل
 | دهف كلم لاو لورتبلا ريزو نيب تافالخلا تدتشا كلب

 60.1471 ماع ذتم فقوت نود هانلعف ٠ راغسألا برح سدنهم نآل .رهشا ةدع ذفم (
 . طغض تحت الا كلت هتيجيتارتسا نع لختي مل ينامي
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 77ج نارك فرت تي مجبل فج 1 جم

 حلطصم ىلع قفاوا ال يننا اددجح فرعت كنإ :باوج .

 ١ .طفنلا راعسا ٍِق ريبكلا روهدتلا نم قلقلا كلملا

 | ةجتنملا لودلا نيب ةيدوغسلا ةييعش لؤاضتو

 و يو ظلك عادم كا :لورتبلل

 ةضراعملا معزتي يذلا رطخلا راجلا :ناريا عم ةرشايم

 ةكلمملا نما ةرسشابم ددهيو ,كبوالا لود راطإ يف
 .ةيدوعسلا ةيدبرغلا

 ةدع ف دهف كلملا هيف برعا يذلا تقولا يفف
 راعسال ىدملا ليوط رارقتسال هدييات نع تابسانم
 ,دحاولا ليمربلل ارالود ١18 ساسا ىلع ماخلا طفنلا
 قلطنم نم راعسالا برح ةعباتم ىنبتي هريزو ناك
 ىدملا ىلع يملاعلا كالهتسالا يف لورتبلا رود زيزعت
 .كنوأ لخاد نيسفانتملا نيجتنملا ديحوتو ديعبلا

 يناميلا رود ادب يضاملا سطسغا/بآ سهش يف
 حلاصل لؤاضتلا يف اماع 76 ذنم هلتحا يذلا يسيئرلا
 .ناردا

 تناك .فينج يف ريخألا كبوالا ةمظنم رمتؤم لالخ
 دقف .نايعلل ةحضاو يناميو دهف كلملا نيب تافالخلا
 ١ رهش نم لقا يف تارم  ةيدوعسلا ةموكحلا تلخدت
 ةجرد ىلا فينج يف يناميلا يكز دمحا فقوم ةضراعم
 ىلا. ةيدوقسلا تايرجم ىلع نيعفلطملا دحا تعفد

 .«هلثمي دعي مل ينامي» نا وه كلملا عابطنا نا ديكاتلا
 يف مهاس امبر ؛ةرهش هنم لقا طارقونكتب هلادبتسا نا
 .ريصقلا ىدملا ىلع طفنلا راعسا رارقتسا ليهست

 ينامي ماهتا راركت نم مغرلا ىلعو .لاوحالا لك يف
 مل ,«ةيلايربمالا ةبعل بعلي» هناب هئالمز لبق نم
 رود بعل نع قباسلا يدوعسلا لورتبلا ريزو فقوتي
 نودالواحم_ لادتعالا وحن اهعفد يا كبوا ؛ليدعت»
 نيجتنملا حلاصم عم نيكلهتسملا حلاصم ةمءاوم للك
 نع ةينفلا ةيساموليدلا هيشهاوم امدختسم

 0.فيرعتلا

 0 وت وا ا تح لنج نا تجر سبب مجان رج ج1

 او4ت/١٠1 م1

 وراغيف ول

 يناطيتسالا رابثتمالا

 :ءزجلا اذنك تانيتلا ريعان قاع ع يعطر هب

 يف ةايئدج تاقابوتسم 'ةئاقإ عيجسلف صرق كلذ ا

 ؟ًالثم ةيبرفلا ةفضلا
 د هجمججس عبو موس هنا نر ركنا مجال برج رتب لة د1: جوج نت 1 سف دجج تجاوزا فو باج عادط دنا بج عطا جمس جس جنبا د ب تم جت دج يعطوا 37ج جس جمد جت جلال7 1 7 جتا ل ا عد ووو 5: هد سا جان تب سن تا سو

 يف افالتخا كانه نا عقاولا ....ةلتحملا يضارألا»
 نيبو اننيب :يبرعلا ملاعلا نيبو اننيب رظنلا تاهجو
 هذه نم ءازجأل يسايسلا لبقتسملا لوح .انناريج
 روضحلا زيزعت بجي انل ةيسنلاب .يضارألا

 امو !هلعفنس ام اذهو ...يضارألا هذه يف ءيليئارسالا»

 اة امج حنا نجي تجلب منج تسر وزج ]دا اج لنا +167 رعت تت
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 نتاج 2

 ٌفخ دقف ,ثادحألا حطس نع تفتخا امناكو "
 جئاتنو ةأطوو امجح .اهنع ثيدحلا "ا

 ال يمالعالا دومخلا نم عونلا اذه نا ريغ 0

 ,تهتنا ذق كلت نويدلا ةلاسم نا لاحلا ةعيبطب ينعي
 نم ديدعلا هدكؤي ام اذهو .ةدح تفعض اهنا وا
 .عئاقولاو ثادحألا

 ضعب تبهذ 1486 يضاملا ماعلا ةياهن يفف
 ةيمانلا نادلبلا نويد عومجم ريدقت ىلا تاعقوتلا
 ءاربخلا نم ديدعلا دكأ امك ءرالود رايتلم فلأ يلاوحب

 مقرلا اذه كشلا لدقد ال امي تقاف اهنا نيدلودلا نيلاملا

 .يراجلا ماعلا نم ىلوألا رهشألا ذنم
 ةلاح ّيس وه ام ءاذإ هسفن ضرفي يذلا لؤاستلاو

 :لقألا ىلع وأ :نويدلا عوضوم فلت يتلا تمصلا هيش

 لفغفشبي يذلا تايولوالا ملس يف هتيمها عجارت

 ىوقلاو يىلودلا دقنلا ماظنو ةيملاعلا تاسسؤملا

 يف يرقفلا دومعلا لكشت يتلا ةيبرغلا ةيداصتقالا
 ,روكذملا ماظنلا

 نم ةنيدملا فارطألا نا :ناشلا اذه ىف حضاولا نم

 تعاطتسا دق ةيلود تاسسؤمو لودو ةيراجت كونب
 ىلع رطيست نا ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ
 اضيأ دعبت ناو :ثادحألا دوقمب مكحتت ناو :عضولا

 تاراجفنا عوقو عنم اذه ىنعمو .اهنع رطخلا حبش

 دق :؛ةلمجلاب سالفا تالاح لوصحك ؛ةيوسحم ريغ

 لخادو يدقنلا ماظنلا ةيدب ىف ةفينع تازه ثدحت

 .ةيبرغلا نادلبلا تايداصتقا
 اذه لثم نا 15184 - 19/17 ةرتف لالخ بلح ادب دقل

 نم نادلبلا ضعب ناو اميس .ايلعفو امئاق ناك رطخلا
 كلت يف تنلعا دق ةينيتاللا اكريمأ ىف نينيدتسملا رابك

 ةمقافتملا ةيلاملا ةيداصتقالا تابوعصلا نع ةرتفلا
 نويدلا لقث ةهجاوم ىلع اهتردق مدع نعو .اهيدل
 . دعاصتملا

 ملاعلا يف نينيدتسملا عيمج اهفلخ نمو لودلا كلت
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 ( ,ةرتف ذن ذحم قفا لا ملاعلا نويد ةلكشم ودبت |(

 د دن خا نسال جال ا ا دا لا بوت نط ا فا

 دس 4 ةدبأز ف رابعا

 نيكسنلا تادلمع مغر

 ةيساسألا ناتتمالاه ف هندح ل ةينالع تددف ثادق ١ ٠ .ةلاثلا ٠١

 اهنويد ةاطو ةدايز ءارو فقت ينلا ةرربملا ريغو

 يف دّرطملا دوعصلا بابسالا كلت ةمدقم يف و .ةيجراخلا

 .ةدئافلا

 ةيفاضا ةلكشم
 ءاريخلا نم نوريثكلا مهعمو كئلوا تفي ملو

 تاسايسلل ةريطخلا جئاتنلا ىلا ةراشالا .نيدلودلا
 نادلبلا لعج اهزربأ نم يتلاو ,ةيبرغلا ةيدقنلا

 قوفي ام :نويدلا تامدخل ديدست لكشب .عفدت ةيمانلا

 امم :ةنئادلا فارطالا نم اهملستت يتلا ضورقلا مجح
 ةديفتسملا يه ةريخألا هذه نا ءلاحلا ةعيبطب .ينعب

 ىلع ريثشكلا تلوع يتلا لودلا ناو .ةيلمعلا هذه نم
 نع الضف .اهسفن دجت ةيجراخلا تانوعملاو ضورقلا
 ةيفاضا ةلكشم ماما :ةديدعلا ةيداصتقالا اهلكاشم
 .ةيملاعلا ةيداصتقالا ىوقلا ةمحر تحت اهلعجت

 نم دحلاو نويدلا ةلكشم ديمجت ةيفيك نع اما
 لماوعلا نم ةلمج نا دكؤملا نمف ,برغلا ىلع اهراظخا
 بابسا .اهنيب نم .داجتالا اذه يف نينئادلا تدعاس دق

 لكاشم عم اهل ةقيثو ةقالع ال .ةضحم ةيبرغ تارربمو
 وأ ىدص لاوحألا ىتشب تسبلو :؛ةيمانلا نادلبلا

 ,ةنيدتسملا نادلبلا بلاطمو ىواكشل ةباجتسا
 كلذكو .رالودلا رعس ضافخنا ءانه دوصقملاو

 .ةدئافلا تالدعم ضافخنا
 تايثيح يف ضوخلا ةرورضلا نم نكي مل اذاو

 عم فارتعالا نم دب الف ,نيروكذملا نيلدبتلا تايفلخو
 بناج يف تلثمت ينلاو امهنع تمجن يتلا دئاوفلاب كلذ

 .ءيشلا ضعب نويدلا ةلأسم ةدح فيفختب اهنم

 ةنئادلا فارطألا نا لوقلا نكمي .قيسام ىلا ةفاضا

 تلفت تداكامدعب ةردادملا مامر ةداعتسا تعاطتسا دق

 لوصح عنمب ىلوا ةلحرم يف تماق دقف ؛اهيدب نم رومألا
 ,سالفالاب نيددهملا نينيدتسملا رابك عم ةعيطق
 امك .تاثحامملاو لاصتالا ليس ضرغلا اذهل تمادأو

 اهسساو اهمجح يف يه ,ةديدج ضورق ميدقتب تماق
 ىلا اهنم .تانكسملا ىلا برقا اهنم ةاخوتملا فادهألاو
 .جالعلا

 اهتيمهاب ناهتسي ال يتلا لئاسملا نم ناك امبرو
 ةيبرغلا فارطالا نا ,نويدلا ةهبج ىلع ةديعبلا
 عمجت وأ لتكت مايق عضمل اثيثح تعس ةنئادلا
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 تريغل تققحت ول يتلا ةركفلا يهو .نينيدتسملل

 ةينعملا نادلبلا تدعاسلو ءىوقلا نيزاوم يف ريثكلا
 لكشب ةيجراخلا نويدلا لئاسم شقانت نا ىلع

 دودحلا يف وأ .اهطورش ضرف نم اهنكمي اميو .يعامج
 ال يتلا ةيبرغلا تاسايسلا ةيحض نوكت الاب .ايندلا
 قيرط ىلع :ةسوسحم تالزانن ميدقت اهباحصا يونب

 حلاصم رابتعالاب ذخاي امبو .ةيرذج لولح داجيا
 .ةنيدتسملا لودلا بوعش

 نا :ةريخألا ةطقنلا صوصخب ظحالملا نمو
 تاسسؤملاو تاموكحلا امدس ال :ةنئادلا فارطالا
 لخاد اهذوفنو اهتوطس ةدايز نم تنكمت دق ,ةكرتشملا
 ءاوس .ةنيدتسملا ثلاثلا ملاعلا نادلب يف رارقلا زكارم
 ةطساوب وا ءاهمدقت يتلا ةماعلا نويدلا قيرط نع
 هجو ىلع كلذكو .اهيدل ةيراجتلا كونبلل اههيجوت
 ةكرتشملا ةيلودلا تاسسؤملا لالخ نم صوصخلا
 ماهلا رودلل رظن ءدقنلا قودنصو يلودلا كنبلاك
 قلعتي ام يف نيتسسؤملا نيتاه ريثات ةيناكماو
 .ةنيدتسملا لودلا يف ةيداصتقالا تاسايسلاب

 كلت حاجن ىدم نيتيضاملا نيتنسلا لالخ نيبت دقل
 ةساملا اهتجاحل ًارظنو :ةنيدتسملا لودلاف :تاهجوتلا
 ةرطضم اهسفن تدجو ؛يجراخلا ليومتلا رداصمل
 قودنص تاهيجوتو طوغضب رخاب وا لكشب لوبقلل
 نيكمت ءيش لك لبق اهنم داري ناك يتلا ,يلودلا دقنلا
 ,جراخلا هاجت مهتامازتلا ةهجاوم نم نينيدتسملا
 فشقتلا تاسايس تاساكعنا نع اغبط رظنلا ضغبو
 .اهسفن اهيوعش ىلع اهتجهتنا يتلا ةريبكلا ةيبلسلا

 ىوقلا ةردق ىلع تارشؤملا ضعب كلت تناك اذا
 نويد ةلكشم ىلع ةرطيسلا يف ةيبرغلا ةيداصتقالا
 فقوتلا قاطنلا اذه يف ةرورضلا نم ناف :ثلاثلا ملاعلا
 ةعيبط يف ةلصاحلا تالدبتلا ضعب ماما ءيشلا ضعب
 .اهتدنبو ةيجراخلا نويدلا ةلاسم
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 ىلا ضورقلا ةكرح تذخا .يضاملا دقعلا تايادب ذنم
 اهزيمي ام رثكا :اديدج ىحنم ذخأت ةيمانلا لودلا
 يتلا ضورقلا كلتو .ئرخا دعب ةنس اهمجح ةدايز
 ررقم وه امك .ةيمنتلا ةكرح معدل ًالصأ مدقت تناك
 ةلكشم تاونس رشع ةبارق دعي لكشت تذخا :نلعمو
 مكارت ءارج نم .ةيلودلا ةعومجملا ىلع ةيساسا

 نا نود .تارايلملا تاثمب دعت تحبصا ينلا نويدلا

 ةيومنتلا فادهألا قيقحت نم ةنيدتسملا لودلا نكمتت
 .اهيلا حمطت يتلا

 نم ىلوألا تاونسلا ذنم حضاولا نم تاب اذل
 ارمأ دعب مل لكشلا اذهب نويدلا مكارت نا تانينامثلا
 ةيمانلا نادلبلا تايذاصتقا ناو اصوصخ .الوبقم
 داصتقالا لمحم يف دوكرلا نم اهرودب يناعت تذخا

 .يملاعلا

 فقوم يف يرذجلا ريغتلا ريسفت نكمي انه نم
 يذلا ريغتلا وهو :ةلأسملا هذه نم ةيسرغلا نادلبلا

 ةكرح ؤطابتب ىرخا لاكشا نيب هسفن نع ربع
 ةثيدح ةسارد يفف 1487 ةنس نم ًارابتعا ضورقلا
 ,ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نع تردص

 هاجتاب ليومتلا رداصمل ةيفاصلا تاليوحتلا نا نيبتي
 تاونسلا لالخ صلقتلا يف تذخأ ةيمانلا لودلا

 ماع اهتورذ تاليوحتلا كلت تغلب نا دعبف .ةريخالا
 رايلم 87 ىلا تعجارت (رالود رايلم ١4 يلاوح) 0١

 يضاملا ماعلا ف رايلم 6٠١ ىلا مث .1584 ماع رالود
56 . 

