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 ًابيرق.ثاب مالسلا ملح قيقحت : :ةزضبلا ىقرش

 سا هوجو وي

 غ0 أ ذا ااا

 نسح ةعجم متراح ندادغب

 5 ةيقارعلا برحلا نم ةربخالا ةعاسلا عبر

 مادص سيئرلا ارخؤم هفصو يذلا ةيناريالا

 ةظقيلا عم مايالا نم قحاللا» هنأب نيسح | ال
 ةدارا رصتنتل ردعيس انمز الا سل نادعتسالاو

 تاروطتلاو ثادحالاب لفاح هنآكو وددب ,:نيبقارعلا

 فادهالل هيرضي قارعلا رارمتسا يف اهتمدقم سملتو
 فقوتلا هنالعا مغر ةيناربالا ةيويحلاو ةيداصتقالا
 هةضفر ساسا ىلع ,نيعوبسا ةدمل ندملا فصق نع
 ةسايس دامتعاو ؛بورح ةدع ىلا برحلا ةثزجت أديم

 :رانلا قالطال يروف فقو نم أدبت ةلماش مالس

 «نارياو قارعلا نم لك ةمالس نمضي قافتاب يهتنتو
 ىلع ظافحلا يف نييباجيا نيرصنع نيفرطلا رابتعاو
 اذه تامدقمب نهكتلا نكمي امك .ةقطنملا ةمالس

 لالخ نم :برحلا نم ريخآلا اميرو ديدجلا لصفلا
 قرطلا لعف ةهجاوم يف لماكلا يناريالا رجعلا

 - (ةاادتلا يللا مظلات -5

 0 0 دوس او وبول ا

 1 م

 ظء كدب يف . ١ هءاليرك مو موحش ف 130 رمح دبل يئاريا ن ٍ ويل "|
 ةيركسعلا ةميزهلا - نمو ءرمتسملا يقارعلا

 كراعملا لالح ةيناردالا تاوقلاب تقحل يتلا ةعيرملا

 تيمس دقو .ةرصنلا ةنيدم موحت ىحع ةريخالا

 نارينلا هتدصح ام ةرثكل ردكالا داصحلا كراعمب

 قيدحتت لما ىلع تدمج ةيناربا دوعحر نم ةيقارسلا

 .اهدلعا ددبا نا دعب تافكنا

 رجعو قوفن ند
 يقارعلا قوفتلا هب ينعاو تباثلا عقاولا اذه

 حبصا .لماشلا يناردالا زجعلا لياقم يف قلطملا
 ىضم تقو يا نم هرثكا ةرملا هزه هسفن ضرفد

 تاب بقارملا نا ىتح .ةيلبقتسملا تاروطتلل ةبسنلاب
 ةلمتحملاو ةقحاللا تاروطتلا ىلع رشؤي نا هناكماب
 ذنم ةرئادلا برحلل ةبيرقو ةيقيقح ةياهن مسري ناو
 يف ةيناريالا ةميزهلا دعيف .تاونس عبس يلاوح

 اهجئاتنو اهلالظي تقلا يتلا ةريخالا كراعملا

 تتيثاو :ةيشاربالا ةييرحلا ةلآلا ةردق ىلع ةريطخلا

 نا .ةيناربالا بوعشلا لك هعمو يناريالا ماظنفلل

 ناف اليحتسم تاب برحلا مسح ف يركسعلا رايخلا
 آديمب كسمتلا يف لثمتيو .ريخالا يقارعلا هجوتلا

 ةيناردالا ةميزهلا نم قمعب ذخا .ةلماشلا برحلا

 لولوي ذخا يذلا ينيمخ ماظن زجع حضفيو

 تايلمعلا رارمتسا عم ندملا ديدحت لجا نم خرصيو
 .قطنملا اذه نكلو .برحلا ةلاح ءاقيدو .ةيركيسعلا

 دمتسي مزاح يقارع ضفرب هبوج .فورعم وه امك
 يناريالا قطنملا اذه ةفاخس نم هتلادعو هتيعورشم

 بورح ةدع اهلعجو :برحلا ةئرِجَت لواحي يذلا
 قوفتلا نم هتلادعو هتنعورشم دمتسي امك . ةلصفنم

 نم سيلف .ةفاك ةدعصالا ىلع قلطملا يقارعلا

 طقتلي يناريالا ماظنلا قارعلا عدي نا لوقعملا
 ةدشبن طغضن ذخاو هقانتخي كيبسما نا دعي ةيسافقنا

 رامثتسا قارعلا لصاو دقف اذل .ةيقنعلا هتارقق ىلع
 ةرئاد نم ارخؤم عسوو يخوراصلاو يوجلا هقوفن
 اهنمو :؛ةيناريالا ندملا بلغا لمشتل ةيوجلا هتايلمع

 زيربت ندمو نارهط ةمصاعلاك .قمعلا ىفو ةمهملا

 .مقو ناهفصاو

 ناربلط يلع ريكرتلا
 برض ىلع يقارعلا زيكرتلا ظحالي لاجملا اذه يفو

 تالتاقملا نا ىتح نارهط ةيناريالا ةمصاعلا

 نيرشعو عبرا لالخ تارم سمخ اهتراز ةيقارعلا
 نع اهدعبت يتلا تارتموليكلا تائم مغر .طقف ةعاس
 ناريا ةداق ىحوا دقل .ةبقارع قالطنا ةدعاق برقا

 ةرركتملا ةيقارعلا تاراغلا نم نمأم يف نارهط نأكو
 ينلا ةيوجلا تاعافدلا رابتعالا يف انذخا اذا ةصاخ

 .اهلوح تمدقا

 مغر. ,ةيناربالا ةمصاعلا ىلع يقارعلا زيكرتلا اذه

 ام ًاضيا ققح . ,يقارعلا ديعصتلا ةناخ يف لخدب هنا

- 
 ديدحت وا يدصتلا ةيناكما مهو طقسا ١

 ضرا خيراوص تابراطب ةصاخو ةيوجلا تاعافدلا

 نم ةيقارعلا تارئاطلا تنكمت دقف .كوه عون نم وج

 لك ىلع بلغتلاو ةعساشلا ةفاسملا هذه لك عطق

 ,.ةقد لكب اهتامهم ذدفنت مث نمو ةيوجلا تاعافدلا

 امهم ىرخا ةيناريا ةئيدم ةيا وا نارهط نا دكا امم
 عارذلا لوانتم يف يه .اهنيصحت ةجردو اهدعب ناك

 .ةيوجلا ةدقارعلا

 تثدحا دقف :ةقياسلا ةقيقحلا ىلا ادانتسا  "؟

 ناردا مومع ٍِق علهو عرف ةلاح ةنقارعلا تاراغلا

 ينيمخ ماظن ىلع طخس ةلاح ىلا تلوحت ام ناعرس
 يناربالا حوزنلا ٍِق علهلاو عزفلا هةلاح تلثمتو

 اهنمو .ىرخالا ةيناردالا ندملاو نارهط نم فيثكلا

 ودبت ةرجه تدهش يتلا هايششتمركو كشمدناو مق

 اهرحجه دقف .ةرمتسم برحلا تماد ام ةيئاهن اهنآكو

 تانيمطت لك مهعم عفنت ملو اهناكس نم ٠0/ يلاوح
 ةيئاقو تاءارجا ناختا ىلع اهمزعو ماظنلا ةزهجا
 فصقلا يىدافتل لمرلا سابكا لقنو ءيجالملا رفحك

 .يقارعلا

 © _ ١9681 طايش ؟'"- ١54 ذدعلا ةييزغلا ةطيلطلا
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 اذهب يفتكي وا قارعلا فقوتيس له اذه دعب
 .كاذالو اذه ال : باوجلا ؟؟ هتاراغ ديعصت نم دحلا
 ةروثلا ةدايق سلجم نع ردص نايب رخآ يفف
 ةمجاهم نع فقوتلا قارعلا ررق :ةيرطقلا ةدايقلاو
 ةضراعملا دئاق نم بلطل ةباجتسا :ةيناردالا ندملا
 .نيعوسسا ةدمل 'يوحر دوعسم ديبنلا ةئيناربالا

 فصق نع فقوتلا ينعي ال كلذ نا دكا هنكلو
 برض نع الو .ءاهعمجت نكامأو ةيناريالا دوشحلا
 فوس ندملا فصق نا دكا امك . ةيداصتقالا فادهالا

 ماظنلا رارمتسا ةلاح يف دشا ةوقيو فناتسي
 نش هتلواحم وا ,ةيقارعلا ندملا فصق يف يناريالا
 قارعلا طبر امك .ةيقارعلا يضارالا ىلع موجه يا
 ةباجتساو ,ةيناردالا ندملا فصق نع تقؤملا هفقوت
 رثكا اهحرط يتلا ةلداعلا مالسسلا طورشل ناريا دماكح

 .ةرم نم

 هعجوا يذلا يناريالا ماظنلا نا ؛اننيقي يفو
 ىقارعلا رارقلا رثكا هعجوي فوس .ندملا فصق
 1 : ةيلاتلا بايسالل كلذو .ريخالا

 :يوجر دوعسم ديسلل ديري ال ةهج نم وهف-١
 ديبأتلا نم اديزم بسكي نا .ىوقالا همصخ
 هيلط قارعلا ةياحتسا بيسب :ناريا لخاد يفعتلا

 نييناربالا نا ملعي هنال .ندملا نع فصقلا فقوب
 نينما ريغ اوتابو ءهيدب ىلع تاليولا اوقاذ نيذلا
 تدعب امهم :برحلا ىلع هرارصا بيسب مهتايح ىلع
 لوح مهفافتلا دادزي فوس .لاتقلا تاهيح نع مهندم

 .ي وجر دوعسم اهميعزو ةيناريالا ةمواقملا
 ىلع هرارضا نا ملعب ةيناث ةهج نم وهو ١"

 ىلع ةديدج ةرماغم ةيأب همايقو .ناودعلا ةلصاوم
 ةيطغتل نآلا اهيلا ةجاحلا دشا ىف نوكي دق .دودحلا
 لعجت فوس .ةسماخلا هئالبرك يف ةركذملا هتميزه
 عسوا لكشبو ندملا فصق نودواعي نييقارعلا
 ةيبعشلا ةمقنلا نم ديزيس امم ؛قباسلا نم ىوقاو
 .هنلع

 نع توكسلا عيطتسي نل ةثلاث ةهج نم وهو '' 
 ةيعانصلا فادهالل رمتسملا نييقارغلا برض
 درلا نالو .ةيبرحلا هتلا يذغت يتلا ةيداصتقالاو
 ةبقارعلا ندملا فصق وه كلذ ىلع ديحولا

 هتفرعم عم .ديدج موجهب مايقلا وا :ةيدودحلا
 ماما ةيناث هسفن دحيس .هاودج مدعب ةقيسملا

 ..ةيناريالا بوعشللو هل ملؤملا عقاولا
 ش .ةيناربالا ندملا فصق قارعلا

 ْق ارمتسم لاز ام .ةعبار ةهح نم وهو :

 يذلا هجهنم اذه مادامو .مالسلا تاءادنل خوضرلا

 تحرد امك .«ندملا برحد» نآف نأ وبس هماما سيحل

 ةنادا عضوم نوكيو .فناتست فوس .ةيمستلا

 ماما لب :ًارارم هنادا يذلا يملاعلا يأرلا ماما سيل
 اهتالدوو برحلا راثا تلخد يتلا ةيناردالا بوعشلا

 .اهتويب نم تبب لك

 ماعلا عوجيلا ةدكن
 اهزرفت يتلا ةبقترملا تاروطتلا دحا اذه

 ةحجحارلا اهتفكو ةيقارعلا ةوقلا ةلداعم اهضرفتو

 اهتايطعم ززعتن يتلاو :يماريألا رجعلا ىلا سايقلاب

 ةدواعم يا :

 ١م طابش ١57-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 تاوقلا تنكمت نا دعبف .لاتقلا ةهبج ىلع يرجي امب
 ةدعاق نم ةيناربالا تاوقلا درط نم ةيقارعلا
 ةفدهتسم ريخالا اهموجه يف اهتسسا يتلا قالطنالا
 يف ةيقابلا اهتاوق ةرصاحم دعبو ةرصبلا ةنيدم
 لك نم ةيقارعلا تاوقلا اهيلع قبطت قيض طيرش
 ةيعفدملا نارين ليسب ايموي تاثملا اهنم مهتلتو بناج
 عضو يف اناب اهماظنو ناريا ناف .تارئاطلا فئاذقو

 حبصا نا دعب ةصاخ .اقالطا هيلع نادذحسي ال

 ملاعلا يف ال ةتكنلاب هبشا مسحلا موجه نع ثيدحلا
 ماما اذامف .مهسفنا نييناربالا نيب امناو .بسحف
 ؟ هلعفدل ينيمح ماظن

 نع ثيدحلا ىلا ىرخا ةرم انبي دوعب لاؤسلا اذه

 نيب ناربيا عم عارصلا مكحت تتاب ينلا ةلداحملا

 يناريالا زجعلاو ةيقارعلا ةدوقلا

 ىلع شاتعي ينيمخلا ماظن نأب ملسن نحن
 دمعي دقو ..اهتاليو تناك امهم اهلوبط قديو برحلا
 طلخ لواحتل ديدج موجه نش ىلا ىرخا ةرم

 رشايم ساسم اهل ضارغا ةدع قيقحتو قاروألا
 : يبو ةريكمب

 ةريخالا كراعملا يف هتميزه جئاتن ىلع ميتعتلا-١
 نويلم عير يئاوح رسأو حرجو لتقم نع ترفسا دقو
 نم .ديدج موجها يا هرجيام قافتساو :نفارا
 .ةيناربالا بوعشلا ءانبا ىلع ثراوك

 درلا ةباثمي وه موجهلا نا نييناريالا ماهيا ١"
 تآشنملاو ندملا دض ةيقارعلا تارافلا ىلع
 تابثال ةلواحم يف ةيناريالا ةيويحلاو ةيداصتقالا
 تالتاقملا ماما نيمدقلا ىلع فوقولا ىلع ةردقلا
 رمال ا ةقيقح امنيب .ناريا ءامس بوجت يتلا ةيقارعلا
 ءيش يا لعف ىلع ربجملا عقوم يف يناريالا ماظنلا نا
 ماظن ماد امف .ةبقارعلا تاراغلا جئاتن ةهجاومل

 نم ففخت وا دحت يتلا ةلبسولا دحي ال ينيمح

 لمع ىلا ءوجللاب ركفد نا ديالف تاراغلا هذه ةأطو

 ىلا تاراغلا هذه نع راظنألا ليوحتل ديدج يركسع
 .لاتقلا تاهيح

 يضارالا ىلا تللست يتلا ةيناريالا تاوقلا نا
 رواجتت ال ةقيض ةقطنم يف نآلا ةرصاحملاو :ةيقارعلا
 ةددهم ةعيرم تارتموليك ةعضب ةعمتجم اهتحاسم
 .مدقلا ءىطومب اهكسمت رارمتسا لاح ىف ةدايالاب

 مل ةفاثكب ةظحل لك اهيلع لاهنت ةيقارعلا نارينلاف
 دعيتسمي ال كلذل . اقالطا ةثيدحلا بورحلا اهدهشت

 ةلواحمو .اهنع راصحلا كف ىف نارهط ماكح ركفي نا

 نوكت نل :ةيركسع ةرماغم ربع ,ةديدج ةرغث حتف
 ملعلا عم ,ةقباسلا ةرماغملا ةجيتن نم لقا اهتجيتن
 ربكا ناك .قارعلا همطح يذلا قباسلا موجهلا نا
 .ةيناودعلا برحلا خيرات ْف ةلواحم

 ةثالث نم رثكا ةلماك ةيس لالخ ناريا تدشح دقف

 ءالبرك» هتمسا يتلا اهموجه نشتل .نويلملا عابرا
 يا قيقحت عيطتست لهف .اهيلع ةثراك ناكف .:©
 ؟ اهنطب ىلع فحزت تدغو اهرهظ رسك نا دعب بسكم

 قارعلا نيع نا دكؤن اننكلو .ثادحالا قيتسن نل

 هباسح انه ءىش لكل ناو .ةرهاس هتدابقو هتاوقو

 ١ .تاجحافملل عضوم الو :هتدعو
 بناجلا نم نوكتس تآجافملا نا دكؤن لب

 .ةعقاو ةقيقح مالسلا ملح لعج ليبس يف :يقارعلا

 فادهأ افنت نت ذقت للا

 ع ب سا بما جبة لاول ني ل يل ا

 ءامسا .ةنحارملا جرد .ةرصنلا سما

 ًاآاعضو نشيمد ةيضاملا عيدابسالا © ةلدط تداك

 .ءادتعالا درو ةمواقملا ىف ًايئانقتسا 5
 مس راو انف ناك .دده دومصلا لقاعم نع

 يشم (اماعالا8) يملعلا نددلا دعس حيشلا ةحامس

 ةكيهلا سيئرو ,ىصقالا دجسملا مامإو سدقلا
 تسدكد ثيدح وهو .سدقلا ْق ادلعلا ةدمالسالا

 ةدقدلا تاوصالا دحا يملعلا حيشلا نا نم هتيمها

 ُْق :ىحلا ةملك لوق ىلع ةأرحلا دحت تلاؤام يحلا

 .عابتالاو قاوبالا نم ديدعلا هيف لطابلل راص نمر
 ةينيطسلفلا تاميخملا ف يرجيو ىرج امب مكيأر ام

 تاميخملل اهترصاحمو «لمأ» ةكرح مئارجو :نانبل يف
 ؟ اهناكس عيوجتو

 َناَرِمْرَح ف.ناقبت .ليقارسا»تّوغ اهدنع
 ءاضقلا ريخالاو لوالا اهفده ناك :1987 (وينوي)

 تزحع اهنكل .ايركسعو ايسافس نيينيطسلفلا ىلع

 هذهم مايقلاب اهئالمعل زعوت تأدب ذئدنع .كلذ نع

 سيل «لمأ» ةكرحب ىمسي ام ناو .اهنع ةباين ةمهملا
 اهبلاطمو اهفادها ذفنت «ليئارسال» ةليمع ةمظنم الا
 لتقت يهف .ةرساكلا شوحولا اهلعفت ال لامعاب موقتو

 ىتح تاميخملا رصاحتو ءاسنلاو لافطالاو خويشلا
 يضارالا يف اننكل . كرحتم ال تماص عيمجلاو : :توملا

 اوعكرت نل نيينيطسلفقلا نا ادبجح فرعن ةلتحملا

 .نيدماص نوقسسو دحأل

 راصح ىلع ةلتحملا يضارالا برع لعف در ناك اذام ا

 ؟ تاميىخملا

 وا مولا يورجطال خلل:



 قارعلا ىلع
 لا نكل مرجم اهيزاؤي

 ,ةيبرعلا ؛ ةعيلطللا .يملاا د مكسب مامإ و سجلو
 كك 0 سة

غلا ررش
 . س د

 دحأل اوعكري نل نينيطسلف يد
 ذي اهنيدوقتسا نأ قرو رق ريح وخلا عاام

 ًاجاجتحا ًايصخش اهتسأرت ةريسمب انمق دقل -

 .كانه يرحيو ىرح ام ىلع

 اكس ايي بلاط يتلا يودقلاب مكتحامتس يارا ا#
 ؟ بالكلاو ططقلا محل لكا ليلحتب عايجلا تاميخملا

 محل لكأي نا ملسملل زوجي .يعرشلا مكحلا هنإ
 اذهل نكل .كالهلا ىلع فرشب امنيح ططقلاو ىنوملا

 :هنيعب دومصلا لثمي هنا ؛رخا ىنعم يعرشلا مكحلا

 ىتح ؛لمأ» ةكرحل اوملستسي نل نيينيطسلفلا نأو
 مهودرجي نا نوديري .ءيش يا لكأل اورطضا ولو
 ٍنورظتني امف .سفنلا نع عافدلا قحو حالسلا نم

 صمام

 الاؤس .لمأ ١ ةكرح ىلا هجوآ نا ديرا اذه انآو ؟ مهنم'
 نم ؟ قباسلا يف مكيناج ىلا فقو نَم : اددحم

 مهنا ؟ ةيروسو ؛ليئارسا» ؛ ةيادبلا يف مكدعاس
 مويلا انتريسم ؟ كلذ ءازج ناك اذامف . نوينيطسلفلا
 ىصقالا دجسملا يف ةعمجلا ةالص دعب اهانمقا يتلا
 كولملا فقوم ىلع ًاجاجتحا الا تبسبل كرايملا

 نوعمسيو مهنيعاب نورظني مهنال برعلا ءاسؤرلاو
 نييندملا ىلع ةيراضلا شوحولا كتف مهئناذآب
 .انذكاس اوكرحسم نا ميسم

 ,قباسلا يف همد متللح ىلا ؛:ةيروس. مكاح ن
 ؟ نيينيطسلفلا لتق ىلع «لمأ» ةكرح د

 يف لمعي هنال دسأ مد قباسلا يف تللح دقل -
 نم ريثكلا لتق يف بيستو .اكريماو «ليتارسا» ةمدخ

 لت ذنم اهعبتي يتلا ةسايسلا اهنا ء.انيعش ءانبا

 ميعز ةبراحم برج نا دعبف ,مويلا ىتحو رتعزلا
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 يذلا :تافرع رسام ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 لواحي .ةلتحملا يضارألا ناكس عيمج معدب ىظحي
 ةكرح لامعتساو نييندملا لتق ويلا دسا ظفاح
 ىلع دعاسب يذلا نإ .ةيرح سآأر وا ةادأك ,لمأ»

 وهف «لمأ» رزآ نم لكو :لتاقلا مكح همكح لتقلا

 .لئاقو مرجم
 نييتيطسلفلا دومص نع ثيدحلا نا .يتفملا ةحامس ا#

 هجو يف نييقارعلا دومص نع ثيدحلا ىلا اندوقي
 ةريخالا كراعملا رابخا متعيات له :ةيناربالا تامجهلا

 ؛ ةرصبلا قرش
 لبقت نا نارسا ىلع نا تلق ناو قيس دقلو -

 مادص سيئئرلا اهيلع اهحرط يتلا مالسلا تاردايم

 يأر عمو برحلا فقو عم ايصخش اناو .نيسح
 .مالسلا يف هتبغر يف قارعلا

 سدقلا يف نوملسملا هحرطي يذلا لاؤسلاو
 ف ةيناريالا ةروثلا تنلعا اذامل : وه ىصقالاو

 دض مهبرح له ؛ سدقلا ريرحت ديرت اهنا اهتيادب
 خدع ُِق هنلق مالكلا اذه ؟ نسسدقلا ررحتس قارعلا

 لتقي نا حمسي ال يمالسالا نيدلا نا امك ؛تابسانم

 ؟ ةرصبلا نويناريالا مجاهب اذاملف :هاخا حلسملا

 ديرت.ينلا «ليئارتسا» هي ملحت ام نوققحي انه مهنا
 ىتح مهنيب ام يف نوملسملاو برعلا لتاقتي نا
 مهتداعك ةنياهضلاو .مهبارتحا نم يه ديفتست
 .تافالخلا هذه لثم نولغتسي

 يروسلا ططخملا نوذفني نويناريالا ناامك
 مكاحل ةيصخش بساكم ميدقت ىلع نولمعيو
 . دسا ظفاح ةيرونس

 ةدماصلا ةرصبلا نإ ىف :«مكتحامس :نولوقت اذام ا#
 ؟ ندملا ةنيدم ةهيمست مويلا قحتست

 ةرهز ىه ةدماصلا سدقلا تناك اذا : لوقا
 لوقاو ندملا ةنيدم يه مويلا ةرصيلاف نئادملا

 سدفقلا يتفم

 اوريصا : امئاد اهتددر يتلا ينملك اعيمج نيبقارعلل

 :!ورياصو
 يف تدقع يتلا ةيمالسالا ةمقلا تاررقمب مكيأر اه ا#
 ىلا تراشا ىقلا كلت: .ضخالابو ءارخؤم :تيوكلا
 ١ ؟ سوقا

 ىلع ربح» :تاررقملا نا لوقا دن دنش راصتخحاي

 .انيش اهنم دفتسن ملو :قرو
 خيش قحلا داج خيشلا ىلا ةيقرب ارخّوم متلسرا دقل ا
 ةسايس دض ىوتف رادصا اهيف هيلا متبلط .رهزالا
 هادم 1 نامل :ةعازمص تنشأ تقوم ةاكقأو ديف ضاق
 ؟ تادلاب تقولا اذه يف ةيقربلا

 ذنم ةفورعم « ددقند بماك(» ةسايبس ِق يبأر وأ ح

 رده ىلع لمعت ينلا ةسائسلا دض انآف ديعب نمز

 تقربا امو .ةلتحملا يضارالا يف نيينيطسلفلا قوقح

 لكو مويلاو سما يبآر وه رهزالا حيش ةليضف ىلا هب
 .فبفهو

 تاءادتعاو تاقياضملل نوضرعتت ؛«موي لك يفو ؛متنا #
 ىف انئاقنشا ومص رابخا امف.,ةيكويهصلا تاظلسلا
 ؟ ةلتخملا ىضارألا

 تاءادتعالا تاليو نم ىناعت سدقلا نا -
 لدانقلا نوقلي دوهيلاف :ةعيظفلاو ةلصاوتتملا

 ,ماين اهلهاو ةيبرعلا تويبلا ىلع ةقرحملا
 .تارايسلاو تينئاوحلاو لزانملا نوقرحي نوفرطنملاو
 هذه نم برعلاو نيملسملا جارخا كلذ نم مهدصقو

 مهل سدقلا كرتن نلو :نيدماص ىقينس اننكل .رايدلا
 بئاريضض نوضرفي مهنا امك .مئارجلا نم اوفرتقا امهم
 نم لكش يأب لمتحت ال برعلا ناكسلا ىلع ةيلاع
 .ةرجهلا ىلا ناكسلا عفد مهدصقو .لاكشالا

 ؟ تاعماجلا قالغا َنَع !تامو ا#

 ..مهميلعت اولمكي نا انبالطل نوديري ال مهنا -
 نا .:نيباطحو ءام ةاقسر ىقيد نااثئثنوديريو

 هبشا مويلا تحيصا ةيبرعلا ةيبالطلا ةكرحلا
 ًاباسح لالتحالا تاطلس اهل بسحت يتلا ةروثلاب
 ةعماج كلذكو ,ةمواقملا زمر «تيز ريب» ةعماجف .اريبك
 .«ةيمالسالا ليلخلا» ةعماجو سلبان يف ؛حاجنلا»
 .لتحملا نطولا تاعماج عيمجو

 ليف .لالكشألا :ةنيافع تارهألا ىلإ امكان نوسدك
 ؟ ةيتويهصلا تاظلسلا لع [ذَه رْكَؤَي

 عيطتسن يتلا لئاسولاب مهيراحن اننا -

 :«ءيش لك لبق اننيدو انتيورعب كسمتلاب .اهقيقحت
 مهتايرود برضيبو .ةرمثسملا تايارضالابو
 ضفرن اننا ىلع ديكاتلا ف انتقيرط اهنا ..ةراجحلاب
 .انسفنا نع عفادن انناو :لالتحالا

 ؟ ىصقالا ىلع ةرمتسملا تاءادتعالاو ا
 ءادتعالا ًامئاد نولواحي نيفرطتملا دوهيلا نا

 فيرشلا يميهاربالا مرحلاو ىصقالا دجسملا ىل

 ىنح .قرطلا عيمج اوبرج دقل درب هاو
 هيلع صاصرلا قالطاو ىصقالا قرح ةلواحم
 تعقو يتلا تالواحملا هذه عيمج نا الا :هريجفتو

 تلشف دق ةينويهصلا تاطلسلا رصيو عمس تحت

 .ىصقالل ًاجايس انحاورا ىقبتسو

 لصاو وبا بيهو : راوحلا ىرجحا
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 دحاو فد لا وصولل ينطستللا دوجولا دف
 هيف ا دا

 ةمظنم سسدئر نم اوبل نيذلا ةالظسملا

 قفاوي نا تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا
 يتلا عقاوملا ىلا «لمأ» تايشيليم ةدوع ىلع

 ةنيدم يقرش ةشودغم ةقطنم يف اهيف ةدجاوتم تناك

 برح ءاهنا لجا نم ةيرورض ةوطخك اديص
 مهناهر يف اوغلاب مهنا اوفشتكا ام ناعرس تامدخملا

 ىلعو تايشيلبملا هذه ةدايق ءاياون نسح» ىلع
 هذه يف اهمعدب يذلا يروسلا مكحلا ةيقادصم

 .ةرذقلا برحلا

 مدلا قعل ىلع نمدا يذلا يّرب هيبفف

 تادهعتلاب لالخالا يف جرح يآ بحي مل ءينيظستفلا
 هيرح فاقناب :ءءاطسولا ءالؤهل اهمدق يتلا

 راصحلا كفو ةينبطسلفلا تامدخملا دض ةيوفصتلا

 فئاذقلا قالطا نع هعابتا عروتي ملو .اهنع

 يتلا نحشلا تارايس لفاوق ىلع ةيرانلا ةريعالاو
 لتقم ىلا ىدا امم .ةدحتملا ممالا ملع عفرت تناك

 .تايلمعلا هذه يف نيكراشملا نم ددع حرجو قئاس

 مهضع نيذلا ,تاميخملا ناكس داع ديدج نمو
 ءاوجحا ىلا :فئاذقلاو ضارمالا مهتشهنو عوجلا

 ماما هثيدح يف رامع وبا لاق امك ؛مدلاو ملكا محطم

 نيينيطسلفلا نييفحصلاو باتكلا داحتا رمتؤم

 .ةيرئازجلا ةمصاعلا يف ًارخؤم دقعنا يذلا

 تاميخملا لوح ةيمادلا تاروطتلا هذه ءازا

 ج7  ةمسست دو اكل
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 داب طقس ت1 ازال ةةناطللا ٠ تاق

 ةمؤاشت فورعم يداشدل يسامس ىدنا ةينيطسلفلا

 هنهل بيرق يسايس لح ىلا لصوتلا ةيناكما نم

 بورحلا نم انسانا اعّرج تحبصا يتلا برحلا

 روحملا يه نكت مل اذا اذه .نانبل يف ةرمادلا

 نا لوقن فاضاو .بورحلا هذه لكل يساسالا

 لوليا ْق برحلا هذه تأ دب يتلا «”لمأ» تايشنليم

 مل ام اهنع عجارتلا دراو يف تسيل يضاملا (ردمتسس)

 تاميخملا هذه ةلازاب ةيضاقلا اهتاباغ لماك ىلا لصت
 ةتقؤملا ةندهلا لحارم اما .دوحولا نم ًايئاهن
 ةلاح ةلازا يف مهست نا اهنم بولطملاف .ةشهلاو
 يبرعلاو يلحملا ماعلا يأرلا يف ةمقنلاو ناقتحالا
 ةدانالا تادلمع رارمتسإ ءارح نم ءاضيا يلو دلاو

 نيرصاحملا تاميخملا هذه ناكس دض ةيمونلا

 ةمكحم ةروصيو ,19/17* ماعلا ذنم ةيلمع ةروصب

 .نهشا ةنس نع ديزي اما ذنم ةيمسرو
 هذه يف ترسخ يتلا «لمأ» ةدادق نا حضتا دقلو

 برقي ام تاميخملا دض برحلا نم ةديدجلا ةلوجلا
 هبشت ةلماك ةدابا برح ضوخت ,ليتق 16٠١ نم
 دض «ةينانيبللا تاوقلا» اهتضاخ ىتلا ةدابالا برح

 دضو .ةيبضو اشابلا رسجو رتعزلا لت تاميخم
 لخاد ةيمالسالاو ةينيبطسلفلا تاعمجتلا رئاس

 ,ليفلا نس ,دومح جرب ؛ةناوكدلا) اهترطيس قطانم
 .(خلا ..خلسملا .اندتنركلا .ةعبنلا

 ةنجللا غالبا يف يّرِي هيبن ددرتي مل كلذلو
 هتماقا رقم ىف هعم تعمتجا يتلا ةيعابسلا ةيبرعلا

 ناكس لقن وه بولطملا نا .قشمد يف ةيلاحلا

 مهدوحو نال :نانبل يلامش ىلا ةينيطسلفلا تاميخملا

 تاروطتلا عم ضراعتي ةيلاحلا قطانملا يف
 فارطالا تاكرحتو فقاوم عمو .ةيسايسلا
 .بونجلاو توريب يف ةلعافلا ةيساسالا

 ىلا ءلمأ» تايشيليم ةدوع نا يَرِب ربتعاو
 تاوقلا عجارتو .:ةشودغم ىف ةقباسلا اهعقاوم
 ةحلسالا بحسو تاميخملا لخاد ىلا ةيندطسلفلا
 ةيلوا تاوطخ الا تسيل :نيينيطسلفلا نيلتاقملا نم

 لحلا قيبطتل» ًاديهمت رانلا قالطا فقول ةيرورضو
 عقاوم ىلا تامدخملا ناكس لقند يضاقلا مئادلا

 عضوي ةيئعملا فارطالا نيب اهيلع قفتيب قطانمو

 .نادبل يف نشسيطسلفلا

 ١ نانداكلل دديمنلا

 ريرحتلا ةمظنم دوجو نذإ فدهتسملا سيل
 هذه ىلع رارصالا عارو نم يركسعلا ةينيطيسلفلا

 قشمد يف مكحلا ءافلح ةالغ ىتحو .ةرذقلا برحلا

 ةدايق تاءاعدا نم نورخسب اوتاب نيينيطسلفلا نم

 بسحف ؛نييتافرعلا» لتاقت اهتاد نيل نآن «لمأ»

 برض وه فدهلا نأب مهربغ نم ًانيقب رثكا اودغ دقف

 يركسعلا دوحولا ال .يميطستعلا يندملا دوحولا

 «لمأ١ ةدايق نا نم نيقب ىلع اضيا اوتابو :هدحو
 نم اهترطسس تحت ةعقاولا قطانملا :فيدظنت» ديدرت

 تاوقلا» تلعف امك امامت ينيطسلف دوجحو يا

 نيتلاحلا اتلك يفو .اهترطيس قطانم لخاد «ةينانبللا
 سناجتم «يفئاط نوتناك» ةماقا : هباشتم فدهلاقف

 امدنع هلك ناذيل ميسقت ةلحرمل ًادادعتسا ام دحملا

 ةيسانم ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا فورظلا حبصت

 ديدجلا نوتناكلا بزخ : يَرِب هيبن

 2 - نا ىلا ندم ةهانفظات -



 نا دعب :قيرطلا اذه ىلع ةمساح ةوطخ قيقحتل
 .هيف ةيفئاطلا ةطيرخلا سيراضت تحضتا

 ةهبجلا ماعلا نيمألا همتاوح فيانو
 مكحلاب ةييط ةقالع ىلع لازي ام يذلاو :ةيطارقميدلا
 تأ دد +لمأ » تادنشنلبم نا ةحارصب نلعا :ئروسلا
 دتمي يفئاط «نوتناك» ءانب لجا نم تاميخملا برح
 انيما ازجاح لكشيو .بونجلا ىتح توريب نم
 .ينويهصلا نايكلل اديدج

 تاميخملا دض برحلا نا دكا دقف رامع وبااما
 ينمالا مازحلا : نمآلل نيمازح نيب «اعارص» لكشت

 مازحلاو :يبونجلا نانبل شيج دئاق دحل ناوطنأل
 ميدقتل نيمازحلا نم لك ىعسيو .لمآأ ةكرحل ىنمالا

 هبلا دهعت يكل .دشا ةيلعاف تابثاو ريكا تانامض

 .بونجلا ةقطنم ىلع ةرطيسلاب «ليئارسا»
 نيلتاقملا نا رامع وبا لوقبي هتاز بيسلا اذهلو

 عافدلا لجا نم نولتاقي ال تاميخملا يف نيينيطسلفلا
 لجا نم كلذك نولتاقي امناو .بسحف مهعقاوم نع
 ميلسقتلا عيراشم نفد لحا نمو ًادحوم ناذيل ءاقبا

 .ةيفئاطلا تانوتناكلاو

 بناجن ال نوينيطسلفلا ةداقلا هلوقي امو
 حلسملا ينيطسلفلا دوجولا نا كلذ .ًاقالطا ةقيقحلا
 لامتكا مدع يف ايبساسسا ارود بعلب تاميخملا يف

 نا ضرتفي يتلا ةقطنملا ةطيرخ ىلع ؛لمأ» ةرطيس
 دوجولا نع عافدلا ف مهاسيو .اهنوتناك نوكت
 اذه ناك اذإو .هتاز تقولا ىف ينيطسلفلا يندملا

 فارطالا تاكرحتو فقاوم» عم ضراعتي دوجولا
 امناف :(هتاذ يّرب لوقب امك) «نانبل يف ةيساسالا
 قيزمت ىلا ةفداهلا ةرماؤملا عم ةقيقحلا يف ضراعتي
 تامدخملا دوحو ناك امك امامت .ةقطنملاو نانيل

 ةرطيس تحت ةعقاولا قطانملا ف ةينيطسلفلا
 ديدحت قيرط ىلع ةيساسا ةبقع ةينانبللا تاوقلا
 .يفئاطلا اهنوتناك ملاعمو ةطيرخ

 تراعثتسا «لمآ» نا فدصلا تيرغ نمو
 يف ةينانبللا تاوقلا اهتقلطا يتلا اهتاذ تاراعشلا
 حالسلل ال, : ةينيطسلفلا تاميخملا دض اهبرح
 دوحود» ««بيبرغلا حلسملا دوحولل *لب .«ينيطسلفلا

 عراش عم اهلماعت ييسب ترطضا دق «لمأ» تناك

 حافكلا عباط تاميخملا دض اهيرح ءاطعال ينطو

 («نيتتافرعلل ال» راعش تعفرف ؛«تايوستلا» دض

 ىلع اهعفادم ممح بصت يكل هتعلب ام ناعرس اهناف

 نولل رادتعا يا نود تامدخملا ِق نييننيطسلفلا

 .يميظحتلا ءامتنالا وا يسايسلا

 نيتللا نييرحلا نيتاه نيب هيشلا هجوو

 هذه رزواحتب :نادبل ُِق نييديلطسلفلا اتفدهتسا

 ةينانيبللا تاوقلا نا فورحملا نمف . اضيا دودحلا

 نابكلا نمو قشمد يف مكحلا نم ارشايم ًامعد تقلت

 .تاميخملا دض اهبرح ضوخت تناك نيح ينويهصلا
 عطاقنلا ةطقن رود كاذنا ةدناندللا تاوقلا تدعلو

 مكحلا) نيفرطلا الكل ةدحاولا ةحلصملا نيب

 تاميخملا برض يف (ينويهصلا نابكلاو يروسلا

 يفئاطلا نوتناكلا دودح ءاسرا ىلع لمعلاو

 .ينوراملا

 «لما١ ةكرح بعلت نا برغفتسملا نم نكي مل كلذلو

 تاميخملا دض اهبرح ضوخت يهو هتاذ رودلا
 معدلاو . بونجلاو ةيحاضلاو توريب يف ةينيطسلفلا
 ىنويهصلا نايكلاو ىروسلا مكحلا همدق يذلا
 ىذلا معدلا دودح ةرملا هذه زن واجت ؛لمأ٠ تايشيليمل
 ةكراشملا دودح غلب دقف .ةينانبللا تاوقلل هامدق
 اهبف تناك ةرم لك يف كراعملا ف ةرشابملا ةينلعلا
 نع نيعفادملا دومص ماما ىخارتت ؛ءلمأ١ ةضبق
 ناك ةشودغم يف ثدح يذلا دهشملاو : تامدخملا

 .هنومتلل تالواحم ةيأ هعم دجت مل ةجرد ىلا ًاحضاف

 حبراوصلاو ةهعفدملا تكراش هتاد تقولا يخف

 يف ةيروسلا خيراوصلاو ةيعفدملا عم ةيدويهصلا
 امهذفنت تناك نيذلا راصحلاو فصقلا ةينوفميس
 .«لمآأ ١ تايشيليم

 اذه ىلع نيديرغلا نييفاحصلا دحا قلع دقو

 ىوقلا هذه عيمج نا وديب هنا هلوقيب دهشملا

 ًايفاحص نكلو . نييديطسلفلا ىلع ةقفتم ةفلتخملا

 نوكي ال اذاملو : هلوقب قيلعتلا اذه ىلع قلع ًابيرع

 مئاقلا يلعفلا قافتالا نم اعّرح يرهاظلا فالتخالا

 امناو بسحف نيينيطسلفلا دض سيل .ضرالا ىلع
 ؟؟ نانبل ةدحو دض اضيا

 مئاقلا ؛مهافتلا» اذه ريس ام الاو : لوقد فاضاو

 ىلع يروسلا مكحلاو ينويهصلا نايكلا نيب
 ابرح ضوخي فرط يا معد ف ةكرنشملا ةمهاسملا

 ؟؟ ًاضيا نانيل ةدحو دضو ينيطسلفلا دوجولا دض

 .ةفدص درجم رمالا نوكي نا نكمي ال : لوقي عباتو
 ةرهاظ ىلا يلاتلاب لوحتت الو .رركتت ال فدصلاف

 ةينانبللا ثادحالا روطتو راسمل ةمزالم ةمئاد
 اذه لعاستو ١91٠٠5 ماعلا ليق ام ذنم ةرمتسملا

 نايكلا نا فورعملا نم ناك اذا نكلو : ىفاحصلا

 نم اقالطنا ةقطنملا قيزمتل ىعسي يدوبه حلا

 دلبلا ةدحو رهاظم رخا ةيعرشلا : ليمجلا نيما

 سل يبي شا حس سس سل لل لل يم اس ب ا يي يي تيل يي سل سس اا ل”بإب بح يح ظىيلسِِ سس آ]7]ي؟©؟آٍٍ؟صصٍب ا بابي ا |-_ ا ل مح اللللللالمىسك[س4س><مسا بيسسعيييييييححححسسسس_ ل