 نا هسفن قايسلا يف نواعتلا ةمظنم ةسارد لوقتو
 ءيشلا ضعب تاليوحتلا كلت عفترت نا عقوتملا نم
 كلذ ةمجرتو .ابيرقت /7 ةبسنبو يراجلا ماعلا لالخ
 ضورقلا ةميق ةدابز يف مهاس دق رالودلا ضافخنا نا

 .ةيكريمألا ريغ ىرخالا تالمعلاب ةمدقملا
 ةينب يف بالقنالا اضيا ةظوحلملا تاريغتلا نيبو

 ةرتفب ةنراقم اقرداصم بسح كلذو .ةمدقملا ضورقلا

 ىلع ةماعلا ضورقلا ةيسن تعفترا دقف ,تاندعيبسل دن : ١

 ىلوألا بيصن لعجي امم .ةصاخلا ضورقلا باسح
 ماع طقف /96 لباقم ١1984( ةنس) 5٠“/ مويلا غلبي

 : (قحاللا لودجلا رظنا)

 ةيماثلا نادلبلا يف

 (ايونس ةيوثملا بسنلاب )

 062 02علا ود روتاقرسيول» ةلجم :رذصملا

 ١4/5 لوليا ١47 ددع

 ةصاخلا نويدلا عجارت
 راسخنا ظحالي ,ةماغلا نويدلا ةصح عافترا لباقم

 هضورق تعجارت يذلا .صاخلا قيقرصملا عاطقلا رود

 .اهلمجمب ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب ريبك لكشب
 ةينيتاللا اكريمأ يف ةنيدتسملا لودلا رايك اصوصخو

 ,يليشو اليوزنفو كيسكملاو نيتنجرألاو .ليزاربلاك
 نم /؛٠ يلاوح ىلع نوحتست يتلا نادلبلا يهو
 ةرتفلا لالخ ثلاثلا ملاغلا نادلب نويد عومجم
 .1946- 194١ نيب ةعقاولا

 جئاتن نم ةدحاوكو ,قبس ام لك ىلا ةفاضا
 لقث ةدابز ىلا ةراشالا نم دب ال ؛اهيلا راشملا تاريغتلا
 امك ,ةنيدتسملا نادلبلا ةيبلاغ ىلع ةيجراخلا نويدلا
 دالب نا ظحالت يتلا نواعتلا ةمظنم ةسارد يف ءاج
 يف ةدايز تلجس .ةيبرعلا لودلا يا :طسوألا قرشلا
 تقفار ةرهاظلا هذه ناو اصوصخ .اهتينويدم مجح
 رايهنا كلذ يف امب ةيطفنلا قوسلا يف ةقيمعلا تاريغتلا
 .ةيطفنلا نادلبلا يف ليخادملاو راعسالا

 لقث نم ؛كلذك يناعت .ةيقيرفالا ةراقلا نادلب
 نويدلا دئاوف ةيسن تغلب دقف .نويدلا تامدخ
 ./؟١و ٠١/ نييام .اهضعب تارداص ىلا (اهدحو)
 .هسفن تقولا يف :لمحتت نادلبلا هذه نا كلذ ىلا فضا
 ةيعارزلا داوملا نم اهتارداص راعسا يف روهدتلا ءابغا
 .!اهريغو

 ةدايز نع مالكلا ضرعم يف هركذ بجوتي ام نا ريغ
 ةمظنم ةسارد اهركذ ىلع تات مل يتلا :نويدلا ءابعا
 ةيبرغلا نادلبلل) ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا
 نادلبلا يف ةعبتملا فشقتلا تاسايس نا وه (4١لا
 تاعاطقلا ىلع يواسام لكشب سكعنت ,ةئيدتسملا
 اهتايوتسم دهشت يتلا .اهبوعش نم ةضيرعلا
 عوقوب ددهي امبو ىرخا دعب ةنس اعجارت ةيشاعملا
 0.ةلود نم رثكا ىف ةنعامتجا تاراجفنا

 يداصتقالا مسقلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا ١85 ٠١ يناث نيرشت ١47 - /1٠”7



 ةيبرملا ةدحولا تاسارزد زكرم

 تيبدحلا ديدجت

 نع

 ةدحولاو ةيبرصلا ةيعوقلا

 يي ذلمج نزوعس روتكك دلا

 . ا نا 1 وول ا 201 ا ا ا ا ب ل ونا تانجو مخك هج ارب هم تفر خس دج امم سراج ل ين نس نام اب ودب ها مجم لج تس هدا وس ني نسج ا نبورم

 1 ا ا ع ا ا ا ا ل ل و دوا مجم جت ودك متط ت اتو ووجوتن دسم

 ةدحولاو ب /رغل ةيموشأ ني
0 

 1 انايحأ نهذلا ىلا ردابتي
 فراعملا لكل املاحمل نوكي
 0 اويشزف .ةيداصتقالا نيناوقلاو

 «نيناوقلا كلتب ةقيثو 0

 نم حيحصلا نيبتي نا هيلع بعصي
 َةسلا

 روطتلا نوكي له :لاؤسلا
 اضقانم  ةئزحتلا لاح يف - داصتقالا

 ؟ةدحاولا ةمآلا ديحوتل

 نم ةيبرعلا راطقألا مظعم هتدهش ام
 .دوقع ةثالثو فين ذنم .يداصتقا ومن

 د و ا لاا إل

 ةيتاذلا حلاصملاب لب - ,ةيرطقلاب

 مارب يحل ماعد ةيلئاعلا

 راطقالا ماكح ضعب معد ىلاو .يودحو

 اوبراحيل ءايداصتقا ةيمانلا ريغ ةيبرعلا

 تناك امهم مهتانايكب اوكسمتيو .ةدحولا

 , ةليزه
 ةدعاسم مسا تلذب يتلا لاومألا

 ءاضقلل تمدختسا :ةضايحملا راطقالا

 هتردق ءاغلاو  هتاملطتو بعشلا حور ىلع

 حنمت تناك لب .كرحتلاو لعفلا ىلع

 .ةحضاو طورش نمض ,نايحألا بلغا

 1417 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 37/8

 يدامح نودعس رونكدلل ديدج ناك“
 ا ا ا ا

 ةيرعلا ةدحولا تامادزكرم نع

 قيقا تاي دش قلنا <

 دهاوشلاو .ةدحولاب نمؤت يتلا راطقالاو

 مساب .ةيروس يف ماظنلا هحنم ايف .ةريثك
 فظو .ينويهصلا ودعلا دض هعافد ةيوقت

 نايكلا عم نواعتت ناريا اميف .قارعلا

 يناديم ةصاخ ,نيدايملا ىتش يف ينويهصلا

 .تاربخلاو حلستلا

 اهقلطي .ةدحولا ىلا تاوعدلا ىتح

 فظوت .+نيبللاو .نييللا 'نيب ماكتللا ضب
 . ةرماؤم ريرمتل وأ :ةدحولا ةركف ريمدتل

 ةركفب اما ظفاحو يفاذقلا هلعف امو

 اياوتلا ىلع ليلد ريخ .نآلا ىتح .ةدحولا

 .فادهألاو

 ءانتما ةايح نم ةبعصلا ةلحرملا هذه يف

 ,ريبك ناونع ء يبرع وهام لك ىلع رمأتلاو

 ىلا ةذوعلا نم دب ال نأ ءرملا رعشي
 رداقلا هدحو وهف ؛بعشلا ىلا 7

 .اهباصن ىلا رومألا ةداعإ ىلع

 نم .قئاقحلا هيوشت : لئاسوو « تارماؤملا

 ام أوسأ لعلو .ههجوتو هركف يف سبل
 اهقلطأ يتلا تاباتكلا كلت ىدب بيصأ

 تارايت وأ ةمظنأب اوطبترا ءنورظنم
 امو .ةيبرعلا ةيموقللو ةدحولل ةيداعم
 نم «تالحملاو فحصلا يف ,مويلا دهشن

 .هيوشتلاو ريوزتلا اهفده . ةقفلم تاباتك
 .لوقن ام ىلع دهاش حضوا

 قداص ركف ىلا ةجاحللا تناك انه نم

 نمو .بعشلا عم راوحلا ديعي .فاص

 يفيعلا لغلا

 ديدجنو باتك جردني راطالا اذه قف

 «ةدحولاو ةيبرعلا ةيموقلا نع ثيدحلا

 ةدحولا تاسارد زكرم هردصأ يذلا

 . يدامح نودعس روتكدلل ةيبرعلا

 يف ردصو .توريب يف باتكلا عبط

 ةعومج مضيو .1485 سطسغا / با

 ام اهبنكلو ءاقباس ترشن ىتلا تالاقملا نم

 جلاعت اهمأل «لاقي (مك اهتقو تنب لازت

 لب ءايلاح ةحورطملا ةيساسألا اياضقلا
 ةحاحلل ءاددجي اهحرط بجي يتلا

 .اهيلا ىوصقلا

 ابتكلو .ةددعتم باتكلا عيضاوم

 يه ةيساسا ةركف نم اهلمجم يف بعشتت
 ةلكشم ةيبرعلا ةيموقلا : ةدحولا ة ةركف

 ةدحولا ةيضقو ةبكنلا ايولسأو "ليسو

 لماوعلاو ةروشلاو ةدحولا ةيب رعلا

 ءاطخالاو ةيبرعلا ةدحولا  ةيتاذلا

 ةفطاعلاو لقعلا ثيدح ةدحولا  ةعئاشلا

 ةدحولا  لاصفنالا ةدقعو ةدحولا -
 - برخلاو ةئزجتلاو

 نم دب ال روما باتكلا يف ام زربا
 :اهركذ

 يأرلا ضفري ال حتفتم نهذ ١
 داحلا شاقثلاب هلوانتي امنإو ءافلس ضيقنلا

 , هيلعامو هلامب ّرقيو .ههوجو فلتخم نم

 ساسا ىلع ال . شقاني ام هاجت دايح ١

 ىلع امنإو 2 م مزتلم ريغ هنا

 بتاكلاف . ةقيقحلا لج نم درحجتلا ساسا

 بيوس ورل ياصا حف نلعب

 لوألا رايعملا وهو فدهملا وهف سبل
 .ريخألاو

 تناك امهم ةيضق ةيا لامهإ مدع - *

 لكب مزتلم بتاكلا ذا فب ةيوناث

 نوكت ىتح عاضوألاو تاللاحلاو عئاقولا

 . ةلماك ةروصلا

 نم ًاقالطنا لداجي حضاو قطنم - ؛
 لسلست يق اقيفد اليلحت للحيو  ةتباث ميد

520 

 قلعيو اهحرشيو ةلثمألا مدقي -
 ريغ ةدراو وأ ةدراش ىقبت ال ىتح اي

 . ةحضاو

 .قيشو لهس بولسأب ةباتكلا 5
 ناك امهم .«يبرع ءىراق يأ عيطتسي

 . همهقي نأ ىهاوتسم

 تتحلا نم دحاو باتكلا لريخأو

 بير نود وهو .ةيرورضلا ةليلقلا

 [ل .ةيموقلا ةبتكملا ىلا اديدج فيضي

0000 
 ا ا

3 
0 

 رامبلاق ران نع ليدج باتك

 فوصنلا ةلهر
 ليادسأأ سخسب دنيا

 يبارت َ
8 0. 1 

 10-2 : ف 5
 ةعوضومب اصوصخو ا /

 ريبك ددع اهيلع لمعلا أدتبا ىتلا فوصتلا
 نرقلا رخاواذنم نيقرشتسملا نم

 . مرصنملا

 .رشنيلل ةيسنرفلا راميلاغ راد نع

 را روب تاير علا ريععت ياو

 نينح مدآ

 اتا عبس وا مو ريد هسا اسود ومات ترج اس وينص سوح رو وسمر خت سنن حال ا تمت اا اج
 00 مس وا اا ا لا ا و

 8 - 1 ١ مانخت] نمط مطعخت -



 نيدلا يحم ةناكم نع مث نمو .صوصخلا

 . .يبرعلا يمالسالا ثارتلا يف يبرع نب ند

 روهمج ناك اذا هنا ىلا ةمدقملا تراشاو ا
 تاعوشلا نع ركام يميرستلا # ةنفدعموا *

 متي مل هتريس ناف يبرع نبال ةيقي زيفاتيملا اناا 1014 1 1

 ًاذهكو :ةيئزج رطأ يف الا اهنع فشكلا

 ىرخا بناوج زواجتت ىتلا ةيمهألا ةريسلا
 ةيملعلا ةغيصلا لكشت اهنا ثيح نم
 . يتايحلا هيهذمو هراكفاو هميلاعتل

 د حك ل ا

 زل روح هو وع ه» الذل

 «لعو 2
 7منرطأغلام عا هاناعاع

 فوروع ان (لدع1 انوع لاااططم م هطآ

 ةيحورلا ةسرامملاب ةيرظنلا ميلاعتل . لع

 يكتوش مدق ساسالا | اذه ىلعو 7 كل اعلا ا اا

 زربت يتلا صوصنلل اعيفر ًاليلحت شيف
 ينوصتلا هجولا اذهل ةيساسألا تايطعملا 2-6 0-5
 ىدل ىّتح شاقنلل اراثم حبصأ يذلا 00000 ىو“

 جمدنت (مثيح .نهارلا انرصع يركفم

 لوألا اههجو ةيلمع يف ةسرامملاب ةملكلا

 مث ةيفالا تاذلا هاجناب هعسلا ينم

 ةلحر ربع .قلخلا ىلا ءدعي اهيف «لوزنلا
 .ضرألاو ءامسلا نيب ةطاسولا

 اذه ديدج باتك ارخؤم ردص ءابوروأ
 روهشملا يبرعلا فوصتملا هروحم قرشتسملا

 متخ ةروص مدقي ذا باتكلا نا روحملا لكشي يذلا ١ يب رع نب نيدلا يح
 ةفاكب .فوصتلا موهفمل ةيرصع ةيؤر ناونع دقو يا نم قلطني امنا هناف . مهمتاخ وأ ,نيسيدقلا ناديم يف شيف يكتوش تامامتهال لوألا
 ام لكبو «ةيويندلاو ةيقيزيفاتيملا اهداعبا يف ةسادقلاو ةوبتلا . .ءايلوألا متاخخ»
 لالخ تداس ميق نم ةيؤرلا هذه يف .«يرع نبا بهذم

 ىلع اهالظب يقلتل .ةفلاس ةديدع روصع نع ةمدقمب باتكلا راميلاغ راد تمدق

 ركفلا ناذيم يف .ةنئهار ةلحرم كاس يف هلو سهلت يلا ةاملا

 [0.بدألاو | هجو خل دج .ءقارضتسالا

 يزاجح يطعملا دبع دمحأ مساقلا حيمتس

 عين نواعتلاب نلعا .ةيسنرفلا ليونورغ ةنيدم يف يفاقثلا ثحببلاو عادبالا ذزكارم

 ىبسنرف - يبرع يفاقث ىقتلم ةماقا نع سيرابب يبرعلا ملاعلا دهعم اهنم تاهج ةدع

 هدعب ىقتلملا لقتتي ١4 ١6-١11 مايألل يراجلا يناثلا نيرشت /ربمفون رهش طساوأ
 ةرازو عم نواعتلاب ةيب رغملا شكارم ةنيدم ىلا هتاذ رهشلا نم ٠" 794 1/4 مايالل

 . ةيبرغملا ةيفاقثلا نوؤشلا

 اسنرف نم ناناتفو ايبرع ارعاش رشع ىنثإ عم نوقتليس نييسنرف ءارعش ةرشع

 ءارعشلا نم ةعومجم مضت ةيبرعلا ءامسالا ةمئاقو «نييب رع نينانف عم نايقتليس

 دمح] .سيئب دمحم ؛يتايبلا باهولا دبع « مساقلا حيمس «.شيورد دومحم : مهيب

 . نينح مداو «نايفاكاك شادرا نينانفلا نمو .«يزاجح يطعملا دبع

 ةملكلا ديعص ىلع :ىسنرف - يبرسع يفاقث ءاقلل ةبسانم ىقتلملا اذه نوكيس

 تاءارقلا نم ةعومج رمي ىقنلملا جابتم ناو ةصاخ .دحاو نا يق ةشيرلاو

 ايدل مسرلل ضرعم ةماقاو تاودنلاو ةيرعشلا

 - 1م مز1 ننعم مهمقع 039
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 لعب هبايف غ ليا هاتك دعا دلل جار م ؛

 3 2 3 5 امو يذنلا علو نمل لبق رم الابط لف دقو ا هلا 37 رد نا ا نمي ا وهو: ةداذلخب نمي ارخؤم كردص قير ع ةزاضحي

 نب 77 ايبا عوج لا و لاثمالا ,

 تا ايلا ةي يرهش ب 7 ل 0 ١

 :ناكو ةتينالفلا ةيجرشم اي نم ناو

 ١  0 325د" ب 7 ,6 5 5 0

 9 5 8 قحفح تاس نايا .ةيبزعلا اريل"
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 جيرو نحر مارسوا تال عجور هدرا د» عوج عين دلال /تامتءن دن 71 «ررروتل 077ج هج تب جالوت اوك رولر جلي ماججنع جدي 1 مج سهير تو بإقبال كت تركينزلبتا نك كت ب ج777777 مجاري هكتار ك7 157/7

 رم و ميدو هميم هج جيم ممم

 رج بينو هجر جور جال يجو كب ل جور عر ترد جسوج ب جب عور وع بخ جرو رجول حرر معكم مج درج جنتوا 80 نك اج يوما جي دج تبحر سحر يحج ا نعسوجج هدد نجح دج حجو / 7067 وعحر رح ف حو عجم وجبال دحر بحت تاج 7” سا كنان جيب 1 بحوتراو نك / حده حم اا اتا ركيض ابل
 -ب 7 9 : رجح 7 0 9

 ..يامتيس طيرش ىلا اهليوتضي عئاولا ف اا يح
 ةقطنم يق ي م هةسصف 4

 حاضفسا» مسا تحن ةرامع نيسح هجرخي ةاروتكدلا ةحرد اهم لات ةلاسر ةدارب دمحم

 .«نومرك .رودنم دمحم روتكدلا يرصملا دقانلا نع

 حشرو رمق تجب هبتك ويرائيسلا نع يدقن باتكك رصم يف تردص دقو

 نسحح .ءارون : نم لك مليفلا ةلوطبل .تاساردلل ركفلا راد

 [1 .يبلش سنويو .لامج يميم .؛ ىقفطصم دقان نع ةماه ةيدقث ةبرجن ةساردلا

 ما 00 تلا والمطلقات ةعبط يف فلؤملا اهادها دقو ءريبك

 " 0 ؟ىب' نيدا امب افارتعا ةدئارلا رستم ىلا ةديدحلا

 ناهز ماه «تاقادصو ةربخو ملعت نم هب اش

 يذلا مليفلا وه «نارهز متاح نمز» ١ اذه يف يرصملا بابشلا ضعب دجي نا
 نع صاخلا هباسحل فيرشلا رون هجتتيس | امومه سكعي ددجتم راوح رصائع باتكلا
 نمحرلا ديع راوحو ويراثيسو ةصق | 101.؛ةيبرعلا ةفاقثلا دادتما ىلع ةكرتشم
 ل وا وهو راحتنلا دج جا رخا و ٠ نمسح سا

 . هل يجارخا لمع واضاف يالا
 حالصو فيرشلا رونو يسوبل ةلوطبلا 2525201
 دعي نسم ولخي ال مليفلاو ءيندعسلا يبرق هللا رق انف

 لشي تقولا سفن يف وهو :يسايس | ميركت ةبانمب هعون نم ديرف باتك
 رون نواعت ةلسلس يف (5) مقر ةبرجتلا | [يناطيرب يف ارخؤم ردص نيرغ ماهارغل
 ملاع يف ةباشلا ةينفلا هوجولا عم فيرشلا | مات يذلا تراغاه لوب نانفلا نم موسرب
 [ل .جارخألا ماهارغ ليختي ناك ىتلا نكامالا ةرايزب

 1 5 ةفلغا ميمصتب صصخت تراغاه لوب
 ا يذلا يناطيربلا بتاكلا : نيرغ بتك

 يعرف ناوئع هيلي :ناونعلا اذه تحن | بانج بيتنا ةئيدم يل شيعيل هدالب رجه
 مدقي «لفطلا ةفاقث يف تالاقم» رخآ 0 ل رس د ا
 يف اديدج اباتك مولس قوراف رعاشلا | اذه هباتك ذيفنتب عورشلا لبق نيرغ

 3 5 .٠ 3 ةدامل ذاتسا تراغاه نا لوّملا نم دي ال
 دقو - ةباتكلا  ريثالا هعوضوم 1: ا 5

 يتلا تاسارد ةلسلس نع مايا لبق ردص يف ةرحيمشلا تايلعلا دعا يف نفل
 .ةادقيب لافطالا ةفاقث زاد اهرديمت | نال 7 و 000 ااضف ايئاطيرب
 مولس قوراف لصاوي باتكلا اذه يف ل دأب مح سيعمل كج

 . ولا يف لافطالا بدأ باتك زربا دحا ك4 , ش

 هيف قلطني يذلا يرظنلا هعو رشم يرعلا اةيبازلا ىلع اذه

 لوصف هيفو .ةيعادبالا ةيرجتلا نم | صصقلا نم فالآلا كانه نا مغر
 ةيلبيقتسم ميق :ابهتيوانع نم ةديدع يجتنم ضعب نا الا .ةيبرعلا تاياورلاو
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 ةينطولاو ةيموقلا ميقلا ,ةضرقنم ىرخاو
 « ترحل لافطا دئاصق ؛ةركبم ا ةلوفطلاو

 صتلاو لترملا صنلا نيب لفطلا ةيئغا
 تاعوضوم نم اهاوسو بوتكملا
 [] .ىرخا
 تي افا نا نوفل نفت تن تو د ت2 اانا 7777

 اهاراللا ايدها رغلا
 ربع هروطت ىدمو يديجارتلا موهفملا

 تاحكلا عوضوم وع ناك ةيخيراتلا لخحارملا

 ناوئعب يمهف يزوف ر روتكدلا همدق يذلا

 ؛ةئيدحلا اماردلاو يديجارتلا موهفملا»

 اذه ديدحلا هفلؤم ىف بتاكلا لغش

 موهفم ا اذه عبتتب ةرهاقلا نم رداصلا

 - ويك دهشملا فورظ ريغتل اقفو

 د ا ا ندا جتنا
0 
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 نا ىتلا ةقب
 :نم لك مهو نونفلل 7

 2 ا
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 (سنوت) يوادهم اجن -
 ( رطق ) دمحأ فسوي -

 ( رئازحلا) ىئيرقلا اضر

 هو مرسع هو مس وجسم مرو هدر جس وج حب وصم جرجوج

 ةنحل ناجرهملا ءدب عم تلكشت
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 تو
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 يحل ؛نونفلل ا
5 72 
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 م

 1 تر د7 257755225577257277200777 7/17 تك 2 طن

 يرصانلا مفار

 تنور يما رم ماخم دف ةنولب هانم د دم دس جمالا

 يوسع بو روع وحس جس م ددعط محو جدلا

 ايلبكتتلا عوننلا 5 ادب اجر لح
ذلا ,ةيليكشتلا نونفلل يملاعلا دادغب ناجرهم لامعا ماتخ يف

 ؤ ميقأ ي

 ةصاخلا زئاوحلا تنلعا .بئاجألاو برعلا نينانفلا نم ريبك ددع هيلا يعدو 0

 ةزئاحب هاندأ نونانفلا زاف دقو .ةيئفلا لامعألا تاثم هيف تكرتش

 ِ (قارعلا) يرصانلا عفار .ديعس لا نسح ركاش « بلاط ىلع

 اضر حلاص :نم لك مهف ىرخألا ةيريدقتلا زئاوجلا اولان نيذلا نونانفلا اما

 .(دناليات) ديفيد .(اينابسا) سدلافال ونام .(شيدالغنب) مالسا يرام .(رصم)
 روك سر .(اينولوب) شتيفاكياج ,(نييلفلا) ويسوك ينا .(دنهلا) ةناخانشرك
 , (ايلاطيا) يدنومسيخ وكيرديم .(لاغتربلا) اديملا ديفيد ء(ايروك)

 ةكراشملا لامعألا حيشرت يف رظنلل ةيلود ميكحن
 كح .(قارعلا) رهام نادجوو غئاصلا فسوي ؛ نم الك ةنجللا تمض دقو .زوفلل

 7 نيلب دولك .(دنملا) يدروج .(ايفالسوغوي) يكسزالوكروب .(رصم) راون
 | .(اينابسا) نويا هيزوخ .(اكيجلب) سيروم كاج .(اكريما) ركيا ديفيد .(اسنرف)

 وه مخض ينف زكرم ناجرهملا اذه ةماقا لبق دادغب يف حتتفا دق هنا فورعملا
 مسا هيلع قلطا ؛يبرعلا نطولا يفو :ةيقارعلا ةمصاعلا يف هعون نم

 ًاديدجاينف افاطعتا لكشي يكلو يلودلا ناجرهملا اذه لامعا هيف مظتتنت

 [0 . هتعسو زكرملا اذه ةماخضل ارظن ن - دسم دب

 نم ددغ ىلع تاقيبطت لالخ نم يناسنالاو
 يملاعلا حرسملا صوصن

 اماردلا ةدامل ذاتسا باتكلا فلؤم

 ةرهاقلاب ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعماب
 ةدوع)» ابنم ةيحرسم لامعا ةدع هلو

 هلو «ةريسالاو سرافلا» و «بئاغلا

 يموقلا حرسملا ةبشخ ىلع تمدق ة ةيحح رسم

 60 .«ناطلسلا ةبعل) ناونعب
 جبع رج جو دوام وو بكا سد

 يهفنلا ريبفنلا) يفيسإلا
 ,ةيناثلا باتك فلالا ةلسلس نمض

 .ةرهاقلا نتج :ناونغلا زيزع نائفلا مدقي

 («قطنمو يمغن د ريبعت - ىقيسوملا» هباتك

 لاما ملع ةدعاس ةيناكما هيف شقاني

 ا لا 1 جب

 ةمصاعلا ِق

 01000 دن ذا

 رنا كوب و” جرام

 5777ا
 نا

 تاجنانت

 ' لوألا
 ' مادص زكرم»

 اه ل يت

 ا 1

 ا

 ا

0 
"1755 3 

 مود ويحس عوج جا

 ا

 ريا ا ا وة جو

 2 ا

 . ينملا عادب الا هيلمع

 له :ىرخالا باتكلا لوصف نم
 يف ةيلامجلا ميقلل رايعم وا سايقم كانه
 - ل ربياعملا 4 امو :ةماع نوتفلا

 ا ا د ا لا

 نيالا اينما ال
 نم رصم تامارها ىلع فرعتلا اندتعا

 مخضلا يرجحلا ءائبلا كلذ اهنوك لالخ
 ايندلا بئاجع دحا ملاعلا هربتعا يذلا
 ةوقلاو باستك ِق ةءارق نكل . عبسلا

 ىلع ءىراقلا نيعيس ؛مارهألل ةيسفنلا
 يملعلا كاردالا ىدم ىلا لوصولا
 نع ًالضف تامارهالل عيفرلا يب ىسدنهاو

 . ةيسفنلا اهتاءاحيأ
 ةمالس نيما لبق نم مهجر تم باتكلا

 ةديدج راكفا هيفو .لوش ليب هفلؤل
 تامارهالل ةيلقعلا ةوقلا نع ةعتممو
 [1 .اهيرئاز ىلع اهتاريثأتو
 ندد ا ان جال 1 ل 0

 ةهنفلا قار
 نم .ةيبدالا تارادصالا ةلسلس يف

 اناتك بيد وبا لامك دقاتلا مدقي .ةرهاقلا

 وا «ةعنقملا ىؤرلا» ناونع تحن اديدج

 رسعشلا ةسارد يف يوينب جبنم وحن»

 .؛لهاجلا

 ناف «ناونعلا كلذ ىلا ريشي امكو
 ةيجبنم تانوكم نع ردصي ثحبلا
 لكشتت ال ةيوغلو ةيفسلفو ةيدقنو ةيرظنو