 اذه ىف هعم يروسلا مكحلا مهاسي اذاملف :نانبل

 ؟؟ ىملسقتلا ططخملا

 فلم حتف ىلا دوقي ةقيقحلا يف لؤاستلا اذه لثمو
 عيطتسي الو .لكك ةقطنملاو نانبل يف يروسلا مكحلا
 عياصاب ريشي نا الا ةينلا نسح ناك امهم .دحا
 هتاسراممو هفقاوم بيسب مكحلا اذه داجتاب ماهتالا
 يبرعلا فصلا قيزمت راطا نمض بصت يتلا
 تيتفتلا ةموثرج لقن لجا نم نانبل ميسقتو .دحوملا
 .لكك ةيبرعلا ةقطنملا ىلا

 دددحلا مددقلا ططخلملا

 دسالا ظفاح ىروسلا سيئرلا نا ظحالملا نمو
 نا ذنم نانبل يف رانلا ليتف لاعشال ةدعلا دعي أدب
 نا دعب كلذو :تانيعبسلا علطم يف ةطلسلا ىلا لصو

 ايروس يف ثعبلا بزح برض يف ةلاعف ةمهاسم مهاس
 ةطلسلل ةيفئاط ةيدصع ىلا دانتسالاب ١957 ماع
 سماخلا برح دعب رولبتت اهتيصخش تادب مكحلاو
 ينويهصلا نايكلا ىلا نالوجلا ميلستو ناريزح نم
 ,ةحلسملا ةيروسلا تاوقلا ءادهش ءامد باسح ىلع
 191١. ماع مكحلاب هراثثتسا دعب حوضوب تزرريمث

 ةلوهسب كردي ناديل يف ثادحالا روطت فرع نمو

 ُِق اماهو ايسانسا ارود يروسلا مكحلا بعل فدك

 هتاوق يروسلا مكحلا لخدا امدنعو .اهران لاعشا
 ةقفاومو اكريما عم قافتاب ١9175 ماع نانيل ىلا

 يف ةمهاسملا وه هتذفن لمع لوا ناك ةينويهص
 ةدعاسمو ءاشابلا رسجو رتعزلا لت يميخم قيوطت
 نم امهتلازإو امهطاقسا ىلع ةينانبللا تاوقلا

 تناك يتلا ةينانبللا ةهيجلا نكمتت يكل -

 قطانملا لخاد ةيفئاطلا ةيسايسلا ىوقلا مضت

 «فيظنت» نم .بئاتكلا بزح اهسأر ىلعو ةينوراملا
 .هيف ًادوجوم ناك يذلا بيرغلا مسجلا نم اهنوتناك
 عم فلاحتلا يف جرح يا يروسلا مكحلا دجي ملو
 ظخ نم رثكا تحتف يتلا ةيسايسلا ىوقلا هذه

 دجي مل لب .ةينويهصلا ةموكحلا نيبو اهنيب لاصتا
 تاميخملا دض برحلا يف هتاوق كراشت نا جرح يا
 ءاريخ مهاسي ناك يتلا ةينانبللا تاوقلا بناج ىلا
 ةروشملا ميدقت يف ينويهصلا نايكلا نم نويركسع
 اهنيب لاصتالا طباض رود بعلو اهل ةيركسعلا
 مجح ريرقت لجا نم ةينويهصلا ةموكحلا نيبو
 مدقت نا بجي يتلا ةيركسعلا تادعاسملا ةيعونو
 .اهنلا

 همعد يروسلا مكحلا لقن هتاذ ضرغللو
 هيف دمت تناك يذلا تقولا يف «لمأ» ةكرحل هديسآتو

 نا دعبو .ينويهصلا نايكلا عم لاصتالا طويخ
 ةادا نوكت نا لحا نم اهيلع نهارت بيبا لت تأدب

 نم ليلجلا نما ىلع ظافحلاو نيينيطسلفلا برض
 يف نانبلل اهوزغ لشف نا دعب ...نيبرضملا ثبع
 يف ينيطسلفلا دوجولا ىلع ءاضقلا ىف 1187 ماعلا

 نا دعب «لمأ تايشيليم اهتذفن ةمهم لوأو .نانبل
 توريب ىلع اهترطيس خيسرت لجا نم تدعوس
 تاميخملاب شرحتلا تناك . ١9/7 طايش ف ةيبرغلا

 -© نا دعب كلذو .اهقيوطت ةيلمع ءديو ةينيطسفلفلا



 هاجتالا تاذ ةيركسعلاو ةيساسسلا ىوقلا تيرض
 رئاش يفو ةيبرغلا تؤوريب يف. يبورعلاو.يؤدخولا
 .بودجلا قطانم

 .يروسلا مكحلا نم ينلعو رشابم معدب تاميخملا
 نم (كلذ نكما ام) ةيركسعو ةيتسجول ةدناسمو
 ىرخا ةرم ىقتلا اذكهو .ينويهصلا نايكلا فرط
 فرط معد ىلع بيبا لتو قيشمد يف نامكاحلا نافرطلا

 هنونناك سيراضتو ملاعم حيضوتل ىعسي يفئاط
 امك ًامامت :تاميخملا دض ةدابالا برح نش لالخ نم
 موي ةينانبللا تاوقلا معد ىلع قباسلا يف ايقتلإ
 ودا ىييراكتو ملاعم يخوت ةلحرم نى كذاك
 تاميخملا دض ةدابا برح تنشف يفئاطلا
 .ةينيطسلفلا

 .ةئيسلا وا ةبيطلا اياونلا ىلع موقت ال ةسايسلا
 اهجئاتنو فقاوملا ساسا ىلع متن ميسقتلاو

 .عفرت يتلا تاراعشلا ساسا ىلع ال .اهتاريثأتو
 ةيسايسلا فارطالا رثكا نم وه يروسلا مكحلاو
 ,ةيمدقتلاو ةيموقلا تاراعشلا عفر يف ةعارب ةيبرعلا
 دذه ضيقن ةسرامم يف ًاضنا ةعارب اهرثكا نم هنكلو
 مكحلا رارصا ريسفت نكمي فيكف الإو .تاراعشلا
 ةمواقملا برض يف ةكراشملا ىلع يىلاحلا ىروسلا

 هيف معدي يذلا تقولا ف :نانبل ةدحوو ةينيطسلفلا
 قيزمتو قارعلا تيتفت ىلا فداهلا يناريالا ناودعلا
 ؟؟ هلالتحاو يبرعلا جيلخلا ةدحو

 عم يقتلب نا نكمي ال يمدقتلاو يموقلا مكحلاف
 ةرماؤم ِِق يناريالا ماظنلا عمو ينودهصلا نابكلا

 هدكؤت ام طبضلاب اذهو .يبرعلا نطولا قيزمت
 .ةقطنملا يف ةيراجلا تاروطتلاو ثادحالا عيمج

 ةحارصب نوثدحتي اوتاب نويسايسلا نوبقارملاو
 ناثيل ثادحاو جيلخلا برح نيب مئاقلا طبارتلا نع

 نوتدحتي نوبقارملا ءالؤهو . تاميخملا برح اهيف امب
 - 000 مدلا طدخل دحاولا فدهلا نع اضمنا

 : نولوقيو :اليتاسشو اربص ىتح ةرصبلا
 ا .ةدحاولا ةحاسلا هذه ف يرحب

 قيزرمت فدهتسي دحاو ططخم نمض ةددعتم بورح
 ةيبرعلا نادلبلا رئاسو :ةيادبلا يف يبرعلا قرشملا
 تيبذتو ةيكريمالا ةنميهلا سيركت لجا نم .كلذ دعب
 .ًايئاهن ةقطنملا يف ينويهصلا نايكلا

 هعقوم مكحب :هريغ نم رثكا كردي يذلا رامع وبأو
 يف رذح ةرماؤملا هذه رطاخمو داعبا :ساسحلا
 اهيف ةكراشملا ةيبرعلا فارطالا ضعب تارملا ىدحا
 ةقطنملا تدتفت ططخم حاجن نا نونظي نم نا هلوقب

 هذه ال .اهتمصاع بيبا لت حبصت ةيبرعلا ةقطنملا
 .كلت وا ةييرعلا ةمصاعلا

 معد ىلع ةيبرعلا فارطألا ضعب رصت كلذ عمو
 ةكراشملا لصاوت امك :قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا
 نانبل يف ينيطسلفلا دوجولا برض ططخم يف
 هنأب كلذ ةيمست نكمي لهف .دلبلا اذه ةدحو قيزمتو
 : وه ديبحولا هشسا نا ما ؟؟ اهيناج نم طروت

 ؟؟ ةرماؤملا ف يكوشلا عاخنلا ىتح عولضلا

 جدع سا رس
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 م كل تاعاق ىلا  نانبل مدا ةجاف نم

 اهلالخ نم نكمتي ةيداصتقا:- :

 تيبلا عاضوا بيترت نم ,ليمجلا نيما سيئرلا
 ينودهصلا نايكلا تارماؤم ةهجاومل ةيلخادلا

 ةدحولا ديعب يئاقو موجه يف عورشلاو .دسأ ماظدو
 !ددو . تارماؤملا هذه اهتقزم يتلا ةطيرخلا ىلا

 ةيكيمانيد نع ثحابلا .ينانبللا سيئرلا نا ًاحضاو
 فزنلا كلذ نود لوحت ةيبوروا ةيبرع
 ىلع نهاري دالبلا ةيفاع يف عورملا يكيتاماردلا

 1 ىدللا يرق يداصتقا .قايرتلا نم نيعون

 هبف و تقو ُِقا :ةقفسامتملا ةلداعلملاو ؛ ديحوتلا

 يذلا كاهنالا لالخ نم ءيروسلا طغضلا تال داعم

 .بونجلا ىلا توريب نم .موي لك اهؤافلح هلدابتي
 ٍِق ةينانبللا ةيساموليدلا تاطحم ٍِق قئاقحلا ىلواو

 ندنفلو سيراب ىل ماع لطب ليمجلا نا يه ايؤرؤوا

 اسوملم اراصتنا لمحي وهو ةرم لوال ءلسكوربو
 :ةيروس تادادتما مهو :لخادلا ف هموصخ ىلع

 ةنالولا صيلقت قود ُْق خفن يذلا دسآأ ظفاح ىلعو

 لفاحملا ْف ايلاع هتوص حرطب ليمجلا ناك ةرم لك

 ,عياصالا ةيسامولبد» حضفل :ةيلودلا وا ةييرعلا

 عم هترينو .قشمد ماظن اهسرامب يتلا قدعلا لوح

 هذه عقاولا يف ..ةفلتخم تناك نييبوروالا هيشداحم

 ةكرعم يف رصتنم» هنا قلطنم نم مهبطاخي وهف .ةرملا

 اذه ىلع هعم لماعتلا بجيو .«يروسلا قيوطتلا

 77 يف ةيروتسدلا ةيالولا ءاهتنا ىنحو ؛ :ساسالا

 ١198/8.. (ريمتيس) لولبا

 لدمحلا اها ةديدع تافلم يف تديدع نيوامع

 نمالا ىلا الوصوو يتاذغلا نمالاب اءدن .هتلوح ُِق

 لب .ةيمسر ةرايزلا نكت مل .ندنل يفو .يسايسلا
 ةصاخو ةيداع نم :ةريخالا تاظحللا قو :تلوحت

 ٠١ ىلا ةرشابم ليمجحلا نسشرلا تداق .ةيمسر ىلا

 ءارزولا ةسيئر ىقتلا ثيح تيرتس غننواد

 فو .واه يرفيج اهتيجراخ ريزوو رشتاث تيرغرام
 وه نياسح كلملا نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تامولعم

 عسسل ا د

 يفئاطلا نوتناكلا ةماقا لجا نم تاميخملا عالتقا ضفرب ينانبللا سيئرلا
 يمايسلا نمالا لا يئاذغلا نمالا نم دتمن هئاثحاسمو ..

 تانمإل ليسا لابقتسا رشتات نم قلظ تلا

 لويذب امك ءنانيل يف يناطيربلا رودلاب قلعتت
 سقلا ؛نتاهرلا ةيضق يف طيسولا فاطتخا

 وه عامتجالا نم حشر امو .تيو يريت يناكيلغنالا
 ةيلو وسم ةريشايم قشمد حاظن لمحت ندنشل نا

 تارداخملا ليمعي هتضياقم لحا نم .تدو فاطتخا

 ةرئاط ريجفت ةلواحمب مهتملا ءيوادنه رازن ةيروسلا
 .يضاملا ودلوب / زومت يف ,ةينويهصلا ,لاعلا»

 ةينمالا اهتزهجا نا ينانبللا سيئرلا تغلبا رشتاتو
 تدو زاجتحا ناكم نع ةقدقد تامولعم كلمت

 دراو يف تسل يهو .ةيلمعلاب تماق ينلا رصانعلاو

 ةقزترملا ةيلقعب لماعتلاو ؛ةيروسلا سوملا» عالتبا

 ..ةيباجيا ةجيتن نع ةيسامولبدلا تاوطخلا

 ينانبللا سيئرلا نيب قلغملا عامتجالا نا تباثلا
 باهرالا ةينواعت» ىلع زكرت ايناطيرب ءارزو ةسيئرو
 اهتفل ليمجلا سيئرلا ناك ناو ؛«نانبل يف يروسلا
 اصوصخ .نارهطو قشمد نيب جمربملا ؤطاوطلا ىلا

 ىلع ؛«نانبل ُّق ةنافك يناربالا باهرالا مهتت حل اهنا

 ىلع هناودع ىف مق ماظن عم ةييرملا اهتاقالع ساسا

 ملكتيل اهعم هعامتجا نم لدمحجلا جرخو .قارعلا

 سار اوطقتلا ندذلاو . .تبنو ةيبضق يف «ةأحافم» ىلع

 طسونتب فوس ليمحجلا نا اولاق ينانيللا . .ظيفلا

 آدنب تدو نع جارفالا نوكي يكل : ندنل ىدل دسالل

 ةردن لعلو .ةرتتك ةيروس  ةيئاطيرب ةقفص يف

 ةيعرشلا معد لوح يماتخلا يناطيربلا نايبلا

 ريرمت ةرورضو ؛بعشلاو ضرالا ةدحوو ةينائبللا
 لكش .؛ةدحاولا ةيزكرملا ةطلسلا ةانق يف لح يا

 ..هتيظشتو هتيتفت دعب نافبل عالتبا لجا نم

 - ناتو ريدك وست معوشو نجع ةبضقن

 نوفوطخم اهل يتلا لودلا ناد : 8 ةظحل لدمحلا

 لودلا هذه تناك اذاو .فرط عم وا ةلود عم كلذ ناك

 نا ريغ .ةرطضم اهنآلف .نتاهرلا ناشب نآلا ضوافتت
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 : ...ريمنس نل ضوافتلا

 ةيسانبسلا ةفاسملا نكت حل .ليسسكورب ىلا ندنل نمو

 ُِق هلاحر طح يذلا لسمحلا سيئرلاو .ةليوط

 كلملا قايرت فدهتسي نكي مل .ةيكيجلبلا ةمصاعلا
 ةمزرآالا ىلا هئارزو سيئر ةيؤر الو: .سماخلا ناودوب
 ةرشابم دصق لب .طسوالا قرشلا بورحو ةينانبللا
 ناكرف وه يذلا ةكرتشملا ةديوروالا .قوسلا ئدبم
 دولكو ر وليد كاج عم ثداحتو .يداصنقالا 0

 دضصكأا هفصو ام يف .ةيمنتلا ضوفم . «نوسيش

 اويكاو نيذلا ٠ ادبعي رصق يف لظلا يىراشتسم

 اجل ليمجلا نا عقاولاو .«عباصا ضع نم ولخت مل
 ةقلعتملا اهتارارق يعئاص ماهو ؛ ؛ ةريشع يتنثالا

 ٍِق افوشكم اريصقت امهبلع اذخآ يع قرشلاب

 لاقو . ,يناذغلاو ي ومخننتلا ىوتسملا ىلع .نانبل معدل

 كالها ىلا انابحا رطضت قوسلا نا, هتيفرح ام

 ةدحاو ةريعست ىلع ةظفاحملل ,يئاذغلا ضئافلا

 ترم ولو .ركفت ملو .ةيسفانتلا ةردقلا نوصو علسلل

 ةقئاض يناعي يذلا نانبلل تالبهست حنم يف .ةدحاو

 «..هيلع ضورفملا يسايسلا رجحلا .بمسب :ةيئاذغ
 ىلع اهعيزوت يرجي ةيديع ةنوعمب ليمجلا :بلاطو
 نم ةرصاحملا تاميخملا ناكسو نييئانبللا نيرجهملا
 .ةصاخلا ةيروسلا تادحولاو :لمآ ١ تاستيلبم لبق

 ناكسل تادعاسملا نم ةريخالا ةندعلا نا لاقو

 درورض ةمئو .يفكت ال درصاحملا تاميخملا

 نا ىلا راطالا اذه يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» ريشتو
 ١ علبمي نانيل تصخ دق تناك ةكرتشملا قوسلا

 لاشرام عورشم ليبس ىلع .قيباسلا يف رالود نييالم
 افورظ تطرتشا اهنا ريغ .ترامعا ىداعال ريفص

 يلودلا مامتهالا ضاهنتسال ةيئاقو ةلقن سيراب.يف ليمجلا
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 اذه نا تورد تريتعاو .علبملا اذه قافنال ةمئالم

 ةخخفملا فورظلاب ةفالع ىلعو .«يزيجعت» طرشلا

 كفب ليمجلا بلاطو .نانبل يف ةينويهصلا  ةيروسلا
 ىداصتقالا غارفلا ةظحل نال ةرشعلا نييالملا رسا
 ةيسمالم 0 ينم قرب ءدبلا متخت نهارلا

 منتما :عامتجالا دعنو .رمحلا طوطخلا عضأولا

 افالخ .تاميلعت ةيا ءاطعا نع نوسيش دولك
 ةدسنلا .ةيفحصلا هتراشتسم ترسفو « ةداعلل»
 نم «ةيبرعلا ةعيلطلا» اهب تلصتا يتلا .يابول
 ىلع ليلد ءاقللا نومضم ولع ميتعتلا» نا سيراب
 يقفارم نكل «...هكداس يتلا ةدودشملا ءاوحالا

 مدص هنا اوركذو .ًاميتعت لقا اوناك ليمجلا سيئرلا
 .مهماما اهضرعتسا يتلا قئاقحلاب هيثداحم

 ةمانزورل اعبتو .ةلجاع تانوعم ىلع مهثتحتساو
 20 كح

 وقفارمو ..ةدحاو مدق سيراب ىلا لسكورب نمو
 ةدقعلا يه ةيسنرفلا ةطخملا نا اوفخي مل لدمحلا

 اذهو .يبورؤالا يسامولبدلا جيسنلا يف ةيروحملا
 اهنمو .يضاملاب قلعتي ام اهنم .قئاقح ةلمج ىلا دوعي
 تسيل سيرابو .لبقتسملاو رضاحلاب طيتري ام
 ةيلاردفنوك ةنازنز يف اهنئاهر سجاهب ةنوكسم
 ةروطخ نم مغرلا ىلع .يناريالا - يروسلا باهرالا
 ةكرحلل ًاريبك ًاشماه كلمت يهو .هتاقاقحتسا
 . دحاو داحتا نم رثكا فو ٠ ؛ةدداصتقالاو ةينسانتسلا

 سيئرلا ىدل ةوظحب عتمتي ليمجلا سيئرلاو
 ريزولا سيئر عم رباعلا ديلجلا رسك هنا امك .نارتيم
 يذلا يكسفوكيدل ةطرو بيسب .كاريش كاح لوالا

 نا لدق كاريسش نم . ١975 ةاع تورد ىلا ةلاسر لمح

 رصق ةيافك اهب متهي مل .نوينينام رصق ىلا رفقي
 اريرقت بتكو سيراي ىلا كاربش دفوم داعو .ادبعب
 .سيراب ةموكح سيئرو ليمجلا نيب ءافج ةيادب ناك

 يتلا ةرارحلا وه ليلدلاو . تيوط ةحفصلا نكل

 رصقو هيزيلالا رصق يف ليمجلا تاءاقل تريم
 (ةيجراخلا) هيسرود يكلاو (ةموكحلا) نوينيتام
 ,ةيئاذغ تانوعم) هبلاطم عم يسنرفلا مغانتلاو

 ىلع ديكأتلاو .ةينقتلا (ةيسردم بتك ؛ةيودا .رئاخذ
 يهو .ينانبللا عوضوملا يف ةيسنرفلا تباوثلا
 اذهو .لالقتسالاو ةدانسلاو بعشلاو ضرالا هدحو

 ةظحل يف ؛هتيقوت يف هتيمهاو .اديدج سيل ديكوتلا
 يروسلا حرطلا ةهجاوم يف ليمجلل دودحم ال معد
 ىلع ةنميهو قاحلا تاقالع يهو .هزيمملا تاقالعلاب

 ل ان ل1 لسكد اهنا لوستلا شفر ةينانبللا ةيوهلا

 سيرابو .دنسأ نيبو هنيب ١١ مقر ةمقلا ةياهن
 فلملا ف ةحضاو اهنا امك .لاجملا اذه ىف ةحضاو
 تاميخملا ةمالس عم يهف .نانبل ىف ينيطسلفلا
 ينانبللا نمالا نم ازجتي ال اَءْزِج اهنما لعجو
 ةلفح يف ينانبللا سيترلا هيلا تفل ام اذهو .لماشلا
 سيراب ف ةينانبللا ةرافسلا اهتمظن يتلا لابقتسالا
 وهو .نشاجالاو برعلا نييفحصلا عم ءاقللا ٍْق امك

 نم فداهلا يلمالا - يروسلا ع ورشملا ضفري كلذب
 ىلا عيوجتلاو قيوطتلاو فصقلا ةينقت لالخ
 قالطا لجا نم .بونجلاو توربب يف تاميخملا عالتقا

 تايثيحل اعبت .يبهذملاو يفئاطلا نوتناكلا

 ليمجلاو . ةقطنملا يف ينوييسلا ىددتغتلا عورشملا

 ًارينم ىقبي فوس نانبل نا تبيوكلا ةمق يف لاق

 :ةنباتلا ةلداعملا رركيل داعو .ةينيبطسلفلا ةيضقلل

 ةينانبللا نيتيعرشلا نم يسنرفلا فقوملا عم مغانت يف
 .ةيسيطسلفلاو

 ةيعرشلا ىلع ةعانملا ءافضا نا يف كشالو

 ةعانملا ءافضا يف .اهتاذ ةظحللا ْق مهسي ةينانبللا

 ةرماؤملا «لمرفي» و .ةينيطسلفلا ةيعرشلا ىلع
 عفدو نانبل كيكفتل ةينويهصلا  ةيروسلا
 نطوك ندرالا» هاجتا يف نيميقملا نيينيطسلفلا
 حمس :ةدقابتسا ةوطخ يفو ءبيسلا اذهلو :«ليدب
 نم ةينيطسلف تادحول  ددرتب امك  نييسح كلملا

 .تاميخملا نع عافدلل نانبل ىلا هجوتلاب ردب تاوق
 :ةصاخلا هتاباسحل اعبتو .ىدصتب كلذ ىف وهو

 نانبل دض :«لمأ١ و قشمد اهذفنت يتلا ةرهاؤجلل

 نم رثكا سيرابر از ينانبللا سيفكرلا نا ,عيطلاب

 هتطحم نكل .ةمق نم رثكا اهيف دقعو . قياسلا ف ةرم

 يف حضاو يبورواو يسنرف معدب زيامتت ةنهارلا
 نم يروسلا  ينويهصلا تيتفتلا عورشم ةهجاوم
 كدرحت دعب .ةردق رثكا وهو ..هتادادتماو دسا لالخ
 عورشم ثاثتجا ىلع .ةيبرعلاو ةيلودلا ةيطغتلا
 هذفدت يذلا ةينئالاو ةيبهذملاو ةنفئاطلا تايلعملا

 ليقو .اهعم عيبرلا ةمق نم دبال ناك اذاو .قشمد
 ةيكيمانيد ىلا دنتسب هناف ؛ةيلامشلا اكريما ىف هتلوج
 ةرودلا ىف ةداضملا لبانقلا ليطعت نم هنكمت ةصاخ
 ,ةيئاقو ةلقن هتلوح انه نم .ةينانبللا ةيومدلا
 نانثبلب ين ودلا مامتهالل ضاهنتسا ةلواحمو

 بر يف يناريالا رايهنالا اهروحم تاريغتمل قابنساو
 ...ينانبللا حرسملا نع يروسلا ءافكنالاو :جبيلخلا

 حابصلا ريذم
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 ع 6 ا ةننين ننسي ا سمسم اة دوو

 ..تورجإ ىف ةلوزعم «لمأ»
 قشمد يف رصاخم ىربو

 اضل د ل ني ا ا

 ةفك ةينانبللا ةاساملل نوبقارملا حجري
 نا نودقتعيو. نيلئافتملا ةفك ىلع نيمئاشنملا

 ىلا برقا امئاد تناك نيمئاشنتملا ةرظن 1

 عاضوالاب اهنم قلعتن ام ءاوس ,عقاولاو ةقيقحلا

 هةنلاملا عاضوالاب قا ةسيساسسلاو ةينمالا

 .مهكوكشو مهتاعقوت تخص دقو .ةيعامتجالاو

 ةيمدلقالاو ةيلحملا تاردامملا عيبمج تطقاستف

 ىلعف .دودسملا قيرطلا ىلا تلصوو :ةيلودلاو

 اهمعدت ىتلا ةموكحلا تككفت ىسايسلا ديعصلا
 .ةيبرغلا توريب يف ءافلحلا بورح تأدبو .ةيروس
 ةريللا فرص رعس يندت رمتسا يلاملا ديعصلا ىلعو
 .يكريمالا رالودلا ىلا ةبسنلاب روهدتلا يف ةيئانبللا
 تاجالع عضو ةيروسو نانبل يف مكحلا عطتسي ملو
 توريب يف نيمكاحلا ئدل نا قفالا يف ودبي الو :ةيدج
 لولحلا هيشي ام ائيش وا .ةيرذج تاءارجا ءقشمدو
 .نطولابو ..ةينانبللا ةريللاب ةقثلا دوعتل

 ةلوجلا نا ةينانبل ةيسايس رداصم دقتعتو
 ماظنلا ءافلح نيب ةرئادلا بورحلا نم ةديدجلا

 فاضي ديدج عقاو يه ةيبرغلا توريم يف يروسلا
 يتلا برحلاف .ةنفعتملا تامزالاو تامكارتلا ةلمج ىلا
 يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ؛لمأ» ايشيليم اهتداق
 يَرِب هيبنو .ةديدج تاقالع تزرفا بونجلاو توريب
 :ةيروسلا ةمصاعلا يف ميقي ؛لمأ» ايشيليم سيئر
 يتلا ةيسايسلا ىوقلاو .روهش ةعيرا يلاوح ذنم

 ماظنلا عم ةفقلاحتم اهنوك هعم ةفلاحتم اهنا ضرتفد

 يف نويدايقلاو .اديحو هتكرت اهنا ودبي .يروسلا
 تاراصتنا اوققحي نا اوعيطتسي مل «لمأ»

 توريب ىلع مهتنميه ضرفب مهل حمست .ةيركسع
 .ةرم لوال :«لم]» ودبت كلذلو .بودجلاو ةيبرغلا
 نم ددعب حبطي دق اهلخاد نم اراجفنا هجاوت

 ا ا

 اة طاش اق دنعلا _ ةيبرغلا ةعتلطلا_ ١

0 

 اك و وصوص دازاووب» سر

 ا ا د

 0 د 1 ساو 0 5

 ردرحتلا ةمظنم 0 ريتعت ةبروسو ؛لمأ» نراجي طالتج

 والا اهتاوطخ يف تاضوافلاو ..امركرثكا اضورع ةيروس نم رظتنت بيبا لتنال
 ا يل ا يلا ا 0 دل

 دض ةديدجلا اهبورح نع الضف .ةريبكلا سوؤرلا
 .ينانبللا يغويشلاو يكارتشالا يمدقتلا نيبزحلا

 ةلقلاوةيلاحلا ةكوما
 ةيتيطسلفلا تامدخملا دض برحلا تلخد دقل

 ةطغاضلا فارطالا حجنت نا هت يق اهرهش

 ءافلحلا | بورح نم ةديدجلا ةطيرلا
322000 

 انها

 نسم تادو .حامالا وحن ةسسداسا تاوطخ قيقحت يف

 ًالوبق رثكالا ايشيلبملا يه «لمأ» نا ايئاهن حضاولا
 يتاهنلا هرارق ذختا يذلا يروسلا ماظنلل اخوضرو

 تورعب نم اهعالتقاو ةينيطسلفلا تاميخملا ريمدت يف

 فقوو تاميخملا ريمدت نع زجعلا نا ريغ . بونجلاو

 رذنت ءىرخا ةيبناج ايورح حتف ؛ءاهدض برحلا

 ةينانبل قطانم لمشتل اهعسوت ناكماب اهرودب
 نوكي دقو .عاقبلاو لامشلاو لبجلا يف ىرخا
 برحلاو :لمأ» نيد ديدجلا .يومدلا ةاذضلا
 ءربكا يومد مادصل ةمدقم ىنانيللا ىعوبشلا

 يذلا يكارتشالا يمدقتلا بزحلا نا ًاصوصخ
 ارس هدب ٌدمامنا .ًاجرفتم فقي مل طالبنج ديلو هسأري

 عنمي نزاوت قيقحت يف الما يعويشلا بزحلا معدل
 .اهيلع اهتنميه ضرفو ةيبرغلا توريب ٍباعيتسا نم

 درجم وا اديدج ؛لمأ» دض طالبنج كولس نكي ملو
 ةمدقم ناك لب .يعويشلا بزحلا هفيلحل معد

 نيب ةيئاهنو ةلضاف نوكت دق ةلبقم ةكرعم ضوخل
 يا نا .امامت .كردي طالبنج نا مث .يّريو طالبنج
 وه امنا .«لمأ» هققحت يسايسو ىركسع راصتنا
 لكش يا يف قشمدل حمسي :يروس راصتنا لعفلاب
 نييسايسلا ءاقرفلاب مكحتلاب .لاكشالا نم
 لدجلاو ةيدرغلا توريب يف نيدوجوملا نييئانمللا

 يروسلا ماظنلا نا اضيا طالبتج فرعيو .اديصو

 كرحيو .«لمآ» يف يدايق لوؤسم نم رثكاب كسمي
 دض وا هدض .رخآلا رثا دحاولا :نيلوؤسملا ءالؤه

 يرصانلا يبعشلا ميظنتلا دض وا نيينيطسلفلا

 اذه نمو .اديص ىف دعس ىفطصم هسأاري يذلا

 ىفطصم عم فلاحتلا طالبنج ديلو راتخا عقوملا

 .«لمآ ١ ةهجاومل نيينيطسلفلا نم بارتقالاو دعس

 اميف :ةيروسل ًامصخ طالبنج حبصي ىنعملا اذهبو
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 ةيناثيللا اصعلا وا عاوطملا فيلحلا :لمأ١ نوكت

 موضخلا سوؤؤر اهب يروسلا ماظنلا برضي ينلا
 وه ؛ةكرعملا بسك ىلع طالشج دعاستامو .ءافلحلاو

 نيلوؤسملا نا توريد نم ةدراولا تامولعملا

 باقعا يف .قزمتو طابحا ةلاح نوشيعي نييركسعلا
 لؤالا لووسملا يربو .تامدحملا ماحتقا ْق مهلشف

 وعديو .روهش ةعبرا يلاوح ذنم ةيروس يف شيعي

 روضحل تورد ىلا ةدوعلا ىلع رداق ريغ هنا رابتعاب

 يرد بناج ىلاو .اهيف ءارز ولا سلاحم تاسلج

 تامولعملا ثدحتت ,ةيرويسلا ةمصاعلا ُّق دوحوملا

 نعو .بونجلاو توريب يف ةريبك ةيركسع تاسكن نع
 لمحت يِزب عيطتسي ال ةريبك ةيرشب رئاسخ
 ةنرويس باسحل تناك اهنا اصوصخ .اهتادلوؤيسم

 ناف اذهلو .«لمأ ١ ايشيلبم باسح وا ةيايسحل سيلو

 دريفوت يْرب ىحونب ناك يذلا ىفقئالحلا ءاطقلا

 .ارفوتم دعب مل .ةينيطسلفلا تاميخملا دض هيرخل

 يمدقتلا برحلا اهذختا يندلا فقاوملا ىلا ةفاضالاب

 نع الضف ,يرصانلا يبعشلا ميظنتلاو يكارتشالا
 نيينيطسلفلا عم قيقا اقطاقنتت. تدباو ةيروسو

 هسفقن يرد هيبذ دجوف .مهل ًايونعمو اددام اديبأتو

 ىلع رداق ريغو .ةيروس يف ارصاحمو .نانبل يف الوزعم
 مغرلاب ةيسيطسلفل | تاميلخمل ١ دض برحلا ةلصاوم

 .اهل ضرعتي يتلا ةيروسلا طوغضلا نم
 9 :ناو :ةضرفلا طالبتخ ديلو زهتني نا. يعيبطو

 نيملسملا:ءافغزلا ضعبو .يّرب ةفك ىلع هتفك حجرت

 ريرحتلا ةمظنم عم نوفطاعتي ةيبرغلا توريب يف
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 تادابقلا هيف نلعت يذلا تقولا ىف :ةيشسيطسلفلا

 دض برحلا داش نك دانحلا ىلع فقت اهنا ةبنحيسملا

 امثاو .ةينانبل ايرح تسيل ةينيطسلفلا تاميخملا
 نع تنل كاذاو فيكس - ةيروس برح يه

 هلك كلذ 5- ىلا يروسلا هاظنلا نيحاوط

 يد :نوكت نا «ينيطسلفلا ذاقنالا ةهبج» تلشف

 يف نيينيطسلفلا بعوتست نأو ريرحتلا ةمظنم نع
 سيئرلا ةياوب دنع فقت اهسفن تدجوف .ناندل

 .بونجلا يف وا توريد يف ارود هيدجتست يرويسلا

 ةدحاو ادب تامدخملا ُِق نوينيطسلفلا لتاقب اميف

 ىتلا تاحارتقالاو تاراعشلا نيزواجنم «؛لمأ+

 ليقتسم ةلأسم ةلأسملا نأل ..ذاقنالا ةهبج عع
 .نيلاوم وا ننقشنم ةلاسم تبسيلو .ريصضمو

 ال ةصاخلا ةيروسلا تادحولاو «لمأ», انشيليمف

 ميظم نيد وأ" :يكيطسلقو ينيطسلفا نيب قرف
 مدخمو

 يربي ةلرغ
 ةيفاحصلا تارمتؤملا دنع نويقارملا فقوت دقو

 اهيف نلعاو .قشمد يف اريخا ءيّرِب هيبن اهدقع يتلا
 قالطاو ينودهصلا نايكلا عم تاضوافملا هلويق

 .ةعبرالا نييكريمالاو ؛يليئارسالا» رايطلا حارس
 - يروسلا ؤطاوتلا نم ءزج اهنا ىلع اهورسفف
 جورخلل ةلواحمو نيينيطسلفلا دض «يبيئارسالا»

 اذهبو .هيف هسفن يّرِب رشح يذلا ةلزعلا قزام نم
 تايلط ينويهصلا نايكلل يَرب ضورع ودين
 يركسع وا يسايس لمع ىلع اهيف هضحي داجنتسا
 .هيف طبختت يذلا قزأملا زواجت ىلع لمآ. دعاسي
 ىلا ةرشابم ريغ ةيروس ةلاسر ءاضيا ءيّرب ضورعو

 عافدلا ريبزو دودر اما .ينورهصلا نابيقكلا

 يرب ضورع ىلع نيبار قصسا «يليئارسالا»
 لوصا نم يه امنا .ادودص تسبل يهف ٠ ,ةدر وسو

 رثكا نوكت نا قشمد نم بيبا لت رظتنن دذإ .ةدعللا

 تاضوافملا ةلحع رودنل .دوهعلاب امازتلإو مر

 ىدقنلا رادهنالا نا مهيسفنا نويقارملا دقتعيو

 ىلع ةطغاض ًافورظ لكشي .هنم نانبل يناعي يذلا
 امب ةيميلقالاو ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا عيمج
 تاجلاعملا مقع رايهنالا اذه رهظا ذإ ؛ةيروس اهيف
 لكشبي فشكو .ةينمالاو ةيسايسلا تاءارجالاو

 ضرعلاف .نانبل ةدعاسم نع ةيروس زجع يوسام
 ينانبللا ءارزولا سلجم دقعل يّرِب هيبن همدق يذلا
 .توريب يف ناجهتسالاو ةيرخسلاب لبوق قشمد يف
 ميوعتل يّري نم ةلواحم نيينانبللا ضعب هربتعاو
 هريتعا اميق :ةموكحلا باسح ىلع ًايسابس ةهسفن

 سلجم تاعامتجا نا ًاملغ . قشمد نم ًاضرع نورخآ

 .اهنسفن قشمد نم ةداراب ةعونمم تناك ءارزولا

 نم مغرلاب «لمأ» نأب كشي نا دحا عيطتسي ال
 دض اهتضاخ يتلا عيوجتلاو حيراوصلا برح

 .رابهنالاو ككفتلاب تدنصا .ةينيطسلفلا تاميخملا

 فوس اليوط اهرارمتسا لاح يف برحلا هذه نأو

 .ايسايسو ًايدامو ابرشم «لمأ١ فازنتسا ىلآ يدؤت

 .اهسفن ةدعصالا ىلع ةيروس فازنتسا يلاتلابو

 ىوقلا عيمج فوقو وه .عقاولا اذه دكؤي اممو
 ةمظنم عم ةفلاحتم وا ةجرفتم ةيئانبللا ةيسايسلا

 يروسلا ماظنلا ةيؤر يف ةبغر ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةمظنم عم ًانماضتو «فارطالا ضعب ىدل افيعض

 عقاوم نم اقالطنا ,ىرخا فارطا ىدل ريرحتلا

 نا ةيسايسلا ىوقلا هذه دقتعتو .ةيموقو ةينطو

 عضت فوس ةينيطبسلفلا تاميخملا دض برحلا

 امك :نانبل ىف يروسلا ماظنلا لماعت ةيفيكل ادودح

 .يقيقحلا اهمجح يف اهعضيو «لمأ ١٠ فعضي فوس

 نع ةيسابس تامولعم ثدحتت قلطنملا اذه نمو

 أدب :تاميخملا دض برحلا نم رخآلا هجولا نا

 تامادصلا يف ىلجتيو ؛ةيبرغلا توربب ف سكعنب

 «لمآ: نيب وا نيبكارتشالاو «لمأآ» نيد ةرركتملا

 ىلا ريشت تامولعملا هذه نا املع ؛ :يعوبشلا بزحلاو

 لصفلا نوكي فوس لبقملا سرام / راذآ رهش نا
 مغرلا ىلع ,نيبكارتشالاو «لمآ» نيب د نحاسلا

 «لمأ» ذاقنال ةيروس اهلذبت يتلا ةرانجلا طوغضلا

 وا ةيركسعو ةيسايس ةقروك اهيلع ةظفاحملاو

 .نيضراغلباو
 :نيرايخ دحا ًايلاح يّرب هيبن هجاوي راصتخابو

 رايخلا ةيعل لصاويو قشمد يف ىقيب نا امإ

 ,ىرخا ةيسانس ىوقو نيينيطسلفلا دض يروعسلا

 دجي نيلاحلا فو ,رادحلا اذه نع عجارتي نا امإو

 ْنَم توريب فو .ةريخأو ىرخا ةرم ثيغتسي هسفن

 ..ةيربجلا ةماقالا يف قشمد يف دوجوم يرب نا لوقي
 دريصمب نهكتلا عيطتسمي الو فرعي 3 ادحا نإو

 .هلشتسمو

 شلك زاوف
 ١209 _ 7 ١ طابيش 77 1548 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 :ريرجلا ب نينيطسقلا نيطصلاو بنكلا رمتؤم نامزربا ٠ ظ
 0 5 وطمس - داو كة ١ كم

 نسيت ماقمل ةيدل ةمئاحب

 اهدلع ممحا ينلا فقاوملا

 رئازجلا رعتؤم
 اساسا لكشت

 ةلاش يق ةعل

 /١941 طابش 7 194 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 ١

 دع دود اللا اانا

 .قانسل3 تاميخملا دض برحلا رارمتسا عم

 فارطالاو اهزذفنت ىّثلا ةيفئاطلا ةادالاب

 قافآلاو اهدوقت يتلا ةيلودلاو ةيبرعلا |
 ...اهءارو ةنماكلا «ةينوتناكلا» و ةيميسقتلا

 يف ةرصبلا قرش ريبكلا يناريالا ناودعلا عمو
  ةدنودهصلا  ةيكربمالا ةقفصلا حاضتفا باقعا

 مهمزع نع حيرصلا نارهط ماكح نالعاو ,ةيناريالا
 .قارعلا بونج يف ؛ةيمالسا ةيروهمج» ةماقا ىلع

 نيبرحلا يف فرطالاو ىوقلا تايوه قباطت عمو '
 نع ءابنالاو تاياورلا ددعت عمو .نيتروكذملا
 ودغلا نيدو يبرغ ماظن نم رثكا نيب تالاصضتالا
 رواحم عم تالاصتالا هذه لخادتو .ينويهصلا

 ناودعلل ةيبرعلا ةمالا اهبف ضرعتت يتلا لاتقلا
 .ةيقارعلا دودحلا ىلع وا نانبل يف ءاوس

 ةيالعالا لج نمركلا حمس ..هلك اذه. عم

 تانابكو تالبود ىلا هلك 0-0 قرشملا ميسقت

 هعاضخاو ةرحانتم ةيرصنعو ةيبهذمو ةيفئاط
 مل :ةيعجرلا  ةينويهصلا  ةيلايربمالا ةنميهلل
 هذه يف يه ا!حضك .مايالا نم موي يف ,.ةمهاو نكت

 .ةلحرملا

 عقوم يف عوضوم هتمرب يبرعلا ريصملا نا
 نم دتمي يناودع فلح ةهجاومب يومدلا رابتخالا
 ثيبح هلخاد ىلا يبرعلا نطولا دودح جراخ
 ةيجيتارتسالا عقاوملا نم ديدعلا لتحي نا عاطتسا

 دسجلا اذه يف وضع نم رثكا يف يرشتسيو ةماهلا
 هاعرت يذلا قلاختلا اذه .ندهملا يبرغلا
 نم نايساسالا هانكر لكشتيو ةيكريمالا ةيلايريمالا
 ماظنلا هيف بعليو :نارهط ماكحو ينويهصلا ودعلا
 تاودالا لك هل رخسيو :غنلزيوك» رود يروسلا
 ةيفئاطلاو ةيتارياخملا تادادتمالاو تاميشنتلاو

 .اهجراخو ةيروس لخاد اهكرحي يتلا ةيبيرختلاو
 نيطسلفو نانبل بعش ةهجاوميو نانبل يف اميسال
 .ةينيطسلفلا ةروثلاو

 نم مغرلاب يع دتست ةيريصملا ةهجاوملا هذه نا

 عسوا ايدصت :ةروطخلا هذه بيسي لب ؛اهتروطخ

 يف تاميخملا ةكرعم الف ..يلاحلا يدصتلا راطا نم

 تاميخملا هذه لخاد نيرصاحملا ةكرعم يه نانبل

 ةكرعم ىتح يه الو :مهدحو :نيطسلف ءانبا نم
 ةرصضنلا قرش ةكرعم الو ..هدحو نيطسلف بعش

 ةدقرشلا ةباوبلاو قارعلا دودخ نع عافدلا كراعمو
 نيدفارلا ءانبا كراعم وا ةكرعم يه يبرعلا نطولل
 1 . مه دحو

 ةبلاطم اهلكو :ةفدهتسم اهلك ةيبرعلا ةمالا نا
 ةفقوو تاميخملا يف يلوطبلا دومصلا ةفقو فوقولاب
 .نطولل يقرشلا حانجلا ىلع لسابلا يدصتلا

 ,تاهجاوملا هذه ةيادب ذنم .نكت مل رومالا نكل
 رصنلاب لدألا داكن ا ىدذلاو بولطملا ى وتسملا اذهب

 تالوطبلا لك مغر هريفوت متي مل ام ايقيقح حبصي نا

 دومصلا ىلا نوقاسسلا اهمدقي يتلا تايحضتلاو

 ةيريصملا :برحلا .يعقوم ف ءادفلاو ةيحضتلاو
 ْ 1 .ةنهارلا

 يبرعلا نيعضولا يف ةماهو ةلعاف ىوق نأ
 نع تاعارصلا هذه لزعل ةريبك ادوهج لذبت يلودلاو

 رزج يف دومصلا ىوق رصحو ضحعبلا اهضعب
 طوطخلاو طودخلا هيف دمت يذلا تقولا يف .دومصلا
 نم رثكا ىلع يداعملا فلحلا فارطأ نيب روسحلاو

 كلذ دحا ىلع ايفاح دعي ملو .ديعصو ىوتسم

 يرمات يمجر فلح ةماقال لوذبملا ريبكلا دهجلا

 ىرخا ةيبرع ةمصاع نم رثكأب قشم.دب نارهط طبري
 ىلا اهلك هطويخ دشنتو بييا لتم كلذ دعي لضتنل

 وه دوهجلا هذه فده نا ةقيقحلاو ..نطنشاو

 ةمالا ىلع هضرفو نلعلا ىلا فلحلا اذه جارخا

 .رهاقو عقاو رماك ةيبرعلا
 ناك .مَويلا ىتح اميرو :بيرقلا سمالا ىتحو

 1ك 1 تاما خ11



 ةيؤر نع نيرصاق نولازي ال نمم نوريثكلا كانه
 اهتاحاس وا ةكرعملا يتحاس نيب ريبكلا طابترالا اذه
 يذلا يريصملا رطخلا ةيؤر نع يلاتلابو .ذددعنملا

 وه ةيؤرلا ف روصقلا اذه ناكو ...لكك ةمالا ددهب

 ةيموقلا ةنيبعتلا ةيلمع ىف ةيساسالا فعضلا ةطقن

 لماوع اهنم للستت يتلا ةريبكلا ةوجفلاو. .ةهحاوؤملل

 َْق مهرطخاو ودعلا ءافلح ردكا :ةيبخلاو يناونلا

 .ةيريصملا ةرتفلا هذه

 هذه يف لاضنلاو ركفلا ةداق نم نوريتك ىدان دقو

 ةبؤرلا ةرورض نبحضومو .ندردجحم ةمالا

 .ةكرعملا ةعيبطل ةحيرصلاو ةحضاولا

 ةدددحلا تارشأملا
 يموقلا يعولا اذهب قاحا يذلا عطبلا مغرو

 مويلا انب ردجي .ةيضاملا تاونسلا لاوط بولطملا
 اذه ةكرح مدقن ىلع ةماه تارشؤم ماما فوقولا

 رقوي امب بولطملا ىوتسملا نم هبارتقاو يعولا
 ةنهارلا ةييرغلا ةييعشلا ةلاحلا ريوطت تاناكما

 ضوهنلل ًالعف ةلهؤم ةيموق ةيوهبج ةكرح ىلا
 .ريضملا ذاقناو راصتنالاو يدصتلا تادلوؤسمب

 اذهل تارشؤملا نم ريثكلا ًالعف اندهش دقو
 ىلاحلا ملاعلا ىلع قلطن انلعج ام اذهو .روطتلا
 ةنس ف موي لك عمو ...ريخلاب رشبملا ماعلا» فصو
 رمتؤملا» لعلو .ةديدج تارشؤم انعلاطت هذه ريخلا

 «نيينيطسلفلا نييفاحصلاو باتكلا داحتال ماعلا
 نا قرح نب ام رئازججلا يف دقع يذلا

 ضعب نم مغرلاب .روطتلا اذه يف ةماه بناوج 1

 1 يم ا 7 2 ع 2 ًَ / دع

 0 اند 5 + هلل 84
 ا 7 9 عي رس '

 هازال 15 ع يحرس < 0 : 2

 - وجو نيس داتوعاتت - 5

 ' اهمجح نوكب الا ادحا ءيجافت مل يتلا تايبلسلا
 . اعقوتم ناك امم رغصا

 ةكرح حلاصل مسحو مزحب رمتؤملا دهش دقل
 اميف هيلا راشملا قايسلا يف ةمدقتملا يموقلا يعولا

 نم مغرلا ىلعو ..ةمظنالا طوغض نم مغرلا ىلع مدقت
 ةيبرعلا راطقالا لك ىلا روضحلا ةطيرخ عاستا
 تناك .ةضراعتملاو ةفلتخملا تاسايسلاو فقوملا تاذ
 تاونس ذنم ةرم لوال ىظحت ةيساسا فقاوم كانه
 ينلا عامجالا ةجردي عوفلا اذه.نم تاربضصتؤوم.يق
 : رئازجلا رمتؤم يف اهب تيظح

 ناودعلا ةنادا ىلع لفاك عامجا كانه ناك ١
 ةمالا ىلع هتروطخ ريدقت ىلعو :قارعلا ىلع يناريالا
 كلذل يدصتلا يف يقارعلا دومصلا نيمثت ىلعو .اهلك

 ةنادا ىلع ًاضيا عامجالا اذه بحسنا دقو .ناودعلا
 .ةيسودهصلا  ةيكريمالا ةيناربالا ةقفصلا

 ضراعي مل هلك رمتؤملا يف ًادحا نا ركذلاب ريدجلاو
 يف عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةرقفلا ىلع ظفحتي وا
 كلذ ىف امب ..رمتؤملا نع رداصلا ىسايسلا نايبلا
 1 .قشمد نم نومداقلا ءاضعالا

 ةكرحل ةحيرصو ةيعامج ةنادا كانه تناك - ١
 نمو .تامدخملا دض برحلا ةادا .ةيفئاطلا «لمأ»
 نابدلا ناك اذاو .ةيبرعلا فارطالا نم اهءارو فقي

 يروتسلا حاظحلل ةراشالا ىلع رمالا اذه يف ىصتقا دق

 ءاضعالاو دوفولا تالخادم ناف لكشلا اذهب
 مهفقاوم ةقيقح نع ةريعملا ةييناجلا مهتيداحاو
 طلستو دحلا اذه نم ريثكب دعبا بهذت تناك
 ماظنلل يلخادلا يعمتلا رودلا ىلع ءاوضالا

 ينايخلا رودلا ىلعو داسف نم هيف امو يروسلا
 ةبسنلاب ما نانبل يف ءاوس هب موقي يذلا يموقلا
 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل

 عيمج ىدل ىلجو حضاو طبر كانه ناك - *
 ططخم نيبو تاميخملا دض برحلا ننيب ءاضعالا

 ةيفئاط تانوتناكو تاليود ىلا نانبل ميسقت
 ىلع ةينويهصلا ةرماؤملا فده ققحي امب ةيبهذمو
 .اهلك ةيبرعلا ةمالا ىلع هئارو نمو .رطقلا اذه

 نيب ةلصلا ةيؤر ىلع ًاضيا عامجا كانه ناكو
 حانجلا ىلع ةيناودعلا برحلا نيبو برحلا هذه
 يبرعلا نطولل يقرشلا

 اهلوح ىقنلإ ينلا ةيساسالا فقاوملا هذه

 تاتشلا نكاما فلتخم نم نبيمداقلا رمتّوملا ءاضعا

 راطقالا لك نم فويضلاو نوبقارملاو .ينيطسلفلا
 .ةكرعملا يف اهماظن علاضلا ةيروس اهيف امب ةيبرعلا
 .اهنع يماعتلا ناكمالاب دعي مل ةخراص ةقيقح دكؤت
 تاقالع حاضتفاو اهسفن ةكرعملا تاروطت نا يهو

 نع نيعفادملا دومص رارمتساو مهتايؤهو اهفارطا
 ًايعامج ًايبعش ًايعو تجتنا دق .اهتاحاس يف ةمالا

 روصلا نم ًاريثك برتقي يبرعلا نطولا دادتما ىلع
 .هتايطعم لكب عارصلل ةقيقحلا

 ًاساسا نألا لكشي يعامجلا يبعشلا يعولا اذه

 لجا نم داج يلاضنو يسايس يموق ىعسمل ًاحلاص
 ريوطتل لهؤم عساو يوهيج راطا يف هترولب
 ةكرعم يف اهلك ةيموقلا ىوقلا جرو ةلماشلا ةثبعتلا
 ناودعلا ىوق رحدو يموقلا ريصملا نع عافدلا

 .ةفلتخملا اهتاحاس يفو اهددعت ىلع ةرماؤملاو

 يروسلا مقوملا
 يه .يعولا اذه روطت تارشؤم يف ةيناثلا ةطحملا

 ةقناخلا ةلزعلا مجح نم رخآ دعب امون حضتي ام

 زكترم لكشي يذلا يروسلا ماظنلا اهشيعي يتلا
 رطخاو ةيبرعلا ةطيرخلا بلق يف يداعملا فلحلا
 .اهعقاوم

 ةلمولف تاونسل عخمتي ماظنلا اذه ناك نا دعيف

 ريبك بناج ىلع ةيونعملاو ةيسايسلا ةنميهلا ةطلسب
 هترداصم دعب امدسال) تاميظنتلاو بازحالا نم
 ماع اهبلا هتاوق لوحد باقعا يف ةينانبللا ةحاسلل

 ةينيرع ةيمدقت ةيطغتب ًاضيا عتمتبو (1/5

 تاروطت باقعا يف ,مويلا وه اه ..ةريبك ةملودو
 تابطغتلا هذه دقفي :مدقت اميف اهبلا راشملا ةكرعملا

 يال اطل ةيقيقحلا هتروص فشكنتو .اهعيمج
 ةينطولا اهبعش ةدحوو ةيروس ىلع رماتم يشاف
 ينطولا اهبارت ريرحت ةيضق ةيزكرملا اهتيضقو
 ةلتحم اضرا ةيروسل نا عيمجلا ركذتي له) لتحملا

 لالتحالا تحت ًاماع نورشع نآلا ىتح اهيلع رم
 ) اهل ينويهصلا مضلا رارق لظ يف ماوعا ةتسو

 نيطسلف ةيزكرملا برعلا ةيضق ىلع رماتم ماظنكو
 يذلا اهيعشل يداحلا دوجولا ىتحو ابهتروخو
 نايكلا ىلع رمآتمو ,تاميخملا دض برحلا هفدهتست
 يف نارهط ماكحل كراشملا هرود لالخ نم لكك يبرعلا
 يف هرود لالخ نمو .قارعلا دض ةيناودعلا مهيرح

 .نانبل ميسقت ةرماؤم
 ىلع هتروص حاضتفا نا هلك اذه نم مهالاو

 هيف يناعي يذلا تقولا يف امنا ,لكشلا اذهب اهتقيقح
 لوصولا دح غلبت ةيصعتسم ةيوينب تامزا نم
 ..ةيقدقحلا ةعاجملا ىلا هسفن ىروسلا بعشلاب

 ىلع هتدعاسم هئافلح رودقمب نوكت نا نود

 اهفيلاكت تتاب نا دعب ,تامزالا هذه نم جورحلا

 اهتيدأت عيطتسي يتلا تامدخلا مجح نم ربثكب ربكا

 ةيبرعلا ةمالا ماما ةفوشكملا ةحيضفلا لاح يف وهو
 .اهلك

 يروسلا عقوملا حوضو يف مدقتملا روطتلا اذه
 فوم روطتم ما ةتامؤاو عحاظنلا ةحيضفب ءاوس
 ةنميهلا ىلع هؤورجتو هسفن يروسلا بعشلا

 يذلا ىوتسملاب هفقاوم نع هريبعتو ماظنلل ةينمالا

 ..رئازجلا رمتؤم يف نويروسلا ءارعشلا هنع ربع
 رييغتلا ةيناكمال ةماه ةمدقم لكشب روطتلا اذه
 اهتقيقح اهل ديعي لكشب ةيروس يف يقيقحلا ينطولا
 ثيح يخيراتلا اهفقومو يعيلطلا اهعقومو ةيموقلا
 زكترملا ثيحو ..ميلسلا يبرعلا نايكلا يف بلقلا
 دومصلا ريوطت ىلع ةرداق ةيبرع ةيجيتارتسال
 .لماشلا يبرعلا رصنلا هاجتاب يلاحلا يموقلا

 يموقلا يعولا ديعص ىلع تاروطتلا هذه نا

 ةرماؤملا رصانع رطخال ةلزعلاو ةحيضفلاو لماكتملا

 يروسلا ماظنلاب ةلثمم ةيلخادلااهاوقو

 يه ..ةيروس ٍِق يقيقحلا ريبغتلا تالامتحاو

 كراعمب ءاقترالا ققحت نأب ةليفك ةيريصم تاروطت
 .هيسفن ريصملا ىوتسم ىلا ريصملا

 ردب ناندع
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 نادوسلا و - ةموكحلا هادقا تيدشتل م ةرامزلا

 اجارففا ري لك ' نيدللا نيب ةدودشملا هدو

 رازو ةرومعملا ناكرا ةعيراي فاط امدعب كلن
 ةيبرغو ةيقيرفاو ةيبرع ةريثك مصاوع

 سيئر يدهملا قداصلا يأر رقتسا ,ةئقرشو "

 ةرهاقلا ةرايزي لدجعتلا ىلع اريخا نادوسلا ءارزو
 .عوبسالا اذه ..ةلحّؤملا

 ًادمع فاطملا رخآ يف تءاج ةرهاقلا نا ودببو
 قيثوتل مئالملا يسايسلا خانملا قداصلا ءيهي ىتح

 ةيبونجلا نميلا  ايبويثا  ايبيل روحم عم هتاقالع
 : ناردا كلذكو . .يتايفوسلا داحتالاو ةيروس-

 ةيسايسلا ةطيارلا ةهيش يفني ىتح : لوا

 «برغلا نيبو ةمالا بزح نيب ةيخيراتلا ةيوضعلإا
 لبق ةيتايفوسلا ةمصاعلل هترايز تءاج كلذل امبرو
 .ةيكريمالا ةمصاعلل هترادز

 :ةينطولا نادوسلا ةدحو يف عدصلا بأر : ًايناث
 سرامت يتلا يبعشلا ريرحتلا ةكرح نأو ةصاخ

 ام جنراج نوج ديقعلا ةماعزب بونجلا يف درمتلا
 يمالعالاو يركسعلاو يسايسلا اهمعد ىقلتت لازت
 نع ايبيل فقوت نع رظنلا فرصب روحملا اذه نم
 .يريمن لزعو ةيبعشلا ةضافتنالا رثا معدلا اذه

 تاقالع رتوت رارمتسا نا هنايسحسب ناكو : اتلات

 هديصر مكارت ىلا ىدا امير ..رصمب نادوسلا
 بعلد نا نم هنكمد دق يذلا رمالا «دياحملا يسايسلا

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يف طيسولا رود
 ىلا دؤت مل اهيلع نهار يتلا قداصلا تاعقوت نكل

 نم يتايفوسلا داحتالا الف .ةلماك هفادها ةباصا

 يقيرفالا نرقلا يف ةيجيتارتسالا هحلاصم روظنم
 بودج يف مالسلا ةلجع عفذ يف نظكنملا هرود هبعل
 ايبويثا لازت امو ءايبويثا عم هفلاحت مكحب نادوسلا
 ةايحلا تاموقمو ىركسعلا معدلا ةدعاق لثمت
 فقول قداصلا ةطاسو تلشف اميف .درمتلا ةكرحل

 ..أدبت نا لبق ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
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 ةرهاقلا يف يدهمل مدس
 ا ل

 تاقالعلا راد يف قداصلا تاكيتكت تناك
 ةلاح يف ةقالعلا هذه لظت نا رصم عم ةينادوسلا
 ىرجف ,«ةيواعم ةرعش, عطقنت نا نود مئاد رتوت
 نيب يداصتقالاو يسايسلا لماكتلا قاثيم ديمجت
 ةوعدب .عافلالاب عطاقو حيرص رارق نود نيدلدنلا

 هرادتعاب لماكتلا نم فقومو يار هيدل نادوسلا نا

 يبعشلا نيدعبلا دقتفي ًايقوف ًايمسر ًاجهن
 ةلمح نادوسلا ءارزو سيئر راثأو :يطارقميدلاو
 نيد كرذشملا عافدلا ةيق ةيقاقنا دض قاطنلا ةعساو

 فلاحتلا نم تيحسنا :نادوسلا نا ىئوعدب نيدلدلا

 تاقالع امنيب ةدحتملا تايالولا عم يجيتارتسالا
 ةيقاب لازت ام رصم نيدو اهنيب يركسعلا .نواعتلا
 ..ةطشنو

 اذكو كرتشملا عافدلا ةيقافتا ءاغلا نا فورغملاو
 ادحاو ناك ايديل عم يركسعلا نواعتلا لوكوتورب
 عم ناوحلا ةلصاومل جئاراج نوج بلاطم نم
 ستؤملا ف اسكس بوذجلا ةلكشم: لححو موطرتخلا
 يف مكحلا ليقتسم ثحبل هدقع عمزملا يروتسدلا

 , - .نادوسلا

 رمتساو .,نآلا ىتح ايمسر غلت مل ةيقافتالا نكلو
 ءازا جناراج بلطم عم اقاستا قداصلا موجه

 شيجلا معد نع رصم فقوتت ول امنيب . .اهئاغلا

 نم ًاقالطنا لباقم نود حالسلا تاقذفصب ينادوسلا

 نمالاب ةقلعتملا ةيتاذلا اهحلاصميب يعولا

 «عينملا» لود نم اهرابتعاب بودجلا ِق يجيتارتسالا

 نواعتلا لظ كلذكو ءلينلا رهنل ؛بصملا» آل

 دح ىلاو اييبلو نادوبسلا نيب ًاطشنو ًامئاق يركسعلا

 ةنئيدمل درمتلا تاوق ررصح برض يف اهطروت

 لب .ةيتايفوسلا ٍ«فيلويوتلا» تارئاطلاب «كبيمور»

 ددقعلا طوغضل ادرفنم باجتسا ىدهملا قداصلا نا

 ذاختا ةطلسب ةموكحلا سيئر هرابتعاب يفاذقلا
 يعامتجالاو يداصتقالا لماكتلل ةغيص لوح رارقلا
 يفو :ةيبيللا «ةرفكلا» ةحاوو ؛روفراد» ةيريدم نيب
 يف حجنت مل ةيقوف ةيمسر ةيسايس ةغيص راطا

 .دعب ةيبعتشلا اهداعبا بانستكا

 بيلاسالاو ةيوناثلا تافالخلا لمحم يف يتات مث

 ريتوتل يدهملا قداصلا اهانبت يتلا ةيكيتكتلا

 عولحملا سيئرلل اهئاقيتسا ةيضق رصم عم ةقالعلا

 هميلستب ةيلاطملا اهضفر و اهبضارا ُْق يىريمنت

 اجلي يدهملا قداصلا ناكو .نادوسلا يف هتمكاحمل

 هذه لوح نيدلبلا نيب فالخلا جيبجأت ىلا ًاضقاد

 امدعب قافولا ءيطاش ىلع تآده املك ةيضقلا

 ىلع موطرخلاو ةرهاقلا يف ةيسايسلا ةدارالا ترقتسا
 يرصملا ءعاضقلل اهنأشي ماكتحالا

 زيرو نيسحلا .دمحا ديس ةرايز نا كشالو
 يداحتالا بزحلا بلح 3و ينادوسلا ةيلخادلا

 يف باطخلا لصف تناك ارخؤم ةرهاقلل يطارقميدلا

 ىل داو نادوسلا ىلا داع امدنع .يريمت ميلست ةدضق

 هعلطا كرايم سيئرلا نا هيف هكون يستر يرضخ
 اهناو ..رصم اياون نسح تيثت يتلا قئاثولا ىلع
 ماظن ىلا عولخملا نسيئرْلا ميلستت تارم ثالث تضرع

 جراخلا ىلا هليحرت وا نادوسلا يف يلاقتنالا مكحلا
 ناو ..اهيضارا يف يسايسلا ءوجللا قح هحنم لبق
 ءاقبتساب موطرخلا ءاجر ةرم لك يف ىقلتت تناك رصم
 .يريمن

 رصم عم فالخلل قداصلا لاعتفا نا ةقيقحلاو

 ةيجراخلا نادوسلا تاسايسل هتراداو هتاكيتكتو
 ىداحتآلا بزحلا ةظيفح ريثي ناك .ًادرفنم
 ..ينغرملا نامثع دمحم ديسلا هميعز و يطارقميدلا

 ديصرلا لثمي ًايخيرات يداحتالا بزحلاف
 تاقالعلا نيتمت ىلع بداحلا يبعشلاو يسايسلا

 صاخ هجو ىلع ةيضقلا كلتو ..رضم عم ةينادوبسلا

 ,يدهملا قداصلا عم مئادلا فالخلل اروحم تناك

 نيب ةيسايسلا تافالخلا نمكم اهدحو نكت مل اهنكل
 ..نيفلتؤملا نيبزحلا

 ققحتت مل تاعقوت ىلع نهار : ىدهملا قداضلا
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 قارعلا ىلا يموقلا زايحنالا لوح فالخلا كانه

 ةرتف نابا 0 ماع ةينطولا ةهبجلا مد تل سالما

 نحشو : لاق امدنع يريمن مكحل ةيسايسلا ةصراعملا

 .«نولوتقمو نولتاق ىارعلا عم
 يدهملا قداصلا بدترن لوح فالخلا كانهو

 يف ةيروتسدلاو ةينمالاو ةيسايسلا عاضوأالل
 قا ةمالا بزح زوف نمضي يذلا وحدلا ىل اع بودحلا

 تدعنتسا يتلا رث ذاودلاب بونحلا باّرحا نم هئافلح

 نمضي ىتح ٠ ,.ةيسسيساتلا ةيعمجلا تاياختنا نم

 نادوبسلا مكح هل ممتن يتلا ةينناملربلا ةيبلغالا

 تضقانت ام اذإ نهارلا فالتنالا ضفو آدرفنم

 ةضقانتم يه امم رثكا لبقتسملا يف نييزحلا تاهجوت

 .نآلا

 ةيروتسدلا تاليدعتلا لوح فالخلا كانهو

 ضرف ديعص ىلع اهتراحال قداصلا ىعسي يتلا

 .دابملا ماظنلا راثآ ةيفصت ىوعد

 ةرئادلا يف نوزملا زوفلاب ةمآلا برخ .ةاهتا: كانسنو
 قدقش يدهجملا حالص ةافود تلح ىتلا (ه١) مقر

 'لالغتسا رارمتسا نم نييداحتالا فوختو .قداصلا
 ةيداملا تاناكمالاو ىيلاملا ليومتلاو ةلودلا تاناكما
 يتلا ةيخيراتلا رئاودلا ماهنلإ يف برحلل ةحاتملا
 ..ندملاو ةمصاعلا ىف مهيلع افقو تلظ

 نمالا زاهج ةيعبت لوح موتكملا عارصلا كانهو
 نا ىب اع نويداحتالا رصي امنيب / ,ديدحلا يموقلا

 ىلإ قيابصلا ىعسي :ةيلخادلا ةرازول ًاعبات لظب
 فواخملا ريثيب ىذلا رمالا ءارز ولا سلجم ىلا همص

 ضرفو سيركت ٍِق هتاناكما لالغتسا ءازا

 فواخمل ًاراثم تحصل ىدلا ةيندملا ةيروناتكيدلا

 .:نآألا ةينادوسلا ةيسايسلا حرسم ىلع ىتس

 يف رودي امم نييداحتالا ىدل بسحنلا كانهو
 ىدهملا قداصلا نيب براقتو تاراوح نم ءافخلا
 ةيمالسالا ةهبجلا حيعز يبارتلا نسح روتكدلاو

 ةيلخادلا ةسايسلا اياضق لوح ةريثك تافالخ
 اهلالظ سكعت نادويسلا يف ٍقالتنالا مكحلا يفرط نيب

 اهتاقالع مكحب ال رصمل يدهملا قداصلا ةرايز ىلع
 يداحتالا بزحلاب ةقيثولا ةيبعشلاو ةيسايسلا
 طابحالا ءوض يف كلذك امناو .. بسكف يطارقميدلا

 ةطخ ةرادا تفداص يلا ةدودحملا تاحاجتلاو

 ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع يسايسلا نزاوتلا
 نيب تادارالا عارص تالبو نادوسلا بينجتو

 .مظعالا نيتوقلا
 بعلت له ..نذإ هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 فالتنالا لصاوت ىف اهرود ةرهاقلل قداصلا ةرابز

 تافالخ نم نيبزحلا نيب ام لحو نا دوسلا يف مكاحلا
 ام ةيمنت ةيمتحب ةكرتشم ةعانق ىلا لوصولا دصقب
 ف طبختلا نع اليدب .تاقالعلا نم نيدلبلا نيب
 اقرش ةيهاولا لابحلاب كسمتلاو رواحملا ةسايس
 ظ .:دوغو

 يتلا جئاتنلا راظتنا نم رفم ال .كلذ ىلع ةياجالل
 هناءاقلو ةرهاقلا ىلا قداصلا ةرايز اهنع رفست فوس

 .ىضم يف رارقلا عانص عم هتاثحابمو
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 ياهمج رزاجم هيل بولا نوعفربإ
 ةيبرعلا لودلا | ةعماجرقم ف ماصتعا

 عئارلا دومصلا اذه نم برعلا نحن نبا

 .ةرصبلا ىلا اربص نم دتمملا
 ىلع ةرثئانتملا لافطالا ءالسشا نم نحن نيا

 نوقناعي لاجر نم نحن نيا .ةماركلاو ةيرحلا حبذم
 حيراتلا نورطسي .عوجلا نومواقي .سمشلا
 .ءامدلاب ةجرضم فرحأب

 ام زهت .انرئامض قرؤت :انريكفت قيعت تالؤاست
 اهدهشي مل رزاجم ةحابق ماما انتيناسنا نم ىقبت
 يف ةكوش نانبل يف ينيطسلفلا دوجولاف ..خيراتلا
 ةرصيلا ىف يقارعلا دومصلاو .يروتسلا خاظنلا قلح

 نيدعشلا الكو ينويدهصلا نايكلا ءاشحا يف ةلينق

 عم نكلو .برعلا نحنو . دهشتسي .لسبتسي .مواقي
 .. ذيفنتلا فقو

 تاحبص ثعينت لئاقلا تمصلا اده بلق نم

 اهئامتناب نامدالا اهدوقب اهنمظناأ نع ادبعب ةيدرع

 ىندا يف نايلغلا تاجرد ىصقا نع رّبعتل يبرعلا

 دربلاب ةرصاحملا ةيسنرفلا ةمصافعلا ىفف

 اقذح ةجحاأتملا ةيبرعلا سوفنلا تيهتلا عيفسلاو

 يق ةيندلحسلفلا تاميخملا هل ضرعتت ام ىلع ةروثو

 ماظنلا يدبا ىلع عيوجت تالمحو رزاجم نم نانبل

 .ةلدمعلا لما ةكرحو يرويسلا

 عرف :نينطسلف ةيلطل ماعلا داحنالا نم ةوعدبو

 تك سا تا يي ل

 ةبروسلا ةرافسلا ماما ةرهاظتو سس را
 اكد تا

 1 تجوب لوو

 ةيبالطلا تاميظنتلا فلتخم تعمتجا .اسئنرف

 ماصتعالا نالعال ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةيسايسلاو
 رقم يف يراجلا رهشلا نم رشع ثلاثلا نم حوتفملا
 ةرهاظتل دادعالاو سيراب يف ةيبرعلا لودلا ةعماج
 يف ةينيطسلفلا ةروثلا ةيفصت ةرماؤم ىلع اجاجتحا
 .نانبل

 دئاق ىلا ىلوالا ناتدقرب نيمصتغعملا نع تردص امك

 اهيف اونلعا تافرع رساي ديسلا ةينيطسلفلا ةروثلا
 يف نيدماصلا نيلتاقملا مهتوخا عم مهنماضت نع
 ريرحتلا ةمظنم ةدادقب ةلماكلا مهنقث نعو تامدخملا

 بعشلل ديحولاو يعريشلا لثمملا ةينيطسلفلا

 سيئر ىلا تهجو .ةيناثلا ةيقربلاو .ينيطسلفلا
 يف هكارتشاب اهيف اوددن دسا ظفاح يروسلا ماظنلا

 نانيل ٍٍق ينديط_تلغلا دوؤحولا ةيفصت ةرماؤم

 لمأ ةكرحل ةيركسعلا هتادعاسم فاقياب هونلاطو

 نع يبطلاو ينيومتلا راصحلا كفو ةليمعلا
 .ةليسابلا تامدخملا

 نيمصتعملا تراز دق ةينيطسلف تايصخش تناكو

 ءايتسالا نع ةردعملا ةنيرجلا مهتوطخ ىلع تنثاو

 ةمظنم لثمم رضح دقف . تامدخملا ةرزجم نم يبرعلا

 رمع ديسلا وكسنويلا يف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 دم نيب ةدقعنملا تاعامتجالا ضعب ةحلاصم

 9 برعاو ةينيطسلفلاو ةيبرعلا تامظنملاو تاداحتالا
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 ىقتلا امك .ماصتعالا اذهل هديبأتو هتدناسم نع
 فيصان ديسلا ينيطسلفلا يزكرملا سلجملا وضع
 دومص نع ةروص مهل لقنو .نيامصتعملاب داوع

 دومصد ةرشابم طيترملا تاميخملا يف نيلتاقملا

 وبدأ خالا ةينيطسلفلا ةروثلا دئاق نع ٌااقن نييقارعلا

 نييفاحصلاو باتكلل ماعلا رمتؤملا حتتفا يذلا رامع
 باوحلا ىلا هتملك يف راشاو رئازجلا ٍْق نيينيطسلفلا

 امدنع ةنجاردلا جرب ميخم دئاق نم هعمس يذلا

 ام نودماص نحن : هل لاق تامدخملا لاوحا نع هلأس

 ةرماؤملا داعبا ًارصتخم .ةدماص ةرصدلا تماد
 - ينويهصلا فلاحتلا اهيلع بوانتي ىتلا ةرذقلا
 داوع فيصان ديسلا لقن امك .يناريالا - يدسالا

 خيسرت نم رئازجلا يف ىرج امل ةروص نيمصتعملل
 نم ددع يلثمم ةدوعب ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولل

 داحتالا يف مهناكم ىلا قشمد يف ةميقملا لئاصفلا
 .نيدنيطسلفلا نييفاحصلاو باتكلل ماعلا

 نومصتعملا قلطنا ةيهتلملا ءاوجالا هذه لظ ىو

 ةرافسلا ىنبم ماما عمجتلل نينماضتملا نم تائم عم
 ماظنلا ةسرامم ىلع اجاجتحا سيراب يف ةيروسلا
 اذه لوحت دقو .تاميخملا دض ةيمارجالا يروسلا
 ةضفهانملا تاراعشلا اهيف تقلطا ةرهاظت ىلا عمجتلا
 فلاحتلا تنادأو نانبل ىف ةيروسلا ةسايسلل
 9 يدسالا

 .نانيل يف ينيطسلفلا بعشلا دض ةبكترملا

 نم لصنتلاو بورهلا ىف يروسلا ماظنلا ةداعكو

 نع ةيروسلا ةرافسلا تعنتما دقف هتايلوؤسم

 امك نيينيطسلفلا ةيلطلا داحتا لثمم لانقتسا

 نيمصتعملا نع ةرداصلا ةيقريلا صن ملست تضفر

 هتدعاسم فقوب يروسلا ماظنلا بلاطت ينلاو

 .ةلدمعلا لمأ ةكرح يلتاقمل هتادادماو

 تاكرحتلا هذه نا ىلا ةراشالا ردجتو
 فطاعتم يسنرف خانم يف تراد ةيبرعلا ةينيطسلفلا

 نارتيم اوسنارفو كاريش كاج نم لك نلعا دقف
 رما دقو تاميخملا دض ةبكترملا رزاجملا نم امهئايتسا
 ناكسل ةيبطو ةيئاذغ تادعاسم لاسراب نارتيم
 .تامدخملا

 لقن ىلا يسنرفلا مالعالا لئاسو تعراس امك
 اهلقن ىلا ةفاضالاب ىوارسأملااهلكشب ثادحالا

 ماظنلا هتبلاطمب رامع وبا دئاقلا تاحيرصت ةرشابم
 .تاميخملا نع راصحلا كفب لمأ تاوقو يروسلا

 ةيسسمئرفلا ةيبالطلا تاداحتالا ضعب تعل دقو

 ةرافسلا ماما عمجتلا ةصخر ليصحت يف ًامهم ارود
 ةينمالا تاهجلا لك هيف رفنتست تقو يف ةيروسلا
 هللا دبع ميهاربا جر وج ةمكاحمل ًادادعتسا ةيسنرفلا
 ةرفوتملا تايناكمالا نم ليلقبو اذكهو .سيراب يف
 يناسنالا ريمضلا باحصا نم ةعومجم تعاطتسا
 ذفني امل اهضفر نع نالعالاو كرحتلا يحلا يبرعلا
 ىلع تناك ناو .نانبل يف نيدنيطسلفلا دض حباذم نم

 ديهشلا يف حورلا ثعبت نل تاراعشلا نأي ةمات ةقث
 دوجولا بلق يف يمادلا فيزنلا فقوت نل تاءادنلاو

 .ينيطسلفلا

 يعفارلا ةنيز

 ١1 طابش ؟7 ١19/8 ددغلا  ةيبرعلا ةغيلطلا -
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 قحسا ةينويهصلا ةرازولا سيئر ءاج كني

 نع ةيمالعا ةحض طسو نطنشاو ىلا ريماش

 نيفيلحلا نيب ءاوجالا ةيقنتل ةجاحلا |[
 يذلا ءاينالا نم ةلسلس هترابز تقفارو .نيمدمحلا

 البقث ًاسوباك شبعت ةينوبهصلا ةلودلا نأب يحوت

 يرحجت يتلا ةمكاحملا تلغتساف .رطاخملاو مومهلا نم

 يكريما نطاومل ينويهصلا نايكلا لخاد ًايلاح
 نمافلا ةثامنامث قرح يف كراش هام مهتم سككتم
 شينل ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم يف مهريغو دوهبلا

 تعباتو .ديدج نم ابوروا يف ةيدوهيلا ةاسأملا
 يف يدوهي نجس ةصق ةيكريمالا مالعالا لئاسو
 .ةعاسلا ثادحا مها نم اهنأكو يتايفوسلا داحتالا
 عبد ىلع نطنشاو ةقفاوم نم بيبا لت فواخم تدرو

 :ناردال اهحيلست ةئيطخ نع اريفكت برعلل حالسلا

 عطقب «ليئارسا» سرغنوكلا بقاعي نا نم اهفواخمو
 ايقيرفا بونج عم اهتاقالعل ةجيتن اهنع تادعاسملا
 ليولاب ةيدوهيلا ةلودلا رذني وج ةعاشال كلذ لكو
 ..ىرخا ةرم ..اهتمالس ددهبو

 امدنع ةنباهصلا ءرازولا ءاسؤر ةداع تجرد امكو

 لوالا مويلا يف ريماش قحسا فقوت ءاكريما ىلا نوتأي
 اهتيدلب سيئر هب ىقتلا ثيح كرويوين يف هترايزل
 .كانه ةريبكلا ةيدوهبلا ةفئاطلا ءامعزد ىقتلاو

 ناب نطنشاو يف نيلوؤسملا ريكذت كلذ نم دصقيو
 ًاشيج اهل نآب لودلا نم اهريغ نع زيمتت «ليئارسا»
 . هريس اهنا

 ريبعتلا وه ريماش ةرايزل نلغملا يمسرلا ببسلاو
 نم «ليئارسا» جاعزنا نع نطنشاو يف نيلوؤسملل
 تايايدلل ةداضم ةحلسا عيبب اكريما مايق ةيناكما

 ةيبرعلا ةكلملل ةينورتكلا تادعمو ندرالل
 ؛«ليئارتسا» ىلع كلذ رطخ حيضوتو .ةيدوعسلا
 ةرادالا عانقال هدهح لذبب فوس ريماش نا كشالو

 ةيبرع ةلود ةيا ديوزت نع لودعلاب ةيكريمالا

 دضاوملا مها ناريا حبلست يف بيدا لترودو ايروتدرب عم تاقالعلا
 .ةينويبض تيدحريباش ماس ةنكرمألا ,ةمزخلا» : ليفبو

 لاما سف ةساابج

 ا

 ةحورطملا عض

 نم ديزملاب كلذ نع هضيوعت لقالا ىلع وا حالسلاب
 .بسدبا لتل يركسعلا معدلا

 نمو .كلذ ز واحتي نلعملا ريغ هلامعا لودج نكل

 يه نطنشاو ىلا ريماشي تءاج ىتلا اياضقلا مها

 ىرصتنعلا ماظنلاب ىنوبهصلا نابكلا ةقالع ةلأاسم

 نم بيبا لت ءاقدصا ىشخيو .ايقيرفا بونج يف
 ايقيرفا بونجل ةيداصتقالا ةعطاقملا نوناق بقاوع
 مرلب يذلاو .ةيضاملا ةنسلا ىف سرغنوكلا هنسس يذلا

 يتلا لودلا نع ةيكريمالا تادعاسملا عطقب ةموكحلا

 عم ةيركسعو ةيداصتقا تاقالع ىلع ظفاحت
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 لود ةمئاق سارتنت ةينويهصلا ةلودلاو .ايروتيرب
 يفو اهملتست يتلا ةيكريمالا تادعاسملا يف ملاعلا

 فوسو .ايقيرفا بونج عم ةقالعلا ةيلومشو ىدم
  اكريما نا ىلع نانتمطالل هترايز ريماش لفتسي

 ةرم ينودهصلا نابكلا ينثتست فوس  اهتداعك

 .نوناقلا قوف ىرخا
 عانقا ىلع لمعي فوس ريماش نا كشالو

 عم اهتقالع ةسارد ىف ةداج هدالب نا انه نيلوؤسملا

 ةرابزلا ؛ةيليئارسالا» ةفاحصلا تدهم دقو . ايروتيرب

 ةقالعلا لوح رئادلا شاقنلا ءاينا ديبدرتي ريماش

 نيلوؤسملا تاحيرصت تزرباو ,ايقيرفا بودجب
 نأب عايبطنا قلخل ؛ةلأسملا كلت لوح ةنياهصلا

 ةلكشملا ةجلاعمل فاك هدحو :ينودهصلا ريمضلا»

 ديزت دق تابوقع ضرفب سرغنوكلا موقي نال عادالو
 .ادبقعت ةلأسملا

 ةراثا مدعب تدهعن ةيكريمالا ةموكحلا نا عصو

 ناو دبال ينويهصلا ءارزولا سيئر نا الإ .ريماش
 المع .ةيلوؤسملا نم بيبا لت ةثريتل هنرايز لعتسي
 تمدخ ليشارسا:» نأب ةلئاقلا ةيندودهصلا ةروطسالاب

 ىلع اهمول فاصنالا نم سيلو صالخاب اهءافلح
 ::كلذ

 ةمدخ ىلع ريماش لمعي نا دعيتسملا نم سدلو

 هل نم عانقاب ضيبالا تدسلا ْق ر.صاحملا هقيدص

 امدنع نوسنوج قبسالا سيئرلا ريئام ادلوغ تمدخ
 طروتلل نيضهانملا دوهبلا عم اهذوفن تلمعتسا