 ىلع تغط ىتلا ةيديلقتلا تايطعملا راطا يف
 قارشتسالا لواشتو ةيب رعلا تاساردلا

 راطا يف «يبرعلا يرعشلا ثارتلل يبرغلا
 تالاجم ىفو ةرصاعملا تاساردلا تازجنم

 ال. ىرخا ةددعتم ةيفرعم
 ا لاا ا هو

 ايجولونكتلا لد لقان
 مها نم ايجولونكتلا لقن ةلكشم دعت

 نمو ثلاثلا ماعلا نادلب يف ةيمنتلا اياضق

 رداصم نم اريطخ اردصم تحبصضا مث

 لامشلا نيب راوحلا يف مئاقلا عازنلا
 .بونجلاو

 ةماعلا ةيرصملا ةئيطا تردصا دقو
 لقن ةلكشم» ناونع لمح اباتك باتكلل

 داعبالا ضعبل ةساردك ايجولونكتلا
 هيف لوانتي «ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 ةيقيقحلا دراوملا لقن ةلأسم نويصاضتخا
 دالبلا ىلا ةينغلا دالبلا نم ةيمنتلا ليومتل

 ةيجراخلا نويدلا ةلكشمو ةريقفلا

 كولسلا دعاوق نم ةعومجم ىلع قافتالاو

 تاكرشلا نيبو لودلا نيب تاقالعلل

 0. تايبقإ ةددغتم
 2 ا لا ا و
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 ديعس ديمح رعاشلااهاريامكةارلا
2 0 

 ةلداقم

20 

 تايغلا قئارح
 معلش

 0 0 ا اتا هدا 0 م ل د وج ةونت دموع هنا م ف

 ةيرغ ةبمل لل انرصع يف لوحتت ةثاكتم ريغ فطاوع أو . ..ىل نونجم مز يفانس
 0 0 ا م ا جا

 يروبجلا لمأ : ةلباقملا ترجا

 ةايح هايصو هتلوفط تكلمت

 تدحوتف ةطيسبلا ةئداملا فيرلا

 . .اعيدو اداه اهب ج زتما ايلثم هب |

 .هابصو هتلوفط خفر هيف رعشلا ناك
 هرعش يف ةأرملا اهتلتحا ةحاسم يا ىرت

 نا بر يتلا كلت ةأرما يأو هبلقو

 يف رعشلا قى قئارح دقوتل بحلا جهو ء

 راوحلا اذه هنمضت ام اذه !؟هرمعو همد

 لوح ديعس ديمح يقارعلا راشلا عم
 .ةأرملاو رعشلا عوضوم

 الان

 ؟ةيرعشلا

 ةايحلا ةدذيصق ةديصق يه ةثيدحلا ةديصقلا

 ةئزجت دمتعت ال يتلا لماشلا اهانعمب
 ىلع مق يذلا رعشلا نا ذا عوضوملا

 رعشلا وخرؤم لعف امك هتاعوضوم ساسا
 ةديصقلا يف اهارن اندُع ام لبق نم

 -187 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 5 ا

 ةئزجن ةرهاظ نا يداقتعا ينو .ةئثيدحلا

 ىلا *ىسي تاعوضوملا ساسا ىلع رعشلا

 ةلحرم يف ءاج دقو ءارعشلا ال رعشلا لعف

 يخرؤم عانبطصا نم يهو ةرخأتم

 نا يل ودبيو :« لبق نم تركذ امك . رعشلا

 تفرعو ديلقتلا اهيف داس ىتلا لحارملا

 هذه تسرك ىتلا يه نيدلقملا ءارعشلا
 عيطتسا ةمدقملا هذه لالخ نمو ةثزحتلا

 يملاع نم ءزج يه ةأرملا نا لوقلا
 ل لما ردو رميا

 وا ءزحلا اذه دو ةلوهسلا نم نا نظأ

 ةيرعشلا 6 نوكي يذلاو هريغ
 تانيرتاف يف ةضرعو ةددحم تاناخ يف

 .ضرعلا
 وه له ةديصقلا لخاد ةأرملل كروصت 1#

 وع بلا راخ هسفن روصتلا

 نع ةيناث ةرم ثدحمن دمأس ينا يف ودمي -

 عيطتسا ال انأف ةايحلل ي رسقلا مي

 اك دع لو زعم نايكك أرملا ىلا رظنا :

 يناسنالا عقاولا نعو ةيتايحلا ةبرحتلا

 ةديصق نم ذوئدحتي نيلا نأ يلومشلا

 مهقامع يف نولمحي امنا ةأرملل ةصصخت

 يمال ديكو يطعم

 ١ يناث نيرشت ١947

 0 ل 22111 3252-5

 ةيواز يف عضوت نا اهسفنل يضترت ةأرملا

 . اهتيناسنا نع لزعمب
 قلطنم نم هذه يتيؤر يف قلطنا ال انا

 اهتيصوصخ كلنمت ال ةأرملا نا ىنعمب يلاثم
 ببسي ةيبلس ةيصوصخملا هذه تناك ءاوس

 نم اهنع جتن امو ةيعامتجألا فورظلا
 فلختلاب مستي يركف وا يعامتجا فقوم

 نعو صانخلا يبعو نع ثدحت ا يننكلو

 روضح نم ةأرملل هانمتا | امنو ؛ يتاحومط

 يفلت اذه كنا وس ما

 عنو لركرتلاو ةيجلسقلا تايسوصخلا
 اذه يفقوم نا لوقأف ةأرملل ةبسنلاب
 لجرك ثدحتأس انغو اضيا لجرلا لمشي
 ةناخ يف لجرلا عضول يضفر نلعأو
 ةايحلا يف ةزيمتم ةقبط لكشي هنأكو ةصاخ

 ةيصوصخ نم سيل نا كلذ ىلع يليلدو

 نم سيلو .لجرلا دوجو 3 ةيوثنا
 ةأرملا دوجو جراخ ةيروكذ ةيصوصخ

 .اضيا

 ااهالاو أولا
 لاعفلا روضحلا كاذ ةأرملل نكي مل اذاملا#

 ؟كتديصق يف
 بايغ ببست مل ةلماشلا ةيؤرلا هذه نأ

 لب اهفعض وا ةيرعشلا يتبرجت نع ةأرملا
 . امام سكعلا تققح ابنا لوقث نا نكمب
 ةأرملا ابنكلو ربكا ةأرملا روضح ناكف
 فصوت ةليمح لاثمت ةعطق سيلو ناسنالا

 اهل راتخم يتلا ةللدملا ةطقلا الو جراخلا نم

 كب بهذي ال نا وجرأو فاصوألا لما

 باصم لجر يننأب ةأرملا نع اعافد نظلا

 ىلع ةردقلا مدعب وا ناولالا ىمعب
 ال حضوا نا يل يحمسأف لاما فاشتكا
 ةأرملا لامح نا لوقأف يسفن نع عفادا نا

 دق يجراخلا اهلكش نم قمعاو ىنغا
 يجراخلا لكشلا لامج . نالامجلا عمتجي
 نكل ريبعتلا حص اذا لخادلا لامحو

 لامجلل يطسي ال يجراخلا لامجلا
 قمعي يلخادلا لامجلا امنا ءائيش يلخادلا
 اثفد انف هيلا حفمبو يجراخلا لامحلا طوطخ

 .اصاخ اقيربو
 عورشم ىلا ةأرملا لامج لوحت لهو ا#
 ؟كتديصق يف يرعشلا ماهمالل

 ال هنع تثدحت يذلا لامدلا هنكلو ءمعن
 ريثأتب ثعاش ىتلا لامجلا سيياقم ببسب
 نالعالا تالجمو ةيحطسلا ةفاقثلا
 لكل ناك اذاو تاكلملا رايتخا تاناجرهمو
 يتأت نمم انأف ةباجتسالا يف هتعيبط ناسنا
 يعمل هذهو ةرخأتم مهتاباجتسا

 رهاوظلا وا ثدحلا ماما نوكت ة

 يتلا تالاحلا ين ىتحو ةأرملا ماما كلذكو

 طبترت يهف ةعيرس تاباجتسالا نوكت
 انايحا ضرعتا بلاغلا يفو ةنيعم تايركذب

 جونا بايغ نكل عيرسلا راهبنالل

 اذه لثمل نضرعت ىتلا 21 ين يلخادلا

 ثدحي اديب يرعشلا قفدلا لتقي راهبنالا

 ناولألا .ىمعب اباصم تبسل ... . دي
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 روضحلاو ىنغلا فاشتكا ةلاح يف سكعلا

 . ةأرملا يف نييئاسنالا
 ةيحض ىلا ةأرملا تلوحت اذا اذام #*

 ا . . .لاؤسلا اذه ىلع ةباجالل -
 . .ةيوتكملا يدئاصق ىلا دوعت نا

 0 ركذتا
 رشنا بجشم ىلا ةأرملا تلوح نا ةئزجتلا
 نأ ينفسؤيو ؛ ةيصخشلا يتاراسكنا هيلع

 اهيف ودبي ىتلأو ةحارضلا هذه لكي ثدحتا

 يفقوم نا .ءاعدالا نم ليلق ريغ ردق

 يذلا فقوملل رخآلا هجولا وه ريخالا
 كتلئسا نع ةباجالا ةيادب يف هنع تن

 ةأرملاو ناسنالا ةأرملا ىلع تدكا ثيح
 ىوقالا وا فعضالا ءزجلا سيلو ,ةايحلا

 ةأرملاب لجرلا ةقالع ناف الاو .ةايحلا نم
 نت حوت ىلا لوحتت بحلا ةقالع وا

 هيف زوفلا نوكي ءقاكتملا ريغ عارصلا

 . .ىوقألل

 رظنت له .. . جاوزلاو بحلا رقذ غال
 اهيف جوتي يتلا ةكلمملا هنا ىلع جاوزلل
 يضفن يتلا ةربقملا هنا ما ملحلاو بحلا

 ؟اهيلا

 اذه لثم ىلع ةباجالا يف ميمعتلا نكمي ال

 ةيعوضوملا هفورظ جاوز لكلف لاؤسلا
 ينكل نيجوزلا تانوكم ىنعمب ةيتاذلاو
 نا لومقلا نم دب ال عقاولل دوعا نيح
 ام ةمكحلاو ملحلا نم نكلتمي ءاسنلا ضعب
 فصاوعلا رثكا باعيتسا اهب نعطتسي

 عمسنو أرقث نيحو ةقالعلا هذه يف ةوارض
 طاسوا يف ةيجوزلا تاقالعلا لشف نع

 يف تاجيز كانه لباقملا يف هنأف نيعدبملا
 م ,حاحينلا نم تققح طاسوالا هذه لثم

 نأ دوا انهو اذف ايعادبا المع هرابتعا نكمي

 نا يهو ةيمهالا ىهتنم يف ةيضق ىلا ريشا

 نع هب نوثدحتي ام مغرو نيعدبملا ضعب

 نوحنمي يناسنالا عستجوملا يف ةاواسملا

 نا رابتعاب ةأ رملا داهطضا قح مهسفنأل

 , ةيعامتجالا تافصاوملا ىلع يصمع عدبملا

 ءاسنلا نم اطف كانه نأف لباقملابو
 عدبملا ف فصاوع ءازا ةيساسحلا تافيعض

 . اهيلع كرحتي ىتلا تايدملاو

 ىلع ةرطيسلا ف ةوقلا كلتمي بيدالا #
 هسفن ءيشلا لعفي له ىرت هقاروأو هملق
 .!؟هبلقو هفطاوع عم

 ينيعدو ليل نونجم رصع يف اثسل نحن -
 يا نا . يصخشلا ىوتسملا ىلع ثدحمنا

 كلتمت نا وا ,ةثفاكتم ريغ فطاوع

 ابنظا ٌوفاكتلا نم اردق تاباحتسالا

 اذه . انرضع ملغ ةييرق ةيعل ىلإ لوعت
 ودبي دقو . يعولاو ةيرحلاو ةاواسملا رصع

 اودوعت نيذلا ىلع ابيرغ ثيدحلا اذه لثم
 تاقالغلا ةهجاوم تاذلابو ةايحلا ةهجاوم

 انه ىنكلو .يسنامور فقومك ةيفطاعلا

 3-١ ما ملب] نهم معفقتع 1

 يفقوم نع ثدحناو يسفن نع ثدحملا

 ىلع رداق اذحا نا نظا ال قح اذهو

 . هنه ينامرح

 ةلفطلا أ لل

 ؟كبلق يف اهاحر
 ةأرما نع سيلو ةلفط نع ثدحتلا

 تلازام اهنأف ترم ىتلا نينسلا لك مغ رو
 ءرصشلا ةللبم تارفلا نف جرمخك ةلفط

 رداغت نا ضفرت .ةزفتسم .ةبخاص

 . يرعش قئارح رداغت وا اهتلوفط
 شرع ىلع عبرتت يتلا ةأرملا نع اذامو ا
 ؟نآلا بلقلا اذه

 يسفتل اهحنما يتلا تافصلا هذهو نا ريالا
 طقف ةماعلا تامس لكشت ال الطاب ما اقح

 اضضيا ةيفطاعلا تافرصتب مكدصتت لب

 ناف تاذلاب ةلحرملا هذه لثم ينو كلذلو

 ةرضاح ابنع لاؤسلا نيدوت ىتلا ةأرملا
 اذه فرعت يهو ًافيفشو اًنداه اروضح

 يهو هتقفارم ةأرملا هذه عيطتست «بلقلا

 . هيلع عيرتت نا نم ةمكح رثكا

 بلغي نا عاطتسا ةأرملا يف ءيش يا اه
 ؟كيف ةدوجوملا لجخلا ةفص

 ةأرملا يف ةئيعم ةفص كانه نا نظا ال
 ناك يىلجخ نا ودبيو « كلذ تعاطتسا

 . تافصاوملا لك نمو ةفص لك نم ىوقا
 يف ءايشالا هذه تعمتجا اذا لوقت اذامو ا#

 .لامجلاو ءاكذلا ؟ةأرملا
 ةمعن

 ؟ءايربكلاو رورغلا ا#

 لوما :يهذ قيدصلاو ناسنالا يف اهلبقا

 . ءابغلا ةفص نم

 قيقا ءزجلا لغشي نا عاطتسا امنا 9
 ما ةأرملا ءاماع ٠١ لبق كتايح

 ؟اماغ 7١ دعب . ةديصقلا

 ءزج ةأرملاو أزجتت ال ىتلا . . .ةديصقلا
 ودبي اهتلق ىتلا راكفآلا ىلا اندع ولو ءابنم

 ةأرملا نيب قيرفتلا بعصلا نم يل
 . ةديصقلاو

 ؟نآلا كلغشي يذلا ام

 يتلا ةلثسالا نم ازفتسم ىلقع لازام

 ماما ينتعضو ذا .ةلباقملا هذه اهتمضت

 رارمتساب ايتم ترهتا تنك ةيضق

 ةأرملا نم فقوملا نا اهتمدقم يف :بابسال
 .ٍ يف .حوضولا اذه لك احضاو نكب م

 7 .فرتعألو رخآلا ببسلاو ينهذ

 يننالو ةيعامتجا بايسأل بربتأ تنك
 ةلئسالا ىلع بيجا نا رارمتسأب ىنمتا
 . ةعانقلا لماكبو قدصلا لماكب