 . مانتديف برح يف يكريمالا

 ىلا ًاضيا يعسب فوس ريماش نا ىلع لثال د كانهو

 يل ودلا رمتؤملا ةركف دصض ضيسنألا تديبلا بدلصت

 ةفاحصلا تدهم دقو .طسوالا ىفرشلا يف مالسلل

 يف ماسقنا ءابنا ديدرتي كلذل اضيا «ةيليئارسالا»

 رمتؤملا عوضوم لوح ةينويهصلا فالتنالا ةموكح
 نطنشاو يف اهءافلح نا فرعت بيبا لتو .يل ودلا

 اهرارقتسسا ددهت» دق ينلا عيضاوملا نوينجحتي

 عبضاوملا نم برهدلل كلذ لغتست يهو «يسايسلا

 .اهتهجاوم يف بغرت ال يتلا
 قيمقحت قف ريماس: حاحخرو كشنل وعاوواو دحوم 9و

 سرغنوكلاف .اهلحا نم نطتشاول ءاج يتلا تاياغلا

 دهشد وهف .ةيدوهدلا ةلودلا ؛ تالضعم+ لكل مهغتم

 نم ءرج يه برعلل حالبسلا عيبدل اهتضراعم نا

 وهو .اهتأشن ذنم اهضوخت يتلا ,ءاقيلا ةكرعم:

 يف ةمهاسملل اهعفدت يتلا «ةينمالا» بابسالل مهفنم

 بودح عم اهتقادص ىلع ءاقبالاو نارنا حيلست

 .ايقيرفا
 نمك  اكريما عم هتقالع يف  ينويهصلا ناسكلاو

 كلت تلظ املاط .ءرسخب نا نكمي ال ...هيسفن قياسي

 .نمث الب ىبرعلا درمتلا بايغل ةجيتن ةقالعلا

 نا نكمي يذلا ديحولا زفاحلا وه يبرعلا درمتلاو

 لظتس كلذ نودبو .اهتاباسح ةعجارمي اكريما عنقي
 نايكلا لظيسو ...ىنفي ال ؛ايليئارسا» ازنك اكريما
 .يبرعلا نطولا ىلع هلظب يقلي ًادرام ينويهصلا
 نونمتي برعلا لظيس يبرعلا درمتلا نودبو
 نطنشاو ليدتسل

 ل اا
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 ىدحا ف ًايلاح ضرعت ةديدج ؛ةيحرسم»
 :ةيحرسملا» هذهو .بيبا لت ىف مكاحملا تاعاق

 لئاسوو قيوشتلاب ةئيلملا ةيسيلوبلا | أ
 يدلاعلا سلجملا دادعا نم .سافنالا سدحو ةراثالا
 ةينودهصلا ةموكحلا جارخاو ةينويهصلا ةكرحلل

 ىعدي لجر ةصق لوح رودت «ةيحرسملا» ثادحا
 ةكرحلا همهتت .يسور لصا نم ,كويناميد نوج»
 فلا 865٠ ةيفصت تايلمع ىف كراش هنآب ةينودهصلا

 .«اكتيلييرت» تالقتعم ف نيزحتحم اوناك يدوهب

 ةمكحملا ةعاق ىلا ءاج ةراثالا نم ديزم لحا نمو
 ىركذ ءايحا ةنجل ريدم دارع قاحسا ؛ماهتا دهاشك

 مهتملا اذه نع ةلماك «تانايي» يطعبيل .تسوكولوهلا

 .«بيهرلا نافيا. هنأب هفصو يذلا
 شيجلا هرسا كيوناميد نا ةمكحملا ماما داّرع لاق

 داحتإلا يضارا لخاد مدقتي ناك يذلا يناملالا

 نا دعبو .رمحالا شيجلا بايتي وهو يتايفوسلا
 نيلماعتملا نم حبصا لاقتعالا ركسعم ىف ةرتفل عضو

 ةفصت تايلمع ُِق كراشو يناملالا «سأ سأآلا» عم

 .ءاكنيلبيرت» ركسعم يف دوهيلا نم فولألا تارشع
 نم «كويناميد» مضنأ يساملالا سشيجحلا رايسكتا دعب

 مذ ٠ .ًاقئاس لمعو رمحالا شينجلا فوفص ىلا ديدح

 هل تحتنس ىتح ركسعم ىلا ركسعم نم لقنتت ذخا

 ماع ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا رفسلل ةصرفلا
 اقئاس لمعو وياهوا ةقطنم ىف رقتسا كانهو
 ةايح نع ليصافتلا هذه نا ىلع .دروف ةكرش يف
 دقف .ةيحرسملا لوصف نم ًاءزج الا نكت مل كويناميد
 ليق يتلا ؛رزاجملا ١ ضرع يف ةضافالا ىلع دوهشلا زكر
 دوهنلا دض اهويكترا ناملالا نا

 ةيحرسملا  ةمكاحملا هذه نا حضاولا نم ناكو

 «تسوكولوهلا» نع ثيدحلا ءايحا ىلا فدهت
 رايتخا امو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ يدوهبلا
 لماك ىلع بنذلا ةدقع رشنل الإ ةرملا هذه «كويناميد»
 تايلمع يف ةرشابم ريغ ةكرابشم اهرابتعاب انوروا
 2 .يزانلا شيجلا دب ىلع .دوهيلا حبذ

 ةكرحلا ىدل زربت .تاذلاب ةرتكفلا هذه قو

 ةجحضلا هذه لثم لاعتفال ةدودح ةحاح ةينويهصلا

 حباذملا هذهب ربكذتلا ةداعا لجا نم ةيمالعالا
 ةظقنلا تالاح عنم لحا نمو .ةبحان نم ةضرتفملا

 .امومع يبرغلا»و يبوروالا ماعلا يأرلا أدب ينلا
 تالاخ ىلع .دهاوشلاو .ةيناث ةيحان نم اهفرعي
 اهفلؤمل ؛كالهلا ةيحرسم : اهنم .ددي دع هزه ةظقنلا

 ةيحضلا ىدوهبلا ةروص
 هاش ىدوهبلا | ةروص

 يبرغلا نع يارلا لفع ىلا :يعولا هلو

 نيو <

 ءار
 هين
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 عرس قة ةرسيجو ؛ قريشا تضرع يتلا نالآ م مسج
 ؤطاوت نع ثدحتت يتلاو ندنل يف «تروك لايورلا»
 مغرو .دوهيلا حيذل ةيزانلا عم ةينودهصلا ةكرحلا

 ناف اهضرع ءدب ىلع مايا دعب تفقوا دق ةيحرسملا نا
 يف ال ايورؤا ءاحنا عيمج يف ددرتي لازي ام اهأدص

 . بسحف ايناطيرب

 باش اشدعا يتلا هاروتكدلا ةحورطا كلذك اهنمو

 نع خيراوتلاو ماقرالاب ثدحتت يتلاو يسئرف
 نع ثيدحلا يف ةينويهصلا ةكرحلا تاغلايم
 ف ةنياهصلا نم ريثكلا ؤطاوت نعو .:تسوكولوهلا:
 .دوهبلا دضص حياذملا

 لوح زريت ةديدج تالؤاست تادب ايناملا يف ىتحو
 نع ةينويهصلا ةكرحلا ةداق همعزب ام ةقيقح

 نيلوؤسملا نعو دوهبلا اهل ضرعت يتلا حياذملا
 .حياذملا هذه نع نيدقبقحلا

 رانلا راشتناك ايوروا ىف رشتنت تآدب ةحوملا هذه

 بنذلا ددقع شيعي ماعلا يارلا دعي ملو .ديشهلا قف

 ةيشع اصوصخو لدق نمو ةدئايسس تناك يتلا اهتاذ

 ةلمحلا نا ليلدلاو .ةيناثلا ةيمللعلا برحلا ءاهتنا

 ةداق اهنش يتلا ةمخضلا ةيسايسلاو ةيمالعالا
 يوواسمنلا سيئرلا دض ةينويهصلا ةكرحلا

 دض حياذملا ىف نيكراشملا دحا هنأب هماهتاو مياهدلاف
 عنمت ملو اسمنلا يف ماعلا يأرلا ىلع رثؤت مل .دوهبلا

 يف لوآلا بضنملل هباختنا ىلع رارصالا نم بعشلا
 .دالنلا

 ةكرحلا عراست نا دبال .هذه ةظقدلا ةجوم ءازإ

 ةمكاحملا» هذهب اهتياعد ةلا ميحشت ىلا ةينودهضلا

 لعفلابو .ةوقب اهليغشت ةداعا لجا نم :ةيحرسملا
 مالعالا لئاسو يف نولماعلا ةنياهصلا فقلت دقف

 يكل ةمكاحملا هذه ةيسسانم ةيبرغلاو ةيبوروالا

 حياذملاو :تسوكولوهلا» فلم ديدح نم اوحتفي

 ةنياهصلا ةوق مغرو .دوهيلا اهل ضرعت يتلا
 تارشؤملا ناف :ةيبرغلا مالعالا لئاسو يف مهترطيسو
 عامس نم لم دق برغلا يف ماعلا يأآرلا نا ىلع لدن

 يدوهنلا ةروصف .ةجوجمملا «ةئاوطسالا» هذه

 هدر وص ءارو اددور اديور يفتخت تأ دب ؛ةيبحضلا

 نيينيبطسلفلاب شطيي يذلا «دالجلا» يدوهبلا

 اذهو .رزاجملا عاونا عشبا مهدض سراميو برعلاو
 لقعل ؛يعولا ةدوع» وحن ةيادب نوكي دق لوحتلا
 تاوثس لالخ ضرعت يذلا يبرغلا ماعلا يأرلا

 ةثدلم ةرمتسم عامد لسغ تايلمع ىلا ةليوط

 ..مدلا ةحئاريو بيذاكالاب
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 0 يا ى دج  لا قمولا و “يإاااو
 انا رمتاوم 0 يوب" يبني يق
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 دلاعلا بوعش عم يقتلت قارعلا يف مالسلا ةدارا

 نوتيدي نودتنملاو .
 هالسلل ضفارلا يناربالا فقومل

 ناريال ةيكرمالا ةحلسالا ةقفص ليومن ف

 لملف ةيضق

 ةيبرعلا ىوقلا ةدحوو زادحنالا مدع ةكرحو
 جدلستلا دعاصت يلع اهجئاتن يهامو

 «كنوالا» مظلم عمجارتو

 * ٠ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١58  75طابشش /80 ١4

 كي ف بكي يلوا ىلا "ع 1
 0 ا و ا د ا و يي ا #

 ةيبلو دلا ةودنللا ليصافت
 ةيبناربألا:ةيقارعلا برحلا ءاشنا

 ةرهاقلا نم عياتت :ةيبرعلا ةعلطلا
 هوو سوو ا إج دم#

 انني ا ا لا شتا طابو“ موك دوو 17#

 لامعا يضاملا عوبسالا ةرضاقلا ُْق تهتنا [ 17-5

  ةيناردالا برحلا ءاهنال ةيلودلا ةودنلا /
 يملاعلا مالسلا سلجم اهمظن يتلا ةيقارعلا 00
 .ةيويسأآلاو ةيقيرفالا بوعشلا نماضت ةمظنمو

 ةمظنمو ادلب نيكالث نع الثم 6 ةودنلا يف كراش

 ,ينويهصلا يبرعلا عارضصلا ىلع برحلا رثا اوشقان
 :طسوالا قرشلاو جيلخلا ُّق حيلاستل دلا دعاصتو

 لودلاب ةصاخلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 يف مالسلا ىلع برحلا رثا اريخاو .ةقطنملاب ةينعملا
 ضيبالا رحبلاو طسوالا قرشلاو يددهلا طيحملا
 .طسوتملا

 مدع ةكرح ىلع برحلا دس وشما تضرعتساو

 ةيبرعلا ى وقلاو . جيلخلا ةقطنم نادلبو .زابحنالا

 تقرطت امك :(كبوا) طفذلل ةردصملا لودلا ةمظنمو

  ةيقارعلا برحلا دما ةلاطا يف ةييرغلا لودلا رودل

 زابحنالا مدع ةكرحو ةدحتملا عمالا دوهحو .ةيناردالا

 ءاهنال ةيموكحلا ريغ تامظحملاو يمالسالا رمتؤملاو

 ةيمارلا تالمحلا ميظنتو ةّندعت ليس كلذكو ؛برحلا

 ةطشنالاو ةبقارعلا  ةيناربالا برحلا ءاهنا ىلا

 .ةيلودلا ةلمحلا ميعدتل ةفلتخملا

 سيئر ىلع ديع ماصع .د ىلت ةودنلا ةيادب يف

 سيئرلا ةملك قارعلا ىف نماضتلاو حلسلا سلحم

 ةوعدلا اهمق داعا دقو : :ةودنلا ىلا نيسح مادص

 ةدعاق ىلع تاضوافم يف اروف لوخدلاو لاتقلا فقول
 :لودلا نوؤش ىف لخدتلا مدعو لدابتملا مارتحالا

 ءاهناب ةمكحلا راصتنا يف لمالاب هروعش نع برعاو

 نمو بوعشلا ىدل مالسلا ةدارا نع اريبعت برحلا

 دعاوقلاو ءيدابملاب بحرو .ةيناريالا بوعشلا اهنيب
 ورفالا بوعشلا نماضت ةمظنم ةلاسر يف تدرو ينلا

 قارعلا نيب لدعلاو مالسلا لالحال ةيوبيسأ -

 اتاي"
 00 د لالا 8# يس أ # ١ نك اذ يا 0 5” دلال

 2 8 00 يا 10 5 :

 ينأب كلذ نأ» : ناسح مادص سمترلا لاقو ٠ نارداو

 ةسايس يف ةيلوؤسملاب روعشلا عقوم نم ًاقالطنا

 ىلع انضرع ثيح .ريغشت مل يخلا ةتباثلا قارعلا

 (بآ) سطسغا ١ يف ةنلعملا انتلاسر ىف ناربا ماكح
 عم رهوجلا ثيح نم هياشتت ءيدابمو دعاوق 5

 .«ءانل ةمظفملا ةلاسسر ىف ةدراولا ءىىدانملا

 ىلا ةلاسر هجو دق كرابم ينسح سيئرلا ناكو
 ةيرصملا ةنجللا سيئر شورمح دمحا اهالت رمتؤملا
 ةردابم نا» : اهيق ءاج يويسآ  ورفآلا نماضتلل
 دقع ىلا ةوعدلاب يويبسأ  ورفآلا نماضتلا ةمظنم

 تيح ءاهيدتو ق هاج جيلخلا برح ءابدإل ةيلود ةويذ
 قمهزتو .نيملسملا نيدلملا ناد ةوارض لاتقلا دتشد

 ناك .ةماه تاشنمو ندم رمدتو ؛ةباشو ةتيرب حاورا

 ريوطتو ةيمنت يف ًايساسا الماع نوكت نا نكمي
 اهنا امك .رطاخملا هذه نم رصم ترذح دقلو .نئدلدلا

 ءاندلا قارعلا فقوم نع لفاغتت وا لفغت نا نكمد ال

 برحلا فقول ةيمارلا ةيلودلا تاردابملا ةفاك هلوبق يف
 يتلا دوهجلاو مالسلا ءادنل ةباحتسالاو سورضلا
 يمالسالا رمتؤملا ةمظنمو ةدحتملا ممالا ةئيه اهتلذب
 .«رايحتألا مدع ةكربجو

 ملسلا سلجم سيئر اردناش شيمور ثدحتو
 لجا نم دوهجلا ةفعاضم ةرورض ىلع دكاف يملاعلا
 يملاعلا ملسلا سلجم دوهحل ضرعو لاثتقلا فقو

 ةيصوت ىلع ءانب نقعت ةودنلا هذه نا ىلا راشاو

 ءاهنال ةينموكحلا ريغ تامظفنملل يل ودلا رمتؤملا

 يف فينج يف دقعنا يذلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا

 1 .يضاملا (رايآ) ليربا
 ةمظنمل ماعلا نيمالا ي واقرشلا نمحرلادبع اما

 فده نا ىلع دكا دقف يويسأ  ورفآلا نماضتلا

 برح ىضوف فقول لح ىلع قافتالاو راوحلا» ةودنلا
 ةايحلا ةدابا ىوس اهل فذه ال يتلا جيلخلا
 ىلا راشاو .«ةبرشتلا دراوملا فازنتساو ةراضحلاو

 يتقطنم يف ماعلا يأرلا ةئيعت ىلا ىعست» ةودنلا نا

 ةيوست ىلا لصوتلا ةيغب جيلخلاو طسوالا قرشلا
 ةمظنم تلسرا دقو .«عازنلا اذهل ةيملسو ةلداع
 .قاقغمو نارهط نم لك. ىلا نيتلاسر نماضتلا
 .مالسلا تاضوافمب ءدبلاو برحلا فقو امهدشانت

 قارحلا معد

 : نيطخ يف اهلامعا تعبات ةودنلا نا لوقلا نكمد

 فقوملاب ةداشالاو رانلا قالطا فقو ىلط لوالا

 ناودعلا رارمتسا لباقم يف ماليسلل يعاسلا يقارعلا

 جئاتنو راثاو لاعبا ةسشقافم يناثلاو ,يساربالا

 راطالا اذه قو. ةيقارعلا ةيناردالا برحلا ر ارمثسا

 ءاع لكشبو .ةدمدع ثاحباو ةماه تاملك تيدقلا

 ايمها ىلع ديكاتلا داعا ىلود عمجتك ةودنلا تءاج

 ) ينارسيالا ماظنلا ةيلوؤسمو برحلا فقو
 مناردالا فقوملا فعض نا وديدو .اهرارمتسا

 دكربمالا ةدحتملا تابالولا عم هفلاحت حاضتفاو

 دوم توص يا ًامامت بيغ دق ينودهصلا نابكلاو

 دغر مدع ىلا ةفاضالاب ةيئاريالا رظنلا ةهجول
 ّدلا ةودنلا لامعا يف ةكراشملاب يناريالا ماظنلا
 رح ةشقانمل ةرهاقلا ىف دقعت ةيلود ةودن لوا ربتعت

 .جيلخلا

 ١ ل ةلوللا' نو 1012 خلا



 ةدطعا يذلا ريدكلا مامنهالا راظنالا تفل دقو

 صرح كلذكو .ةودنلا لامعال ةيرصملا مالعالا لئاسو

 تكراسش ىرخا ةهج نم ..اهحاجنا ىلع نيلوؤسملا
 ةودنلا حاتتفا رضح دقو بعشلا سلجم تاياختناب

 ماع نما نيدلا يجم دلاخ نم لك اهلامعا ُْق حمهاسو

 لمعلا: برح سفر يوك مدهاوباو ,عمجتلا برج
 يمهشو ,رارحالا بزح سيئر دارم لماك ىفطصمو

 فيفل ةودنلا رضح بازحالا ءاسؤر بناج ىلاو
 برعلا نيركفملاو نينانفلاو ةماهلا تايصخشلا نم

 ةيبرحلا ريزو يروف دمحم لوا قيرفلا مهتمدقم يف
 قياسلا ماعلا نيمالا ضاير دومحمو .قيسالا
 .بلاغ دارمو يديوه نيمأو .ةيبرعلا لودلا ةعماجل
 :يفطل ريهس . دو :لاله نيدلا يلعو .يحيمرلا دمحمو

 عءاوللاو :نزام وباو .داهج وباو .يراوكلا يلعو
 ةودنلا لامعا عبات امك :يسرم داؤفو .ملسم تعلط

 ةنانفلاو يدشرملا ريهس ةناخفلاو عواطم مرك نانفلا

 نا ةودنلا ماما هتملك ٍِق نيدلا يحم دلاكخ دكأ

 نع لصقني ال يرصملا نمالا ناب نوي عمجتلا نزح
 فقبي هناف قلطنتملا اذه نمو .يبرعلا يموقلا نمالا

 ناو :؛هضرا نع قارعلا عفادم نا لجا نم داوق لكب

 نا عمجتلا بزح ريتعيو .يناربالا لالتحالا فقوي

 لك وعدبو .مالسلل ةمدخ يناربالا ناودعلا فقو

 ىلا فوقؤلا ىلا ملاعلا لود لكو ةيبيرعلا لودلا

 :مالبسلا يف هتبغر ةرم ريغ تينا يذلا قارعلا بئاج

 برحلا رارمتسا ناب نمؤي عمجتلا بزح نا فاضاو
 يبرعلا عارصلا نع لصفتي ال ةيقارعلا  ةيناربالا

 ىلا فدهي برحلا هذه رارمتسا ناو :ينويهصلا

 ناف كلذك ..ةيليئارسالا» ةهجاوملا نع قارعلا داعبا
 تاميخملا برح عم 5 .5 .4 ءالبرك موجه نمازن
 بزح ىعسيو .ةرماؤملا نم ءرج لب ةفدص سيل
 ماعلا ىارلا دشح ىلاو ؛لاتقلا فقول عمجتلا
 ىلع طغضلا لحا نمو ؛برحلا ر ارمتسا دك يدرعلا

 افقوم ذختت يتلا وا ةددرتملا ةيبرعلا راطقالا صعب

 .اهفقاوم نم ريغت يكل ناربال ًاديؤم
 ركن للف لمعلا :بزح سيئر ركل ميعاربا طا

 ةروطخل ةركبملا هتيؤرو لمعلا بزح فقاومي
 يف .ليئارساو» اكريما رودل راشاو .برحلا رارمتسا
 نم ةدافتسالاو برحلا رارمتسا ىلع ظافحلا
 تاحيرصتي ئيركدف مدهاربا دهشتساو .اهجحئاتن
 رارمتسا ذبحت يتلا :نييليئارسالا» نيلوؤسملا
 نم نارياو قارعلا فقومل ضرع دقو .برحلا
 احضاو اققوم هتداعك نلعي ملو .مالبسلا تاحرتقم
 ىفطصم راشاو .طسولا نم اصعلا كاسما لواحو
 رارمتسا ىرصملا بعشلا ضفر ىلا دارم لماك
 اعدو .يدتعملا فرطلل ةلماكلا هتناداو .برحلا

 اهفاقنا لحا نم ةيبعشو ةيلمع تاوطخ نذاختال

 امنيب ضوافتلا أدبمب لبق دق قارعلا ناو ةصاخ

 ةارعلل !لدحتا ..مالسلل ادحنالا
 سلجم سيئر راجتلا بنطلا دمحم .د فصوو

 دافعنتا يمالسالا خيراتلاو ةدوبنلا ةريسلاو ةنسلا
 يعاسم لثكي نا هيف هللا لأسي دلاخ موي هنأب ةودنلا
 لودلا ددهت جيلحلا برح نا لاقو .حاجنلاب ملسلا
 امك ًادحاو قحلا ناك اذاؤو . ةدمالسالاو ةيبرعلا

 تيناج دق نيتلودلا ىدحا نوكت نا ديالف .ملعن
 ليكشت ىلا اعد كلذل . اليبس يغلا نم تذختاو قحلا
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 نود ةلولدحلل نيتلودلا نيب لصفلل ةيمالسا تاوق

 ةئاجتسا مدع نا ىلا صلخو .برحلا رارمتسا

 ةلودلا اهنا ينعي لاتقلا فقو ءادنل نيدلودلا ىدحا

 .نوملسملا اهلتاقي نا قحي يتلا ةيغابلا
 يقيرفالا نماضتلل ةيرصملا ةنجللا نعو

 ةيمها ىلع دديشف شورمح دمحا ثدحت يويسآلا

 ةيرصملا ةنجللا ءاضعا نا ىلع دكا مث ةودنلا

 وا نيدل سلو ؛ماظن وا ةلودل سيل :نوزاحخم
 ,مالسلا نع عافدلل نوزاحختم اننكلو ةفئاط

 ماعلا يذرلا ريونت لجا نم لذبي دهج لكل نوزاحنم
 ةردابم لكل نوزاحنم .جيلخلا يف فقوملا قئاقحب
 آلا لجا نم لذبي قالخ دهج لكل نوزاحنمو .مالس
 تاءادنلاو تانادبلا رادصا دح دنع تاودنلا يهتنت

 معد متي نا ةيرصملا ةنجللا حرتقت كلذل هطقف
 طاشنلا معد فدهب تلكش ناو قيس يتلا ناجللا

 ءاهنا لحجا نم يملاعلا ديعصلا ىلع يريشهامجلا

 لودلا لك يف ناجل ليكشت حرتقت كلذك .برخلا
 .ةيناريالا  ةبقارعلا برحلا ءاهنا ةرصانمل ةديرعلا

 ريغ تامظنملا نع ءاسوكايج سولراك» ثدحتو
 يملاعلا ماعلا يأرلا رود ةيمها ىلع دكأف ةيموكحلا
 «يرشبلا لبقتسملا ددهت يتلا جيلحلا برح فقول

 ةيلودلا ربغ تامظنملا دوهح اسوكايح ضرعتساو

 لافظالا لاسرا مدعو .برحلا فقو لجا نم
 .بركحلل نييناربالا

 يبرعلا عارضلا ىلع جيلخلا برح راثأ لوخ اما
 ينويهصلا نايكلا نا روضحلا دكا دقف ينويهصلا
 - ةيقارعلا برحلا رارمتسا نم لوالا ديفتسملا وه
 ماعلا نيمالا ضاير دومحم حضوأو .ةنناربالا

 يف قارعلا لاغشنا نا ةيبرعلا ةعماجلل قباسلا
 ,ةماه ةيبرع ةوق ةينيطسلفلا ةيضقلا دقفي برحلا
 يف ةيركسعلا ةيحانلا نم ةيبرع ةوق مها نكت مل نا
 ؛ةيبرعلا عاضوالا ضرعتساو .ةلحرملا هذه

 فيكو ,جيلخلا برح عالدنا ذنم نانبل يف فقوملاو
 قلخو يبرعلا فصلا قش ىلا برحلا هذه تدا

 يف ةيبرعلا عاضؤألا يدرت نم تفعاض رواحم
 تابئالولا نم ةموعدملا ةينودهصلا ةمجهلا ةهجحاوم

 .ةدحتملا

 ينطولا سلحملا وضع يناروحلا هتلاديبع برعاو

 نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لثممو ينيلدسلفلا

 نيطسلف ةيضق ىلع جيلخلا برح راثآ ةروطخ
 برحلا هذه لظ يفف :ينيطسلفلا ينطولا لاضنلاو
 :اليتاشو اربص رزاجم تثدحو .نانبل وزغ ءاج
 عمقلا دادزاو :ريرحتلا ةمظنم ةدحو تيرضو

 تاميخملا ترصوحو .داهطضالاو «يليئارسالا»

 يف يرجي كلذ لك ..ًاعوج توملا ةفاحل ةينيطسلفلا
 نيدكريما نم.ناريا ءافلح ةطساوبو برحلا عم نمارت
 هذه نا .ةيبرعلا ةمظنالا ضعبو نيينويهصو
 ةيضقلا نع هدحو يقارعلا دهجلا لغشت ال برحلا

 كرتتف هلك يبرعلا دهحجلا لغشت امناو :ةينيبطسلفلا

 امهدحو ينيطسلفلا بعشلاو ريرحتلا ةمظنم

 ينودهصلا ناودعلا ناهجاويو امهريصم ناهجاوي

 .ةئطاوتملا ةيبرعلا ةمظنالاو يكريمالا
 هتلاديعل مالكلاو ًاضيا يل ودلا ديعصلا ىلع

 عجارتيو ةينيطسلفلا ةيضقلا عجارتت يناروحلا
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 تناك دقل .ةيقارعلا  ةيناربالا برحلا هيسست

 يسيئرلا عارصلا روحم يه ةينيطسلفلا ةيضوقلا

 :ةقطنملا ُِق ةينويهصلا  ةنكريمالا ةيناودعلا دض

 ةكرح ىوق لك دحوتت نا ضرتفي ناك اهتيضرا ىلعو
 ىوقلا فده ناك انه نم .ةيبرعلا ينطولا ررحتلا
 قيزمتو برض لاز امو ةينويهصلاو ةيلايريمالا
 اذه يف .ةيميلقا لكاشم قلخو ةيبرعلا ىوقلا ةدحو
 برحلا نارمتسال بينا لقو نطنشاو ىعسنت راطالا
 .نارداو قارعلا تاقاط فازنتسا نم كلذ هننعب امد

 نيرعتو جيلخلا ةقطنم يف ىكربمألا ذوفنلا ريَزَعَمَو
 ةيبرعلا لودلا ضعب يف يكريمالا دوجولا

 نيبو ينويهصلا نايكلا نيب البقتسم نواعتلا
 ديدهتلا نم اهتيامحل ةيعجر ةيبرع فارطا
 ةيبرعلا فارطالا ضعب دحن كلذك .يناريالا

 فارطا كانه فساللو :ناردا زيزعتو معد يف ةطروتم

 ةقفص يف ةطروتم ةقطنملا يف ريبك ذوفن تاذ ةبيرع

 ٍِق ةمهاسملاب طقف سدل ناريا ىلا ةيكربمالا ةحلسالا

 فدهت ةيسايس تابيترت ىلع قافتالاب امناو .اهليومت
 جيلخلا ةقطنم يف يسايسلا عضولا ةغايص ةداعا ىلا

 هتملك مانح ْق يناروحلا بلطو .نطتشاو حيلابصل

 ةاواسملا نكمي ال هنا ًادكؤم يناريالا ناودعلا فقو
 امهنيب ةاواسملا نال يناريالاو يقارعلا نيفقوملا نيب
 يدتكعملا نبب مالسلاو برحلا نبي ةاواسم يه

 .مدقتلاو فلحتلا نيب هبلع ىدتعملاو

 كيو! او عيلستلاو برحلا
 ةيناربالا برحلا راثآ ملسم تعلط ءاوللا لوانت

 قاقنالاو حبلستلا تالدعم يمانت ىلع ةيقارعلا -

 :جيلخلا لود يف ةصاخ ةقطنملا لود يف يركسعلا

 ثدح نيب ةيدرط ةقالع دوجو ثحبلا لجس دقو
 دقو .يركسعلا قافنالا دعاصتو هرارمتساو برحلا

 ثدحتم ريغ ملسم تعلط ءاوللا ثحب ىلع بقع
 قبسالا يرصملا ةيبرحلا ريزو يديوه نيما مهزربا
 - ةيناريالا برحلل ةجينن رطخا نا ىلا راشا دقو
 ةقطنم نم لقثلا زكرم تلوح اهنا يه ةيقارعلا
 زمره قيضم نال رمحالا رحبلا ةقطنم ىلا جيلخلا

 ىلا جيلخلا نم لورتيلا لقن يف مكحتملا حبصا

 .جراخلا

 راثا لوح ةودنلل ةماه ةقرو بلاغ دارم .د مدقو

 اهيف:نكلخ نايحنألا مدغ ةكرج ىلع جيلخلا برح
 اهتمدختسا ةيسانم ةادا تءاج برحلا نا ىلا
 ةعاشاو زايحنالا مدع ةكرح برضل ةدحنتملا تائالولا

 برحلا هذه نا .اهئاضعا نيب ةقرفلاو ماسقنالا
 ىلا ةيمارلا ؛ليئارتسا» و اكرتما تالواحم نم ةدحاو

 ةرم اكريما باطقتساب زايحنالا مدع ةكرح ضيوقت
 ةيكريمالا ةديصملا ىلا اهبذجو .ناريال ىرخا
 ذزوفنلا هجاوتل ةدعاق نوكتل ؛ةيليئارسالا»
 .طسوالا قرشلا ةقطنم يف يتايفوسلا

 ىلع ةيناربالا  ةبقارعلا برحلا جئاتن نعو

 يسرم داؤف .د مدق طفنلل ةردصملاو ةجتنملا لودلا

 يف لورتبلا جاتنا تالدعم هيف ضرعتسا اماه اثحب

 قافنالا تالدعم كلذكو «برحلا نمز نارداو قارعلا

 راشأو .كبوالا ةمظنم لخاد امهفقوم ىلع كلذ ريثأتو

 طفنلل ةدروتسملا لودلاو ةدحتملا تايالولا نا ىلا

 تءاح دقو :كموالا ةمظنم ميطختل ططخت تناك

 نكي حل انه نم :كلذل ًايسانم ًاخانم قلختل برحلا

 ىكربكلا ةيلامسأرلا لودلا ادبت نا ةفدصلا باب نم

 دحاو: ماع دعي طقنلا قونس ىلع اهترطيس ةداعتسا يف
 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا عالدنا نم

 هتملك يقلي قارعلا يف نماضتلاو ماسلا سلجم سيئر يلع دبع ماصع روتكدلا
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 رمتؤم يف ماعلا نيمالا ىلخيشلا يقوزر رمات ىقلاو
 اهيف داشا ةودنلا ماما ةملك قارعلا ةرصنل مالسلا

 ةمدخ يف و .تانيعبسلا يف ياوفكحلا قارعلا رودب

 برحلا تءاح راطالا اذه ىف .ةيبرعلا ةمالا اباضق

 اياضق نع قارعلا داعباو .ةيقارعلا ةبرجتلا برضل
 مساب هثيدح يلخيشلا رمات لصاوو .ةيبرعلا هتما
 ىلا اعدف برعلا نييداصتقالا داحتال ةماعلا ةنامالا

 يناربالا  ينوبهصلا ؤطاوتلا داعيا حضف

 هلاعلا لودو ةيبنرعلا ةمالا ليقتسم ىلع هرطاخمو

 ةياجحتسالا ناريا ضفر ىلع ءوضلا طيلستو ثلاثلا

 يداصتقا راصح ضرفب ةيلاطملاو .مالسلا تاردابمل

 رهجت يتلا لودلا ىلع طغضلاو يناردالا ماظنلا ىلع

 ةيلاطمو .برحلا دما ةلاطا يف مهستو حالسلاب ناربا

 ىلع عازنلا لحو برحلا فقوب ناريا يف مكحلا ماظن
 ىلا طورشملا ريغو لماشلاو لماكلا باحسنالا ساسا

 عيفاوتو ,ىرسالا لدابتو ايلود اهب فرتعملا دودحلا
 2 يف لخدتلا مدعو .ءادتعا مدعو مالبس ةقافتا

 .ةيلخادلا نوؤشلا

 دوهجلا نع يمظن ضيمو . د ةودنلا ماما ثدحتو

 لالخ نم قارعلاو ناريا نيب برحلا ءاهنال ةيمارلا
 نع ىسرملا ءاجر .د ثدحت امك :زايحنالا مدع ةكرح

 يف قارعلاو ناريا نيب برحلا ءاهنال ةيمارلا دوهجلا
 اهضفرو ناربيا تنعت ىلا اضلخو ةدحتملا ممالا

 نمالا سلجمو ةدحتملا ممالا تارارق لكل رركتملا

 اداشاو .لاتقلا فقوي ةبيعشلاو ةيلودلا تامظنملاو

 ىف لوخدلاو لاتقلا فقو ىف بغارلا قارعلا فقومب

 , 1 .مالس تاضوافم

 ىلع هرثاو «يليئارسالا» - يكريمالا فقوملا نعو
 ترب ور يناطيربلا يفحصلا لسرا برحلا رارمتسا
 اهيف للح :ةودنلا ىلا ةزكرمو ةماه ةملك سنفيشس

 رودو قارعلا يف ةيمنتلا ىلع اهريثأتو برحلا داعبا
 .اهيف بيبا لتو نطنشاو

 لامك نانفلا نيبرصملا نينانفلا نع ثدحتو

 يأرلا ريونت يف امهم ارود نفلل نا لاق يذلا نيسح

 ءازا ناربا تنعت حضفو برحلا فقو لجحا نم ماعلا

 قارعلا يف هتوخا عم هنا دكآو .ةيملسلا تاردابملا لك

 .تازغلا ماما نيدماصلا
 نمضتو .ةرهاقلا نايب ردص ةودنلا ماتخ يفو

 : اهزربا هذه ةدع اطاقن

 ىلع ًاصرح ًاروف برحلا فاقيال ةحلملا ةرورضلا
 انامضو :يملاعلا مالسلا ةمدخو نيدليلا ةحلصم

 .نييراحتملا ةيمنتل

 نابكلاو ةدحتملا تايالولا ديوّرت ةنادإ

 .برحلا دما ةلاطال حالسلاب ناردا ينوبهصلا

 نيطسلف بعش لاضن ىلع ايلس برحلا ريثأت

 .ةيبرعلا ةمالاو
 ةدوزملا ةبكريمالا لبطاسالا دشح ةنادإ

 طسوتملا نادلب نما ددهي امم ةيوونلا ةحلسالاب
 .يدنهلا طدحملاو

 ىلا ةيراحتملا تاوقلا باحسنا ىلا ةوعدلا

 .برحلا ىرسا لدايتو اهب فرتعملا ةيلودلا دودحلا

 .برحلا فقو تاردامل قارعلا ةباجتسا ديبات

 .لئامم فقوم ذاختال ناردا ةوعدو

 برحلا فقو ىلا ملاعلا يف ةريخلا ىوقلا لك ةوعد

 ١ .مالسلا لالحاو
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 يروس رعانشو ينال احم عمرخا راوح يف

 اهداعبأ لكي حيلخلا برح ىرن اذكم
 0 دة دس سال يت ا

 يلزرفا راب
 0 وو ون هوو بجو اونا ع

 _راونالا يقشا هتحت بعلب ءاطخ اهتمت زم ذخني نم كنه نك ةنايخ دقيد باك. دمحالا نابلس محا
 0 دل 0

 ع عم اوم يضاملا ةيدحلا ق ةنومشن
 ايبيل ةيجراخ ريزو هيخيكلا روصنم
 ةمظنم لثمم هحلاصم رمعو ,قئاسلا

 ناونع تحت .وكسنوبلا ىف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 اذه عياتن .:اهداعبا لكي جيلخلا برح ىرن اذكشد

 يماحملاو يلزرفلا ,سايلا ذاتسالا عم راوحلا ددعلا

 دمحالا ناميلس دمحا رعاشلاو فورعملا ينانبللا

 هرورم ةصرف امنتغا يذلا .رببكلا يروسلا رعاشلا

 رعشلا ىف سيل ةرملا هذه .هعم ثدحتنل سيرابب
 انلاؤس ناكو .اهرثكا امو ةيبرعلا مومهلا يف امناو
 :لوالا
 يؤ ةسدقم نسا ميكابوحبلا قويفازيالا] ةبقتماا#
 اوقلطا دقف .ةيسرافلا مهعامطا عم ضقانتت .عالسالا
 ءاليركم :ةريضبلا قرتك ىلع لشافلا ريخالا مهنوجم ىلع
 ؟ صقاذتلا اذه كاعما مق م

 هادختسا ,ءالبرك» راعشلا اذه لامعتسا نا
 يف مدختسا هنال يقيقحلا يمالسالا مهفلا نع ديعب
 ءالبركو .نيملسملا نيب ةقرفتلا نم عون داجيا ليبس
 كلم يه لب بهذم ىلع الو دحا ىلع ًاركح تسي
 ةيخيرات ةثداح يهو .هتمرب يمالسالا خيراتل

 ليبس يف بلصلا فقوملا نيملسملا نحن اهنم دمتس
 امهب ءاح نيذللا ءاقنلا نعو قحلا نع عافدل

 هفيرحتل ةلواحمو راعشلا اذهل ةقرس لكو ؛مالسو
 نم عون وه امنا قيمعلا هانعم نعو هلولدم ن

 وو ىو نوزع ملقا قا -
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 يعرافلا ن / ردلا فادها اوكردتل 1141 ماع زاوحلا برع ةراق ةقيش ةقيثو لا و وهجرا

 .ىمرملا اذهلو لولدملا اذهل ةنايخلا
 ءاطسنل ةيسنلاب راعشلا اذه حادختسا نأ امك

 اوسيلو» .يبنلا لا يلاوت يتلا ةيناريالا بوعشلا
 ؛ةماع نوملسملا لب يبنلا نولاوب ندذلا مهدحو

 ماع لكشب يناريالا بناجلا نا راهظا ىلا يمري امنا
 نيذلا مه مهءادعا ناو نيسحلا فص نع ةرايع وه

 .امهريغو ديزيو رمشلا فص يف نوفقي
 لك تلازو اهيلع يضق ةنتفل ظاقيا اذه يفو

 يهو ةيئدبم ةطلاغم نم اهيف ام ىلع ةوالع اهتابيسم
 يف يه برحلا هذه يف اهرارمتساو اهبرح يف ناريا نا
 اهلجا نم ضهن يتلا ءيدابملا ىلع يرتفملا فقوم
 ءيدابملا هذه نورّوزي مهنا مهيفكي الف .نيسحلا
 نا يداقتعا يف .اهتثرو مهنا اضيا نوعّدي امناو
 نا يف نيملسملا ءاملع رابك ىلع اريبك ًابجاو كانه
 ىلاو .تاراعشلا هذه ةروطخو رطخ ىلا اوهيبنب

 هذه هيلا ىمرت يذلا لقالا ىلع قفانملا فدهلا
 ميسقتو دوقحو ةنتف عاقيا ةلؤاحم نم .تاراعشلا
 .مالسالا نع نوكت ام دعبا يه تاباغل نيملسملا

 ميركلا نآرقلا نا ضراع لكشب ولو انه لوقأسو
 ْق داهتحالا زكرم يع دب يذلا ناو ًايبرع هنلأ هلزنا

 ةفغللا هذه نقتيو مسحب نا بجي نيدلا اذه

 ةيبرعلا ةغللاف .اهب ثيدحلاب ٌرتعي ناو ,ةيبرعلا
 ًاضيا كرتشملا مسساقلا يه لاكشالا نم لكشب
 .نيملسملل
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 يحور ريغو ينيد ريغ يملاع أدبم عافتا نا
 .كرتشملا مساقلا يه نوكت ةغل مهنيب اميف نولعجي
 ىلع صرحب نيملسملا ةماما يعدي نم ضعبو فيكف
 هذه ىلع ًادقح ةيبرعلاب ةدحاو ةملكب هوفتي ال نا
 نا بجحيو لولدم اهل ةراشا هذه .اهتما ىلعو ةغللا