 يتلا تاباجالا ضعب نا لوقا اريخاو
 يننأل ديرا ىتلا ةقدلاب نكت مل اهيلع تبجا

 هذه ىلاو ابنأشب حوضولا دقتفا تلزام
 0 .ةعاسلا

 اناس داس وجم 0طن كا ا الاعادة 1 77

 هيؤر
 تتجسس تر طنط اند نو ياض تن عمن د متن 7 تن جرت جوت 53200301115

 ١14 دنع ةيبرعلا ةبطلا» يف ترش 3 فاخ دخألالج ةريصق سصق ثالث .
 0 ل ا الا ير ا هيا عساس دج

 وياعفخلا تسلم و رقع
 1. تلا ا ا ع هدو 7 بة 1 1 1 1 1 1

 م ناثفا . : ملف

 11 يشكك ف تي رتروب و قوالا ةصتلا

 عقاولا ىلا ملحلا دودح رسكي يسوباك

 ا نيب دودح االف ءهيف رمتسي يذلا

 نزاوتم ريغ ملاع زاربال كلذو 3 عقاولاو

 الو لوقلا يف ال يدرشلا راركتلا ا
 لطبلل ايموي انيتور ناك ناو .لعفلا يف
 هلمع ىلا لوصولل ادهاج ىعسي فظومك

 , حلفي الف ءرخأت نود نم حابصلا يف ةصقلا يف ةدئاسلا ىصصقلا صنلا

 عانتقالا ةيوعصو :تالصاوملا ةبوعصل هيمسي ام كانه دعي ملف .ةثيدحلا

 . لمعي امب كاذ ««رثنلا ةيرعش» هباتك يف .فرودوت

 «يصخشلا تيرتروبلا» اذه نكلو نزاوت ةلاح ىلا نزاوت ةلاح نم رورملا
 ةيناكملا هملاعم تلفت نزاوتم ريغ ملاعل ملحلاب حمسي حمسي لوألا هئنقت ل رخل

 ديري ال) ددهم نمز 0 ا . يناثلاك ال .لمالاو

 ال ةيابنلا ينو ءارخأتم هلمعل لصي نا 8 1 ١
 3 و اوم د وع نسز - لطب ةقالعلا لكش

 وأ ةرضاح ةلزع واةيضام ىركذ | مدع نم ةلاح انيدل فلخ دمحا دنع
 رصانعك قانتت ةيلبقتسم تاماهيتسا ناو .ملحلاب حمست ال .طقف نزاوتلا

 ةصقلا هيلع انتدوع يدرس عارصل نيب حابصلا قد : سوباك وهف .٠ تحمس

 ملاعل رشابملا دعبلا لثمي هنأل .ةدئاسلا ام ابلاغ .ةعياسلاو ةسداسلا ةعاسلا
 نيب ةلص الف :هتايح ماظن هيلع ضرفي | نم) «.. .ملح ىلع اروعذم ظقيتسي

 رضاحلا نيب . وا ءرضاحلاو يضاملا

 لظبلا ثهلي ةتلاف ةظحل كانه .لبقتسملاو
 ةقالع ىنبنتل ءامود ايداع اهئارو نم

 لطبلا اهيف تقولا رصنع ,:ةيصصق
 ةحلا

 ةينابايلا «زيا تاياكحو ةلكاش ىلع

 را يتمم رواجتت ال ىتلا

 ىلختلا تدمتعا 5905 1 يالا ىعتمل

 زاربا لجأل ةمزاللا ريغ ليصافتلا نع
 هذه هصصقو ...ةيماردلا ةفاثكلا

 ةيكيسالكل ريخا دح عضو ىلا بهذت

 لطبلا رصلع لومضم
 ضقانت وا لباقت ةقالع . نذا دجوت ال

 لبقتسمو رضاح وا رضا يضام نيب

 يف اما .مونشوملا «تيرئترويلا» لكش

 انيدلف «طقن ةدحاو ةأرماد ةيناثلا ةصقلا

 ةيصصتقلا ةقالعلا رصاتعو .هسفن لكشلا

 هلطب قيرط نع .بتاكلا نكلو ءاهسفن
 صخلت» ةأرما نع بتكي نا ديري يذلا
 نع فشكي نأ دارا (اعافيمح هاتوا

 يف .هلكشت لبق «تيرتروبلا» نومضم
 نا ركفي ناكو : لوقي اهنيح «ةلطعم» ةظحل

 كلت كلت .«الطعم ماد ام هلك اذه نع بتكي

 لطبلا ةدراطم لبق ام فقت ىتلا ةظحللا

 نمزلا ةأطو ...فلخ دمحا <©] لطبلا نيب ةدراطملا نأل . حلفي ال هنكل ءاه
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 تفولاو ماد ام ةرمتسم ةتلافلا هتظحلو 5

 .رفوتم ريغ تيرتروبلا ةباتكل «بسانملا

 .ةباتكلا تهتنا الاو . حلفي نل وهو

 .ةدراطملا تفقوو .تقولا ىهتناو

 ةلاسغ لطعتت نا .ةايحلا «تلطعت» و
 لطعتي ناو .ةجو لا ربخت املثم « بايثلا

 نود نالوحي نارصنع .نويزفلتلا زاهج

 هلك اذه نعد بتكيس هنأل .ةايحلا لطعت
 ىلا ةيقيقح ةقالع نمف اطعم ماك اف

 ةظحللا كرحتت ىرخا ةيقيقح ةقالع

 (ةباتكلا) ةيمهو ةقالع ةطساوب .ةتلافلا

 نا نود ةلوليحلل نكلو , حيحص اذه

 رخآلا وه «لطعتيو» .هعقوم درفلا دقفي

 طبار نم هل ىقبي الف :ةيعامتجا ةقيقحك

 هؤامتلا اللا يعامتجالا هعقومو

 نزلا رصنع لومضم
 ةداعا ديري فلخ دمحا ناك اذاو

 .ةقباسلا ةصقلا يف تيرتروبلا بيكرت
 ةظحللا كلت بيكرت ةداعا لواحي وهف

 .؛ةميدقلا ءايشالا» ةصق 9 تفولل ةتلافلا

 ىصصتقلا رظنلا نعمي اذكه ةئلاثلا ةصقلا

 صن يف يلوطب رصنعل يلخادلا بناجلا يف
 .يسودرفلا هانعم ملحلا لامتحا يفني

 لامتحالا .هتاذ تقولا يف « يفنيو

 وا .هب قاحللا ليحتسي نمرل يقي زيفاتيملا
 الو هل يضام ال .همدق يفني نمز هنا

 ام أرقنل .هتظحل نم مئاق هنأل .لبقتسم
 نمزلا ةرحشل هفاشتكا ةظحل دراسلا 8

 ةنوشخ سملت هديبو) : روخنملا مي

 نم ةروحتم ابغا هل دكأت ريشا ءلج

 .طقست امدنع : هسفنل لاق .امامت لالا

 حالف اهعطقيس رثا درجم الا نوكت نل اهناف

 ةرجشابنم الدب عرزيل ةقيدحلا
 6 : ةينأت

 ناك .رضاحلا نمزلا نومضم وه اذه

 هرواحم يف البقتسم حبصيسو ءايضام
 نل ةلحرم نع ةرابع هنا .ةيعيبطلا ةئثالثلا

 ةرحشلا ةعارز دنعو .ارثا الا كرت

 ديدج رمع أدبيس ,ةيلاتلا ةلحرملا ,ةيناثلا
 حتفي ءانه . ميدقلا رمعلا نع امتح فلتخم
 ارظنتم ىقبيو .عقوتملا ملحلا باب لطبلا
 ,ءارولل دوعي نا ةيشخ نامزلا ةكرح يف
 ىري وهو .اديحو هتسلج لصاو» دقف
 .جراخلا ىلا ناكملا نو رداغي (هءاقدصا)

 ةروجهم اهنأك .نآلا ةيلاخ ةدئاملا تناك
 ا م ح١ . ميدق نمز ذنم

 هنك ؛نآلا .فرعي هنكلو ءءارولل دوعي

 هرداغ يذلا ناكملا لخاد نم عءارولا اذه

 هنكو ناكملا هنك نآلا فرعي . عييمجلا

 باتكلا يف حيرلا تأرق دقو .نامزلا

 لوقي املثم «٠ ؛ عتيوسروبلا وأ) ميدقلا
 دعب ةيحلا ةايحلا زمر تحن حيرلا .دراسلا

 (0 . تلطعت نا

 اا اللا مف

 (' يف ةليلو ةليل فلا تاريثأت فقت ال 1

 بادآلا دنع ةيبوروالا ةراضحلا ا

 ىلا كلذ ىدعتن لب ءبستف 5 ١

 ةيركف ةموظنم لمشتل ءاضيا نونفلا

 «يبوروالا ركفلا نييارش يف ددمتت ةعساو

 ذنم ةمحرتم «ةليلو ةليل فلأ» ناو ةصاخ

 .ةيبوروالا تافللا لج ىلا ةديعب نامزا

 لمشيل نفلاو بدالا اهريثأت قاف دقو
 ةدامك «يلايللا» ناو ةصاخ .اضيا ةايحلا

 دحب يه « . عقاولاب لايخلا اهيف جمدني ةيبدا

 نم ةماه ةلحرم رشؤت ةيركف ةموظنم اهتاذ

 . يبرعلا خيراتلا لحارم

 ىلا نيقرشتسملا نم ةبخن ىعس دقلو
 بدألا يف يلايللا هذه ريبكلا رثالا نايب
 اهتاياكح هينعت ام لكب ءنييبوروالا نفلاو
 «رايرهش» لثم ءامسا نا ىتح ءاهصصقو

 «دايدئسلاو وأ «أبأب يلع» وأ «دازرهشو» وا

 ىدعتت ةيركف ازومر لثمت تحيصا

 ميق ىلا عسسل تاياكحلا ِق اهراوخا

 .ةيتايحو ةيفسلفو ةيركف تالالدو

 .ةيبعشلا ةليخملا هتحتنا ايبدا المع نا

 ,ريبك ريثأت اذ لظيس «ةليلو ةليل فلأ» لثم
 تاليخم ىلع ةعساو تامصب كرتيسو

 ائناف ءاذه عمو .ناكم لك يف سانلا

 يف تريثا ىتلا ةريبكلا ةجضلا ركذن انلزام

 ىلا ةوعدلاب لثمتت ييتلاو .مرصنملا ماعلا

 نا ةجححب ؛ةليلو ةليل فلا» باتك قارحا

 عسم مءالتي ال ام ميقلاو ظافلالا نم هيف

 هذه تهتنا دقلو .(!) قالخالاو عقاولا

 درو ةليلو ةليل فلا راصتناب ةجضفلا
 ريثكلا ةظيفح تراثا اهخناو ةصاخ ىوعدلا

 نيركفملا نمو .برعلا مالقالا ةلمح نم

 لثمت اهرابتعاب اهنع اوعفاد نيذلا ءابدالاو

 وااهقرح نكمي ال ةلماك ةيبرع ةركاذ
 .اهقاثبنا نم نورق دعب اهباوجتسا
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 يئبلك ةئبدم يفةللو لبل فلا تاهيل

 /رعما ةيشخ ىلا ىلابللا ةهنم نم
 هاد اناق هز ا راشإ يطعن

00 

 نبل تالافتحا

 يحاوضلا ىدحا .نولوب ةئيدم قف

 م ماعلا يق ميقا ةفورعملا ةيسيرابلا

 زكرملا يف .ةليلو ةليل فلا نع ريبك لافتحا

 نم ةعومجمب لثمت ,ةنيدملا هذه يناقثلا
 ىتلا تاموسرملاو ةينفلا ضورسعلا
 ضدراعمو ةليلو ةليل فلا ءاوجا يحوتست

 ةعومجم تمدق يتلا ةيقارعلا رولكلوفلا

 هذه يفو .ةميدقلا ةيقارعلا يناغالا نم
 رهش نم رشع سداسلا يف اديدحتو ةئسلا

 ةنيدمل يفاقثلا زكرملا يف مظننا ريوتكا

 سيراتب يحاونم ئدجا يهز يفيلك
 ةلي) فلا» نع لثامع ضرعم :ةبيرقلا

 رئاطلا ناصحلا

 تاطاشنلا نم ةعومجم نمضت ؛«ةليلو
 : ابنم ةيئفلا

 ثيح «يبرعلا طخلا نع ضرعم -أ

 يناقثلا قكرملا ةقورا ناردج ىلع تقلع

 نم ددعل ةيفورح تاحول ةنيدملل

 . برعلا نيطاطخلا

 مهلتست ةصقار ةيدارفنا ضو رع - ساب

 . ةليلو ةليل فلا سوقط نم اسقط

 ةزهجا ربع اهضرع مت ةروصم مالفا - ج
 . ةيبرع ةيراضح ملاغم نع ويديفلا
 ليصافت نم ةدمتسم ءايزا ضورع - نق

 . «يلايللا» ين اهركذ درو تلا صصقلا

 ةيرثالا تاينتقملا نم ةعومجي  ه

 ددع هظفحت امم .ةلالدلا تاذ ةيخيراتلاو

 . ةيسنرفلا فحاتملا نم

 نانفلا موسرل صاخ ضرع - و
 ثيحب ةءاضم رطأب ةمدقم دلي دج

 006 ةوةيلاإل لسنلاع اد 0

 بكيل ملا [0 0 0

 ع يلج تح + رعت ةدطعح كب 3
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 ةريبكلا هتبهومو ناتفلا اذه ةردق حضوت

 . ةليلو ةليل فلا ءاوجا لئامت

 يه «لافتحألا اذه يف ام ربا لعلو  ز
 يناتف نمادنع اهمرق ىلا تاحوللا كلت

 ةيؤر لثمت ةعئار ةينف ضورع يف .هيلابلا
 تاهيلاب ةتس يهو .يلايللا صصقل ةيئف

 اهميدقت مت .ءاوجالا كلت نم ةاحوتسم
 ثيح نيينفلا نيممصملا نم ددع لبق نم
 ناك دقو .ةيب رع ةيقيسوم ءادصا اهتقفار

 نم تاثملا باجعال اراثم لفحلا اذه

 اذه ةدهاشمل اورضح نيذلا نييسنرفلا

 يتلا حرسملا ةعاق 3 تصغو ضرعلا

 ةيبرع تاباتكب اهناردج تنادزا
 . ةليلو ةليل فلا تاخانمو ءاوجاب يحوت

 . «يثيلك» ف ادوهشم اموي ناك دقل

 ىلا قرولا نس يلايللا ءاوجا هيف تلقتنا

 ناقتابو .هيلابلا نف قف .حرسملا ةيشخ

 يذلا بيردتلا ىدم نع ربعي يحرسم
 ةردق نعو .«تاصقارلاو نوصقارلا هاقلت

 نع الضف ؛«تاحوللا هذه

 .روكيدلاو ءايزالا يممصم

 نم ةعومجم زكرملا ةرادا تقلت دقل

 دقو .ضو رعلا هذه حاجنال تاكل

 ثيح .«ركشلا ةقاطبد يف كلذ تن

 زكرملاو :ىيزعلا لالا دهمل ركتشلا تسي

 .يروسلاو ينانيللاو يقارعلا يئاقثلا

 دفهاعملاو سرادملا نم رخا ددعلو

 . ةيسئرفلا
 فلاو هلثمت ام لكب .قرشلا ملاع هنا

 كلت يفارضاح ناك .«ةليلو ةليل

 نع داز رهش اهيف تكست ل ىتلا ,ةيسمالا
 نويعلا المت تحار لب .حابملا اهمالك
 00 لَم ال ىنلا انك ناذآلاو

 هللادبعلا ىلاس

 - 1: م1 مو نمت معمم 5

 ةيليكشتلا لاعلا نونف . .1485 كاب
 12 ون و جوج جصتس 21711 م دن نها ها 737297 تالا كج درج: جك زوون درو تقل كا دك جت !جعدبإا جاما فير عدو دود و م حانة ططوج ادلع

 واس مدقإ سراف ىربباف
 ملا ا ان قبلا 022/7779 7ك 21151570 ا 77/177771 2 ا

 نم نيرشعلاو سمانا يقف حتتفا

 ربوتكا /لوالا نيرشت رهش

 لص لك مانب يلا ليكسلا ا

 ثونفلا اياضق فلتخم ضرعل هصيصخم مت

 تحنلاو مسرلل ضراعم نم .بادآلاو
 ةفاقثلاب ةقالع هل ام لكو راثآلاو بتكلاو

 از 2 5 5

 م 17 / 07 ١-7

 يكرامئاد ضرعم نم ةحول

 3 وداسا لامعا نم

 يملاملا كايف ضرعم .مرصنملا

 . ةيملاعلا وأ ةيسنرفلا

 ةئامغامث كرتشا ماعلا اذه ضرعم يف
 ءاحنا فلتخم نم ليكشتلا نفلل ضراع

 تابيريلاغلا باحصا اديدحت مهو .ملاعلا
 رصاعملا نفلا تاهاجتا ميدقتب ةينعملا ةينفلا

 اسنرفو ايناطيربو اكريما نم لك يف
 لود نم اهريغو ايلاطياو ايناملاو اينابساو
 ةيبرعلا ةكراشملا تناك دقلو .ملاعلا

 - ١45 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 ةكراشم , يملاعلا ضرعملا اذه يف ةديحولا

 جانج هل يذلا سيرابي سرا يريلاغ

 يف سراف مدق دقو .صضرعملا اذه يف صاخ

 ينانبللا نانفلاب اصاخ اضرعم ضرعملا اذه

 يق لعف ام فالخ ىلع روداسا لصالا

 ير نينانفلا نم ددع

 /توأ ١7 توريب ديلاوم نم روفاسأ

 ايلاطيا يف مسرلا سرد دقو لو 47 با

 ذنم سيرابب لمعيو شيعي وهو ءاسنرفو
 نم ةعومجب ماقا نا هل قيسو 14 ماع

 سيراب 21١458 توريب :ضراسمملا

 كرافادلا .1475 لسكورب ,: ١/51
 9١م١ نابايلا ءغ91١/ ايلاطيا ١ 1/ا/

 دقلو 1485 ناويات يف هل ضرعم رخآو
 .ىرخا ضراعم تاوئسلا هذه تللخت

 زئاوج ةدعب زاف نا روداسأل قبس دقلو
 تالانيبلا نم ددع يف هتكراشمل تايلاديمو

 ىربكلا سيراب ةيدلب ةزئاج اهنم ةيلودلا
 . 14 ماع

 ىسدنهلا اهانغب روداسا ةحول ودبت
 يف ةلوشما ماقرالاو لاكشالاب رطوؤملا
 ةمدص ىلا ةيئارلا نانفلا نيع نيب ةجوازملا

 محدزت يتلا ىرخالا هنيع نيبو لاكشالا
 ةميق لايح لاؤسلاو ةشهدلا تامالع اهيف
 ةسسدنهو .رصبلل يئايزيفلا بيكرتلا

 ةحول هيف لكشتت يذلا روحملا يه ةيؤرلا

 .روداسا

 ةبراضتم ةعومجم ضرعملا اذه يف ةمث

 كلذ ءاهتئادح مغر ةينفلا تاهاجتالا نم

 اهنيعب ةسردم وا اينف ارايت ىنبتي ال كايف نأل
 ةصصخم ةحاس وه لب .اهاوس نود

 : يكل عهيف ةكراشملا تابيريلاغلل

 مهعم دقاعتت نيذلا اهيناتف اهتاعانق بسح

 تابيريلاغلا هذه ضعب تناك اذاو ءاقبسم

 ةيلطملا ليماربلا نم ةعومجم تمدق دق

 نم ءاضيب ةحاسم ىلع دوسالا نوللاب
 نم الامعا مدق نم كانهو «ضرالا

 انناف ,ةئدصلا نداعملا نم ىرخاو طويخلا

 ىلع ظفاحي لازي ام انف ىرن نا مدعن ال

 ريغ .ةبماشملا ةينوللا تاميوهتلاو خراصلا

 وه “١9 كايف يف رظنلا تفليام نا

 ريوصتو ةيفارغوتوفلاو ةيعابطنالا بايغ
 3 متو ناف اذه تب 9 , اهلا

 نسم ء 4 ا ١45

 يهو .«ناكملل يروكيدلا عيمصتلا

 ةارم وا يسرك يا لثم ةينيزت ةعطق كلذل

 .فويضلا لابقتسا ةفرغ يف بتكم وا
 ,ةيلامحالا هتميقب ءددحي ١9485 كايف

 ةعيبط نم هجئاتن قأتت يدصق ريغ اهاجنا
 00 . ةيليكشتلا هتاضو رعم

 يفاقثلا ررحملا

 426 - ١5487 يناث نيرشت



 اماع /5 نع لخر ...ىفطتصم قزايت
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 35د تاطدب سخ

 سقت ا ا اا تا م ا اة

 : يزرمر لامك  ةرهاقلا

 مالفالا تارشع .لفاحلا ليوطلا

 اهركذت نل ىنلاو ؛ةيراجتلا | "1
 «سانلا اهيسن ىتلاو . بتكلا وا عجارملا

 ال مالفالا هذه نكل . . .اهنع عافدلاب

 .ةيبرعلا امنيسلا راطق نأ اتيسنت نا نكمي

 ىلع تاطحم سمح نم ,دوزت دق همدقت يف

 . ةقالخلا ىفطصم يزاين ةقاط نم .لقالا

 لصحي يبرع لوا ءىفطصم يزاين
 ماع يفف .ةيئامنيس ةيملع ةداهش ىلع
 ءايناملأاب خنويم دهعم نم جرخت 4
 دهاشو ,«افوأ» تاهويدوتس قف بردتو

 لثم ةتماصلا ةيئاملالا انيسلا تايكيسالك
 .«سيلوبورتم»و «قرزالا كالملا»
 ةباتك :اهنيسلا عورف ةفاك يف لمعو
 نا ملعتو ؛ جارخالاو جاتنوملاو ويرانيسلا

 .بدآلا وا حرسملا

 تعلط هل حاتا ةرهاقلا ىلا داع امدنع

 ثيح رصم ويدوتس يف لمعلا ةصرف برح
 لبقو .٠ جاتنوملا مسق نع الوؤسم حبصا
 يف ةمالس» لوالا يئاورلا همليف ققحي نا

 141١-1187 ىفطصم ىزابن لبحر
1 
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 مالفا جاتنوم لمعب ماق ١ 4 “اب «ريخ

 . «نيشالد و ريخالا لحلاو و «دادو)

 هتلوطبب ماق يذلا .عريخ ِق ةماللسو

 نم (ةعساو ةلقن ناك . يناحيرلا بيحجت

 ىلا برقالا ةيئادبلا ايدينوكلا
 , ظافلالا ىلع دمتعت يتلاو «تاشتكسالا

 ىلع دمتعت يتلا .ةيقارلا ايديموكلا ىلا

 ةهج نم ةروصلاو .ةهج نم فقاوملا'

 .نآلا ىتح .ركذت كلعلو ...قفرخا

 لماعلا هيف ىري يذلا عيدبلا دهشملا كلذ

 ةبيقح فطخي اصل يناحيرلا بيجن نيمالا
 لواحيف .هتجارد قوف بربسو ةديس
 ليصوت نع لوؤسملا ٠ روعذملا .يناحيرلا

 .كنبلا ىلا اهب لمعي ىتلا ةكرشلا لاوما
 ناو .:ةجارد بكار لك ىشاحتي نا
 ةيابخ عمو . .ةدشب دوقنلا ةبيقح نضتحي
 وهو كبتملا يناحجيرلا بيجن ىرن .دهشملا
 تاجارد قابس ماما .هتوق لكب .ودعي
 فاطتقخا نوديري عيمجلا نا دقتعم
 , ةتيمفت-

 ات

 جاتنولا يفةربخ
 هجرخا يذلا ءرمع يس» مليفيو

 معد« 41 ماع .اضيا ناحجيرلا بيجنل
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 .ةيعامتجالا تاقرافملا نم ريثكلا سملي
 ةمئاق ةغيلب ةيئامنيس ةغلب هيف ثدحتيو
 .ةيويحلاب ةئلتمملا ءةيحلا ةروصلا ىلع

 3 ةريعملا ةءاضالا اهيف بعلت ىتلاو

 .اريبك ارود .ةيحوملا

 امئيسلا نفب ىفطصم يزراين ةربخ

 ءصاخ هجوب جاتنوملا نفو ءامومع
 ليحلا ذيفنت داجا نم لوا هنلعج

 موقي .نيقباسلا نيمليفلا يفف .ةيئامنيسلا
 .ءنيبباشتم نيلجرل نيرودب يناحيرلا
 لاقحالو . . .دهشم نم رثكا يف ناعمتجي

 يف ليحلا نم ديزملا مدق 15 ماع نم

 ةركف نمضتي ناك يذلا «ءافخالا ةيقاط»
 رثكا يناسنالا لمعلا نأب لوقت ةءانب

 ةرمو .رحسلا ىوق نم امهسحو ىودج
 ديكأت ىلا دوعي ١484 ماع يف .ىرخا
 ٍِق ”اناقتا رثكا ليح عم .ةركفلا تاذ

 .ةبالغلا سانلا ةوتفد

 , ىفطصم يزاين مالفا يف .رايت ةمثو
 كلت ةصاخ .ةرسآ ةيناسنا ةعزني عتمتي
 « يفوش ديرف اهتلوطبب ماق يتلا مالفالا

 «6 ةرمغث فيصر» و 1457 :وديمح» .لثم

 يفق 21١458 «ناطلسد»و . 5

 فرعت نا يقوش ديرف ىشاحتي «وديمح»
 نا كلذ .تاردخملا يف رجاتي هنأب هتدلاو

 عاعشو .قحلا رون لشمت ءانه مالا
 قفشي .هفارحنا مغرب وهو .ةراهطلا

 تفرع اذا اهيناعتس ىتلا ةعيجفلا نم اهيلع
 يفو ...امرجم حبصا ؛ءاهلفط» نا
 اذاخا اديسجت دحتس © ةرمغ فيصر»

 ينو ...ةيرسالا ةفالملا ءهفدل

 ءافثع مالفالا رثكا نم وهو :؛ناطلس»

 كلذ قاوشا .مدلا نافوط طسو .قلطنت

 مالسلا ةايح ىلا «:ةيحضلا  مرجملاذ
 ةجوزلا :ةرسالاو بحلاو ةدينأمطلاو
 .ريغصلا تيبلاو دلولاو

 ةيبرعلا ائيسلا راطق دوزت دقف نذا

 ءايديموكلا» نف ين ىفطصم ىزاين ةراهم
 هتعزنو ؛«ةيئامئيسلا ليحلا» يف هتربخو
 هنأب هل فرتعن نا ىقبيو . . .ةيناسنالا
 نيتريبك نيتحنم .ةاياطع نم ءانحنم

 . ةيمها رثكألاب مث .مهملاب أدبن «نيترخأ

 ىلوالا ةصرفلا .ىفطصم يزاين حاتا
 حبصا نيذلا نيبوهوملا نم ليوط روباطل
 امتيسلا ةطيرخخ ىلع عساو دوجو مه
 قيرطلا دهم نم لوا وهف .ةيبرعلا