 فقي يذلا نا .ًايحطس وا ًاعيرس ًارورم اهيلع ٌرمن ال
 ىندا الب وه هئدايم نع عافدلا فو نيسحلا فص يف
 ةيمالسالا ميقلا نعو ةبورعلا نع عفادي نم كش
 ملاعلا بوعش ىلا اهولمحو برعلا اهب ضهن يتلا
 ناريا فلؤت يتلا بوعشلاو سراف دالب اهتعيلط يفو
 .ًايلاح

 ءالبرك ةلاسر هدحو قارعلل عمتجي اذكهو

 .ددجملا ةسسداقلا فدهو ةيماسلا

 ديدي الف و ادهدذ
 هتبورع نع يىقارعلا لتئاقملا عافدب تدنشا دق تنك 5

 اطاقشنا فدع كدحلا [ةهظمو انتاكماف لوقف: ةيماللسناو
 ؟ هب هريثأتو يبرعلا ثارتلاب يبرعلا يقارعلا

 .ةمكاحلا اهترمزد نارسدا نا ادح احضاو حبصا -

 ذفنت امنا قارعلا ىلع اهناودع ىلع اهرارصابو
 هتاطيطختو هحماطمو ينويهصلا ودعلا ةسايس

 لكو .ةيلايريمالاو ةينويهصلا معد يف رسلا وه اذهو
 © اديحو قارعلا عفادي امنيب .ناريال امهب طبتري نم
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 اذه لثم ىلا يروسلا ماظنلا سيئر عدب مل اذاملو ةلدصإلا ةيحيورلا ههنق نعي دما نعو ةتدورع نع -

 فقوملا اذه يف اديحو قارعلا دحن نا انضُميل هنأو

 .تاموكحو ًادارفا هلمحن يذلا راعلاب انرعشي لب

 هتقاط فزنتستو هندم مدهتو همد لذبي يقارعلاف
 ةيروس يف اعيمج انيمحي نا لجا نم ةيداصتقالا
 يف يبرعلا برغملا ىصقا ىتح تيوكلاو ةيدوعشلاو
 دذه معل هللا ردق ال ترصتنا ول ةيمالظ ةمحش

 .هب خيراتلل دهع ال ثراوكلا نم رصع ةقطنملا
 مسا قالطا داعبا مهفن نا انل نكمي انه نمو

 يا قارعلا اهضوخي يتلا ةكرعملاهذه ةيسداقلا
 يف اندادجا اهلمح يتلا ميقلا لك ىلع اهضوخت
 فص يف دشتحت تناك يتلا ةيمالظلا دض ةيسداقلا
 نا امكو .مويلا يبوعشلاو سمالاب يسوجملا ودعلا
 ةدمنه ضرفل ةكرعم ا هذه اوضوخي مل اندادجا

 ةيناسنالا نع ًاعافد اسانلاو ةيموق ىلع ةيموق

 وزغلاو تارماؤملا دض اهقالخاو اهتراضحب
 انفقوم سفن يف يه مويلا انتيسداق كلذكف .يسوجملا
 ةيموق ةيبرعلا ةيموقلا نا .يخيراتلا يثارتلا
 نيب تواسو اهتالاجم لكب ةراضحلا تلمح ةيناسنا
 ةملكلا تقلطنا ةيبرعلا انتغلبو دارفالاو ممالا

 .(ىوقتلاب الا يينجا ىلع ييرعل لضف ال) ةدلاخلا
 الا ةيمها ةيا انسفنال يطعن ال ةيبرع ةمآك اننا يا
 لامجو ريخ نم نيرخآلل هميدقن عيطتسن ام
 نيرخآلا سوفن يف هريثن نا عيطتسن امو ,ةداعسو
 يوتحت عبطلابو .ةريخلا ةيناسنالا ميقلا هذه نم
 وهو ,رخآلا ىنعملا ىلع اهانركذ يتلا ةدلاخلا ةملكلا
 نم مهل رفوتي امب الإ انيلع نيرخآلل لضف ال هنا
 نحنو اضيا فسؤمل هناو .ةيناسنالاو ةيحورلا ميقلا
 دجن نا ةيميمصلا ةيبرعلا انثدابيم نم قلطنن
 نورجي ةددعتم ىرخا تايموق نم انل ًاناوخا
 ىلا :ةلطابلا يواعدلاو فييرتلاو نيوزنلاو باهرألاب
 ةعشا اهنم اوسبتقا يتلا ةمالا ىلع ًابرح اونوكي نا
 دوجو عارص يف فقوملا اذه ةروطخ يف ديزيو .ىدهلا
 اهلا ةجدتلا قاومت يذلا ينويهنحلا قدعلا جم
 نم عفادب هناو .نونلاحلا نارا ماك هنلا يمري

 ةيناربالا بوعشلا مد ىرجي نا انفسؤمل انتيئاسنا
 نيقفانملا اوناكو ةروثلا اوقرس ماكح ءاوه ال ةمدخ
 ديزم ال امي نآرقلا مهلاثما ىلاو مهيلا راشا نيذلا
 ةيناربالا بوعشلا نآبي ةريسبك انتقثو .هيلع

 نمد فصعتسو ٠ .ةقيقحلا هذه ىلع ظقيتستس

 ليبقو ًايصخش انا ترذح دقو مهتاردقم ىلع اولوتسا

 يلوتسيو فرحنت نا نم ناريا يف ةروثلا راصتنا
 ىرخا تاردذحت نمض تلق ذا نوقفانملا اهنلع

 : (الييو قافنلا هحئاسل ىعرم)

 ا رهيقو, قع ىذلا ىمالسالا ةمقلا ريمكؤم ىلإ .لقتتنلا اه
 نع عافدلل هدادعتسا ىيروسلا سيئرلا حرط ثيح

 كيأر امف ةيقارع يضارا ناريا تمض لاح يف قارعلا

 ؟ لوقلا اذهب
 ةقفسلف عيسوتلاو مضلاو لالتحالا ةفسلف -

 ىلع بعل يهو .ةاساملاو دجلا عضوم ف ةيهال ةثباع
 ال يك ةيلوؤسم الو ةفخ لكي برهتلا هادؤم ظافلالا

 ةقداص ةهباجم رومالا ةهباحم نم كلذ ريغ لوقن

 عادي نا يروسلا ماظنلا نم ةديرد يدلاو م
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 ةلئازلا نيفلا نوظقوم نومسازيالا-: دمحألا قافتلس محا

 ةيرظنلا بسح لالتحا درجم رمالا دعي ملو
 ىلا لب هنع عافد ىلا ةجاحبي سيل قارعلاو .ةريهشلا

 فقوملا نا تِيَحِب :هنعدهربش يرؤنملا ماظنلا فكم نإ
 يسادسلا ريبعتلا بسح ؛«قاروالا طلخ» دق يىديسالا

 ناميالا فاعضو نوددرتملا ضرعو لوادتملا
 يروسلا ماظنلا فقوم لابحلا ىلع نوبعاللاو
 مهتاروانم حربس ىلع اهءارو نوبيعلي ةراستس
 ةفرصنم راظنالا نا ىلا نينئمطم ًانايحا مهتارمؤمو
 نا .ةراتسلا ماما وه يذلا ناولهبلا ىلا اهتدلكب
 نل نالوجلا نع عافدلل ةيمحلا هسفن يف دجد ال يذلا

 برسعلا نطو ناك ناو .ةرصيلا يف لاثقلل بيست كبش

 ةرم انل هدقي ايلاح يروسلا ماظنلا سيئرو . .ادحاو

 نا دعب برحلا عيسوت دض هنا ىلع هسفن ةديدج
 ىلا لقتنا عقو نا املف .عقي نا لبق لالتحالا دض ناك
 ىلع ايصخش اناو .عيسوتللو .مضلل هئادع ةلحرم

 امو عسوتلاو عيسوتلاو مضلا عقو ول هنا نم ةقث
 .ديدج بولسال هّنادع نع انثدحب فوسف كلذ همشا

 نا ىلا فورظلا هترطضا ول لب يناريا وا ينويهص
 ةيموقاللا هفقاومل اضقان وديد افقوم لذلختم

 يف دامرلل اًرذآلا كلذ نوكي نلف ةيلاحلا ةيناسنااللاو

 ٍِق اهديجب ينلا تاروانملا نم اعون الإاو .نورعلا

 ثيدح ىلا دوعا نا يل لهو بيدرختلاو ميدهتلا ناديم

 ذإ ةيتيوكلا سبقلا ىلا ريخالا يروسلا سيئرلا
 رمتؤملا مايق ةيناكما نع ريرحتلا سيئر هلأس امدنع
 ىلا دمع برحلا فاقيال ةيلمع ةوطخب يمالسالا
 .اهساسسا يف ةيبرع ةيموق ةلكشملا نأب عطنتلا
 يبرع ةمق رمتؤم ىلا ةلأسملا در عبطلاب وه فدهلاو
 تاروانم نم دبالو هداقعنال ٌاليوط ديهمتلا نم دبال
 ةيداملا حابرالا ينجيل يروسلا ماظنلا سيئر
 نم بولطملا وه اذهو ؛همكح ناكرالو هل ةيصخشلا

 .رمتؤملا

 فدهي- ةيموقلاو ةدحولا نع ثدحتي مادام _رمتؤملا
 تمدخ اهنآب فرتعا نا قيس يتلا برحلا هذه فقو
 .طقف ةدحتملا تايالولاو :ليئارسا» مدختو

 برح ثحيبت الثل يبرع ةمق رمتؤم يا لطعي
 لوقي يمالبسا ةمق رمتؤم دقعني امدنعو .جيلخلا

 كيتكلايد ياف .ةيبرع ةيموق ةيضق جيلخلا برح
 ؟ رهاب

 هذه فاقيال مالكلاب ىتح عدي نل نآلا ىتخ هنا
 هناو .نييناريالا حاورا ىلع اصرح ولو برحلا
 عاطقلاو ةفضلا لالقحا  ةطاسبب  رربي هتايرظنب
 دقو .مضلا «ليئارسا» نلعت ال نا مهملا .نانبلو
 لهو .ديدهتلا به ذ نيآف نالوجحلا يف انيار امك هتنلعا

 ىلع اركو ودعلا مامأ ارف هم ماظنلا ببصنت ناك

 .تابكبملا تاكحضملا يه كلت .قيقشلا

 موهسملا رمفلا

 ًاديدج ًامعد دعي ةيبرعلا ةحاسلا ىلا ريصم ةدوع ©
 لولا نقي .كاضارتما قم كولا ىيرسلا فقؤملا
 بماك ةيقافتاب ريصم طايترا رارمتسا بيسي ةيبرعلا
 ؟ كلذي كبار امف :ةينابكلا ديشتد

 تدسح ديفيد بماك تايقافتا نا يف كش نم ام

 ةردقللو ةنيرعلا ةماركلل يداعملا ينايخلا فقوملا

 اذهك ةأجف قثيني مل ديقند بماك نكلو .ةينرعلا

 دقل .ةيبرعلا ةدتئاملا ىلع ازهاج .مومسملا رطفلا

 ىلا هتزربا ىتح ةمظناو فقاومو فورظ تفلاحت

 ثرذ - كرابم ينيسح ةسائرب  رصمو .دوجولا زيح
 لقالا ىلع  ًافرط نا نيح يف اهيف اهل دي الو ةكرتلا هذه

 ديق ىلع لاز ام تايقافتالا هذه ىلا عفد وا مهسا
 نيمئاقلا ةدعاسم نم دسالو . مزمار يلقو يحلا

 ىلع  ىربكلا ةقيقشلا  رضم يف رومالا ىلع
 .اضيا اهراع نمو تادقافتالا هذه دودق نم صلختلا

 هوطخ لك عجشن نا ريهامجو لودكو ةماك انيلعو
 هذه نم صلختلا هاجتاب رصم ف مكحلا اهوطخي
 عيضولا ءارو كش الب ناك رصم بايغ نا .تايقافتالا
 يتلا ةيوسأملا ةلاحلاو .هيلا انلصو يذلا روهدتملا

 ندلو ءرصم لزعل :ديفيد بماك» تدجو دقل .انمزالت
 دق وجلا نا كلذ دعب نوملعي اوناك اهودجوا نيذلا
 قارعلا ىلع يناربالا ناودعلا دعي ةصاخ - الخ

 «بماكلا» ةميرج ودبت ام بكتري فوس نمل_ قيقشلا
 .ىمظعلا ةيهادلا ماما اهسفقن نم ةلجخ ةدهاد هيدل

 ةققاو ةنرتم ىطخب نآلا ريست رصم نا يبأر يفو
 ليباقع نم يلعفلا صلختلا ليبس يف ةحضاو

 لودلا نم ريثكلا نا اضيا يبأر يو :«بماكلا»

 فقوملا نا تكردا دقو ةقيقحلا هزه تعو دق ةيبرعلا

 تدعاسمو قيقشلا بناج ِق فوقولا وه حبحصلا

 ابعأب ضوهنلا نم هرودب وه نكمتي يك هتنحم يف
 1 ؛يملاعلاو يبرعلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةنضقلا

 دسيل اهنكلو .راعو ةنايخ ديفيد بماك تايقافنتا
 دصي نم كانهف :ديحولا راعلاو ةديحولا ةنايخلا
 اودالا ىقشا هتحت بعلي ًءاطغ اهتميتش نم
 فوملا اذه لكم نا دقتعاو .ادلودو ايبرعو ابلخاد

 .ًاحوضفم حبصا دق
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 اندض ةينويبملا ةكرم خا هجو : يزوفلا للا
 ةعيلطلا» تقثلا تاراوحلا هذه ةنتاهن فو

 اذه ناكو يلزرفلا سايلا ينانبللا يماحملا «ةيبرغلا
 : ثيدحلا

 يف ةيقارعلا تاوقلا هتزرحا يذلا قحاسلا راصتنالا
 ةقاوجلا برعلا ف موج [ةطعتم وك دق ةريهبلا قرف

 كرظن ههجبو نم :عارضلا اذه ةعيبط يه افق. ةيناريالا

 ؟ ماحمك
 مل ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا نا ءرملا ظحالب

 بعشلا تاعاطق نم ريثكلا ىدل سيل :ًامامت مهفت
 تادادقلا ضعب ىدل ًاضيا امناو ةعيساولا يبرعلا

 .ةيسايسلاو ةيركفلا ةيبرعلا
 قوفت لوقا ال .ةيمها تاذ ىرظنب برحلا هزهف

 لوقا امناو .«ىليئارسالا»  يبرعلا عارصلا ةيمها
 يه وأ «يليئارسالا»  يبرعلا ع نسا سما قت
 نايكلاف .هسفن ١يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا

 نطولا بلق قارتخا نع زجع نا دعب ينويهصلا
 ةفورعم ةرماؤمب عاطتسا نكي ناو ءايسفن يبرعلا
 ىضم دعب هنكلو ءىبرعلا نظولا لخاد هنابك ةماقا
 نطولا يف هل ناكم ال نا فشتكا نينسلا تارشع
 ديدج ينويهص ناودع لك نا رابتعاب .يبرعلا
 دوجولا ضفر يف ةيبرعلا ةمالا فطاوع شيجب
 نوكي نا اليحتسم هدوجو لعجي لب ينويهصلا
 مالحا هعم ققحتت نا ليحتسيؤو . ايعييط

 ةروطخ يتأآت اذه نم .ةعساولا ىربكلا ةينودهصلا

 هذه ةروطخ يتنات ,يسرافلا ييرعلا ع ارصلا

 ةكرغمل رخآ هجو اهنا نإ .نارداو قارغلا هع
 .ةييرعلا ةمالا دضو ةبورعلا دض ةينويهصلا

 ًايسفن لخدت نا عيطتست ال ًاذا ةينويهصلا
 نم مها وهو ٠ ءيبرعلا دلاعلا بلق ىلا ًايونعمو

 فسالا عم تعاطتسا ن ناردا امندب ,يسايسلا اهلوخد

 ىلع يلطنتو لخدت نا رييغتلا مايا لئاوا يف ديدشلا
 مهنا ضرتفي نم ًاصوصخو .برعلا نم نيريثكلا
 قارشتسا ىلع نورداق ةيسايسو ةيركف تادايق
 ةيفرح سيلو .رومالا ءارو ام ةيؤرو لبقتسملا
 .طقف صوصنلاو رومالا

 ىلا ةضيرع ناتسيرع ةداق مدق ١5157 ماع يفف

 ةيبحانلا هذه اهبف اوسمال ةيسرعلا لودلا ةعماج
 «تسمط ةيحانلا هذه نكلو . حوضوو ةحارص لكي

 اهقح طعن ملو ةينيمخلا ةجوملا دم ءانثا فسالا عم

 رشنلاو غيلبتلاو غلبتلاو ريثأتلاو رثاآلا نم
 .راشتنالاو

 سيرفلا نيبو اننيب عارضلا نا زاوحالا برع لاق

 نل ماع ةئام اوقب ول مهنال ةنياهصلا نم رطخا وه
 بيوذت الو ؛.برعلاب جامدنالا نوعيطتس

 كلذ نوعيطتسي سرفلا امنيب :ةييرعلا ةيصخشلا

 .لماع نم رثكا بسب جاوزلاو طالتخالا قيرط نع
 معد ىلا «ليتارسا» و ةينويهصلا ترداب كلذل

 يذلا ناودعلا لئاسو لكب مهتدوزو هناوعاو ينيمح
 ةقفض ىلع انه زكرن نكلو .قارعلا دض لمعتسا
 انظحال دقل .ةدحتملا تايالولا عم ةحيضفلا حالسلا

 ضوخت يتلا يه «ليئارعسا» نأب عبتتم لك ظحال امك
 :ناريا بناج ىلا بسحف ايونعم ال ايدام برحلا
 ةريخالا ةكرعملاو 1185 و ١938 كراعم ىف ةصاخو

 11711 نور مما: - 965

 اهلها لتقي سدقلا ررجت ال : يلرقلا' نمايلا

 نا ًاحضاو ناك .اهنع ثيدحلا ددصي نآلا نحن ىتلا
 هذه يف تلمعتسا ايجولونكتلا نم ًائيش ةمث
 ليلضتلا أدب انهو .ناريال ةرفوتم نكت مل بورحلا
 نويعلا يف دامرلا رذل ايروكو نيصلا ةكراشمب
 ةمالل رشادملا ودعلا :ليثئارسا» نع ةهبشلا داعباو

 ينويهصلا نايكلا لعج يتلا اكريما نعو ةيبرعلا
 دض ةرذقلا اهتيلمع يف ضيضحلا يف اهتعمس
 .قارعلا

 قدصا فيسلا :١ ىبرعلا رعاشلا لوقت امك نكلو

 ريهطتب ىقارعلا رصنلا ءاج دقل .بتكلا نم ءابنا
 هالحا لك ًايذكم نيناريالا ةازغلا نم ةرصبلا طيحم
 ىضرملا ضعب مالحاو ةينويهصلا مالحاو ؛ليئارسا»
 مهبولق دقحلا تاواشغ يلحفت نيذلا برعلا نم

 قارعلا ددهي ال يذلا رطخلا نورصبي الف مهنويعو
 ,طقف ارداع الوق سيل اذهو هتمرب يبرعلا نابكلا لد

 .ةفسؤموة رو ةقيقتعةنا

 مالا. قيثاومل ًامامتها ًاموي رعُي مل يناريالا ماظنلا
 7 ةييروعلاو ةيمالسالا تارمتؤملا تارارقلو ةدحتملا

 ؟ حاظنلا اذه ع درت هيلود نيناوق دحوت

 ةردقلا نع اهيف ربعأل ةصرفلا هذه منتغا
 يفو كراعملا يف ترهظ يتلا ةعئارلا ةيلاتقلا ةيقارعلا
 .نددنعملا رحدو دومصلا

 مهنع قارعلا عفادب نيذلا برعلا نا ركذتنو ركذن
 ىلع بولطملاو يفاكلا نوعلا ميدقت ىلا اوردابي مل
 .يبرعلا ناسنالا لجال ةيقارعلا ةيحضتلا ىوتسم

 تيتا قارعلا نال :ةيركسعلا ةيحانلا طقف دصقا الو
 نيعاص عاصلا در ىلع رداق نم رثكأو رداق هنا

 ةيحانشلا بناج ىلا نكلو .يناريالا يدتعملل

 اهيف مهلك برعلا نواعتي نا بجي يتلا ةيركسعلا
 نع ثدحتا .مهسفنا نع اعافدو قارعلل امعد

 برعغلا نيماحملا دحا ينأل امدرؤو . ىرخالا تاعاطقلا

 مل برعلا تارمتؤم نا لوقا .برحلا هذهل نيعبتتملا
 ام ةدلودلا فارعالاو نيناوقلل ناريا تافلاخم طعت

 .مامتها نم ىطعت نا بجي
 يف عامتجال ةذعلا نودعي برعلا نوماحملاف

 ةيمالسالا ةمقلا عامتجا ناكم سفن يفو تيوكلا
 تءاساو تناشها ناريا نا فدك اندأر دقو ةسماخلا

 ىتشب اهل تضرعتو تيوكلا يف ةعمتجملا لودلل
 تاررقم لك تضفرو ءالعتسالاو فلصلا فونص

 ناجللاو يعاسملا اهلبق نم تضفر امك ةمقلا

 نيناوقلا لكب طئاحلا ضرع تبرضو ةديمحلا
 .ةيلودلا

 لودج ىلع .ةظحللا هذه ذنمو .عضا اذه نم

 .تاءادتعالاو تافلاخملا هذه نيماحملا رمتؤم لامعا

 لودج دونب عيمج يف ثحبلا لجؤي نا بلطاو لب
 ةرمل ولو فورظلا ىوتسم ىلع دقعني ناو هلامعا
 رئاس لقنب ؛ةنهارلا عاضوالل ًارظن .موقيو .ةدحاو
 :مامتهالا نم ةيناثلا ةجردلا ىلا رمتؤملا تافلمو دونب

 ةيبرعلا ضرالا ىلع ةيناربالا تاءادتعالا ىلع زكريو
 .ةيلودلا نيناوقلا لكب طئاحلا ضرع ناريا برضو

 مهنآف ةرملا هذه كلذ برعلا ءالمزلا لعف ول

 هذه يناما عم نويواجتم مهنا كشاليب نونهربي
 هتدانسو نوناقلل ةاشحك ينطولا مهبجاو عمو ةمالا

 .ةيبرعلا ضرالا ىلع

 اهلها لئقب سدقلا ررحت ١
 ةيسراف تامجه نم قارعلا يف انبعش ضرعتي ام ا
 ةلصلا يش امف نانبل يق ةمزالا يف دعاصت ةرشايم هلباقت

 ؟ نييبرعلا نيرطقلا يف ثدحي ام نيب :مكرظن يف
 ةمالا ةكرعم نيب ح وضولا ةديدش ةلص كانه

 نم نانيل يف يرجي ام نيبو ةرصبلا يف ةيبرعلا
 ما ناك ًاينانبل يبرعلا ناسنالا ىلع حيرص ناودع
 دب ىلع ريمدنو لتق تايلمعل ضرعتب . ءاينبطسلف

 اهنا .برعلا طش يف برحلاب موقت يتلا اهسفن ىوقلا
 .نارداو «لدئارساب

 نيذلا مهو :ةينودهصلا مهمعدت ناردا ءالصمع نا

 ةرهاظم عشبا يف اديص يف ينانبللا ملعلا اوقرح
 ةرفنم ةيجمه ةرهاظت عشبأب سوفنلا اهنم زئمشت
 بعشلا ىلع اهنونشي يتلا ةيجمهلا برحلا يف كلذكو
 دض برحلا نا .هتاميخم يف ينيطسلفلا

 :هناوعاو يديغحتل ةحيضف ريكا يه نيينيطسلفلا

 مهناو ةينويهصلا دض مهناب ًاخارص ايندلا اوألم دقف
 اوناك اذا لعءاستا ينا .سدقلا نوررحي فويس

 لهال ؟ سدقلا نوطعيس نملف اذه اقح نوديري
 ريرحت دري نم .ايدوبمك ما دنهلا ما اوغاراكين
 يف نيطسلف لها حبذب ال اهلها حبذي ال سدقلا
 اهلها اهيلا دوعي نا لجا نم اهزرحن لب .مهتاميخم
 ام اذه :نحن هديرن ام اذه .نوينيطسلفلا برعلا

 يسمحلا قطنخم نكلو .قطنملاو ريمضلا هيلمي

 قارعلا يف ال يبرعلا ناسنالل داعم هنال فلتخي
 تحتو ضرا لك ىلعو كلذك نانبل يف امناو .بسحف
 .عامس لك

 يعفارلا ةئيز

 ؟ قه _١1ة41 طابش ١54 - ١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 " ينويزفلت جمانرب نمدعبا 0
 . لافجاوتت ٍنارططو نبا

 0 نارهطف' .ةينارمآلا ةيناملالا تاقالعلا لوح موخت تالؤاستو. كوكش 1

 جحيحضلا نم مغرلاب نوي عم اهفالخ يف ادييعب بهذت نا عيطتست

 حل :يناملالا :نويزفلتلا' هفدق دهشم بابقعا ٍِق ىلابعت يذلا يناربالا 7 0

 يف ينيمحلا ره ذا .اديهم ناريا ربع 5407 را عدرا يوسع قرا

 : 3 .. ةيئاسن اناث يدترب

 طوطخلا قف نوفظوملاو .جاجتحالا ىلا عراس ةيبرغلا ايناملا يف يناريالا ريفسلا ١

 ...نيينازبا نييشاموليد تذعبا نارهطو .لمعلا نع اوفقوت ةيناربالا ةيوجلا
 56 امد ,ةيبرغلا ايتاملا يف مالعإلا نا يناردالا ريفسلا ٍتغلبا امدنع ءوذهب تدر نود و ؛

 1 يف هةيرح لماكب عتمتيو .ةيمسرلا ةيموكحلا تارادالا نع لكتسم نويزفلتلا هيف م

 : 0 ...ملاعلا ف ةحورطملا اباضقلا لوانت

 : نارهط نيب مادص هقببس ذا هعون نم لوالا سل ما دخلا !ذه نا .هركذ زددحلا

 ريقنسلا دعيتسن اذهل يسامولبد قزأم ىلا روطتب مل هنكلا .اهسقن تايساللا امورو

  نكل ..اهعاظقنا دح ىلا .ايناملاو نارا نيد تاقالعلا روهدتت نا .ناربإ يف يناملالا .
 ٠ . ةيراجتلا تالدابملاو . .نانبل يف نافوطخم نانطاوم ةيبرغلا ايناملالف . ةريدك ةبعللا

 هذه زيوطت يناربالا ماظنلا لمايو :ةديشو ىلعح ُِق مادسقتت ؛نارهطو نوم نيد.

 ةدحتملا تامالولاو نارما نبدا عشوا ارود ادناملا بعلت نا: لمان امك تاقالعلا

 . يناجتسفر ةرئاط دئاق .لابتغا .ةيلمع ردتعت اضيا انناملا نكلا ةشرغلا .طورواو .

 اهمضهت.نا عبطتست ال ةلأسم :نود ىلا. مث ٠ .دادقب ىلا :رف دق ناك يذلا ةصاخلا :

 ْ ىحلا تاقالعلا حطس ىلع تفطو تاديقعتلا هذه تمكارت دقو . ةيناملإلا ةموكحلا 1

 010 قزام ىلا لوجتيسا هنأ |. نيبقارملا ضعب دقتعي .انلغم ًايسامولبد راو دهبشتا

 | امور ت تيغن- ناريا لوصف
 ١ ؟ شاول ايباطيإ تفضر لها

 ش .اهارتشا دق ناك يتلا ناسلا نم ددع ميلست ةيلاطيالل ةموكشلا تع كب 00

 امنا .بسحو لودلا نيد يراجتلا لماعتلا لوصال اقرخ لكشبال ؛قارعلا 8 13

 ' يف ايموي لعافتت لازت ال يتلا ,تيغ . ناريا» نم ودب ام. ىلع ءزج وه 00 01
 عقو ادلاطيا نم نفسلا ءارش دقعف . ينودهصلا نايكلاو نارياو ةدحتملا تانالولا :

 ْ مدل رت ايلاطفا 0 ةدلملا ماك دادس  قايخل .تاونس لبق

 ”.اهيلع بجوتملا 0
 . 7 اهلا ةقالع 0 فقوملا اذه .ذاختا ىلا ةيلاطنالا ةيويحلا تعفد يتلا بابشالا ]
 01 فقوملا نا ًاصوصخ.. ةيفخم قئافاح كانه نأ .دئال د! .ينوناقلاو يراجتلا دقعلاب 00

 .ناريأ ىلا «يليئارسالا» - يكريمالا جالسلا ميلست ةحيضف باقعا يف يتأي يلاطيالا 007
 ” .تامولعملا هفعت مل يذلا يلاظنالا فقوملا ريسفتل ةيفاك اهدحو ؛تبغ

 . ايلاطيا ءئناوم ضعب مادختسا نع وأ .٠ ناربا ىلا حالسلا نم تاقفص ٍبيرست نع ' ْ

 وه ةلأسيملا هذهل ةيساسالا ةيفلخلا ناف كلذلو .نارهط ىلا يكريمالا حالسلا نحشل

 تبغ - ناربا١.و .'

 لحم يف ةح بسحب قوس قارعلا نا ا ناري ىلا يلاطبالا رايحنالا 1

 3 .ةنضقلا 0 .امور .تناج 0 و هيناح - ىلودلا نوناقلا نا ان املاظ“ ءةيلود :
 - تقولا يف .دقعلا اذه لثم ديمجت ىلع ةرداق ةيكريمالا طوغضلا نا املاط ةيسايسس .

 .جالسلاب اهدنوزتنو نارهطب لاصتالاب ب :بيشا لتو نطنشاو هيف رمتسن يذلا"

 ٌْ ْ ةيدوياقلا لولجلا هل دحب :فيك قارعلا فرعي يلاطببالا دييمحتلاو

 ذختت نا لوقعملا ريغ نم ذإ .يبرعلا فقوملاب ًاقلعتم ىقبي هنكل . :ةيسامولبدلاو '
 0 ينوناك رزبم يا نود نم يالا فقوملا اذه لثم ةدحتملا تانالولا دعب ايلاطبا
 :ةيلاطيإلا  ةيبرعلا تاقالعلا جترتالو

 ظ 0 نعل هئاقشا نع ةباين تاونس. عبس برجلا ضاخ يذلا قارعلا ناك اذإو

 1  ةسايسلا نم قلقلاب نورعشي اواي مهلك برعلا ناف. بئاطيو رماني نا نود.
 : :.ةيكرتمالا

 : 42 هنومدقتلام لقا وو :نفاضخلاب برعلا بلاطي نأ. قارعلا قح نم سيلا ٍ ٠

 يع .ناربا: ةحيضف نا اوفشتكيل .ةدندح تاحافم نم برعلا رظتني انام

 000 اجارفا تسيل امناو .ةينيفارسا ٠١ - ةيخيمالا ةيجيتارتسالاب قلعتت ةلأسم
 : 5 0 مهتما دوجوو مهدوجو ٍلاطت اهنأل ع

 0 تنظام اذا: .اعورإ ءيطختو :هقوقح درتسم نأ قارعلا عيطتسم :لابح ياىع
 اهققوم قف ترمتسا اذإ ١ عمو قال ىلع » اهل ةيبرعلا ةعطاقملا نم علستس اهنا ٠

 ئ قالا نم م وربما ريغو 0



 رتثا دداعتا ءاح دق قيدص ديقعلا 0

 لخاد ةفيدنعلا تافالخلا نم ةلسلس 1

 : 6 ١ و ا رار جاتسوإ د

 : 5-لا

 عجارتو داع .ابيرق جرخي فوس تيو..([
 .«:هرمآ ريدتب نا طالبنح ىلع نأ ٠ انلعم

 تيو نأ حجرت رداضملا مظعم نا ًاملع
 : .ةدروسلا تارباشملا ىدل رجدحم 5

 . ةيوجلا ةوفلا نها رارف
 يتلا : ؛ةريحلا ل ٌنارنأ» ةرشن تدافا

 ١ ىلح يدهاجم» ةمظنم اهرديصت

 قياسلا :ةناوجلا ةوقلا رمآ نا ةيضراعملا |

 ةريشنلا تفاضاو . ةنارالا تاطليسلا

 ىدياع ديقعلاو قيدص دنقعلا نا لوقت

 دعب اًرف دق .ةيوجلا وقل ناكر سيئر |

 :امهلاقتعال ٠

 : ١ نيبارلا ىلا ىؤخر ايف
 ١ ما .يوجر دولعسم ذيسلا هجو

 فصق نع فقوشتلاب يقارعلا راربقلا |
 ,ةيناربالا بوعشلا ىلا ةلاسر .نادملاب ئ

 ل رصملا ديجولا فرظلا نا اهيف ادكؤم ..| ٠١

 ةيروسلا. تاوقلا ن :

 0 ددعا مدع 5 تراعا

 ةييبرفم ةهف
1 0 سنوتلا او لذبتإ كانك

 ريع 

 بردو اهبيلويرئاوونلا ةنهدل عمتجت

 تاناولا قلك ىولخما حلاخصن ج6

 8 ”يلازغلا

 نيستا ةعردلا لع دكؤد كلذ لك ٠

 || نيتعت يتلاو .ينيمخ ماظن عبطت ينلاب
 1 الهدا يذلا هايشلا مكح ةعزنلا ارارمتسسا 5

 4 ةعيرش ةبسن لواجو» ,ةليلو ةلمل فلأ»

 "1 ا دنت هن

 نا دقتعملا نمو .ايئاتيرومو سنوتو.
 يسرت فوس اهداقعنا لاح ف ةمقلا هذه

 ,برغملا لود نييةديدج تاقالع

 تاعوضوملا ةحلاعم ماما لاجملا حسفتو
 عازنلا عوضوم اهيف امي :ةكئاشلا .

 .رئازجلاو برغملا نيب ءارحضلا لوح .

 . سكنوملا اح

 / طايبش 7١4 يفق ةيبرعلا ةرايضحلا ىلع
 ديسلا قسكنويلا رسبذدم منقي نياربف

 الاقتحا يناربالا دفولا عمت ٠ ,. ويصأ راتجم

 ةماعلا ءافوبيلج ماعلا“ ١ رورم ويركب

 0 تعبدا دوف 2 ناريا تناكو:

 ل ةيسرافإ نيناوق ىلا يبارومح

 .. نيدسلا :تانمد اهدعب

 تاءاعدالا وبما ديسلا 0

 !:ةيبوروالا

 | . مادختسنا زازمتساب .ن
 طولا ذه ' قاقث ناودعل ةلدسو جا رسباتم

 ناريا جرهي رغا رارف
 اهات نم نا مغر ؛ندلا بزي فقوي يخالا قارعلا رارق انتجرقي مل |

 .مالسلا دعوم بيرقتو ءبرحلا فقو يف مهست نا
 هناو :ةيناسنالا يغاودلل بيجتسي هنا قارعلا تبثي ىرخا ةرم [

 اهبلع يىلالملا ضرف يتلا ةيناربالا ريهامجلا بيدجت قو مالسلا َّق بغار

 .ثراوكلاو تالدولا .اضرف برحلا

 ةدارق لظ نا دعب :ةيئاريالا ندملا فصق ىلع لبق نم قارعلا مغرا دقل
 عفادملاب ةيقارعلا ندملاو ةرصدلا ناريبا فصق ىلع درلا ضفرن رهشا ةتس

 المحتم رذنيو رذحيو ءضرا - ضرا خيراوصي دادغبو .ةليقتلا
 ةينايسنالا تاءادن ىلا ينيمخلا ماظن بجتسي مل املو .ريصب تايحضتلا

 ةيلودلا تامظنملا تاءادن ىلا الو . برحلا تاليو نييثدملا بينحجتل

 .يدتعملا عدرل .هننطاوم نع عافدلا نم ادب قارعلا دجيب مل .ةيناسنالا

 .نييندملا فصق نع عانتمالا ىلع هماغراو

 ةداحتسا .ديدجلا هرارق ذختا امدنع .قارعلا طرتشي نا يعيبط
 رذحم نا يدددطو .رارقلا اهنم قلطنا ىنلا تاس رع اولا لا ىدتعملا

 ريغ رارقلا ريتعي ناو ,ندملا برح فقول كاهتنا لك ىلع فثعب درلا نم

 ةيقارعلا ض > رالا ىلع ديدح ناؤدع ىاب ناريا تماقام اذإ لوعفملا يراس

 برحلاو ندملا برح نيد .مويلا دعب :لصف الق .ةيلودلا دودحلاو

 8 امجسنم اديدج افقوم نارهط ذختت نا امأف .اهنساسا نم ةيناودعلا'

 نياسح مادص سينرلا اهيلعا يننلا ةسمخلا ءىدادملاو ىف ودلا نوناقلا

 خضري ىتح برحلا رمتست نا اماو ,مئادو لداعو لفاش مالس ىلا وغدنو
 لل

 فادهالاو :ةيركبسعفلا دوشحلاو فادهالا هرارق ْق قارتعلا ىتتتس

 يبرحلا دوهحملاب ةرشابملا ريغ قا ةرشابملا ةلصلا تاز قا ا

 ٍ يناردالا يناودعلا

 راتهتساو .ةيشحو نم هنع فرع اهب ينيمخ ماظن بيجتسي له نكلو
 ؟ ةيناريالا ريهامجلا نم نيبالملا ةايحب هثارتكا مدعو .ةيناسنالا ميقلاب

 .ةرصدلا ىلع ريخالا هموجه يمجرلا يماإلظلا ماظنلا اذه أدب امدنع

 .هيوعش ريهامج للمتب رعشو .ةيناريالا ندملا فصق نم هقيض دتشاو
 برح فقول ةيلودلا تامظنملاو تاسسؤملا ىلا هتاتاغتساو هتاءادن هجو

 5 1 دملسلا 00 كلت تاءادم ضفر هناو اهدا لا هنأ 6 ,ناملا

 18 هناو .دحا لك عضو سبل هنأ هلك ملاعلا ينممح ا دوع قل

 ةيسانم لك لغتسي هناو .يجمه لمع يا نع عروتي الو .دعوب طبنري
 .اهئاننا نم فولالا تاثم ةايح باسح ىلع ولو هنوعض عادخل

 . ةرختيو .هيوعش هاجت ىلالملا ماظن جرحيس ندملا برح قارعلا فقو

 .قارعلا دض اهتراثال اهلغتسي ةحبار ةقرو

 .ةديدجلا السلا ةردانم خاما لاحملا حسب نل هنا نظلا بلغا

 يناولح دحام

 ا ٠0 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا ١  8طابش؟ /41ة١



 0 ا وو ةكن دنح فل 17 ا. 1 لا

 نارهط ىل ةينامالا ةحلسالاة رمابرابكا تالف
 ةاتستس> لااا تحسس <

 نومشتي رضخلاو نويكارتشالا

 وا هد اصل ل

 يدعسلا ديعس . دب” علو

 هدكؤم كار موجهل ةضرعم ليتيرك ناد ل

 رخاؤا ”ةيداحتالا ةنناملالا تالسصاوملا 5

 اهرجا ةيناملا لقن ةرخاب لتيركو .مرصنملا عويببسالا

 وهو ةيكرامنادلا روزروك ةكرش بحاص نسلواب
 ريمدتلاو توملا ةحلسا ةراجت يف هعولضب فورعملا
 نارهط ىف تادآلا ماظن عم

 ةحلتسال (أن تارا م حو فمي رع دسم

 ١9417 ظابش ١578-75 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 ةهرخملا ةراجتلا عيهتتي لوك هب
 اس7 وسل و ع 585 + د دوس د ظ”ش*-6

 ةحلسالاب ينيمخ ماظن ديوزت فاقياب لطم نورهاظتب ةيبرغا ياما ف نينار
 0-0 وا و ا ةرلاا ا ا

 اهتلومحو لتيرك نا لوقت اذه ةدكؤملا تاانقولعللا

 وحن اهقيرط يف تناك :نط ةثامئالثو فالا ةعبدرا

 داتعلا نم ةريدك تايمك ةلماح يبرعلا جيلخلا هايم

 ءانيم ف اهرهظ ىلا تلقن يتلا وج ضرا خيراوصو
 ةيناملالا ةينمالا رئاودلا لوقتو .يلاغتربلا لابوتيس
 تحبصا يتلا لاغتربلا يف ةيقارعلا دصرلا نويع نا

 دق :نيدلودلا حالسلا راجتل ةيسيئرلا طاشنلا ةحاس

 ريصم اهرظتني يتلا لتيرك ةمهم ةيانعب تعبات

 0 ا ا ا ا
 هي اامطمزاب لي ألا:

 سابع ردنب ءانيم نم بارتقالاب تفزاج نا دوسا
 يناريالا

 ةباقن مساب ثدحتملا هزنيف رتيب فشك دقل
 هرمتؤم ف تالصاوملاو لقنلل ةماعلا تامدخلا

 يف ناملالا ةراحبلا طروت» هامسسا ام يلودلا يفحصلا
 مقاط نا فاضاو «داتعلاو ةحلسالاب ناريا زيهجت
 كش نود لهجي ًاراحب رشع ينثأ هددع غلابلا لتيرك
 جيلخلا هايم يف اهل ضرعتيس يتلا ةيدجلا رطاخملا
 تاروطت نم ودبدو .يقارعلا ي وحلا حالسلا نم

 ترداب نييكرامنادلا ةراحبلا ةباقن نا لتيرك ةحيضف
 ىلا يراخلا رياريف / طايش ه فداصملا سيمخلا موي
 نع ةرفوتملا تامولعملاب ةيناملالا ةباقنلا غالبا
 نم.مغربلا .ىلعو :ناريال ةيبرخلا اهتلومحو ةرخابلا
 ةرازو ىدل عيرسلا ةيناملالا ةباقنلا لخدت
 ةعمجلا موي لتيرك تكرحت :ةيداحتالا تالصاوملا
 سابع ردنب ءانيم هاجتاب طابش نم سداسلا
 يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» راسفتسا ىدلو يناريالا
 نا ةيداحتالا تالصاوملا ةرازو رداصم تدكا نيلرب