 ناك ثيح «ىربكلا ةلحملا» ةئيدم قف

 , جيسنلا لامعل ةيحرسم جرحي حالص

 ماع رصم ويدوتس يف لمعلاب هقحلأف
 خيشلا لامك ملعت هيدي ىلعو لول

 لامحو ةرامع ميهارباو مامالا نسحو

 يذلا وهو . . . نسح حاتفلا ديعو روكدم
 دمحمو يوانشلا لامكو اكوك فشتكا

 .يزمر لاماو ديبع ةليبنو يوالحكلا

 يف .ىفطصم يزاين همذق ام مها اما

 مالفا ةلسلس يف لثمتي هناف « يريدقن

 مالفالا»و «ةيبرعلا تالوطبلا»
 ١51464 ؛ةلبعو رتتعد مالفأف . . . ؛ةيودبلا

 ىنب سراف»و ١451١ «دادش نب رتنع»و و

 141 ءرثثع تئيدو ١455 «ناذمح

 نمضتت ١.١454 «ءارحصلا وزغي رتنعد و

 كرتشملا مساقلاف .تافتلالاب اريدج ادعب

 ةلوطب ديسجن وه مالفالا هذه نيب

 نا اهيلع متحتتي يتلا ةيبرعلا ةيصخشلا

 يفو . . .ةايحلا يف اهقح .فيسلاب ع زتنت

 «دادش نب رتئع» لثم مالفالا هذه ضعغب

 .ديدح وبا ديرف دمحمل ةياور نع ذوخأملا
 ةياور نع ذوخأملا «نادمح نب سرافد و

 ىلا  يموقلا دعيلا اذه لصي , مراجلا يلعل

 . مهتدحوو .«برعلا يخات نا نادكؤي

 . ءادعالل مهتمواسم مدعو .ممجدومصو

 راصتنالا ناو .راضتنالا طورش مها نم

 . ةميركلا ةايحلا طورش مها نم

 يزاين مالفا ققحت نا ةفداصم تسيلو
 ةناطلس» لثم «ةيودبلاد ىفطصم

 «رحغلا ةكلم ةبيهود و 141 «ءارحصلا
 ١4658 ؛دوسالا سرافلا)و 5

 ةريمأ»و 2١4654 « ءانيس ءارمس»و

 ال لثملا ليبس ىلع 14578 «برعلا
 دالبلا ةفاك يف اريبك احاجن  رصحلا

 «ةحبار» مليف نم عبطي ناو لب .ةيب رعلا

 .روميت دومحمل ةصق نع ذوخأملا 15
 نم ىلوالا ةئسلا يف خسنلا تارشع

 لالتحالا تاطلس جعزنت ناو .هضرع

 نزلا روصوسلا لابلا نب يعتوشلا
 فقوت اهلعج امت هتدهاشم ىلع ىسنوتلاو

 نم ةرتفل ةيب رعلاب ةقطانلا مالفالا ضو رع
 بتك يذلا «ةحبار» نا كلذ .تقولا

 بتاكلاو رعاشلا , يسنوتلا مريب هراوح

 يه .ةشهدم ةجهش ةغايص نع نكمت يذلا

 ةيماغلاو ىحصفلا ةيبرعلا نم جيزم

 نم جرفتملا لمج يودب عاقيا عم ةحقتنملا

 بواجن ردقب اهعم بواجتي قشمدو دادغب
 نكي ملو . . .يبرعلا برغملا نم جرفتملا

 ةغللا ىلا عجري «ةحبار» حاجن بيس

 «ةلبعو رتنغ» نأش هنأش .هنكلو ءابسحف

 ىلوآلا ةنسلا يف ةخسن 44 هنم عبط يذلا

 نمضتي .ام وحن ىلع ناك .هضرع نم
 .ةيبرعلا ةيصخشلا نأش نم ىلعت ةلاسر
 يف ةقثلا ثبتو «.ةماركلاو ةزعلاب ىنغتتو

 .ةيبرعلا نادلبلا تناك ةرتف ىف .تاذلا

 ءانه نم . . .ةازغلا لبق نم ةلتحم ءالامجا
 نم ثعبني يذلا شعنملا جيرألا ببسبو
 لك نم ريهامحجلا هيلع تلبقا ءهدهاشم

 بنالا اذه نا بسحاو ...ناكم

 هتميق دكؤي ال .ةداشالاو ةساردلاب ريدحلا

 اهم ناهتسي ال ةميق يطعي لب .٠ بستم

 (0. .ةيبرعلا انيسلل
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 ادفوم يمو رك ينوع .د يحرسملا جرخملا
 دادغب ةعماج /ةليمحلا نوتفلا ةيميداكا نم
 ةلودب ةحودلا يف ةيحرسم ةرود ةماقاب
 . رطق

 هذه نا :يمورك نوع .د لوقي

 نم ةوعدب تءاج يتلا ةيححرسملا ةرودلا

 فاعلا ةرادا .ةيرطقلا مالعالا ةرازو

 ةايحلل ةديدج قافا تحتف ءنونفلاو

 ساسا ىلع اهلماكتو ةيبرعلا ةيحرسملا
 ديحوتو كرتشملا نوامتلا نع روذب عوز
 مهلئاسو ربع برعلا نييحرسملا فده
 . ةينفلا

 ؟ه ةرودلاب كراش دقل . : فيضيو

 دسلا حرسم ىتقرف ءاضعا نم ًايحرسم
 انورف اهفالخ اوقلتو ءاوضالا حرسمو

 ةفلتخملا هتاودا ربع حرسملا نع ةيملع

 ريوطت ةرودلا هذه فادها نم ناك ثيح

 يحرسملا ضرعلا نم دهشم
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 ربل جرس رد ٍ يورك نوع

 لدابتو عيونتو ديدجتو باتكو نيجرخمو
 جاتنالا بولسأو حرسملا نع فراعملا

 تايفاجا سصضعب 05 تكاردتلاو --

 ا قيبطتلاو نيرامتلل ت6

 لشثمملا لمع يف ةيبلسلا رهاوظلا ضعب

 . ةيعامتجالاو ةينفلا هتفيظوو

 ضعب ةسارد تفدهتسا ةرودلا نا امك
 صنلا دادعا لاجي يف ةيحرسملا رهاوظلا
 روهمجلا عم لماعتلاو ءاضفلا لالغتساو
 ةيحرسملا رصانعلاب لثمملا ةقالع ديدحتو
 ىلا ةفاضا دهاشملاو جرخملاو فلؤملابو

 اربتخم نوكت ةيبيرجت ةيقيبطت لامعا جارخا
 تحرط ىتلا ةيرظنلا راكفالا قيبطتل ايناث

 ' .نيرامتلاو تارضاحملا ربع

 روتكدلل ثيدحلاو :ةرودلا فتكت لو
 لالخ نم سسألاو دعاوقلا نيقلتب «ينوع

 ةيرظن ةدام تمدق امناو ..تارضاحملا

 ىلا لثمملا يدست ةليسو ربتعت ةعوبطم
 ليثمتلاو ريبعتلا يف صاخلا هقيرط
 ةقالع بناج ىلا هتاذ دادعا ىف هداشراو

 ةهج نم ةيحرسملا ةسسؤملاب لشمملا
 هعم لماعتلا بولساو روهمجلاو حاتنالاو
 امو حرسملا نم هرظتني امل هباعيتساو همهفو
 . ىرخا ةهج نم هيلا حرسملا همدقي

 ديطج يف ديلقت
 موي تالافتحا ٍق ثمتتخا ةرودلا

 نيرامتلا ءانثا يمورك ينوع

 يونس يحرسم ديلقت وهو يملاعلا حرسملا

 ةفص» رطق ةلود يف لافتحالا اذه لخأ

 تامهاسملا ةلودلا هيف مدقت «ةيحاتنالا

 جاتنالا ىلع ةيلهألا قرفلا عجشتو ةيلاملا
 نم تاناجرهملا هذه تحبصا ىتح ديدحلا

 نم هلمشي امب يرطقلا حرسملا تازيم
 ةيساردلا تاقلحلاو تاشقانملاو تاودنلا

 مييقت فدهب ةيحرسملا ضورعلا بقع ؟
 . رطق يف حرسملا ةريسم ريوطتو

 دادعا ىلع تلق امك تزكر ةرودلاو

 مو ايقالخاو ًايئهذو ًايركفو ًايدسج لثمملا

 سوردلا لالخ نم كلذ قيبطتب فتكت

 هتزواجت لب ةيربتخملاو ةيقيبطتلاو ةيرظنلا

 ءاضعا مدق ثيح يلمعلا قيبطتلا ىلا

 يهو «رحبلاو لاجرلاو ة ةيحرسم ةرودلا

 ةيحرسملاو . يجارسخاو يدادعا نم

 لاجرلا نم ةعبرا ةاناعم نع ثدحتت

 ىلع نوشيعي اوحبصاو رحبلا اوكرت نيذلا

 ةايحلا رومر هلالخ نم نيلقان هاركذ

 ربعت يتلا ةيعامتجالاو ةيدرفلا مهتاناعمو

 ةيعيلطلا باعضلا لحجب لع مياودلا نب

 لالخ نم ءوضلا طلستو ةيعامتجالاو

 ىلع اهنوناعي يلا ةيسفنلا باثتكالا تاالاح

 ةحيرشلا هذه يعامتجالا كولسلا لمحي

 - 147 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 . عمتجملا نم
 هنا ةيحرسملا جرو دعم فيضيو

 يرسبتخملا يبي رحتشلا لمعلا دمتعا

 ضرعلا اذه 7 يف ىساسا بولسأك
 حرسملا سسأو ديلاقتو لكش نم ًاديفتسم

 مانع ضرع لأ يبا حرسملاو لماشلا

 ةينغألا هي جذاممنلا

 ةكحضلاو خارصلاو ةصقرلاو نحللاو

 نم ةليسوو ةايحلا تالالد نم ةلالد

 دنع يناسنالا نادجولا ةبطاخم لئاسو

 .دهاشملا

 فرعتي ضرعلا اذه ىف هنا :فيضيو
 ةيعادبالاو ةيليثمتلا تاردقلا ىلع ءرملا

 فشكيو برجي يذلا يرطقلا نانفلا ىدل

 حرسملا لاجم يف عادبالا ىلع هتاردقو هتاذ

 ةغل ىلع ضرعلا اذه ىف دمتعي ال لثمملاف
 ردقب راوحلا يف ةلثمتملا ةيداعلا حرسملا

 لاصياو ريبعتلا ىف ةكرحلا ىلع هدامتعا
 .. ةيحرسملا صنل يناعملا

 ناوئعب ناكف يناثلا يحرسملا لمعلا اما
 روتكدلا اهذادعاب ماو .ءاتياو ءايآو

 ةطلسم هللادبع دمحا هللادبعو يمهو رك ينوع

 ةيعامتجالا اياضقلا لمجبع 3 ءوضلا

 باشلا ليجلا ةفقالع ىللعو ماع لكشب

 ةئفلا هذه تاذلابو .ةرسألابو عقاولاب
 مامتها روحم لكشت يتلا ةيعامتجالا
 . عمتجملا

 جرحمم يمورك روتكدلا حضوأو
 ةقالع فشكي لمعلا اذه نأ ةيحرسملا
 هسفن عم هتقالعو هليجو هنارقأب ناسنالا
 هتقالع كلذكو ةيحورلاو ةيركفلا هميقو
 ةيحرسم ةيحان نم يهف ةايحلاو نوكلا عم
 ةبعللا بولسا تذخا ابنا الا ةيعامتجا
 عم ةكراشملا لئاسو نم ةليسوك ةيحرسملا

 ةيعامتجالا ةرهاظلا يصقت ف دهاشملا

 لولحلا داميال ريكفتلا وا لولحلا داجياو
 هذه راسمو ةعيبطل دهاشملا لبق نم

 . ثادحألا

 :يمورك ٍينوع روتكدلا لوقي اريخأ
 سشيعي نأ نم لثمملا تنكم ةرودلا هذه نا

 ثيحب ةيدسج ةيجولويسف ةحوبحب يف

 ليصوت قف ةقاطلاو عادبالا تاالاح نم

 زوبع مع يتلا يحرسملا روضحلا ةظحل

 جرسللاا لع لثملا اهددقي لا ةدطرلا
 دنع اهيناعمو زومرلا هذه تالالدو

 انه وحني ال حرسملاف ةايحلا ُِق دهاشملا

 موهفملاب نا ميعوأ ايديلقت ىحنم
 ا اع اقاو تاملكلا هذه يف رح ا

 ريثم ينف عقاو ىلا لوصولاو ةيلالقتسالاو
 [] . دهاشملا هلمقتي ععمنو

 دولج رفاظ

 ٠ يناث نيرشت 1547-/51
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 مققإ

 ايكح يملا
 ميني ى راد انس وظل يف

 .نوكي ام دشأ ناك ءاتشلا دتشا اذا ناك
 «توص اه عمسي الو وغرت ال ةلحار هلو

077173 
7 
- 

 لت م

 ْ نيح سانلل لوقي مث ءهلحرب اهذشيف
 ا ايزاغ ناك نم الأ : مهلتقي دربلا داكي

 ميقل بش ايلف ءدحأ هب قحلي الف .زغليف
 الف .هتلحار لثم هلحار ذخمتا هتخا نبا

 .«ُرْغيلف ايزاغ ناك نم الاد نامقل ىدان
 : .تئش اذا كعم انا : ميقل هل لاق

 مث .البأ اياصأق ءاراغأف .ءاراس ايبنا
 , ؛ةقان ارحنف الزنف ءارهلها وحن افرصنا

 يب

5 

20 

 ىرت ىتح اهشعف بهذا :نامق
 ءازوجلا ىرت ىتحو ؛سارلا مق مجنلا

 اهسأك ىرعشلا ىرت ىتحو ؛راطق اهنأك
 .تينا دقف تيشع نكت الإف ءران

 محل تنأ خبصاو معن : ميقل هل لاق

 اهنأك سيداركلا ىرست ىتح كروزج
 عولضلا ىرت ىتحو . علص لاجر سوؤر
 . .رساوح ءاسن ابئأك ءاهلك

 نم امل هفيس يف مظن دق نامقل دجوو
 ىراوت ىتح امانسو ادبكو روزحلا محل
 نا هذخأيل ميقل بهذ اذا ديري وهو .هفيس

 :لاقف ميقل نطفف .فيسلاب هرحتي
 . .ميقل اي ىرت ام كفيس مظن يف -

 . الثم اهلسرأف
 : ميقل هل لاقف  ةبحصلا نامقل لسحف

 : نامقل هل لاقف .ةمسقلا

 الإ لبالا هذه مسقي نا يسفن بيطت ام
 ميقل اهمسق املف ءميقل هقثوأف .قئثوم اناو

 ١ سفن تعشجف ءاهوحن وأ ارشع ابنم ىقن
 :لاق مث نامقل

 .ةرداتلا ليفآلاو «ةرداغتملاو ةرداغلا

 .الثم اذه هلوق بهذف
 تردغ :مشوق نم ةرداغلا هلوق

 ليفالاو .لبالا نع تفلخت اذإ .ةقانلا
 0 . ابغم ريغصلا

 طاب دعم
2 

3 

7 

.: 0 0 35 
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1 
 ا 10

 سيدنا ىف فئاوطلا تالبود لظ يف ةيركفلا ةابشلا
 دوم سس سة دا جا اا ا وج ا محو اجا »1 جا جا اا ا جا جا جالا بج

 ةرتفلا هذه ءارعش نم .افرص ارعش اهلك اكرتشم ارما ناكف رعشلا اما , مولعلاب عبارلا نرقلا سمش تبرغ امدنع

 نب دمحا ديلولا وبا وهو نوديز نبا زرب | نكلو .ةياعر لك مهنم ىقلي اعيمج مهنيب | ادب سماخلا نرقلا رجف لطاو
 ةنس ةبطرق يف دلو .يموزخملا هللادبع | تناك هب ةيليبشا باحصا دابع يتب ةيانع يف ةوقلاو ةدحولا دهع نا احضاو