 عم ضراعتي هنا لب ينوناق ريغ لتيرك فرصت
 نود حالسلا ةراجت مرحب يذلا يناملالا نوناقلا

 ىلا رداصملا هذه تراشاو . .نوب نم ةيمسر ةقفاوم

 تيلط ةرخابلا ناطيق عت ايكلسال فايَِشَقا ترجحا اهنا

 بيرق ءانيم يا ىلا هجوتلاو ًاروف ةلحرلا فاقيا هنم

 ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود نم ةلودل عيات

 :يلاحلا لتيرك دجاوت ناكم ديدحت نع تعنتما اهنكل
 .لاصتالا دعب اهناطبق فقوم نعو

 نا ىلا ةيناملالا ةيساموليدلا رئاؤدلا ريشتو

 ابلاطيا تاموكحل ادطخ ًءاحر تهحو نؤي ةموكح

 ةرخابلا ناجتخا هيف بلطت رصمو نانويلاو اطلامو
 قح اهلوختو ةيميلقالا لودلا هذه هايم اهلوخد دنع
 لوقي يتلا اهتلومح ةعيبط نم دكأتلاو اهشيتفت
 ال هنا ةمات ةقافصيو ةكرشلا بحاص رمانش نغروب

 ١١ فداضملا دحالا ذنمو .اهتايوتحم نع ًائيش ملعي
 نيب يكلساللا لاضصتالا موي وهو .يراجلا طابش
 تفقوت .لتيرك ناطبقو ةيناملالا تالصاوملا ةرازو
 مغر ةرخابلا نع ةيفحصلا تامولعملاو رابخالا ةكرح
 باضتقالاو رذحلاب ءدبلا ذنم تمستا دق تناك اهنا

 طاسوالا لوقت امك ةيسايس تارابتعال نيديدشلا
 ىلع ديازتملا قلقلاب هفصت ام ىلا ةفاضا انه ةيمسرلا
 .لتيرك مقاط ةايح

 ملعلا تحت رحبت يتلا لتيرك ةحيضف تراثا دقل
 نارهطل رامدلاو برحلا ماظن حبلست ِق يناملالا

 رضخلا ةكرحو ةيكارتشالا ةضراعملا بازحا ءايتسا

 عيجشت ةسايس ةسراممب لوك ةموكح تمهتا يتلا

 مومحملا اهيعسو اينوناق ةمرحملا حالسلا ةراجت

 عئاصم تارداص ىلع بورضملا عنملا قوط رسكل
 يف نييناريالا ريهامج اما .ةيناملالا ةيبرحلا ةحلسالا
 ةريبك راكدتسا تارهاظم تمظن دقف ةيداحتالا ايناملا
 تاراعش اهيف تعفرو ةيناملالا ندملا فلتخم ىف تفاط
 بركلا .لئاسوب ينيمخ ةلود ريهجتب ديدنتلا
 نويناربالا لمح توصلا تاردكم ريبعو .ةيناودعلا

 عسوتلاو ناودعلا تاوهش عيجشت ةيلوؤسم
 َْق ءيش لكي رجاتت يتلا ةيبرغلا لودلا ةيشيمخلا

 باسح نود نارياو قارعلا نيب برحلا ةمادا ليبس
 .ًابيرقت تاونس عيس ذنم يرجي يذلا مدلا فيزنل
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 ىلع نوديدع نوي يَ نوبقارم نهاري
 عصولا ف ديدج ديعصت ثودح لامتحا

 :ةيداشتلا ةحاسلاب ىسابسلاو يركسعلا ١

 : ةيلاتلا تايطعملا نم هذه مهتنهارم ىف نوقلطنيو

 ةيسنرفلا تاوقلا رشن ةداعاب يسنرفلا رارقلا ١
 ةيلمع» ب ىمسي ام راطا يف .داشت يف ايلاح ةدوجوملا

 نيسح ماظن معد رما اهيلا لوكوملاو .«ييفريبا
 يقيقحلا لثمملا ربتعي يذلاو .انيماجن يف يربح
 نود ةدتمملا قطانملا ةسارحو .ةبعرشلا ةموكحلل

 .اهلامش نع دالبيلا بونجل لصافلا ١١ ضرعلا طخ

 ةشبع يف ةديدج تارادار عضوب سيراب تماق دقو

 واوا نووررام محن اج -09

 ناقباس نع ةقلتخم ةلوج باوبا اق

 :ةقيسلاو داشت يقرش يوجلا | لاجملا نقار قتدلفو

 نبح ف اهسفن ةقطنملا ىلا ةيعفدملا حالس نم تاوق

 ىلع ىصتقا نمآلا نأب يسنرفلا عافدلا ريزو لوقي
 ؛ىطسولا ايقيرفا ةيروهمج يف ةطبارم تاوق كيرحت
 رظتنم يبيل موجهل ًابسحت اهرشنو اهدشح ةداعاو
 نود عقت طاقن ىلع ةراغالل صخالابو .لامشلا ىلع
 ةيسنرفلا ةيجراخلا ززعتو .روكذملا ضرعلا طخ
 يفاذقلا ددقعلا هب ىلدا ام ىلا دانتيسالاب اهنافوخت

 ةيسنرفلا دنوموللا ةقيحص عم هراوح) ارخؤم

 ةداعال هرارقب ,ةصاخ ةفصب .هبف ركذ(م7/5

 ةيراذنالا هتوعدو ,داشت لامش ىف عضولا بيترت

 .نودجوي ثيح اولحري يك نيدسنرفلل ةلجاعلا

 انوفا تاطاصو ةكدصنا :وسكت وملس نممكف

 شيجلا فوفص يف ةمئاقلا ةثيعتلا ةيلمع  ؟

 دادعالا ةلمحو .طابتحالا ةوعدو ؛ :يبيللا

 رثأ يذلا ةيناذغلا داوملا ف نيومتلاو ىكيتسحوللا

 .يلخادلا نيومتلا عضو ىلع ةسوسحم ةيفيكب
 تاوقلا ددع ناف انيماحن ىف ةنلعم تاريدقت بسحو

 نع ديزت داشت لامش ًايلاح ةدوجوملا ةيبيللا
 : ىلاتلا لكشلا ىلع ةعروم يدنج فلأ 0

 مود يداو يف ه٠ ؛يتسبت ميلقا قى 6٠٠"

 هذه .وجرال ايف ةقطنم يف كار :يحاوضلاو

 ةعطقتم تاراغ عم ةيزاوتم ةيركسعلا 2

 اهلغشي يتلا عقاوملا ضعب ىلع يبيللا ن
 تاوقلا عم ايلاح نيفلاحتملا يىديوع يدوكوغ 1-7

 ادا نعتسنا ةئلوا تانيرمن تناك اميرو .ةيبموكحلا

 و «راوز» يتنيدم ةداعتساب يفاذقلا رارق ذيفنتل

 تاوق هب تماق فحز رخا ُْق اتطقس نبتللا /ءاداف»

 يربح سح

 ةينلعلا يقاذقلا ددقعلا تاحيرصت ىلا ةفاضا

 عانمجا ىلع ءعاضم ؛لوالا يسبدللا لوؤسسملا ناف

 يف اهب ينم يتلا ةميزهلاب لبقي نا نكمي ال نيبقارملا
 كلذ نع توكس يا نال .نيتروكذملا نيتنيدملا

 يبيللا دوحولا ءاهناو دايشت لامشل لماك عاجرتسا

 وز وا طيرش ىلع. لوا ًاديدش ارظخ لكشيس امم . هيف

 نم اءّرج يفاذقلا دريدعنو انيماجم هب بلاطت يذلا

 هنا ديقعلا ريتعي ام ىلع .ًايناث ؛:ةينطولا ةدايسلا
 دودحلا نم اءدب .دالبلا نمآأل رشابم ديدهت ةباثمب
 ايبيل حومط فقو كاذو اذه ءارو نمو .ةيبونجلا
 ىلع تياث مدق ءيطومو .ديج لخدم ىلع ظافحلل

 .ةيوارحصلا ايقيرفا باوبا
 ةضراعملا بناج نم ديدجلا فافتلالا  ؛

 حبضصا امدعبف يربح نيسح لوح ةيداشتلا
 تنوغلا ميعز نيب يأرلا يف مداصت نم ًافورعم

 اهفقوم ددشت سيراب ..نار
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 امم يداشت يف ةيبيللا ةسايسلاو يديوع ينوكوغ #ح
 هضيوعت مث .هلاقتعا ىلا :ىلوا ةلحرم ف ىدا

 ءامعز دحا انيماجن ىلا ارخؤم داع ؛رمع نبا حيشلاب
 ىقتلا يذلا .يغوماك رداقلادبع وهو ةضراهحملا

 راوح لجا نم هدادعتسا ىدباو يربح سيئرلاب
 ةدحولا قدقحتو لمشلا مل ةداعا هنم فدهلا ينطو
 ناف .رمع نب خيشلا ءانثتسابو :نذا :هنا .ةينطولا
 براقتلا وحن رثكاف رثكا ليمت ةيداشتلا تادابقلا
 ,ةحلاصملا قيقحت ةيغب .ةيلبقلا اهلكاشم يطختو
 ىلا داشت لامش يف يبيللا دوجولا لوحي ام وهو
 لك تدقف دق سليارط نوكت نا دعب نلعم لالتحا
 .اهمعد مساب ثدحتت يتلا فارطالا

 ,نويقارملا لدمي .تايطعملا هذه ىلا دانتسالابو
 لخدبي داشن يف عضولا ناب داقتعالا ىلا انركذ امك

 عقوتملا نماهناو .قويسم زيغا يهون ريغت ةلخرم
 ام ةلاح يف و .ايبيل لبق نم ةيموجه لعف دودر راظتنا
 ىلا لصت دق يتلا هتطخ يفاذقلا ديقعلا ذفن اذا
 «ييقريبال» تاوق ضرعت وا : ١5 ضرعلا طخ قارتخا
 :ةيمتح نوكتس اسنرف عم ةهجاوملا ناف .رطخلا ىلا
 .اضيا بقاوعلا ةميخو نكل

 يف ةيغرو .داشت عازنل يسامولبيدلا بناجلا يف

 ةطاسولا يعاسم لصاوتت ةهجاوملا هذه لثم بنجت
 فارطا دوهج رفاضتتو :سيرابو سلبارط نيب
 ١ ١عازنلل ةيملس ةيوست لبس نع ثحبلل ةديدع
 ةمصاعلا ىلا اهب ماق يتلا ةرايزلا يعاسملا هذه
 وساس سيئد ليفازارب وغنوكلا سيئر ةيسنرفلا
 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل يىلاحلا سسئرلاو :ويسيغن

 لوالا ريزولاو ةيروهمجلا سيئر ىلا لمح يذلا
 ىداشتلا فلملا نم ةمظنملا فقوم نييسنرفلا

 نع ةيبنجالا تاوقلا لك ءالج ةرورض ىلا يعادلاو
 ةدحولل ةموكح قيقحتل ًاديهمت داشت ضرا
 ريثكب سيراب يف فقوملا اذه ليقتسا دقو .ةينطولا
 نلعا نارتيم اوسنارف سيئرلا نا لب ظفحتلا نم
 شيج» نيب ةنراقملا نكمي ال هناب (87/77/9) هفيضل

 .«ةداينس يذ دلب معدب موقت يتلا اسنرف نيبو لتحم
 ةقايل نم عزاوب .يليفازاربلا سسدئرلا فكنتسا دقو

 نيب دجوت ال هناب هفيضم ماما نلعي نا .فيضلا
 .معدلا اذه ىلع صنت ةدهاعم ةيا داشتو اسنرف
 نا مهدلبل قيس هناب نويسنرف نويسايس لوقبيو
 ةدس نيديبللا عض نمازتملا باحسنإلا ةطخ برج

 ىلع ناف كلذلو ,مهمازتلاب ءالؤه يفي نا نود 4
 كاذ نإو لوا داشت نع لحرت نا ةيبدللا تاوقلا
 .ةيسنرفلا تاوقلا بحسنت

 ةممصم سيراب ناب نودقتعي نورخا نوبقارم
 عازن صوصخبي ايبيل هاجت فقوملا ديدشت ىلع مويلا
 ةضراعملا ةدناسمل هدقف نم اهنقيتل كلذو داشت
 :عوضوملل تايفوسلا سمحت مدعو . ,ةيداشتلا

 ,ةيقيرفالا مهتسايس ميمرت ىلع نوصيرح مهئالو
 ةردقم ف نيككشتملا نيدكريمالل ديدجح لبلد ءاطعاو

 يف ةيساطالا حالصملا ةيامح ةلساوم لع:نمدراد
 .ءادوسلا ةراقلا

 يواوزلا ناميلس
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 ةايرداج دلما طا كدب لجا نه يلاعلا م رقم

 ا 000

 يئايورتسام ولليسرامو يلانيدراك ايدولك نم
 يناملالا بوبلا ينفمو نونيل نوج ةلمرا ىلا
 كيب يروغيرغو ناموين لوي نم :غريبتدنل |

 لاتثما .ثيدحلا بدالا ةرقامع نم الوغست اناه ىلا

 نيرغ ماهارغو تام نيرود شيرديرفو شيرف سكام
 .هداز ريب يمالسالا رمتؤملا سيئر ىلا رليام نامرودو

 ىرخا ةيلود ةيصخش ةثامعست براقي امو ءالؤه
 ءاملعو لامعا لاجرو ءابطاو ةعيبط ءاملع نم

1 0 0-0 1003 0 

 عع جالسلا عزنل نو دعتسم
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 مادصلا لاتحا نم ففخت ففخت ال يوونلا عدرلا ةسايس

 يلتممو .نيد اسس يتنادق ةييوقمعو ةسشسايس
 يف نيرضاح اوناك .ةديدجلا ةيجولوكيالا تارايتلا
 ةمصاعلا يف ارخؤم دقعنا يذلا يملاعلا مالسلا ءاقل
 .ةيتايفوسلا

 نمو ةيرذ ةحلسا الب ملاع لجا نم» راعش تحت
 ةفلتخم ناجل ينامث تلكشت «ةيناسنالا ةايح لوا

 نع ًادبعب ةقلغمو ةريدنسم تاسلح عسسل تدقعو

 ثحسلل :ةفاحصلا نودعو نويزفلتلا ةزهجا ءاوضا

 ئدذلا ريطخلا يوونلا نوتالا ةهجاوم ةنفدك ِق

 نوقلا نمب ,ىقبت اه يف ةيردبلا ةايحلا دودي
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 يووعا يدسلا عزي
 لجر فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا

 نلعا يملاعلا مالسلل وكسوم رمتؤم دقعل ةردابملا
 عزنل يتايفوسلا داحتالا دادعتسا ةريبك ةأرحب
 قفو ةيوون ريغ ةوق ىلا لوحتلاو ءيوونلا حالسلا
 كيفايكير ةمق لالخ مدقملا هجمانرب تاحرتقم

 دكا دقو .ناغير دلانور يكريمالا سيئرلل
 فويض ماما هاقلا يذلا هباطخ يف فوشتايروغ
 رداربف / طاسش ١5 فداصملا نينثالا حوب رمتؤملا

 وا للقت ال يوونلا عدرلا أدبم ةسايس نا يراجلا
 اهديزت امناو يركسعلا مادصلا تالامتحا ضفخت
 ةلدايتملا ةياقرلا نم عون ىلع قافتالا ىلا اعدو ابلعف

 جراخ ةرشتنملا ةيتايفوسلاو ةيكريمالا دعاوقلا ىلع
 .اهئاهنا وا اهتدفصت رذعت ةلاح ىف ةينطولا دودحلا

 ةيخوراصلا عافدلا مظنب ةصاخلا ةيقافتالا اما
 ,/١؟ ماع نطنشاوو وكسوم نيب ةعقوملا م.8.ا.

 ةريخالا ةيكريمالا تاحرتقملا نا فوشتابروغ دكا دقف
 ينعت امنا فينج ْيف تاضوافملا ةلواط ىلع ةحورطملا
 نم يذلا رمالا وهو .ةبقافتالا هذه ىلع فافتلإلا

 ىلع ةيلودلا ةباقرلا نادقف ىلا يدؤي نا هناش

 .ةيكريمالا ءاضفلا ةركسع عبراشم

 رئاودلاو نويسايسلا نوبقارملا ىري
 باطخ لمجم نا نيلرب يف ةعلطملا ةيساموليدلا
 .كيفايكير ةمق ةدعاق ىلع زكرت دق يتايفوسلا ميعزلا
 حاجنلا ىلا لؤافتب رظني لاز ام فوشتابروغف
 ةيدنلسب دالا ةمضافعلا ُُق ققحت يذلا دودحملا

 ,ةيتايفوسلا ةسايسلا يف ديازتملا حوضولا ربتعيو
 طاسوالا ٍِق ةسايئسلا دذه م ةديدع بتاوج ينيتو

 ايلخاد ةوقلا رصانع نم اديدج ارصنع .ةيبرغلا

 ًايتايفوس هجهنل نيضراعملا ةهجاوم يف ءاوبس : ايلودو

 ديازتملا يوونلا يكريمألا يدحتلا ةهجاوم يف وا
 .ةروطخو ةينئاودع

 طاسبلا بحسو ةنيرغلا ايوروا نيمطت فدهبو
 ميعزلا دكا ,ةددشتملاو ةظفاحملا اهتدايق تحت نم
 نيذلا وكسوم رمتؤم ءاضعا ماما يتايفوسلا
 ةسايس نا ؛يملاعلا يارلل يحلا ديسجتلاب» مهفصو
 ىلا دنتست امنا ةيتايفوسلا ىيوونلا حالسلا عن

 نم ةوطح لك ٍِق لدابتملاو يواستملا نمالا أديم

 حيرص درك اذه مهفي ديكأتلا اذه لثمو .اهتاوطخ

 ةمق دعب ترجفت ينلا تاريشقانملا ىلع حضاوو

 يتلاو :اهجراخو وتانلا فلح ةقورا لخاد كيفانكتر

 لصوت ةيشاكما نم انبورؤا اقوختو ًاقلق تدبا

 لحب ىمسي امل يكريمالاو يتايفوسلا نيقالمعلا
 اهلعجيس لحلا اذه نا ةعيرذب «يوونلا رفصلا»
 ناديم يف يتايفوسلا قوفتلا ماما ةديرف ةديحو

 ةيركسعلا تاوقلا مجحو ةيديلقتلا ةحلسالا

 .ايوروا قرش ةرشتنملا
 هراركت ىلع يتايفوسلا ميعزلا حلي حلطصم ةمث

 وهو الا ةيسايسلا هتاثحابمو هبطخو هتاحيرصن يف
 0 ديدح عوش» ىلا وا بفكدج ركوب ىلا انملاع هكاج

 هم ًانرتقم ثيندحلا خيراتلا لخديسو

 هيلع قلعي يذلا ناهرلا فرط لكشي ةيفوشابروغلا

 - 1 ةاوجلا" نوصل“ نعل“ - 3 ]

 ؛ديدجلا ربكفتلاف» ةميظع الامآ يتايفوسلا ميعزلا

 هتارربم دجب فوشتايروغ ليئاخيم هيلا وعدي يذلا
 ال يوونلا يدحتلا نا ةلئاقلا هتيرظن يف هتايثيحو

 عمتجملا نأو :الوا يلامسأرو يكارتشا نيب قرفي
 يعامتجالا هروطت ةيلمع هل مسربي يذلا يتايفوسلا
 .يكارتشالا قدرطلا ةعجر نود رانخا دق يسابسلاو

 انل دبالو .ايناث ةّنحو ةثيدح ةبكارتشا اهديرب هنكل
 مالسلل وكسوم رمتؤم داقعنا تيقوت ةظحالم نم

 عامتجا نم ةليلق عيباسا دعب ءيجي وهف .يملاعلا
 ةيزكرملا ةنجلل يخيراتلا رياثي / يناثلا نوناك
 موج نيقعي يذلا ىتايفوسسلا يىعويشلا برحلل

 روصتلا قف قفو ةيبسايسسلا ةيطارقميدلا راصضنتنا

 نالعالا عم قفارتي هنا امك .ديدجلا يفيشتايروغلا

 ًايسايبس اضراعم نوعيراو ةنئام م ارعس قالطا نع

 ةكراشملاب فوراحاز يئايزيفلا ملاملل حامسلاو

 .رمتؤملا تاشقانمو تالحادم ٍِق ةرحلاو ةلماكلا

 ةدددج ددص اكد

 غبصو لئاسول فوشتابروغ علطت ودبدو

 ماعلا يارلا ةثيعت ديعص ىلع :ةركتيمو ةديدج

 ميدعزلا نا هيف ببر اال اممف ًارثؤمو احضاو يل ودلا

 مالسلا سلجم ةوعد نع ازجاع نكي مل يتايفوسلا
 ةمصاعلا ىلا ةفورعملا هتادابق وا ىديلقتلا يملاعلا

 رمتؤم ْق ةكراشملا ىلا لقالا ىلع وا .ةينايفوسلا

 هتسانس هحوتلا ىاترا هنكل ,ريخالا وكسوم

 يلانيدراك ايدولكو يناملالا شيرف سكام ىلا هتردابمو

 ءاملعلا تاّثم ىلاو يكريمالا ناموين لودبو ةيلاطدالا

 ِِق اقح نيرثؤملا نيايسايسلاو لامعالا لاجرو

 .ةيلودلا ةساسدسلا يو مهنادلبو مهتاعمتجم

 ةدايقلا عانقا يف اوحجني مل نورمتؤملا نوكي دقو
 ةيوونلا براجتلا فقو رارق ديدمتب ةيفوشتايروغلا
 لالخ نطنشاو ىدل قلخي مل يذلا :دحاو فرط نم

 ةلصاوم ىلع رارصالا نم ديزملا ريغ فصنو ماع ةرخف

 ةبغر ديدش برق نع اوسمل مهنكل .ادافين تاريجفت
 حيسالطلا ميطحت ةيناكماو ةيتايفوسلا حاتفنالا

 لقعلا نطوتست تناك يتلا سحجوتلل ةريثملاو ةفلشكلا

 ينك انس

 مغرو ادلب :نيئامث نما نيمداقلا هفويض عنقت ةيمهو

 يتايفوسلا ميعزلا ىقبي هتاردابم ضعب ةيلاكيدار
 ءاقل نم دارا دقل . ةوطخ ةوطخلا ةيسانس لجر

 مالسلا حور ةيقادصمو ةيدج زيزعت وكسوم
 حاتفنالا يف ةمراعلا ةيغرلا ضارعتساو .ةيتايفوسلا
 فوراخإر ةرهاظ ربع لدلدتلاو يل ودلا عمتجملا ىلع

 ةيرح ةيفوشتابروغلا ةدايقلا مارتحا ىلع اهريغو
 تاهاجتاو تارائت ىلثمم نيب ىسايسللا ساقنلا

 دقل .ةفلتخم ةينهمو ةيعامتجاو ةيركف تايوتسمو
 ديطوتو زيزعت :كاذو اذه لك لبق امبرو ءاضيا دارا
 فوشتايروغ : هب فرعيام وا هنع لاقي ام

 ريبكلا سرطب ثارتل ثيرولا يتايفوسلا يحالصالا
 امئاو . بسسحف ةبنجراخلا ةسارسلا ناديم ٍِق ل

 .يتايفوسلا يعامتجالا روطتلا ناديم يف كلذك
 ةيباحالا بعصت لاؤس ؟ كلذ نم هل ققحت مك

 .نآلا هبلع
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 ىرب حاصل «يلينارما طاشن»
 كالب نايإ : ملقب

 غم نمازتق يتلا نانَعل بودح يف ةيبيطسلفلا

 تلمح دق :ىرخا قطانم قو توريب ىف ةينيطسلفلا

 نودمعتي «نييليئارسالا» نأب داقتعالا ىلع نيبقارملا
 لجا نم ةينيطسلفلا فادهالا ىلع مهتاراغ فيثكت

 تنلعا ىرخا ةيحان نم .يري ايشيليبم ةيوقت
 تاراغلا نم فدهلا نا «ةيليشارشنا» ةيركسع رداصم
 ةمظنم لاجر لوصو عنم وه يرخبلا راصحلاو
 نم رحبلا ربع مهداتعو ةينيطسلقلا ريرحتلا
 حيصي نا نود ةلوليحلا يلاتلابو .صربق
 .نانبل ف اهباسح بسحي ةوق نوينيظسلفلا
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 تاميشملا ىف ىعامجلا لخفلا
 نايدراغلا ةفيحص يف «ررحملا ىلا ةلاسبر» ةيواز نمو

 : اعيقوت ١5 لمحت ىتلا ةلازلا هذه انرتخا ةيتاطيرتلا

 :نرخكملا دمسلا
 .تنلف ىلوج توريد يف مكتلسارم تماق دقل

 عضولا فصت ةدع تالاقم لاسراب .ًارخؤم
 لظ يف نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملل سئايلا
 .ةريخالا ةعيرالا روهشلا ىدم ىلع «لمآ» راصح

 يتلا ةعاجملا فورظ ةقدب مكتلسارم تفصو دقل

 بشعلا نع ثحبلل ةيديشرلا ٍلافطاو ءاسن تعفد

 رخآ ءيش يا ىلع لوصحلا رع نا دعب هخيطل

 .لكألل حلصي
 ًاماع 4٠ ةليبط ةينيطسلفلا تاميخملا تملعت دقل

 تاردق ناريغب ,راعم طيحم يف شيعت فيك

 / ىلع بلغتلا عطتست مل ةعئارلا نيينيطسلفلا
 ل .ءايرهك ال عام األ راصحلا اهضرف يتلا قئاقحلا

 ةيديشرلاو ةنجاربلا جربو اليتاشل ماعط الو ءاود
 اما .تاميخملا ىلا لخدي ءيش ال .رهشا ةعبرا ةدم

 ريقفا ىدوملا ىتحو :ىحربجلاو عاججلاو يضربملا
 حج ورخلاب مول وصمم

 | اهعزو يذلا .ماقرألاب ملع ىلع معؤارق نوكي الا نق
 ١/55//1981. خبراتب ينيطسلفلا رمحالا لالهلا
 ؟ حرجو ًاينيطسلف «١ لتقم ماعلا اذه دهش دقف

 17 راصحلل ةجيتن ىوأام نود افلأ 75 و .؛هع9 |

 .تاميخملا فصقو :
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  مهتانحشب اورباطت نيذلا ةعدرالا بايشلا اما

 قارتخا نولواحي اوناك امنيب ١ خيراتب

 جرب ميخم ىلا ءاودلاو ماعطلا لاصيال ؛لمأ ؛ طوطح
 ذنم ىلتقلا رخا ديكآتلاب اونوكي ملف ؛ةنجاربلا
0/5 . 

 سبل راضحلا فده نا نوؤينيطسلفلا كردب

 امناو .طقف مهتاميخم جراخ مهعفدو مهعيوجنت
 .نانبل جراخ

 ؟ ندا ىلا
 ناف :ةرذعتم لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا ناامب

 .ةمواقملاو ءاقبلا وه نيينرطسلفلا رايخ

 سولجلاب ءادعس نونوكيس مكءارق نا دقتعن ال
 ىفنملا يف نوينيطسلفلا ضرعتي امنيب نيجرفتم

 أ عفر لجا نم انيلا اومضني نآب مهبلاطن كلذل
 تامهملاب مايقلاو :مئادلاو يروفلا راصحلا
 ءاودلاو ءاملاو ماعطلا ريفوتك ةحلملا ةيناسنالا
 ىتوملا نفدو تويدبلا ءانب ةداعاو ىحرجلا ءالخاو

 : ام ىلع وشراو وتيغب مهتفرعم ءارقلا قيطنلو

 ةدانا اهنا . نانبل يف ةيسيطسلفلا تامدخملا ُِق ثدحن

 .اهرارمتساب حامسلا زوجي ال ةيعامج
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 وراغيف ول

 دسأ ةهجاوم يف ليمجلا
 ويرول دولك : ملقب

 هئاقب ىلع ظفاحي نا ليمجلا نيما عاطتسا

 . «ال» لوقب نا نكمت هنال ةلود سيئرك
 مرسم حار يصيب ًاضفار

 : لكشي توملا ثيح ملاعلا نم ةقطنملا كلت يف

 ' درجم ناف .يسايسلا لمعلل يعيبط هبش ًادادتما
 .هتيمها هل زما ةينانبللا ةيروهمجلا رسددتر ءاقن

 .عارولا ىلا البلق ةدوعلا نم انل ددال . اذه

 | ديدجلا سيئرلا ةقيبح يليآ دارا ١5/85 ماعلا يف

 ١ عطاقلا» ىلع هنوناق ضرفي نا ةينانبللا تاوقلل

 | ةيعفدملاب هيلع قانخلا قييضت قيرط نع «يحيسملا
 | ىلا ؛مالسلا» لمح لجا نم اهيلع أكتا يتلا ةيروسلا

 .نيينانبللا
 ا للمقل «قشمد ىلا هدلمح «ميراتلا حايرت نا ريغ

 19865/1١7/574 خيدراتب يثالثلا قافتالا هعيقوت
 | طالينج ديلوو لمأ لوؤسم يّرِب هيبن عم كارتشالاب

 .يكارتش تالا يمدقتلا برحلا لوؤيسم '

 | قالطا فقول ديدج ءادن نع ةرابع قافتالا ناك
 ماظنلا رييغت ىلا وعدي ضن ىلا ةقاضالاب رانلا

 مالعالا :يلخادلا نمإلا ,عافدلاو ةيجراخلا

 .ميلعتلاو

 / ةياهن ينعي اذه نا نيينانبللا نم ريثك ىذر

 راركتو .ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع مهلالقتسال
 .ةيروس ىلع ضورفملا يسايسلا جذومنلا

 دسأ نيد ؛قافتالل» ال لوقد نا ليمجلا نيما أرجت

 .ةقيبحو
 تاوقلا راطا .يف تاباسحلل ةيومد ةيوست دعب

 ريمس ذخأف .رارفلل ةقيبح يليأ رطضا .ةينانبللا
 .تاوقلا ةذايق يف هناكم عجعج

 دق ليمجلا سيئرلا نأل دسأ بضغ قشمد يف
 نم دبال ناكف .ةيروسلا تاحالصالا «ةلفاق» بّرخ
 بناج نم ًاروف فصقلا قلطناو .ةنراوملا ةبقاعم
 ةمدقمك قشمدي ةموعدملا ةينانبللا فارطالا
 .ةخخفملا تارابسلل

 نا ليمجلا سيئرلا لواح ١19877/4877,: خيراتب
 .«هاآدب دق» ناك ام ةعبانم ىلا دايإ ايعاد ديسأ ءيدهب |!

 امم ةروطخ لقا خونلا ةمواقملا :لاوحالا لك ٍِق

 يف لشفلا نوبر وسلا دصح دقف .ماع ذنم هيلع تناك

 اوبلجي نا دسأ ظفاح دوذج عطتسي ملو ,نانبل
 يتلا ةئيومدلا ىضوفلا هذه ..ةيتوريدلا ةباغلل نمالا

 يينيطسلف ةدوع ديكأتلاب بعاتملا هذه رطخأو |

 ىهفا .نييقارملا مع ىرب امر :كضانعلا تيتفتلا» 5 ١

 بزح اهيف امب ىرخالا تايشيليملا ءامعز نم ةددهم ! '

 .ةيبرعلا مصاوعلا يف ءايتسالا تراثا ا
 ٍْق "سيسي بيلا ةادلا ::«لصأ» يمة اسم

 ىلأ ىهتنتس

 .هللا

 ينيدلا دوعصلا ذدحي ال قشمد ماظن نا حسحص

 نيمداقلا عاقبلا فق فاضتسا امدنع ةهنكل .يشلسلا

 .هديب هربق رقحي ناك :نارهط نم
 .ةيروس اهدهشت يتلا ةيداصتقالا ةمزالا اما

 .ةديدج بعاتم دسأ سيئرلا بعاتم ىلا فيضتف

 | ةسايسلا قيسنت ةرورض نم كلذ هيلمي امو '

 ١ نوؤشلا : تالاجملا نم ددع ف ةينانبللا  ةيروسلا

 ااا يس ل ملل ل
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 م وب وبتتت

 سسوس سرس

 20 لا

 75 0 د يل ا ل ا الا ا ل
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 اا ا د است

 .نانبل ىلا تافرع

 ,ةسسسائرلا تاباختنالا نم فصنو ماع ةفاسسم ىلع

 .نانيل حكحي هنا لوقلا لدمجلا نبما عيطتسي ال
 طلست مواقي نا نييناشبللا لك مساب لواح هنكل

0 

 / نانبلل ازمر نوكي نا ف ةيعرش هاطعا امم « قشمد ْ

 .دحوملا

 اة

 نيهوك مولاش : ملقب

 نم ةموعن لقا ةسائس ناكريمالل ريماش

 ىلا هترايز لالخ نم كلذو .هقلس ةسايس

 تيبلا ىف اهيف لبقتسي يتلا ةدحتملا تايالولا |
 .ةيجراخلاو عافدلا ةرازو يف و ضيبالا

 ريماش اهيف روزب ينلا ىل والا ةرملا تسل هذه

 .ةيكريمالا ةدايقلا لك ًايلمع فرعي وهف ,نظنشاو |
 ةسائر ىلع لدابتلا ننم ىلوالا ةرايزلا يه هذه نكل '

 .«ليئارسا» يف ةيفالتنالا ةموكحلا

 «ةيليكارسالا, :ةيكيمألا ةفولعلا

 ًايونس رالود رايلم ” «ليئارسا» ملستت ©
 ةدعاسم لكش ىلع رايلم ١ , ١ اهنم ةيكريما ةدعاسمك '

 - وااوحبا نولترات هوانا - مَ

 | قحسا يليئارسالا ءاررولا سيئر عيبيس

 سا و نع تول ع فلا" وتاج

3 

 يضقي ًاقافتا نافرطلا عقو .يضاملا ماعلا يف ©
 يف اهعون نم ةديرف قوس .امهنيب هرح قوس ةماقاب
 .ىرخا ةلود ةبأو ةدحتملا تابالولا نيب تاقالعلا

 تان وعضلا ضع ةيوست ,ليئاربسا٠ ديرت كلذل

 نطنشاوب اهتقالع ٍِق يضاملا ماعلا ىف ترهظ ىنلا

 تاعيبدمو . تدغ نارا ؛درال وب ناثانوح ةيضق

 .ايقيرفا بونجل ةحلسالا
 ضاودلاو سرغنوكلا يف «ليشارسا» عاقدصا نا

 تةدعاسم نأب نوعنتقم ةيكريمالا ةيسايسلا | انا و

 .ةدحتملا تابالولل ةماعلا حلاصملا حدخت ؛ليئارسا» |
 .كلذ ىرب ال يكريمألا ماعلا يىآرلا نا ريغ
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 : اهل مالستيسالا اكريما ىلع بعصلا '
 ١ ريخالا اهرارق نع ةيكريمالا ةرادالا لدعت نا- /

 أ ةرئاطلا جاتنا.ننطنشاو ضراعت ال نا- ؟ |[
 : 1(لإ هل ١ ةلتاقملا ؛ةيليتارسالاب 0

 نم نيحراخلا دوهدلا حنم نع اكريما لدعت نا "*

 نيدرغلا» نال ؛نيدحال عضو يتايفوسسلا داحتإالا

 ىلا اريف انييف يف اوحنمي نا بحي ..كرويوين

 .ةدحتملا تايالولا يف رارقتسالا نوعيطتسي

 ناف .طيسؤالا قرشلا يف مالسلاب قلعتب اميف اما

 ةركف لتق ىلع اكريما هدعاست نا ىلا ىعسب ريماش

 رمتؤملا ةركفل نطنشاو معد نال .يلودلا رمتؤملا

 ىلا هعفدت ةجرد ىلا لمعلا بزح ىيوقتس يل ودلا
 .ينطولا فلاحتلا ةموكح طاقسا

 .طسوالا قرشلا يف مالسلا عوضومل ةبسنلاب
 لكشلا لوح دوكيللا نع لمعلا بزح فلتخب
 عيقوت دعب يلودلا رمتؤملا ةركفي لبقد لمعلا بزحف

 ىلع ةظفاحملا ديرب هنال اهتبسابسا نم تركفلا ضفربف

 لمعلا بزح يديبامثدي :«ةلفحملا يفارالا 5

 ١ ةيركبأل / نادك

 ىرصملا ءانفتسإلا

 : ملقب
 رصم خيرات يف ١١5 مقر ءاتفتسالاهنإ

 يروم نايإ

 / ناسين ” خيراتب ةركيم تاباختنا ءارجا
 1 د ةديدج نيناوق لظ ىف كلذو .19/87 ليربا

 | ىلع بعشلا سلجمل مهسفذا اوحشري نأب نيلقتسملل
 .ةمئاقب نيموعدم اونوكي نا نودو يدرف ساسا

 ىلع صنت نيناوقلا تلاز ام .ىرخا ةيحان نم

 ١ دوكنللا اما نييتيطسلفلاو ندرالا عم مالس قافتا

 ! نم تاوصالا نم // ىلع بزح يا لوضح ةرورض

 ١ ىلع ةعورشملا ةسمخلا ةضراعملا .بازحا قفتت

 /ه ىلع لوصحلا لما ىلع كرتشم يباختنا جمانرب
 ةثلاثلا ةوقلا حبصت كلذيو .نييخانلا تاوصا نم

 ١ .(11/ اهعومجم) دعاقملا ددع ثيح نم |
 | بزحلاب ةحاطالل ةصرف كانه نا دقتعب ال عبطلاب

 |  ديكآتلاب  حنميس ىذلا يطارقميدلا ينطولا
 | * اهتدم ةيناث ةساّئبر ةرتف كرايم ينسح سيئرلا
 .19,1/ ريوتكا / لوالا نيرشت يف تاوئس

 | سلجملا يف ربكا نوكت نا حجريف ةضراعملا اما
 | ىلا كرابم سيئرلا عفدي دح ىلا سيل نكل .ديدجلا
 .هب مايقلا ديري: ال لمعي مايقلا

 ١ تاونسلا لالخ هلعف كرايم لؤاحيس ىذلا ام
 ؟ ةمداقلا تبسلا

 ةداعتسا ىبع لمعتس كنا نويساموليدلا دقتعي

 .191/4 ماع «ليئتارسا, عم مالبس ةدهاعم اهعيقوت

 هب تبحر نا دعب هحاجن ىلع تاراشا كانهو

 ىضاملا ءاثالثلا موي يفف .تيوكلا يف ةيمالسالا ةمقلا .
 | مالعالا ريزو لصو ١587/5/٠١ خيراتب يا | ل د مهلعجت ةريبك ةزدم ريتعي يكريمالا «تراك ١ نودراتحي 3 م 2 5

 | رثإ هتدقف نا دعب يبرعلا ملاعلا يف رصم عقوم

 م

 | لوقيل رصم ىلا ديؤملا قراط ديسلا ينيرحبلا
 ةيغر يديبب نآلا يبرعلا ملاعلا نا يرصملا سيئرلل

 .«ةرهاقلا عم يقيدقحلا نواعتلا» و ريدغتلا يف

 ١ ًامئاد ناك هنأب حرص دقف يبيلقلا ينذاشلا اما
 لتمت اهنال ةيبرعلا ةعماجلا ىلا رصم ةدوع معدن

 نا يعيبلعلا ريغ نمو ؛يبرعلا ملاعلا يف دوق

 .ةييرعلا ةعومجملا نم ميظعلا دلدلا اذه دعبشسيت ا

 ارخؤم تفاضتسا دق رصف نا هركذ ريدجلاو

 تؤم يف ةيويساو ةيقيرفا ةلود ؛5 لثمت ادوفو
 . جيلخلا برح ءاهنا لبس نع ثحبي

 | يف ندرالا وذح ٌدحت مل ةيبرعلا لودلا نا حيحص
 | كانه نا عم :رصم عم ةيسامؤلبدلا تاقالعلا ةداعا
 رصم عم هتاقالع ديعيس برغملا نآي لوقت تاعئاش

 تانوعم لوصو ىلا ريسشن عئاقولا نا ريغ .اييرق

 برعلا ءايرثالا ةدوع ىلاو .ةرهاقلا ىلا ةندوعس
 .تارامثتسالاو جاوزلاو تازاحالا ءابشقا اهبلا ا 5”

 ىلع كرابم سيئرلا ظفاحي .هسفن تقولا يف
 ةدهاعم ىلع هتظفاحمب ةدحتملا تايالولا «ةداعس»

 | يقتل ماقالاف موو لك يقف لوح رعا» عم
 | نوساس يشومي ةيجراخلا ريزو ديجملادبع تمصع
 ؛يليئارسالا» ريفسلا

 ةظفاحملل ةرمتسم ةيرصم ةلواحم .كلذ لباقي
 .ةينيطسلفلا رسرحتلا 1 م ِ ةددج تاقالع ىلع

 | ينعت نامربلا لحل ,معن» نا .ثيدحلا

 نامآت لجا نم مالسلا ىلع كرايم ىكحد اميقو

 عم ةحوتفم هتارايخ ىلع يقبب .ةيكريمالا ةدعابسملا

 ا تنفيد

 مت

١ 
 ١ داحتالا ةدوع كلذ ىلع دهشت .ىمظعلا ىوقلا '

 | دقو .رصم يف لامعالا لاجم يف ةديازتملا يتايفوسلا |
  1-1 0ل 4 ا و حا دوب 7 كفا

 ١ أ راوحلا اهعوضوم ةودن ارخؤم ةرهافلا ديطوس

  1السوفياتي  ىلع نيلمركلا عجش امم يرصملا |

 ا .ةقطنملا ىف هنعلب نأ نكمد ارود كانه نأب داقتعالا

 ْ ىلع يرصملا سينئئرلا ةسايس موقت «نآلا ىتح

 ' ةليفكف ةمداقلا تسلا تاونسلا اما .ساسح نزاوت |
 | أ ملاغلا بلق ف يعيبطلا اهناكم ىلا رضم ةداعاب

 ما .يبرعلا ١

 ما _ 1و طافش 135-55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ف كاريش كاج ةرايز اوعبات نيذلا نويقارملا
 زولوت ةنيدم ىلا يراجلا رهشلا طساوا
 ةيسنرفلا ةيئاضفلا تاعانصلا ةمصاع

 سيئر هلجا نم بهذ يذلا ثدحلا مامتهاب اولجس

 أ) صايريإ ةرئاط زاجناب لافتحالا وهو الا .ءارزولا
 نضع
 ةكراشم ةيسانملا هذهل ةصاخ ةيمها ىطعا اممو

 يلو لراش ريمألاك نييبوروالا نيلوؤسملا نم ديدعلا
 لوؤسملاو ءانايد ةريمالا هتجوزو ايناطيرب دهع
 نم ديدعلا ىلا ةفاضا ...سوارتش فزوج يناملالا

 ةيبوروالانادلبلا ف ناريطلاو ةعانصلا ه لاملا لاجر
 ةرئاط نم ديدجلا ليجلا جورخ نا عقاولاف

 نيرما ينعي :ةنسلا هذه زولوت عناصم نم صابريا
 ةعانصل يبوروألا عورشملا حاج :نيرراب
 نم اذه رخآ دعب ًاماع درطملا همدقتو تارئاطلا

 ناريطلا .ناديم يف يراجتلا عارصلا مادتحاو..ةهج
 .ةصاخ ةدحتملا تابالولاو نيدبوروالا نبب

 صخأالا ىلعو ةيبوروالا لودلا نا فورعملا نمو
 تهدنتا دق تناك ايناطيربو هن ةنيرغلا ايناملاو اسنرف

 ناديم ىف هنم يناعت تناك يذلا رخ >اتلا ىلا اركيم

 ىلاو :تارابطلا ةعانصو .ةيئاضفلا تاعانصلا

 امم ةدحتملا تايالولا نيبو اهنيب ةرببكلا ةوجفلا
 عورشملا 1407١ ةنس يف ًأدبت نا ىلع اهلمح
 كراشت يذلا ناريطلا ةعانصل كرتشملا يبورؤالا
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 اعلا يراجتلا جارملا م ةديدجااط

 .سيرابو نويو ندنل هيف
 ةرتفلا كلت ف يبوروالا عورشملا كلذ نكي مل

 مهقوفتل ارظن :نيدكرتمالا نيبيعانصلا قلق ربثيل

 ناريطلا نا مه داقتعالو ٠ ,يملاعلا ى وتسملا ىلع ريبكلا

 :مايالا نم موي يف مهتسفانم عيطتسي نل يبوروالا
 تغلب دق ةئكربمالا ناريطلا ةعانص ناو اصوصخ

 مدقتلا يف ةؤرذ ,ةيناثلا برحلا ةياهن ذنفم
 قاوسالا حاستكا تعاطتسا امك ءىجولونكتلا
 .يبرحلاو يندملا ناريطلل ةيملاعلا

 ةعاتم ةظراك لغو ةرظت قلد نمو
 ىتح ةيئاثلا برحلا ةياهن ذنم ملاعلا يف ناريطلا
 نيفرطلا نيب ةريبك ةوجف دوجو دكاني .مويلا
 لودلا تينثتسا اهم اذاف يكريمالاو يبوروالا

 يذلا ىتايفوسلا داحتالا ىرحالاب وا ةبكارتشالا

 ةعانصلا نا حوضوب ادب ةزيمثم ةعانص كلتمي
 قاوسالا عيمج ًابيرقت ركتحت تلظ ةيكريمالا
 .ةيملاعلا

 نا لوقلا نكمي الوا يبوروالا بناجلا نم
 .:ةفيدعضو ةدودحم تلظ ةيسوروالا ن ناريطلا ةعابنص

 لودلا ضعب هتزرحا ىذلا ديحولا حدقتلاو

 ام لكشب اروصقم لظ. ايناطيربو اسنرفك ةيب دوروالا

 اهيف امب نادلبلا كلت تيقبو .يبرحلا ناديملا ىلع
 لاثم) تارئاطلا ضعب تعنص يتلا اسنرف
 نم داريتسالا ىلعاب اساسا !ندامتعا دمتعت دمتعت (ليفاراكلا

 ءاوس ةيندملا اهتاجايتحا ةيطغتل ةدحتملا تايالولا

 .رفشلا ناديَم قا عكاضبلا لقث ناديي
 ةعانصض تمستا امامت كلذ نم سنكغلا

 مدقتلا دعيف دعنف .ةدعاصتم ةوقد يكريمالا ناريطلا

 :برحلا ةرتف ءانثا هتزرحا يذلا ريبكلا روطتلاو
 ةوقك تانيسمخلا ذنم ةيكريمالا تاكرشلا ترهظ
 .اهصاصتخا يف ىلوا ةيملاع
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 اهعقاوم ززعت نا تعاطتسا ةدكريما تاكرش ثالث

 ةريهشلا غنيوب يهو عزرانم نود ايجراخو ايلخا.

 ةكرشو .ةنس ١ يلاوح ذنم ملاعلا يف ىلوالا.

 تهجاو يتلا ديهكول ةكرشو .سالغود دلانودكا
 نا ىلا ترطضاو تانيعبسلا ف بعاصملا ضع

 ١1581. ةنس اهلامعا فقون

 ضعي بسح تاكرشلا كلب حاجن ريسفن نكميو
 لماوعلا نم ةلمجب نيصصختملا سيبقارملا

 يعانصلا روطتلا اهتمدقم يف .ةيعوضوملا

 لالخ ةدحتملا تابالولا لخاد عيرسلا يجولوندكتلا.

 ةيلخادلا قوسلا ةبمها كلذكو .ةيضاملا ةرثغلا

 لكّشت اهنا ىلا تاسرادلا ضعغب ريشت ىتلا ةيكريمالا
 تاكرش تاعيبم عومجم نم /50 ىلا 5٠/ ةبسن
 ةيسنلا لمشتو اهيلا راشملا ةيكريمالا ناربظل

 يهو ةيسيئر تالاجم ثالث لاحلا ةعيبطب ةقباسلا
 ثاحبالا ناديمو ؛ىبرحلا ناريطلاو .ىندملا ناريطلا
 .ةيئاضفلا تازيهجتلاو

 ريوطت يف يلخادلا بلطلا ةيمها ىلع ليلدتللو
 ةيمها ىلا ةراشالا نم دبال .ةيكربمالا ناريطلا ةعانص
 عم تاكرشلا كلت .ماودلا ىلع اهيرجت ىلا دوقعلا

 يف ىلوالا ةيركسعلا ةوقلا ىا .هتاذ ىكردمالا شدجلا
 20 .يتايفوسلا داحتالا شيج بناج ىلا ملاعلا

 ركذت ةقيقحلا هذه دكؤت يتلا ةريثكلا ةلثمالا نيب
 بناجلا اهيف لضفني مل يتلا مث عنيوب ةكرش ةيرجت

 اهخيرات لالخ يندملا ٍتناجلا نع يركسعلا
 ةكرش تممص تانيسمخلا ةيادب يفف .ليوطل
 «116 . يس . .كذ ب تفرع نحش ةرئاط تذفدو غنيو

 عم دوقعلا لضفب اريبك احاجن عونلا اذه فرع دق

 اهنم هتايرتشم تلصو ىذلا . يبرحلا ن ناريطلا ةداب

 .ةرئاط /77 يل

 ةنحاسلا ةسقاتملا : ةدكربفالا

 - 1611017 خ11 ناجل

 تعاطتسا عيرسلا حاجنلا كلذ نم ًاقالطناو
 امدنع مامالا ىلا ىرحا دوطخ مدقتت نا عني وي ةكرش

 ةرئاطلل يندملا جذومنلا يهو 7١7 ةرئاط تممص
 ىلع ريظنلا عطقنم ًاحاجن تفرع دقو .ةقباسلا
 تاكرش بلاغ اهب تدوزن نا دعب يملاعلا ىوتسملا
 غنيوب فقوتت مل نيحلا كلذ ذنمو ةيملاعلا ناريطلا
 يهو اهسفن ةرئاطلا نم ةديدج لايجا عينصت نع
 قويسلا ةنمهاي ناهتسي 0 الالام و بالا

 تناك نإ ىندملا ناريطلل ةيسنلاب ةيكريمالا ةيلخادلا
 بلطلا عومجم نم ٠/ ب ةبيرق ةرتفل ردقت
 دوقعلا لالخ ةيمهالا هذه رمتستسو .يملاعلا
 يف يلخادلا بلطلا ةبسن تصقانت ول ىتح ةمداقلا
 .ىرخالا تاراقلا يف ناريطلا تاكرش عسوت ءوض

 ماقرالا نم عونلا اذه ليصافت يف ضوخلا نودو
 ىلا ةراشالا يفكت :تارالودلا نم تارايملا تارشعب
 يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيكريمالا تاكرشلا ةرطيس
 عزوت لوح ' ,ةتيدحلا ريبراقتلا ريسشت ذإ افئلاح

 نا .قوف امف بكار ٠ نم يندملا لقنلا تارئاط

 ناريطلا نم 5١/ ىلع اهدحو .رطيست غنيوب ةكرش
 سالغود دلانودكام ةكرش ةصخح ردقت امك .يملاعلا

 تاكرشلا بيصن زواجتي الو ابيرقت ٠/ ىلع
 .طقف ١١5/ ةيبوروالا

 فقوتلا نآلا نكمي ةقياسلا تايطعملا ءوض يف
 اذه 5١"( -]) صايربا ةرئاط زاجنا ةيمها دنع

 ارابتعا يراجتلا مادختسالا لقح اهلوخدو .رهشلا

 نم ةلحرم نا ينعي وهف 144 ويام / رايأ رهش نم
 تاكرشلا عم ةلاحم ال اديتس ةيدجلا ةسفانملا

 .لدقتسملا لالخ ةيكربمالا

 ناريطلا ةعانص لاجر ناك لبق نم ريسشا امكف

 عورشمل اريثك نوهبأي ال رمالا ةيادب يف نويكريمالا

 عوني هعم نولماعتي اوناك لب ءيبوروالا صايريا
 أطخ تيثتل تتا مايالا نا ربغ .ءفافختسالا نم

 نم ةئشانلا ةيبوروالا ةيرجتلا نا دكؤتلو .مهفقوم
 اهيمدق ىلع فقت نا فورظلا اهل تحيتا ام اذإ اهنأش
 .يكربمالا ناريطلا ةقلامع ماما

 مامتها قايسسلا اذه ِق لوالا راذنالا ناك دقلو

 ةرئاطيب ةيكريمالا يوجلا لقنلا تاكرش ضعب
 نرتسإ ةكرش تعقو ١44817 ةنس يفف .ضايربا
 تماق حت ؛:صايربا ةرئاط ؟7 ءارشل دقع ةيكريمالا

 .ةلثامم دوقع مارباب ىرخا تاكرش

 وه مويلا نييكريمالا فواخم ريثي يذلا ديدجلاو
 تافايسملل ةصصخملا ةديدجلا صايربا ةرئاط

 ام يتلا )1-١5٠( صايريا ةرئاط اهلثمو ةطسونملا
 تافاسملل ةصصخملاو ؛ميمصتلاو ةساردلا دبق لازن

 غنيوب تارئاطل ًاديكا ًاسفانم ناربتعت .ةليوطلا
 .سالغود دلانودكامو

 ةردقلاب ءيش لك لبق نمكي لوالا ةسفانملا هجوو
 تارئاظ اهب تدوز يتلا ةيلاعلا ةيجولونكتلا
 رواجتن سييافملا ضعي ف اهلعجي امم صابريا
 .ةيكربمالا تارئاطلا

 :يجولونكتلا بناجلا دنع ةنراقملا فقوتن الو

 ربتعي يبوروالا عورشملا نا دكؤي نيبقارملا ضعيف

 راعسالا نا ذإ .اضيا ىراجتلا ىوتسملا ىب اع ًاحخان

 .ةسفانم راعسا صايريا اهمدقت يتلا
 ةيكريمالا ناريبطلا تاكرش قلقو يكريمالا فوختلا

 يندملا ناريطلا قوس نا ناريطلا لاجم يف تاساردلا

 ةرئاط ال١865 ىلاوح لمشت فوس ٠٠١6 ماع ىتح

 ردقت تارئاظلا برح اهلوح رودتس ينلا علابملا نآو

 .رالود تارايلم ؛١٠ نع لقي ال امب
 عارصضلا حيش ْنا ماينالا هذه هايدنالل ريذملا نمو

 دودح دنع فقوتي ال نادسملا اذه ىف يراجتلا

 ترابتعالا ىلا لصي لب ,راعسالاو ايجولونكتلا
 تاقالعلا لمجم سمت يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 .ةدحتملا تابالولاو ايوروا نيب

 ةجحب صابريا عورشم نومجاهي نويكريمالا
 رحلا يراحجتلا لدابتلا تابيقافتاب فدالخا رستعب هنأ

 نا اصوصخ ىملاعلا ىوثسملا ىلع اهب لومعملا

 ةهجو بسح ب معدت ةيدعملا ةيبوروالا لودلا

 هلاكشأب معدلا مجح ناو .ضايربا تارئاط  حمهرظن

 ,رالود تارايلم ٠١ و 8 نيام ىلا لصو دق ةفلتخملا

 ةداعاب نييبورؤالا نوبلاطي كلذ ىلا ادانتسا مهو

 كلت نودنفي مهفرط نم نويبوروالا نولوؤسملا
 هب تعتمت يذلا تباثلا معدلا ىلا نيريشم ججحلا
 نع نونلعيو ةبكريمالا ناريطلا ةعانص تاكرش

 نواعتلا زيزعتو ريوطت يف رارمتسالا ىلع مهمزع
 .يندملا ناربطلا لقح يف يبوروالا

 نيد تارئاطلا ةعانص برح نا حصضتب كلذ لك نم

 ىدحا لكشت فوس نييبوروالا اهئافلحو نطنشاو
 يف نيفرطلا نيب يراجتلا عارصلا تاقلح مها

 .ليقتسملا

 يداصتقالا مسقلا
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 ده اهشلا نانالعلا ةهزأ
 55 ارغلأ رافال نيا

 ةيادن ذنم ينس ةقطنملا دهشت
 ةيسايس تاروطت نآلا ىتحو تانيعبسلا
 ةصاخ ةروطخلاو ةيمهالا ةغلاب ةيداصتقاو |

 وا :ينويهضلا يبرعلا عارصلا ديعص ىلع
 .ةيبرعلا نادلنلا نيب تاقالعلا

 تاقالعلا تروهدت يىداصتقالا دنعصلا ىكلعف

 ةنراجتلا تاقالعلاو .ةماع ةفصي ةبتداصتقالا

 راو يعاد كلو اع لبلد ربخو .ةصاخ ةفصب

 ةيداصتقالا ةدحولا موهفم نم يبرعلا | نواعتلا

 ةييرعلا قوسلاو ةلماشلا ةدحولا ىلا قيرطك
 مومهفم ىلا .تاندتسلاو تاندسمخلا ىف .ةكرتشملا

 .كرتشملا _: ىبرعلا لمعلل ىندالا دحلا اوي سب

 ىتح تانيعبسلا ةيادب ذنم زرب يذلا موهفملا وهو
 .نآلا

 تاقالعلا تروهدت نا كلذ ةحئتن نم ناكو

 نيب تادراولاو تارداصلا ىا  ةينيبلا ةيراجتلا
 ةينيبلا تارداصلا زواجتت مل ذإ  ةيبرعلا راطقالا
 ,ةيلامجالا ةييرعلا تارداصلا نم /0 نم رثكا

 تادراولا ىلامحا نم /8 ىلاوح ةيسيبلا اهتادراوو

 يف ةينيبلا ةيبرعلا تادراولا بيصن نا لب .ةيبرعلا
 ماع ذنم روهدت دق ةيلامجالا ةيبرعلا تادراولا
 ماع هيلع ناك يذلا ىوتسملا نم ىندا ىلا 141

 ةيلامجالا ةيبرعلا تادراولا تعفترا امنيبف .
 نوحلي 17٠ ىلإ 4148 ماع زالؤد نوصل 13 نم
 ةينرعلا تادراولا تضفخنا +١987 ماع رالود
 نويلب ٠١,5 ىلا رالود نويلب ١١,7 نم ةينيبلا
 اهسفن ةرتفلا لالخ رالود

 تضفخنا دقف ةيندنلا ةيبرعلا تارداصلا اما

 يىلاوح ىلا 198 ماع رالود نويلب ١١,9 نم ًاضيا
 نا نيح يف اذه . ١9/7 ماع رالود نوسلب 1-7

 ١27 ظابش 7 ١57 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7 "7
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 اهيل الو يموقلا عم مزالتم يرطقلا ريوطتلا
 ..فلختلا ىلا دوقيف ةيلامسأرلا قاوسالا عم لماعتلا اصتقا اما .

 ةسادسلا | ةدا رالا اهتمدقم ٍق 4.4 :ةريذك ايدل
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 نم ةيفورا دق ةيلكلا تارداصلا يقل نم اني ةيوج

 نرتقا دقو .اهسفن ةرتفلا لالخ 1 ىلا ًاييرقت 6 ؟
 عم يراجتلا طابترالا ديازتو ةماخضب عضولا كلذ
 ةفصيو ةمدقتملا ةبلامسأرلا نادلبلا تاعومجم

 تايالولاو ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ةصاخ
 .ةيكرتمالا ةدحتملا

 لماوعلا نم ديدعلا كانه نا هيف كسشال اممو

 ءاوس) ةروصلا هذه لثم ىلا تدا يتلا بابسالاو
 نمف . (يجراخ لماوع وا ةيلخاد لماوع تناكا
 ةباهن ذنم تعبتا دق ةيبرعلا نادليلا نا فورعملا
 نيقلتخم نيقيرط نآلا ىتحو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 تانيسمخلا ةرقف لالخ تزكر امثييف .ةيمختلل

 لاضحلاو رامعتسالا نم ررحتلا ىلع تانيتسلاو

 لالقتسالا ةصاخ ةفصيو لالقتسالا معدل

 ىتحو تانيعيبسلا ةئاديب ذنم تزكر .يداصتقالا

 قوسلا ىلع يسيئر لكشب دامتعالا ىلع نآلا

 .ةنلامتسارلا

 تدذخحا ينلا ومنلا تايجيتارتسا انعيتت ام اذاق

 ظحلت انئناف ةرتفلا هذه لالح ةددرعلا نادلبلا اهب

 عابتا ىلع ةيادبلا يف تزكر اهنا روفلا ىلع
 كلذي ةفداه .:تاردار ولا لحم لالحالا ةدحيتارتسا»

 قيرط نع يلخادلا قوسلا يف بلطلا ةيبلت ىلا
 ليلقت مث نمو ىلحملا داصتقالا بالود ىلع دامتعالا

 هذه نا الا .يجراخلا ملاعلا ىلع ددمتعالا

 ةعيبطل ةجيتن كلذو لشفلاب تءاب دق ةيجيتارتسالا
 هذه يف ادئاس ناك يذلا تادراولا لكدمه ةيعونو

 ليغشت ىلع عمتجملا ةردق مدع ىلا ةفاضالاب .ةبقحلا

 ةياهنلا ف ىدا ام وهو :ةيلحملا ةبجاتنالا تاقاطلا

 ال  يجراخلا ملاعلا ىلع دامتعالا نم ديزملا ىلا

 علسلاو جاتنالا تامزلتسم ةييلت ف كلذو_- سكعلا

 ىلع تحرط + .ولا كلذ ءازاو .ىرخالا ةيبسساسالا

 «ديدج ةيجيتارتسا عابتا ةرورض ةيبرعلا ةحاسلا
 ايجراخلا قوسلا ىلا تارداصلا عيجشت» ىلا فدهت
 رم صلختلا يف اهدعاسي فوس كلذ نا ساسا ىلع

 رم اهتاجايتحا ةيبلتو اهتاعوفدم نيزاوم تالكشم
 زم اهتادراو ريتاوق ديدستل ةيبنجالا تالمعلا
 .ساسالاب ةيئاذغلا علسلا

 دين, لت
 و اضيا ةيجيتارتسالا هذه تلشف نا ثيلت ملو

 تذخا يتلا نادلبلا ف يداصتقالا ومنلا ةلجع عفد
 ابلامسأرلا قوسلا يف جامدنالا تقمع اهنا لب .اهب
 تاجابتحا اهلامهال كلذو .رثكأف رثكا ةيلودلا
 ا يبطل ةجيتنو .ةهج نم ةيلخادلا قوسلا
 هج نم ةيلودلا قوسلا يف ةدئاسلا تاقالعلا
 .ددعتم تاكرشلا نا فورعملا نمف .ىرخا

 ر) مكحنت ىربكلا ةيلامسأرلا نادلنلاو تايسنحلا

 رم اهيدل املا ارظن كلذو :تارداصلل ةئلودلا قوبسلا

 اع طورش نم هيف بغرت ام ضرف اهل حيتت تايناكما
 : ورشم يف طيضلاب ثدح ام اذهو .ةينعملا نادلبلا

 سلجم نادلب هتماقا يذلا يبرعلا تايواميكورتبلا
 .يجيلخلا نؤاعتلا

 دتاهنلا ةلصحملا نا ددصلا اذه يف انمهب امو

 دمرعلا نادلبلا اهتعبتا يتلا ومنلا تايجيتارتسال
 ووسلا يف جامدنالا نم ديزملا يف اساسا تلثمت
 امتعالا نم ديزملا يلاتلابو ةيملاعلا ةيلامسنرلا
 دساسالا ريغو ةيساسالا اهتاجاح ةيبلت ف اهيلع
 ذ جامدنالا اذه نا .كلذ نم مهالاو .لي .ءاوسلا ىلع

 1 ةيبرع ةلود لك نا رخآ ىنعمب يا .درفنم لكشب
 لامنسأرلا تاقالعلا ةكيبش ىف اهدرفمب تحمدنا

 ع ل وصحلا ةيناكما تفعض انه نمو .ةيلودلا

 هنت مل رود اهراظتئاي .لاّر اه: ةيبزعلا ةعماجلا
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 ةيعامجلا ةمواسملا قيرط نع ام ةيراجت بساكم
 فقوملا ةبوعص نم دازاممو . (ناميالا فعضا وهو)
 اننكميو ةدحاو ةدحوك لماعتب ناك رخآلا فرطلا نا
 نبد ةيراجتلا تاقالعلا عيتت لالخ نم كلذ ظحلت نا

 ةيبوروالا قوسسلا عما يا برغملا نادلب
 .ةكرتشملا

 ىسنمفلا لقثلا مغرو  ةراشالا ردجت انهو

 قولا نادلبلا عم ةيبرعلا نادلبلا تالماعمل

 لصحي يتلا ايازملا نا ىلا ةكرتشملا ةيبوروالا
 قوسلا لود عم هلماعت نم ينويهصلا نايكلا اهيلع
 .ةيبرعلا نادلبلا هيلع لصحت ام ًاريثك قوفت

 نادلبلا ىدل ةيطفقنلا تادئاغلا تبعل دقو

 نيب ةيراجتلا تاقالعلا روهدت يف اهرود ةيجيلخلا
 تادئاع ديازت نا فورعملا نمف .ةيبرعلا راطقالا
 ىف ىداصتقالا لقثلا زكرم لاقتنا ىلا ىدا دق طفنلا

 تاريثأت نم هتتدحا امع ًالضف اذه ؛ةقطنملا
 يف ىادا يذلا رمألا :ىرخا ةييسايسو ةيعامنجا
 لامهاو «لاملا سأر» ىلع دامتعالا نايفط ةياهنلا
 دقف رخآ ديعص ىلعو .ىرخالا ةيداصتقالا لماوعلا
 ةيرطقلا ةرعنلا ديازت ىلا ةيلاملا ةرفولا تدا

 ةدحولا باسح ىلع ةيرطقلا تادايسلاب ثبشتلاو
 نادلبلا هذه تار دقف .يبرعلا لماكتلاو ةيداصتقالا

 .اهتاورثو اهتازايتمال ةيامح ةئزجتلا رارمتسا يف نا
 هذه عامبض ىلا نايدؤي لماكتلا وا ةدحولا امنيب

 .تاورثلا

 ةيموقلا لحم ةشرحلا تاقافنإلا
 تانيتسلاو تانيسمخلا ةرتف تدهش امنييو

 ,يموقلا ىداصتقالا لمعلا هاجت اقفدتم اسامح

 - 11/ نلاا نرحاتماع هلتحلات - 5

 ليهستل ةلوذدملا تالواحملا ىف ًاساسا زكرت ىذلا
 ةيبرعلا ةعماجلا ءاضعا نادلبلا نيب علسلا قفدت
 ماع يراجتلا لدايتلا ليهست ةيقافتا تدقعف)
 ماغ ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا قافتا مث : 46
 يف اساسأ تانينامثلا ةرتف ةلصحم تلثمت 14
 ١198١(. ماع كلذو يراجتلا لدايتلا رييست ةبقافتا

 ظحلد نا هنكمد هذه ثالثلا تايقافتالل عيتنملاو

 نيتيقافتالا نا فورعملا نمف .اهنيب فالتخالا ىدم
 هضرفت امم اديدحت رثكا امازتلا ناصرفت نيددلوالا

 حضاولا ديدحتلا ثيدح نم ةربخالا ةيقافتالا

 وا لماكلا ءافعالل عصضحت يذلا ملسلل لماكلاو

 ديعص ىلع لشفلا نا تاقرافملا نمو .يثزجلا ءاغلالا
 حاجن :هعم ىزاوتب ناك ؛:يموقلا يداصتقالا لمعلا

 ديدرملا ةرتفلا هذه تدهش دقف .ينزجلا ديعصلا ىلع

 راطقالا نم رثكا وا نيدلب نيب ةيئانثلا تايقافنالا نم
 ةيئانت ةيقافتا ١9 ىلاوحب اهددع ردقي) ةيبرعلا
 تاقافتالا يف نا ملعلا عم اذه .(الوكوتوربو

 نم .ةيبرعلا ةعماجلا تاسسؤم راطا يف ةيعامجلا
 هنمضتت ام ريثكب قوفب ام تانامضلاو ايازملا
 .ةيئانتلا تاقافتالا

 نادلبلا تلكش امنيب هنا ظحلن رخا ديعص ىلعو

 ىلع نيعقوملا نم ايلعلا ةبسنلا ةيطقنلا ريغ ةيبرعلا
 تناك ةيطفنلا نادلدلا ناف .ةبعامجلا تايقافتالا
 تايقافتالا ىلع نيعقوملا ىف ةبلاغلا ةبسنلا لكشت
 تناك ةيناثلا ةعومجملا نا رخآ ىنعمب .ةيئانثلا
 ميظنتل ةليسوك يئانثلا لمعلا اساسا لضفت
 .ةيراجتلا اهتاقالع

 ملسلا تارداص ضافخنا
 نيب ةراجتلا ريرحت نا كلذ نم مهفي نا يغيبدي الو

 ةراجتلا ةدايز يف اريثك دعاسي فوس ةيبرعلا راطقالا
 ةرورضب ًاساسا طورشم كلذ نا ذإ .اهنيب ةينيبلا
 .سابسالا ىف نادلبلا هذهل ةيحاتنالا لكادهلا ليدعت
 ًاساكعنا ام ةلودل ةيجراخلا ةراجتلا ةينب دعت ذإ
 .يلخادلا جاتنالا لكيهل

 ةراجتلا ةيني بيكرت ةسارد انلواح اذإ انه نمو
 زيمتت اهنا اندجو ةيبرهلا راطقالل ةيجراخلا
 فعض يف رهظي يذلا هدحو اهفلحتب اهتيدودحمب
 زكرتي ذإ .مكلا ةيحان نم اهتلاضو ةيجاتنالا اهتردق
 علسلا يف ةيبرعلا تارداصلل يعلسلا لكيهلا

 تاماخلاو ماخلا طفنلا ةضاخ ةفصيو ةيلوالا

 لثمت) .تافسوفلاو ديدحلاك ةيندعملا ريغو ةيندعملا
 ةديرغلا تارداصلا نم /51 نم رثكا ةعومجملا هذه

 نيح ةيبرعلا تارداصلا نا انه نمو .(ةيلامجالا
 ةنونس ةيسنب *١19/7(  ا/5هز ةرتفلا لدلخ تعفترا

 علسلا تارداص ومن ةيسن تلصو 1١ ىلا لصت

 ومن ةبسن امنيب .ابيرقت 1١5/ يناوح ىلا ةيلوالا
 تاجتنم اهيف امي) ةيعانصلا علسلا نم تارداصلا
 .طقف ١ ىلا لصت داكتال (تايواميكورتملا

 لثمتب اهمظعم ناف تادراولاب لصتي ام اما
 7/19 لدعمب ديازتب يذلا) ءاذغلا داربتسا يف اساسا

 تادراولا ةميق عافترا ىلا ىدا ام وهو (ايونس
 ١5 ,ا/ ىلا رالود نويلب 8 نيه ءاذغبلا نم ةيدرعلا

 تاونس لالخ رالود نويلب 57 ىلا مث رالود نويلب

 تعفتراو .يلاوتلا ىلع 198 ١98٠, ,اةا/ه
 رالود نويلي "؟ نم ةيعانصلا علسلا نم تادراولا

 .اهسفن ةرتفلا لالخ رالود نويلب 4١ يلاوح ىلا
 ةيبرعلا نادلبلا نا لوقلا ىلا انعفدي ام وهو

 يف اهنيب ةينيبلا ةراجتلا ةدايز يف تبغر ول ىتح
 دجت نل يهف ؛كلذ نم نكمتت نل اهناف .يلاحلا تقولا
 ,نادلبلا ىدحا ىدل ةرفؤتم علس نم هيلا جاتحت ام

 ةدايز نا ةطاسبب ينعي اذهو .ىرخالا ةيبرعلا
 الا ثدحت نل ةيبرعلا راطقالا نيب ةيجراخلا ةراجتلا
 عم .نادلبلا هذهل ةيجاتنالا لكايهلا ريوطت ربع
 يا .اهعونتو ةيحاتنالا اهتقاط ةدايز ىلع لمعلا
 ىتلا :ةيعيتلاو فلختلا» ةقلح رسك ىلع لمعلا

 قيمعت ىلا ةياهتلا يف يضفت

 ةدسادسلا ةدارإلا فوت
 نم ددع ريفوت بلطتي كلذ قدقحت نا كشالو

 رقفوت يغبني ةصاخ ةفصبو ةيساسالا طورشلا
 مث .ةيبرعلا تاموكحلا ىدل ةيسايسلا ةدارالا
 راطقالا نيب ةفلتخملا ومنلا ططخ قيسنت ةرورض

 دنع رابتعالا يف يموقلا دعبلا ذخا ةيغب ةيبرعلا
 ةيلضفالا ءاظعا ةرورض مث .ططخلا هذه عضو
 نوافتلا ىلإ 8 .ىنرسعلا نوكستلا ىلا احمشان
 امك  ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا عم ىداصتقالا
 .نآلا عيضولا وه

 ال هنا ةيبرعلا راظقالا يعت نا يغبني اريخاو

 يرطقلا ىوتسملا ىلع ةيمئتلا نيب ضقانفت دجوي
 نيب هيلع قفتملا نم نا كلذ ةيموقلا ةيمننلاو
 ةيولظملا ةيمنتلا نا  ًاعيمج برعلا نييداصتقالا
 يرطقلا نيدوثتسملا ىلع يه ةيبرعلا ةقطغملل

 ًادبا نكي ملف كلذلو ًاضعب امهضعب لمكيو يموقلاو
 ىرخاو ةيرطق ةيمنت نيب رايخلا وه حورطملا
 يجراحلا فزظتا وج ع ورظلا رايختلا نكلو تفوت
 ماهم زاجنا نكمي ال ملاع ف ,هعم لماكتلا متي يذلا

 .يرطق قالغنا ساسا ىلع 9

 .ةييرعللا ةفظنلا ام'أنقم ىهراخلا' فرقلاو
 اذه .ةنلؤدلا قوسلا وا .ةدح ىلع ةلود لكل ةبسنلاب
 ةيبرعلا ةقطنملا عم لماكتلا ناب لماكلا انميلست عم
 قويسلا عم لماعتلا اما .تاذلا ىلع يبرع دامتعا وه

 فلختلل قيمعت  هلاكشا نم ريثكلا يف وهف ةيلودلا

 .ًاعم ةيعبتلاو
 ةعيباتلا ةيداصتقالا تاسسسؤملا ىلع حبصا دقو

 يف يسيئرلا رودلاب مايقلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل
 ءوض يف كلذو .اهلشف وا ةيمنتلا دوهج حاجنا
 ام وهو .الدقتسمو املاح اهل ةحاتملا تاناكمالا

 كلذب اهمايق يف اهرثعت لماوعو بابسا ةسارد بلطتي
 براضت ٍِق كلذ لثمن ءاويس .نآلا ىتح رودلا

 ةرطيسلا وا ةيجاودزالا وا تاصاصتخالا

 تاقالعلا ريثأتي قلعتب اميف وا .اهيلع ةيطارقورببلا

 نود اما .اهتكرح ىلع ةيبرعلا فقاوملاو ةيسايسسلا

 فلختلا» كلف يف ةقطنملا رودن فوسف ةيؤرلا دذه

 .«ةترجتلاو ةيعبتلاو

 ينابجلا حاتفلا دبع

 يساإ/ _ ١ هزل ظابش 1548-778 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ف ريشتلاو ةعابطلل ةبطرق ل نع

 َّق سورداا باتك ردص ءاضيبلا رادلا

 دمحأل «خانملا رصانع  خانملا ةيفارغج
 اهاقلا تارضاخم ةعومجم وهو .يوالب
 ةبغش يف ؛نييعماجلا هتبلط ىلع فلؤملا
 ام ةرتفلا يف ءايفارغجلاو خيراتلا
 .98١هو |

 .سوردلا نم ةلسلسلا هذه ل وانتت

 .ررسقملا جمانربلا نم لوالا مسقلا

 ةعومجمب فيرعتلا لوح روحمتيو
 :.سقطلا .خانملاك مييعاعملا نم

 ةسازدن ىلا ةفابحالاب :ايعولو ربما
 مسقلا جلاعي نيح 3 . خانملا رصانع

 ةدام راطا ُُق ةيخانملا تاقاطنلا يناثلا

 /١400 طابنش ؟؟ 15 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7 8

 يف اقحال ردصيس اموهو ءايفارغجويبلا

 ةعومجم ىلع دمتعا هنا فلؤملا لوقي

 .ةيسنرغلا ةغللاب اهبلغا عجارملا نم

 يف ةروشنملا تالاقملا نم ةعومجم ىلعو
 الواح . ةصصختم ةحلإم تال

 ىلع لهسي ميمصن : راطا ُْق اهطيسبت
 ةبخانملا 5 ياللا ةفريعم بلاطلا

 0س و م

 رادلا يف رشنلاو ةعابطلل ةبطرق راد نع
 ةيفسلفلا روذحلا» تاتك ءاضيبلا
 ةيئانبلا نا ديكأتب ثحبلا أدبيو (ةيئانبلل
 .دهعلا ةميدق : جهنم يه ثيح نم

 يهف لماش يركف بستذم ىه ثيح نم
 ةهجولا نمف كلذ عمو . ةئيدح ةرهاظ

 اهروذج عبتت نكمي ةصلاخلا ةيفسلفلا

 ةفسلف اهمها نم لوصا ىلا ةيفسلفلا

 نع ثحبت اهرودب تناك يتلا (تناك)
 فلأتيو ةبرجتلا هراطا مظنت لبق قسن
 ةينهذ ةعيبط تاذ بلاوق وا روص نم
 ةلسلسلا كلت يف ةقلح ةيئانبلا لكشتو
 ىلا فدجت يتلا تالواحملا نم ةليوطلا
 ناك مث نمو اقيفد املع“ ناسنالا لعج

 رزؤإلب انهيف موقي يوغللا جذومنلا
 . ىساسا

 تراب تالور

 يه ىو هيج نب ةيشناملا © ةعزنللو
 ايوضع اومن ومني لقعلا نا ىلا بهذت
 ةاونلاب هبشا يه روص هيف لظت ثيحب

 ماودلا ىلع اهديزن انك ناو ةتباثلا

 فاشتكا قيرط نعو .ًاقيمعتو ًاعييسوت
 اهنا ةيئانبلا دّشتعت هذه تاشلا رضانع

 ىلا هتاعمتجمو ناسنالا ةسازدب تلقتنا

 ضرعيو .طبضنملا | ةلدرم

 نمسا هيلث نم ددع دنع ةيلايل

 لا

 كقايارقلاو بتاكل يع هالو

 ىلع ابيرغ سيل لجحارلا ئسنرفلا
 نأؤ قبس دقلف“ +يبرسعلا .<يزاسقلا
 : ةيبرعلاةقلثا ىلا هل لابعا ةدع كح رت
 رخاو «رفصلا ةجرد يف ةباتكلا» اهزربا
 نم باتك ةيبرعلا ةغللاب هل ردص ام
 ملع ّق ءيدابما ناونع ا برغملا

 .(ةلدالا

 يركبلا دمحم ةمجرت نم باتكلا
 ف ةيليلخت .ميغاقم ايابتسلا ىلإ فانييو
 نالور ريتعي يذلا تابنانسللا ملع

 .ةداور ز ربا دحا تراب

 ةفنعلا ىف ارقاح طيس تير
 تاعصن و هثاو ةصاخ .ةيسنرفلا

 اسنرف َِق ركفلاو تدلالا ىلع ةعساو

 357 ب ا
 »ا 31 2 يكبح و بانيت

 ةيركفلا «بالاقلا نب تروس لع ظ ١

 ردص برغملا يف ردصت ىتلا ةيرهشلا

 نم ةعومجم انمضتم عبارلا اهددع

 باتكلا نم ددعل 9 تاساردلا

 .د .يلوخلا يفطل : مهنم نيركفملاو
 دومخ .ناسملتلا رمع .روهصع دمحم

 :ق .ميركلادبع ديرف .ملاعلا نيما

 دومحم .د .هللادبع يريص ليعاسسا

 . عيقشلادبع دمحم . ليضفلادبع

 دارم .د ٠ داثع ضوع ديس .بلاظ وبا

 . ةوصنف حالص .ذ . ةمهو

 نويع» يف تالاقملا نيوانع نم

 لوخ .ويلوي ةروئو رضم : «تاللاقملا

 ةيلاملا ةوقلا .ةيليفطلا ةيزاوجرلا

 تاالاقملا سس اهاوسو .ةيدوعسلل

 .يريخالا
 0 ا : د 0 ين "لعز 0 0 07 ةننف 2 هدو ا ا

 ميا لو 2 8 9 © »د م 0
 ميكو ىلا و ناوي ارا سابا وب ااذجلا

 عارصلا ُْق هي ةفاقثلا عيباني»

 ردص برغم باتكل ناونع ا يعامتجالا

 يلع وب فيلأت نم ءاضيبلا رادلا ف

 نم ةعومجم هيف دصريو نيساي
 ىف اهريثأت لالخ نم ةيفاقثلا تالوحتلا
 ا . ةيعاتجالا لاوحالا

 باتك ردض ىرخا ةهج نم
 تففيلأت م «ةفاقثلا ايجولويسوس»

 ةقل وانتيو:ةبيبل رهاظلا روتكذلا

 ةمهاسم اهيرابتعاب ةفاقثلا ايجولويسوس

 الواح ةيِق هلا ىتببلا ةيرظن قف ةروطتم

 يذلا ماعلا يرظنلا راطألا ديدخت

 امتاقالع 0 ةيفاقثلا رهاوظلا هيف جردنت

 . ةيعاتجالا تاريغتملاو 00

 ةيقسلقلا اههوودحجت . . ةيئانبلا

 - 141403771 خ11: خف اتات -



 .د ةمجرتو ريم يسول فيلأت نم
 ةرازو نع ردص ميلس ىفطصم ركاش
 لمحي باتك ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا
 ايحولوبورشالا ىق ةمدقمو ناونع

 داعبالا باعيتسال ةلواحم ىف «ةيعامتجالا
 ثحبلا ا نم ملعلا اذبب ةصاخلا

 جئاتنلا ىلا الوصو ىصقتلاو
 ىمادقلا دا م يع ناك

 لوح ءىش لكب نوينعم مهنا نولوقي
 اوعقوتي نا مهرودقمب نكي ملَو ناسنالا
 ىلع ًءوض ىقلت ىتلا تاسار دلا ىدم نا

 يس هكولس لغو ناسنالا خيرات
 فوس ةيسفنلاو ةيتايحلا هتافص ىلعو
 نأ دحا عيطت + ال ثيحبب عستتو ومنت

 انه نمو .اهلك اهنيدايمب ةطاحالا لمؤي
 ةغللا ىلا باتكلا اذه ةنمحرت ةيمها يأت

 .ةيرعتشلا وي وه رمت ب

 لك اهيلا ىمتلي ني يللا ةيلاعتملا 7 0

 : ماونألا كله نين نمو .ةدح ىلع صن

 ريبعتلا غيصو :تاباطخلا فانصا

 ايجولوب ٌُْ رثنال ١ ملع 5 همدقم

 - واول" خلل 111 1: ع0

0 
 0 خلا

 لجحوم ماظن عاونالا هله نم سانجالاو

 مو .يبدالا لقحلا لماكب ةطاحالل لباق

 يتلا تاسايقلا ريغ نم دوهجلا كلت 3-2

 ذدنم هب فرتعملا يئالثلا ميسقتما اهمها

 اطخ دئسا يذلاو ر مشع نماثلا نرقلا

 لقحلا ميسقت وهو .غهسفن وطسرال
 تفنص .ةيساسا طاهنا ةثالث ىلا ىدالا

 .ةيبدالا عاونالاو سانجالا عيمج اهتحت
 يماردلاو يمحلملاو يئانغلا

 راريج تباتكلا فلؤم ىعس انه نم
 «صنلا عماجل لخادم هناتك ق تبيني

 ردصو بويا نمح رلا دبع ههحرت يذلاو

 ةيثالثلا هده كيكفت 5 دادغب ننس

 زيمو يجخيردتلا انوكت مسر داعأف
 يتلاو ضنلا عماجب ةقلعتملا طامنالا
 نا ىلا ةراشالا را .اهيف ل اخ ادتت