 غلبي نا َنودير نبا داك امو ه 14 . لمشاو مظعا دقل .بيغملاب نذا دق سلدنالا عوير
 صضوخ ىلا ثادحالا هتعفد ىتح نيرشغلا برعتسملا روصي ددصلا اذه يفو دما ليطي نا روصنملا بجاحلا عاطتسا
 هيلا تدئسا اذكهو ةسمايسلا رامغ | هذه يف ةيركفلا ةايحلا سيموغ ايسراغ ةلودلا لجا يف ذمي ناو ةبطرق ةدايس
 ىدل ةرافسلا هيلا تدهع امك انيح ةرازولا نومطقي اوضم ءارعشلا نا :الئاق ةبقحلا ةهتيصخش لضفب :ةدحاولا ةيبرعلا
 ضعب ةحيبتنو .فئاوطلا كولم ضعب روصق نوعجتتي اضرعو الوط سلدنالا ىتح مكاح لا اذه لاز ناامو .ةيوقلا
 يف بيغو ةرازولا نم درج تاياشولا تالصلاو ىوأملاب نو رفظي ثيح ءارمالا .ىضوفلا تداسو عماطملا تقلطنا
 ىجرتيو هظح سدني حارف ؛ نحسلا .ربآلا باحصا سلاجم نورضحيو - .دالبلا ةدحو ىلع ظافحلا ارذعتم حبصاو
 نوديز نبا بح رهتشاو .فطعتسيو ,نيواودلا تالجس يف مهؤامسا جردتو ادغو :تاليود ىلا ةلودلا تراص اذكهو

 راعشا اهيف هلو يفكتسملا تتي ةدالول | مهيلع علختو .قازرألا مط ررقتو هذه تحارو .ريمأ وأ كلم ةلود لكل
 برها نوديز نبا عاطتسا اريخاو . ةرينك موقلا رابك ناكو . . . سيردتلا فئاظو اهضعب ديكيو عراصتت تاليودلا
 يف راظنالا نع ىراوتو نحسلا نم فئاظو .باحصاو ءارزوو كولم نم رخآلاب صيرتي مكاح لك لعجو « ضعبل
 مزحلا يبا وفعب يظح ىتح ةبطرق يحاوض .ارعش الا نولسارتي ال ءارفسو ىربك نضعبلا حار هيلا هكلم مض ىلا علظتيو

 ذخأيو طالبلا ىلا نوديَر نبا دوعي مث لمحت ةريغص اعغاقر نوداهتي اوناكف نوضحخلا ءانبو ناوعالاو ةقزترملا نم رثكي
 ةرم ةيركفلاو ةيسايسلا ةايحلا يف هناكم تاراذتعالاو تاوعدلا تارابع دودحلا ةلكشم تدغ ىتح , عالقلاو
 .ىرخنا | وا مهايادبب امتوقفري وأ .يجاهالاو | كلذبو .ماكحلا مامتهاب رثاتست ةيلخادلا
 اهلك ؛ مهتايح نم تاحمل اهيف نولحسي (هتثيشمل اوملستساو ودعلا ماما اوفشكلنا

 هيف مهسفنا نوهبشي ارغش ةموظنم | ام اريثك لي ءهيلا ةيزجلا عقدب اوضرو
 مهتايح تحبصا ىتح ,روهزلاو موجنلاب | مهتمومع ءانباو مهتوخا ىلع هب اوناعتسا
 ! قيقحم وا مهقوقح دادرتسا ليبس يف
 يتلا ةَمسؤملا ثداوحلا نيب نهو ؛ مهب رام

 يف ةلطيلط مكاح نا نوخرؤملا اهيلا راشا
 ناعتسا رداقلا ىبخي نوثلا يذ ينب ةلود

 هب حاطا نأ دعب مكحلا ىلا هديعيل وسنوفلاب
 وستوفلا ىلوتسا نا ناكف هموصخ ضعب

 !ةيبهذلا ةصرفلا هذه [نتغم ةلطيلط ىلع

 دابع نب دمتعملا عماطم تكرحم كلذك

 ةكلمم لالتحا ىلع اضيا وسنوفلا عم قفناف

 وسنؤفلل ةيزجلا عقدي نأ يضرو ةطانرغ
 يف يضملا رثأ ينابسالا ريسالا نا ريغ
 هيضري دعي ملو هسفنل دالبلا صالختسا

 هشرع دابع نبا دقفف اهوحن وا هيزج

 !هكلمو

 ؛ يناوريقلا قيشر نبا لاق انه نم

 سلدنا ىضرا يف يندهزي امم

 دمتعمو اهيف دضتعم ءاسا

 اهعضوم ريغ يف ةكلمن باقلا
 !دسألا ةلوص اخافتنا ىكحي رهلاك

 شيجو .مكاح ةليود لمل ناك اذاو
 لباقملا يف اه ناك دقف ءناوعاو نوصحو

 هيف دقعلت طالبو .ةيركفو ةيبدا ةايح
 نسر .ءارعشلا تاقلحو ءاملعلا سلاجم

 (ميظع ارصع نامزلا اذه ناك دقف ائه

 لكونملا زاتماو .. .ءارعشلاو رعشلل

 زاتماو .ريزغلا ملعلاب سويلطب بحاص
 حذبلاب ةلطيلط بحاص نونلا يذ نبا

 ةطسقرس بحاص دوه نب ردتقملا صتخاو

 نودي نبأ رعش
 ةينونلا نوديز نبا دئاصق رهشأ نمو
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 اهعلطمو ةروهشملا

 انينادت نم اليدب ىئانتلا ىحضأ

 انيفاجت انايقل بيط نع بانو
 انحئاوج تلتبا | ءانبو متنب

 انيقام تفج الو مكيلا اقوش

 نوديز نبا رعش هب مستا ام ز ربا لعلو
 قدصو ةاناعملا ةدشو ةبرحتلا ةرارح

 نود هب زاتما ام ىلا ةفاضالاب روعشلا

 هنفب عاطتسا نيح هوقبس نيذلا ءارعشلا

 هسحا ام هترطاشم ىلع ةعيبطلا لمح نا

 يفوت دقو .مالا نم هدباك امو ةوشن نم

 ةكراشم دعب ه 4557 ةئس نوديز نبا

 .ةيسايسلاو ةيبدالا ةايحا يف ةلاعف

 دابع نب دمتعملا ةرتفلا هذه ءارعش نمو

 دهع يف سلدنالا كولم ىوقا نم وهو
 ةئيدم يف دمتعملا دلو .فئاوطلا تاليود
 هسأيب فرع دقو ءه 477 ةئس ةجاب
 هنبا لتق نع عروتي مو ءهسارم ةدشو
 ةرماتو هل .ةشئايخب ملع نيتع ليعامببا

 ىلوت دقو .هفيسب + ةنبأز زف ,هيلع

 .هرمع نم نيرشعلاو ةعساتلا يف ناكو

 اسراف ناكف هتافص يف هابا دمتعملا قاف دقو
 ارعاش ناك ايك .اداوج ايخسو .اعاجش

 ىتح .رعشلا ضرق نع كلما ههلي مل اديجم
 ناكو ءارعشلل هنتازخو هباوبا حتي هلا

 ىف اوبتطاو هب اوداشأف نوديز نيا مهيف

 صب قدغأف .هحيندم
 . ةلودلا لهاك كلذب

 فئاوطلا كولم ىوقا دمتعملا دعيو

 فحزلا يف حلفا ٍدقو .ةرهش مهدعباو
 ىلا نسحاو هكلم ىلا اهمضو ةيطرق ىلع

 ةيسايسلا هتايخح يف ققح امك ,هوبحأف اهلها

 ؤ نميالا هدعاس ناكو .رصن دعب ارصن

 نبا هرعاشو هريزو دالبلا نوؤش ةرادا
 .رامع

 هل رفغي نل يذلا لتاقلا أطخلا نا ريغ
 عفدو هلاتشق مكاح وسنوفلا هقافتا

 نا لباقم ةلطيلطل هلالتحاب لبقو هل ةيزحلا

 ءاسؤر نم هلوح نم ةمجاهم يف هدي قلطيف
 .دايحلا ىلع هفوقو نمضيو .فئاوطلا

 دين ال يتلا وسنوفلا عاصطا نكلو

 برعلا فعض نم هسنا امدعي ةصاخبو
 نجملا رهظ بلقي هتلعج راصتو
 .هبلاطم يف طتشيو هيلع ىلاعتيو دمتعملل
 داليلا تداكو هرصق هاجت فحز دقل ىتح

 نبا كردا طقف ذشتيحو .هتضبق يف عقت
 رطخلا لوه فئاوطلا ماكح رئامسو دابع

 ف اوناك ام لطخ مهل نابتساو .قحاملا
 .كاذ ذاو .راثلاب مهبعالت نع مجن امو

 ةناعتسالا 6 دمتعملا ع تعمتلا

 بكر نينمؤملا ريمأ نيفشات نباب

 ىلا عرقوب 7 رفالا ربلا ادصاق هتنيفس
 لازامو .نيفشات نبا نيطبارملا دئاف

 ىقتح ةيموقلا ةيمحلا هيف ريثتسيو هخرصتسي
 ىدصتو .رارج شيجب هل باجتسا
 «ةقالزلا) ةكرعم ٍق نييبوروالل برعلا

 يف برعلا ءاقب تلاطا يلا ةمساحلا

 تدا روما تثدح مث ” رخآ ادما سلدنالا

 نجسلا يف هتافوو هنجسو دمتعملا درط ىلا

 دعب هلوق ةرئاسلا هتايبا نمو ه 488 ةنس

 : رسالا

 عومدلا تكسامت ام

 عيدصلا بلقلا هئبنتو

 ةسايبس عوضخ ا اولاق

 عوضخ مه كتم دييل
 وضخلا معط نم ذلأو

 عوتفلا ملسلا يفق ىلع ع

 مك ا 7 ا ا

1 
1 
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 ةفاضالاب فرعتي ال ام 3
0 3 
1 

. 1 

 | ..اذإ َنِماف (ئوس)و (ريغ)و (لثم) اما .. .مالك نم يوحنلا حارسلا نبا لاق ,
 | ٠ هلوط قادعاو :يثك ةلثمف (ديز لثم) تلق اذإ كنال ؛ نّرعتي / فراعملا ىلإ َنْفض : ْ
 ١ كل 0 وكدا الب دحر رخار كلانس وبكر ةيلص ف رشا ا
 ا ناف ,ةفاضالاب فرعتي ال ههبشأ امو اذهف .ًاديز الإ ٍءيش لك نأل (ديز ريغ) تلق اذإ 0

 ْ . ةفرعم وهف ديز هبشب فورعملا (ِديز لثم) تدرأ
 ٠ُ ةغلابو غلاب | ا ف ااا 1
 مل ناف ,لاثملا يف ك ًاروكذم فوصوملا ناك اذإ (غلاب ةيراج)و (غلاب ٌمالغ) لاقي ١

 ١ , (ةغلاب) ىثناللو (غلاب) ركذلل اولاق اروكذم فوصوملا نكي ا

 ١ ماَدقو ءارو

 ْ امههريغصت نا ليلدب ناثئؤم ايبنال فرصلا نم ناعونمم ماَّدقو ءارو : ديز وبا لاق 0 1
 ا اظرف 11 هليل( ب روغيشلاو ةَمديَدقو هيرو

 مل
 نيأ) : : وحن ءىشلا هيف يذلا ناكملا نع هب ابني , حتفلا ىلع ىنبم ففرظ (نيأ) ٍ

 0 ءىغلا روهظ ناكم نع هب لثس (ْنِم) َنيأ ىلع لخد اذإف ؛هدوجو ناكم ديرت (؟ٌديز

 َ . (؟نالف ءاج نيأ نم) :وحن
 ١ ىئرثلا نيأ) :وحن دعبلا ىلع ةلالدللو نيئيش نيب قرفلل ندلانادع ليمتسو

 1 .(!!اًيرثلا نم

 ْ ءايلعلاو ايلعلا ٠
0 

 ٍ توب مضلاو .دمتف نيعلا حتمتو ؛ ؛رصقتف) اهنيع مضت ٠ . ىلفسلا ضيقن ةن (ايْلُعلا) 0 1 2س د7 2
 ١ وي جرم ٠

 ١ هللا ًذاعم
 | َفاَعَم) نوكيف هب ذوعأ يأ (اذك لعفأ نا هللا َداَعَم) :لاقي . .أجلملا : : ذاَعملا 0
 0 1 . افاعي ذوعأ : :ريدقتلاو ًاقلطم ًالوعفم 0

0 

0 
 م

 َ ءانحيحت وأ اناببحتكيا فدشا يمارلا ةباصإ دنع اهوقت برعلا تناك ةملك (ئحْرم) 1
 نم ةقتشم (ئحْرم) نأل 000 َحَرْلا كتياصإب تبصأ هل فلوق مي ا

 وهو تيدي طوس تح < ل د اوناك فدملا يمارلا أطخأ ا 1 ١ حرا
 ١ حَرَبلا كباصأف تأطخأ :نولوقي - ,ديدشلا ئذألا |
 ا

 ١
 ا مت سوم جا جدد جماع جس دعو ع هس معسلا]

 0 1717 هناك طلعت اتا اذن 21552373577177 طفل 7173177
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 ملاحم نم يناب لاؤسلا اذه تلاغلا 3
 ةيريو ذقلا ا بيدالل ائيمثآ

 نا دبذق تلك و دلو ١ اعل ويحصلا ناو ١ 00 2 52 15052 هاد 1 ندد شهح 6 دك

 ظ نيس رخآ ناكم يا ىلا ,هلاؤس قبس ام لكب يقلي

 0 يلع رغامألا وا ضاقلا وأ دي ددآلا تبثن ..[..ةفيحبصلا
 ذه لثم نع ةباجالا ادبيو ملعملا عانق ههجو .

 بن ءانيع تتح ابرد .ةريصف هيه كن .لاؤسلا
 ١ باّتكلا داحتا وا هقملا وا يداخلا وا ةفرغلا ءاضف

 0 ذنم ةهروطتو بدآلا ةدصق قسم ْق ادسو ءابدالاو ٠

 0 ا موسرو ىلوألا ا فورحلا

 1  عضاوتملا هثيدح يف دري يذلا (انا) ريمضلا بقعت
 0 ىلع ةراظنلا تببثت تيسدت :ىرخاو ةرقف نيب .ةتالواحم ء ءانفا

 0 .ةدايرلاو ةيذاتسالا عانق تيبثت اهعمو : :ةفئا ةينرا ا ا
 ا عوير هناارخا كؤلاوا مدفن |[ 00010400000 | || | |١ ةفص ىلع نوفمجم ,مهفالتخا ىلع مهنا ٠ لقلا عفر نم لوأ) هنآم مهدحا خرمصي مق 201 202070007 و17072 عه ل١ 05 -.نلو :كادبا قرفوتي مل دهجب ةباجالا

 نم. و :(ةييرشلا ف
 . فيدضيو كلذ عبار يف اذه و ( اها 2:1
 را هنا ديزيو ل مين دحوألا فشتكملا هنا

 ٠ (ةيبرسلا ةباتكلا يف ىلا: .لمعتسا: 3

 ١ ةهكاف تار وحلا هذه نوكتؤ .ءاسم ن
 - عيبج مهما اضم مادخل او بورشلا نسوا 0

 دندن فيك ا ةكهدلا 0 ْ
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