 ةجحرلا صخ دق تيليخ رارج ٠ فلؤملا

 . ةصاخ ةمدقمب ةيب رعلا

 ىقارسعلا صاقلا اهردصا (« ,مبكل ىلا

 هتاياتك نم هعومجم اهنمض .ةصاخلا

 تاعوضوم يف عزوتت ىتلا ةيصصقلا
 , ةددعتم ةيتابح

 ةوش . فرش ماسو : اهنيوانع نم

 .ةيغرلا .ريبكلا بحلا .باححلا

 با زان .موجعحو اياقب . لئاقم ةجحوز

 باتكلا اذه يف ةمثو . .اهريغو ءاتشلا

 نييقارعلا نيلتاقملا تالوطب ن :لعع رضصضقف

 دض اسورض ابرح نوضوخي نيذلا
 هلك ةيييسايم ٍناريالا ودعلا

 ةعاحبشلاو بحلاو داما

2 
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 رفا ةينورتكلالا مولعلا مدقت زيمع
 و ملعلا عورف مظعم ِق لاخلا

 مدقتلا نيب حوارت لحارمب رمب ةلقابلا

 نم ناك دقو ٠ عي رسلا دوعصلاو ءيطبلا

 خيرات يف ةيخيراتلا ثداوحلا مها

 يد يل نم لك عارتخا تايئور ةكلالا

 ةيكرسصالا ةدحتملا تايالولا 8 تسروف

 ءاصلل اتاكل قازمل نق تربودم
 ناكو ءابيرقت دحاو تقو يف يثالشلا
 دهش نيحلا كلذ ذنمو ١4٠ ماع كلذ
 لب «ةريبك تازقق ثاينورتسكلالا اع

 . ةفلتخملا تامادختسالا

 تاينورتكلالا» باتك حرطيو

 دادغب نم ردص يذلا 3 ةايحلاو

 د اياكسنودار كيلا نم وهو

 نيسح سدنهملا ةمجرتو ىكسنتوباج
 يف ثوحب ةعومجم .ىسيع دمحا
 :ىسايسلا :كلقلاو زادارلاو:.نويزفلتلا
 يكلساللل يفيظولا ليلحتلاو
 تاينورتكلالاو ةينورتكلالا تابساحلاو

 هابشأو ىموقلا داصضتقالاو ةعانصلاو

 .ءاضفلا وزغو تدب

 ةجيرتو وديتوك جروج فيلات ن نم
 دادغب نم ردص ىتيركتلا هط ميلس

 لسا دالب يف ةيمويلا ةابحلا ١ بتاتك

 ةيناث ةعبط وهو ةحفص 004 يف ةروشاو

 . تاونس لبق ردص ىذلا تاتكلل

 رهاشم نم باتكلا اذه فلؤم

 خيرات يف نيثحابلاو نييسنرفلا نييراثآلا
 ةفصب قارعلاو .ميدقلا قرشملا

, 1 . 1 5 3 

 ةييصصقلا ةحومحملا ةفالع

 .هيف ةيسفنلا يحاونلا اميسالو .ةصاخ
 فصيبيو ةيلومشلاب ريمتي اذه هباتكو

 ةدئاس تناك يتلا ةيمويلاو ةيداعلا ةايحلا

 اقيقد اة نيدفارلا يداو ناكس ىدل

 ام لكل ملاعملا هحبضاو ةروص ىطعيو

 نم هنوسرامي روشاو لباب ناكس ناك
 , راكفا نم هنوعدتبيو لايعا

 تانك اضيا ردص .هسفن ددصلا يف

 دينا فيلأت نم «نيربغلا نيبام دالب)

 يضيف يدعس ةمجرتو مياهنبوا
 ةيراضح تامولعم هيفو .قازرلادبغ

 ةراضح نع ةحضاو ة ةهروص انل مدقت

 1 روشا دالب ةراضحو لباب دالب
 كلت جارخا يف فلؤملا امههدمتعإ

 باتكلا اذبم ةيراضحلا تالليحستلا

 ديري نمل امهم اردصم ربتعي يذلا ميقلا
 نيربنلا نيبام دالب ةراضح ةسارد

 . ةميدقلا

 بح وقال هذ فيلأت نم

 ءاثس نبا» باتك ردص ناوهالا

 يف راكتبالاو مقعلا ةلكشتمو . ..كللملا

 اذه رعشو ةايح نع ةسارد هيفو ؛رعشلا

 .يبرعلا رعاشلا

 نع ردصي يىلقع دهج رعشلا
 عون ىلع موقيو مظنملا يعاولا ريكفتلا
 امو ىنهذلا ديلوتلاو يقطنملا جاجحلا ن : م

 ,«يناعملا يف نشفت نم هلك اذه هرجي

 .ءامدقلل ةسفانمو ظافالاب بعالتو

 ناغملا ةقد ىف دصر ساتكلا اذهو

 لاتعاللاو ةيسذلا'رويصلا فيلات ةيفيكو
 اذه يف ظفللا رث آو .ةركف ىلا ةركف نم

 ةغالبلا مولع نم فقوملاو لاقتنالا

 اذه هعافتنا ىدمو عيدبلا ةصاخو

 تالؤاستلا هذه لك باوجو . ملعلا

 ءانس نبا نع هباتك ىف فلؤملا اهحرطي
 .كلملا

 1 بل ل عج
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 مياهش و اويل

 ةيبحيتم

 رس 1

 قازرلا دم وه ىدعبت

 م8 _ ١ ةزاال ظابش ؟؟- 135/7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ا 1

 ةحورطا يف يب رق ينأ
 ريمي ههاعل

 اومرتح نمت برغلا نيثحابلا: نم: ةجث
 ةيعتت هللا فاسخف ريصبلا ةمسعت
 رك دعت نا انته ىفكيو .ةريصبلا

 روتكدلا ىبرعلا بدالا ديمع تازاحنا
 ريمشن ةسنفن ناذيملا اذه قو ..نيستح هط

 ةعماجلا ىلا مَّدق ريرض ينانبل ثحاب ىلا
 ةجرد لينل ةحورطا توريبب ةيعوسبلا
 ديحوت١» نع مايا لبق ماروتكدلا

 يتغلادبعو يبرع نبا دنع دوجولا
 : « ىسلبانلا

 (ليساب روككت ةمسا: كحابلا اذه
 دقو .ديج ةجرد هتحورطا نع لانو
 ىلا هتحوز ةدعاسمب هذه ةتسارد دعا

 عجارملاو صوصنلا هل أرقت تناك
 رشع ىدم ىلع .تاطوطخملاو

 ىلا هتسارد ثخابلا مسق دقو «تاوئس

 جيملا ىلع مالكلاب ادنحي لوصف ةذع

 ةفرعملا ليصخ 6 لقعلا رودو يقعلا ١

 ادكؤم .يسلبانلاو يبرع نبا ىدل

 (ميرصع فلاخت مغر . جبنلإ يف |مهقافتا
 .انيقيب ةعسابقلا ةيتمزلا ةفاسملاو

 ن1 1

 هةفادمأو كنألأ
 اهردصت ىتلا باتك ةئاملا ةلسلس ىف

 ارخؤم ردص ذادغبب ةييرع قافأ راد
 .ر.فيلأت نم ؛تدالا ةعانص) باتك

 مشاه ةمحرتو . سميج توينكسأ © 0
 . ىبلطملا زيزع .د ةعجارمو .ياودنهلا 1

 ين دقتلا يداعب ةبابكلا نتعب
 ةتيدحلاو ةميدقلا دقنلا تايرظن ءوص

 تدوؤشب ةسينعملا راكفالا ّق ثحعبيو

 يك "يايا ا اراب , "يدعو 0 ان "يا وال
 3 ب “و لا لكلا ىلا

3 3 

2 2 5 

 ةيفاقت قاروا
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 ضعبب امهتقالعو .دقانلاو نانفلا ةيهام 0 نع لاؤس لالخ نم نفلاو بدالا ماا
 2 2 8 5 2 0س نب 5 2 5 2 يو ا سال وي“

 ملا رٍغ
 4 هلأ 3# ' م هك

 20 سوال ةغائص

 #0 اا وا ا وويل يل"
 4 ني ل اا "ياو ليلا 5 5 >

 هينا لا
 لك ولا ىلارن# ا و

 ( ل لك ا ا ايدج لع
 1 0 لأ 2 ىلا ىلع 5 0

 5 للا يف ا“ لا يس

 امهيجاتن ىلع ةيعاتجالا ميقلا ريثأتو

 ..ىئفلا

 تو ل

 دويل ىلع ماه ةناه
 لوا دووبيلوم :تأدبا ارككال ماع

 تققح ةيئامئيس ةريسم ْف اهمالفا

 نفلا ديعص ىلع ةريبك ةيعون تازفف
 ىه دوويلوهو نيحلا كلذ دنمو . عياسلا

 هريع رت يذلا يلودلا ينانيسلا وكرم

 اك .اجاورو اعيزوت رثكالا ةطرشالا
 نيجتنملاو نيجرخملا راظنا طحم اهنا
 . نيلثمملاو

 .ةيدويلوشا ةريسمملا ءدب "ىلع ماع ةئام

 .ةنيدملا هذه يف .نآلا اهم لافتحالا متي
 ىتلا ةينفلا اهتناكم ةداعتسال ةلواحم يف

 دقو .ءاهنم اهعزتنت ىرصخا ندم تادب

 دفو نوديدع موجع لفحلا اذه رضح

 راكسوالل ارغصم الاثم بوه بوب مدق

 ةعاقلا ىف :ناجرهملا ففويض دحا ىلا

 راكسوالا زئاوج عيزوت دهقت يلاااهتاذ
 ميقا سيلستا ول ىلإ .ةيئايفيسلا
 موجنلا نم روباط هرضح رخآ لاففتحا

 ضرع ثيح رتغاو تريور مهمدقتي
 ةزئاج لوأب راف يذلا «:ةحتجاالا مليف

 "0 اح ل ماع راكسوا

 ىف نفلا يدان نا ىلا ةراشالا يىغبنت

 فلأ يتئام هتيوضع يف مضي دوويلوه
 نفلا لقح يف نيلماعلاو نينانفلا نم
 .اريوصت وا اجارخا وا اليثمت . عباسلا

 تمطر لل جنت لظلا طا دا

 لدقا راع
 ىتلا ةيصصقلا اهتعومجم رودص دعب

 «تاديحولا ءاسنلا ملاع)» ناونع :تلمح

 ةفيظل ةفورغملا ةيقارعلا ةبتاكلا دعتست

 ديدج ىئاور لمبع رادصال ىميلدلا
 عبطلل همدقتسو اريخا هتباتك نم تغرف
 ةرازو تاروشنم يف رشني ىكل ابيرق
 .ةيفارعلا مالعالاو ةفاقثلا

 ناوئع لمح ىئاورلا لمعلا اذه
 رودضص عم قفارتيسو ةرانلا روذب»

 ليلس» ناونعب اضيا ةيصصق ةعومجم
 اديضر نيلمعلا نيلي فيضتل ممايلملا
 . فو رعملا ىباتكلا اهديصر ىلا اننسع
 1 تل

 ةرملا ردتسعلاف عاهد
 ناونع لمح ىتلا ردنبساف ةيحرسم

 قبس ىتلا «ةّرملا تناك نوف ارتب عومد»
 اهمدقي .حرسملل اهمدق نا ردنيسافل
 دمحم باشلا يقارعلا جرخملا نآلا

 ندملا'ئدحا حرسم ةبشخ ىلع فيس
 . سيراب يحاوض يف .ةيسنرفلا

 روجملا نولكشي تايصخش سمح

 يكوكو واو واما



 5 ىحسملا يول اذه ىوضعلا

 هيك جوبا .تدنوميرا

 نانفلا اذه ةديدج ةبرجت يهو ,ةيلمول

 .ةيصرفلا تاسالب

 . ىناوربقلا عشر نبإ يقفل
 يسر يف

 ةيسنوتلا ناورقلا هنيدم تفيض

 مداقلا .ليربا ؛ يف استبدل مسا لالخ

 رثإ يناوريقلا قيشر نبال عباسلا

 .رئازخلاو سوت نم

 عمانشاو ع كتاّرعلا .ننن 0 ديقتلا»

 نم ددع هبف 1 ءذلا وا

 نييرئازجلاو نييسنوتلا داقنلاو نيثحابلا

 يدقنلا تاركا ةءارق : هرواحم نمو

 فيظوتو ثارتلا .ةيرظنلا هتلايلاكشاو

 . ةغالبلا 5282 دقنلا ةقالع .ةثاذحلا

 رصاعملا جيبنملا .زاحعالا ةيرظنو دقنلا

 دقعنتي ىقتلملا اذه نا فورعملا

 .رقارطاوب نوت نيي:لواذعلاب ًايوجس
 تادامنا نم ددع ةوعد متت فوبسو

 . هلامعا يف ةمهاسملل ةيبرعلا ءابدالا | لك يف ءابدالا داحتا نيب تمت تالوادم
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 ىلاو .هلامعا بلغا يف يباكرلا قلاخ ادبع دوهج ىلا انه ريشن ارخؤم تردص ا

 .ارخؤم تردص ىلا يدابعلا يزاغ صاقلل «دافحالل دادحالا هكرتي اضزإ ةياوؤر ا

 1 خيراتلا نال كلذ . دحاو نأ يف ةيعاتجاو ةيلف ةيؤر اهمتحن ةدوعلا هله

 ١ ثحبلاو .ةلسلستم تاياورل تاعوضوم حلصت ثادحاو ميقب ءيلم يقارعلا
 ْ نم ريثكلا بلطتي ال خيراتلا اذه يف ةيباجيالا بناوحلا نع

 8 مت ثيح .نرقلا ا تاياندب, دعي ةزيثك يهتز .هنع صوصضنو قئاثو ترفوت

 ٍ . اهقيثوتو اهليجستو اهبلغا فشك
 م مه جوتن ميه نتا لو جيدافلا هذه نوب لينك يماعلا يزاغ يار

 نم ميقي ٠ .راذاحلاو ىضاملا نوي باكلا اهفشكي ةكراشم قئالع ةمثف نضاحلا

 مهف لالخ نم اهسادحا دكأتت ينلاو .هن|ملك يف دسجتت ىتلا ةينفلا هتيؤر اهالخ

 ا ةناتكلا يف ةزيمتم ةريسم بحاص يدابعلا نأو ةصاخ . يبدألا صنلا ةعيبطل يعون

 ١ بتكلا نم ةعومجم .لبق نم ىئاورلاو يصضقلا نيا ةيدكل دايما حدق دقت
 ُ مادقب ذإ وهو .باجيالا نم اريثك داقنلا نم ريثكلا اهيف لاق اصصق تلمح يتلا

 1 ةكرتن اماإ ةياتك ب ضال ىهتنا دقلو كل هتريسم دكؤبل ايئاق ةديدخلا هتياو

 ' ىلع ضرما هأجاف ىتح اهنم ىلوالا ةخسنلا ملست نا امو ؛دافحالل دادجالا
 | يتلا هعباصا يف المأتم .ىفشتسملا ريرس ىلا نكرف ؛ةداح ةيبلق ةمزا لكم
 آ ةايحلا أ قاعم قاشم هندوع راظتنابو . تايلكلا نم : جاوب الا هذه لك تبحن

 ١ . .ءاوس دخ ىلع .بدالاو ءابدالا قانعا يف هل انيد ةمث ناف .اددجي .ةيبدال
 دج
1 

 1 . ةصقلا ةباتك نف ةريسم ءانغا ىف هدوهجلا نيم

 3 0 ير حبت جد 2 رب تل ا ا ل ا ا يا

 ْ ةديدحلا ا هذهشت .دحاو نا يف ديعبلاو بيرقلا ىب يضاملا ىلا ةدوع همث

 1 تاياور ةدنع كلدب.دنهشت + نيرصضاعملا نييقارعلا نييئاورلا نم ددع اهبتكي يتلا ا
 9 ا

 يحال لفبط ديحأأ النك

 ةيرعش ةعوصخ «تحيسلا كاكشنا

 اهتراتخا .دمحالا ناريلس دمحأ رعاشلل
 .اط تمدقفو اهتمحرتو يتوب تيدوا

 ةثبا لكيم دولك اهفالغ تممصو

 ا

 ري 1 2 را هلا

 ضأ| + اهمجبلا تلف ,اار ا هه "ليلا اناويرلاوب ايف

 انأ تانورتسل نازل ينوي بنل فازوا

 1 ريا عش ام ضل "اي تتلتوم تن صم ©
 نا مج

 و ينو ريدم قدام له لايبزم قلع سلانب>“

0 1 
 امن تبا / ةروعن ( 01

 تل هان / دنع اهدصقت تاههج تالكلل

 . قرشلاو اكريما ةبتكم نع تردص

 « بدالل ينطولا زكرملا عم نواعتلاب
 ىف ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا ر 0 نعو

 رغاشلل ٍىرعش جا ححاتن رخا ردصض دادغب

 تاهج تا ناونع تحن .دمحألا

 .بح ةديصق» وهو . ؛اذمع اهدصقت

  «ابللا فيديا هدب موس تيجو

 ديرب و ودع ربوع جب وس مر ا رم مو مب تب

 3 19 ١

 يب رغ ىفاشف خو رغم

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنلملا مهست

 جاتنالا ةسسؤف عم مولعلاو ةفاقثلاو

 ىبرعلا جيلخلا لودل كرتشملا يجاربلا

 ريتخا يوبرت يناقث يعامتجا عورشم يف
 .«ناوألا نا: ناوئع هل

 هفصو امك عورشملا اذه جلاعي
 ماع ريدم رباص نيدلا يح روتكدلا

 تبالكشم نم دحتعلا ةمكتلالا

 ةيفالا ىشفت اهتمدقم 5 فلختلا

 يلع مورشللا اذهر ن وكيسو 5 لهجاو

 نيفراعلا ريغ 0 ةيرسلا راطقالا
 ىلع فرعتلا لبس ةءارسقلاو ةباتكلاب

 ةيريونت لوصف ىلا ةفاضالاب ؛ ةيئابغلالا
 «قكر ىسحاالا ةايحلا نووؤوش ب

 21ج ةيحومم روف 714[ 20 7021 2 و

 0 00 نش 2 1 ا ةيبزعلا ةغيلطلا

 بك ديب 5



 و روسو" دودج د و دما با دوو 7 بجبل 1

 حرم
 ب ورلد هش ررزسترا# كرا هسا دروس وج 0 وزج ن7 7 اا بانج ايزل فو .ةتاطوا > هج .. 177 زقرت

 فيدرير اول ايي خب رك جاع ركل ةهيولد 7# ميكا "ل
 ضل يا ايل 7 ةهاف 0 ل وا و ا اا" لا

 ارا دس اهييزغا ينل روشاع مغ 0 8 بنل باسو دلرم

 ةيحرسم اولبقتسي 1 نوريشك

 دلوم» ةديدحلا روشاع نامعن

 ىلع ةيمسرلا يديموكلا حرسملا ةفرف

 نشدرأ لوس جارخا نم أعلا رسل

 مل ريبكلا جرحملا نا ىقفعبلا لاق

 شالا نمضتا.ىف ةرسلا هذه نكي
 الشف هروصت ام رخآلا ضعبلا عجراو -

 بارطضاو هترشابمو صنلا فعض ىلا
 يريبك نا اضيا ددرتو لب ..هأنعم

 دعسو .روشاع ناععن يرصملا حرسملا
 زيمتملا اىهناكمب ني ريدح ادوعي ١ شدرأ

 هجوب ةيفاقثلاو .ةينفلا انتايح ردص يف
 لاجملا احسفي نا (مهيلع ناو ..ماع
 ةصرفلا نع ثحبت ةديدج لايجال
 يطارقوريب روصت وهو . .ديدجلا مدقتل
 نافل ةناكم نين يواسي هنئال 2

 هؤالخا نكمي بصنم وا .عقوم يأو
 ىلا ةلاحالا وا ضفرلا وا .ةلاقتسالاب
 اذه باحصا نأكو ..عاديتسالا

 ين ديدج يا نا نع اوعمسي مل روصتلا
 ىلع النبأ ويست ناو كنس نفلا

 ىتلا ةيئفلا ديلاقتلل لماكلا باعيتسالا
 مهل دوهشم رابك نونانف اهمئاعد ىسرا
 دوجو ناو . .ةناكملاو ةبهوملاو ةميقلاب
 وه ةمقلا ناكم يف ةقلامعلا تارشع
 دعست يذلا رضحتم ا عسمتجم ا ملعب

 يقلتملاو ءيدتبملاو ريبكلا نانفلا هققحتب
 . .عيمجلاو

 رق ددعلا _ةييزعلا ةقيلظلا<

 ١ اهمدقت يتلا «بياغ هيحاصو

 ناك ًايأ القاع ًاناسنا نا صقل
 رود عجارتي نأ هيضري نانف ريغ وا انانمف

 دغس فقوتي نا وا . .روشاع ناسعن

 روصتي 3 ع . . ءاطعلا نع شدزأ

 ترهدزا ام اذا اذعسي نل امهنا دحا

 تائمو باتكلا تائمب ةينفلا انتايح

 تتكي د ةقرطا ةبهوملا نال . نيجرخملا

 نم الا رارمتسالاو زيمتلاو دوجولا اهل

 عونتلاب لفحي ىينفو يركف خانم لالخ
 : . ءارثلاو ددعتلاو

 هناكم روشاع نامعن قحتسا دقل

 .مدقتملا يعامستجالا هيلا ديرفلا

 هنطو اياضقو مومهم قيقدلا .همازتلاو

 5 .رصاعملا يرصملا هعمتجمو هتماو

 ةكرح ليلحنو ىصقتو دصر ىلع هتردقو
 ىوقلا عقاومو هتالوحتو عمتجملا اذه
 ىدذلا 1 ىلا . .هيف ةلعافلا ةيساسالا

 نم ءادتبا ءاعيمج هتايحرسم لعج

 سائلاب» ايفو ١ةه65 (سيطاسغملا»

 ةيلع» و قوف ىللا سانلا» و «تحن ىلا
 ليخلا» و (ةَربا دالسا و (يرغودلا

 جرب» و («يواطهطلا 0 و (علاطلا

 يتلا (ميلا ثداح رئثا» ىتح «خيادتا

 هيحاصو ةلوم ىلااهمسا ريغت

 . ةينما ةيقيقح قئاثوك ينأت . يباع

 حيمالمو خانم اهرودب لك سكعت
 .اهيف تبتك ىتلا ةيعاتجالا ةلحرملا

 ودبي ىلا ليقنسيملا ةروصب يشن داكتو

 مت يتلا ةيعوضوملا هطورشب عقاولا نا
 . .اهيلا ىعادتي ناو ديال ءاهدضر

 -  75ظابش ١54107

 يي 15

 +33 ة ضف و ا ريل و يح اح

 يذلا يقيقح ا سردلا نأ يبأرو

 قولا ثحابلا هنم جرخب نا نكمي

 برمي ال ناوع رود ةامي اعل
 5 سي رصحتلا لجا نم هرج !كينأ

 د نم. هلذنع ةغايصلا لكش فاالتخا

 هيعادتست ًايمعع ًارما ايئاذ قأي را ىلإ
 عضولا سيراضتو فورظ هضرفتو
 اهنسكعي ىتلا ةلحرملا يف يعاتجالا
 عوضوم ا وأ 0 نا لا . لمعلا

 ع ايفاع بتيساجتملا

 1 ام .فالتخالا وا ديدحتلا

 بيكرت ىلع أرط ال ساكعنا الا عقاولا

 اهدصرت ىتلا ةلحرملا يف عمتجملا ةروص
 وا تالايدعت وا تارييغت نم ةسيحرسملا

 . ةديدح تاهوشت

 برتقن نا انئكمي ءوضلا اذه ىلع

 ىلعو : .(بئاغ هيحاصو دلوم» نم

 عجرم كردن نا انكمت ءوضلا اذه

 ضعبلا هيلا قاسنا يذلا عرستملا مكحلا

 : .هيؤر نود

 تناك يذلا يعامتجالا عضولاف

 روشاع نامعن تايحرسم ةيبلاغ هدصرت

 . .ارارقتساو انابث رثكا ناك ة ةقباسلا

 ةددحم .ةحضاو ةيديلقتلا تناقطلا

 تظفتحا ..خيرات اهو .ملاعملا

 ةيطمنلا اها سس تييبستكاو ءاهعقاومب

 ببع ..نيثسلا تاريشع ربع ةزيمملا

 عارتصلاو لخلختلاو رييغتلا حاير اهيلع

 ةيبيدب تاضقانتل يعيبطلا جضنلا لعفب

 قفتت .هاجن الا ةحضاو .دصرلا ةلهس

 . خيراتلا قطنمو
 لماشلا يئاجفلا تالقنالا ايس

 .ةريخالا ةبقحلا يف انتايح باصا يذلا

 .ريياعملا لكو 6 لك كولو

 عاتجالا عقاولا نع تاالؤاست

 يال سكاعمو داشو جف يماردوليم

 تحفط ىتلا ةيليفطلا ةقبطلاف . . قطنم
 ايناطيش اتبن الا تسيل .ءجطسملا ىلع

 انلإ زا 108 ند با 1

 طحا ىلا . .ءامسنا 0 نا

 مه رخا ريبعتب وا . .ةميدقلا ةيديلقتلا
 نيقافا نم تاقبطلا هذه لك ةيافن

 . ءالهجو صرف يزاهنو صوصلو

 حمالم الب لويحاتفلا

 عبتي نا يعيبطلا نم ناك دقف !ذل

 «بياغ هيحاصو دلوم» يف روشاع نامعن
 ىف هائفلا امل ديعب دح ىلا ارياغم ابولسا
 نويحاتفنالاف . . ةقباسلا هلامعا لك

 دهج ىلا جا اتحت - ةيفاثألا ةيداعلأو

 ءاصختساو .اهحمالم ريوصتل ريبك
 ديحولا كرحملا وه لاملاف 5 .اهعفاود

 .مومحملا اهيعسو فرحتملا اهكولسل

 رهاظ رما وهو . .ةيناويحلا اهزئارغو

 . ةرركتم ةدحاو ةمسب عيمج ا عبطي

 ةداعم حسن وا .صخاوش درج مهناكو

 مهدحا فلتخم اال . .داعبالا نم ةغرفم

 طباض ناك اذه نا ين الا رخآلا نع
 داك كاذو . .ةحلسملا تاوقلا 0 اراض

 .اهداعرولا اقئاس ناك رخاو ءايجورم

 ا

 لوم» لاطبا ءالؤه ناك ادإو

 ىفلاب :ًالف «بياغ هبحاصو
 :دضرت ىتلا ةيحاتفنالا ةلحرملا لاطبا
 حينف اذل . . ةسيحرسملا افهانسسمو

 4ارخلا 1 6 خللا خ1 خلقا



 .تاضصخقلا هذه الإ ركا ةيابع

 . . اهكولسل ىرخا تاررسم ةفاضاو

 وه ةفلتخملا ةديحولا ةيصخشلا

 «ىقنلا بفقثملا (دوعسم دومخحم) دمحا

 لكب هناا ىلع لظ يذلا ىعولا جضان

 وهو . .ةحيحصلا ةيمدقتلا ميقلا

 يرصملا ناسنإلل جذومنلا هنا ابنم

 لك هلوطت نل يذلا .نيوكتلا حيحص

 يذلا ١ رايعلل هناو : .هيوشتلا رهاظم

 وسلا دامسلاو بح هيلا

 1 يذلا نادجولاو باد

 رئاجلا ركفلاو ءمواقيو ضفريو

 يبا رتصع ريمضو .ديحولاو رصاحملاو

 ناودعلل فدهتسملاو .ضبانلا

 يتأي فضرلا اذبم (دمحا) ناك اذإو
 لك لمشي يذلا رخآلا فرطلل اضيقن

 سيل هنا الا . .ةيحرسملا صوخش

 صضبغي نا عيطتسي يذلا ء ءوفكلا فرطلا

 عونلا نم لعافتم د ولو ةيمئت عامل

 ىلا لصيو .نافرط هيف ىرابتي يذلا

 كركلا ةينزهي فرط زوفب يهتنت ةورد

 انه ضاخت ءارضخ ةديجابص ةعقب
 سشئاسثحلا اهوح فتلتو .ءارحصلا
 اهروبتو اببدجت نا لواحت يتلا ةماسلا

 انه نمو . . ةايحلا قيحر اهنم لصاتستو
 وه ىوقلا هذه ةهجاوم يف دمحا دهج
 رثكا ىلا حمطي ال . ضحم يعافد دهج

 ريخالا عقوملا !ذلبع ظافتحالا نم

 . .نيصحخلا

 ةوضتلا ناك نا ندا ةبارغ الو

 - ]قا خللا 4101 مخك -

 يه لوقعماللاو ثبعلاو رحصتلاو
 بناخلا لتحم ىتلا ةيساسالا ناولالا

 الا اهلباقي ال . :ةروضلا نم مظ
 الا دهاجخي ىذلا درفملا توصلا اذه
 رغاطلا جيجضلا اذه طسو عيضي
 / .تاوضآالا رفانتم

 اذا ةقيقحلا قفاحن ال نحنف انه نمو

 يف لالتخالا اذه ريوصت ناانلق
 ريغ نيفرطلا نيذه نيب نزاوتلا

 يىلصا فدهإ هتاذ دح يف وه . نيئفاكتملا

 ميدقت لثم امامت . ..تلا فادها نم

 آدداحاو ةحطسمو ةهئاش اه

 تقولا لاوط ثيدحلا لثمو . .بناجلا
 ةحضاو ريغ .ةفلتخم ةريثك روما نع

 تاقفصو.تاعورشمب قلعتت :ملاعملا
 تالومعو حابراو ةبصناو .ةيمهو
 ةدع ىعصتو انشئت تاكرشو .ةيلايخ

 تارماؤمو . .دحاولا مويلا يف تارم
 نع عرملا زجعي ريبادتو تانايخو

 اننأكو . .اهتعباتم وا اهمهف وا اهرصح
 نع اريثك فلتخت ال ةيثبع ةروص ماما

 . سوباكلا قطنمو لكش
 انتانبحح د دق ثيعلا اذه نالو

 ريقو جتننمو :ءىراط لكش

 هتيحرسم أدبي روشاع نامعن نأف .موهفم
 هتيحبض هي .يردف ميلا ثداح رشأ

 (كب حوتف) ريبكلا ٍليفطلا يحاتفنالا

 يضارلا ينطولا فقثملا دمحا هليا ًاجافيل
 اذه اهفلخ ييلا ةورثلا مجح ةحادفقب

 ًاحافيلو : .هنمأو توه ع هل دلاولا

 اذه تطبر يتلا تاقالعلا ةعيبطب
 ةليلق تاونس لبق ناك يذلا  دلاولا
 نه هريغب -ريقفو طيسب نجورس درج
 ناك يذلا (بهد) لاثمأ نييليفطلا
 ًاعئاب ناك يذلا (نيدسح) و .ًاقئاس

 .قيباسلا طباضلا (راضن) و .رضخلل

 ماهس نم جوزتي يذلا ةيروثلا يعدم
 .ةيزاهتنا بايبسال كب حوتف ةنبا

 لمعيل جراخلا ىلا هعم اهذخحابو

 حالسلا ةراجنو بيرسهتلاو ةرسمسلاب
 دلغتسم ؛ةهوبشملا نيومتلا تاقفصو

 هتالاضتا نم !نكيفعيص 2و ءالؤه نك

 نعو مهنعو امنع ىلختيل . .ةعساولا
 . . ةياهنلا يف ةيرصملا ةنطاوملا

 هذه نأب يلاتلاب (دمحا) ًاجافيلو
 اهطاطحناب .ةهئاشلا جذاونلا
 اهذوفنو .دسافلا اهكولسو (يركفلا)
 دق .ةكياشتملا اهح اضمو . مظاعتملا

 ىوقالا جيسدلا لكشت يتلا يه تراص

 ةروص سمطي لق وا + م

 عيرسلا لوحتلا اذه انما

 نب ايوا هع زتني يذلا 5

 لظ .لداعو يطارقميد رح عمتجمب
 لبلبتيو . .هقيقحتل ىعسيو ىعسي
 دقو ءبيفشتكي امدنع لوهذلا ةييسضن و

 نا فحازلا ناطرسلا اذهل ىدصتلا ررق

 ةكرعملا لعفلاب يه ىلوالا هتكرعم
 ىحاتفنالا دملا اذه نا كلذ . .ةريخالا
 اهلماكب دمحا ةرسا ىوتحا دق نوكي
 نوكت (ماهس) ىريكلا تخالاف ءابيرقت
 (كي بهد) ىطسالا نم تجوزت دق
 تخاالاو ءراضن نم اهقالط دعب

 تبطخ لق نوكت (ماهما) ىرغصلا

 ىف ةرحلا ةقطنملا هتز رفا رخآا يحاتفن ال

 8 عيمجلا تالكشمو . . ديعس روب
 ىلع مهنم لك لوصحب تيوس دق
 تاعو رشملاو تاكرشلا نم هييضن

 ةلحرم ءدب ىلع مهقافتاو .ةكرتشملا

 نواعتلا نم ىرخا ةروصو .ىرخا
 ريغ مهماما قبي ملو بةلرتتمملا فلاحتلاو

 .دمحا لاوماو دمحا باذتجال ىعسلا
 .ءارسغالاو بيغرتلا ناولا ىتشب
 يبايسلا ذوفئلابو ؛ةرم ةلئاغا حاب ايرالاب

 ٍىرخا ةرم يعامتجالا زكرملاو
 هذه ناف 7 عقاولا عم اقاستاو

 مس يح لا ةكرسملا

 يقي هنكلو . . لثتمي لو ملسي مل دمحأف
 بورضملا قناخلا راصحلا فلق عطتسي م

 لعفتي نا دنهاشملا لكعو .-.هل

 قيرطلا نع ثحبيو ررقيو لماتيو
 درح أ ىلا لوصولا نم هلكمي يذلا

 ذاقناو .هفقوم معدو .هنيلا ماضنالل

 لا ةنهفت نأ اهم عد

 هلك لمعلا يف عيت ةرملا ةيرخسلاو

 نم هفقومو روشاع نامعن ةيؤر سكعتل

 تقولا لاوظف . .ةاسأملا ةلزهملا هذه
 ىلع موقت . ةلعتفم فقاوم ماما نحن

 . .نومضملا نم ةيلاخ .ةحوضفم

 هذهو . .دوستو رمتستو رضتنت اهنكلو
 كحضن يتلا ءادوسلا ايديموكلا تاس

 امالليا:دشأ اكحض انيئاضم نم انهيف
 . .ءاكبلا نم

 نائفلا جررخملا حاج نا ت0 رو

 لكب ردا 06 يسب ل. شقرا دعس
 ماقملا ُِق عجري ةيمارمو هداعباو هيالم

 ةقرافملا هلش ةعيبطل هكاردا ىلا لوالا

 دارملا ماعلا يىلكلا ىنعملاب اهتقالعو

 هجوي هاندجو دقف مث نمو . .هليصوت
 ماق يذلا دوعسم دوم ادع اميف هيلث

 نود مهراودا ميداشت نفاد دما روف

 ةيعاوط رثكا مهلعتس لماك جامدنا

 ,قطنماللاو هوشتلاو فيزلا نع ريبعتلل

 ةغلابملا لالخ نم قدصلا مدع ديكأتو

 .ةيماردوليملا لعفلا دودرو جيرمتلاو

 تافيشيلكلاو تراعشلا عسيمستو

 نع بوسحملا ج ص ورخلاو .ةزهاجلا

 0 ىلا قادت كود . .صنلا

 نايسنو جيرهتلا لجا نم جيرهتلا
 ىلع هدعاس ةيحرسملل ىلصاآلا فدهلا

 ةريخ لاب مهل دوهشم رابك موجن رفوت كلذ
 ظيفحلادبع لاثما ةءافكلاو ةيهوملاو

 يماشلا ميهارباو (نينسح) يواطتلا
 (مالا) يواعلقلا نتاسحاو (بهد)

 ةدجامو (نينسح ةجوزر) نيسح- ءاجرو
 تاذ ةزيمتملا ةديدحلا ةمحئنلا 5

 اهئادأب انتعتما ىتلا يوقلا روضحلا

 اعبط ةفاضالاب . . (ماطلا) رود يف عنقملا
 دسجي نا هئكما يذلا دوعسم دومحم ىلا

 رخزي ام لكب (دمحا) يسيئرلا رودلا انل
 لثم ةب راضتم ةديدع رعاشم نم هد

 ضفرلاو بضغلاو دانعلاو سأيلا
 ددرتلاو ةريحلاو .تقؤملا راسكنالاو

 . ةمواقملا حورو
 ىلع ًاضيا شدرا دعس دعاس اهك

 ةقرافملا ىلع من ئاقلا نومضملا اذه زاربا

 نم لضاوفلا 0 .هانركذ يذلا ىنعملاب

 يتلا ةيقوسلا تاينغالاو ىقيسوملا
 مأق يىتلاو حاتفنالا رصع خانم 8 تعاش

 ثيح .ناثع دمحم اهدادعاو اهرايتخاب

 ول ةلمكمو اماع ةفديعتم تءاج
 لتعملا جازملاو يركفلا طاطحنالا
 .ةاوجلاو

 دق شدرا دعس نا لوقن ةيابنلا يو
 ًاضرع انل مدقي نا  هتداعك  عاطتسا
 ناو .ضيسلاو ةيويحلاو ةدحولاب مستي

 ةجرفلا نيب ةيعصلا ةلداعملا ب

 قنعملا نينو . .جيرهتلاو لزفاو

 ةماتقلاو قمعلا غلاب يعامتجالا

 . .ماليالاو

 00 تت

 يبيهدلا يلدع
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 ةيحرسملا ةراوذا نم

 ةصاخ ةهك وذ راوخ

 15010 تسر اا درا وبلا 3/0101 3 اقل 11017 للا” ال101: ل

 يراوحلا دمحم : ةلباقملا ىرجا

 دعب يقال ماعلا ِق ةليشرلا

 يق سنئوتب يحرسملا جاطرق ناجرهم
 ناعلا لاق 000 ينابسملا نسب ربت

 ءقارعلا يبحرسم أي

 ؛ ىقافرو يئاقدصأ أَو يتبحأ اي

 ةياكح نم شكا ةدحاولا ةملكلا ُْق

 اة

 .ةيانج لاب: ةيإ دج لطي اههضعب
 زاتجيو ربعيل يرجي رخآلا ضعبلاو
 . ةيابنلا ىتح

 . ةيادب لظيل
 عنم .قارعلا يبيح ر يسم ان يتياكحو

 جيوسلا
 لظتسو تلظ نقلا ةيادبلا ىه

 ؛! ةيادب

 لك نيبو .ةيادبلا ةيادب نيبو
 نانفلا ةلحر تلظ . ةلصاوتملا تايادبلا

 ١9 410/ طابش ؟ - 15/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ٌ؟

 دمحاو ف 4 5

 لا ل لل

 ىننأف سفن ىلاولخأ نابحا
 ا

 اكو حرسملا عم ناعلا فسوي

 هبا لب ليا لكبو .اهنازحا

 :1لا اهتاحابص لكبو .ةكلاخحلا

 : داو : رمثسم ءاطع ةلاسر

 تارخم يف ةعمش هرمع اهيف دقوا ةعئار

 لجبا .نيقفا ولكأ تتسم يتخلل, عش

 نائفلا ىقتلن سيدو رسب دوس

 نم ا تجرخاو تناكمو تنتكا الأ

 نع ضار تنا للهف .ةنس نيعبرا
 ؟ املالخ هتمدق امعو .نآلا كسفن

 نم .سانلا ىضر نم أي ىضرلا -
 نمو هيفقثم نمو .حرسملا روهمج
 مه . يعم نوقدصي نيذلا ءاقدصالا

 تب اذه عصو _. . تمدق |ميف مكحلا

 سفن ىلا ولخا انايحا . . هسحا يذلا
 0 2 يك ةيناث تدع ول ىتمتأت

 لاو . .انآلا .قاروسصت قفو":تالق

 تتك ول وا رودلا و وأ لمعلا كاذ مدقا

 اه يغا يك هسينع نم لا كاذ
 .نآلا يدنع

 | ىف ني رغآلا اولاسا
 هر ل ا ا 00 او ب للا ظاةةا 0

 آلا ناروصت ىقو تمدق ام روما يك ينث تاعول
 د اا 111 ا ا و

 دحلا ىلا ضار ريغ ىننأب سفن عدقا
 ديدج نم أدبا يك هيلا تدلضو يذلا

 . ديدج لمعب
 يقارعلا حرسملا همدقي ام نا ىرت له ا
 ريغتب هتميق دعي للحرم نف وه اعنا
 ؟ داقنلا ضعب كلذ ىري امك فرظلا

 سيلو .احيحص يأرلا اذه سيل -

 كاته .اهتميق دقفت تايحرسملا لك

 دهتع اهميدقت لج ىضم تايحرتبب
 اهريثأتو اهجهو لمحت تلاز ام ليوط
 ةمدقتم غيص قفوو ةيناث تديعا ولو

 ماد امف قمعب ترثألو ريثكلا تراثأل اينف

 كلت «ةلحرملا» رثا الف يناسنا قمع كانه

 . ينف عادبا كانه ماد امو ةيحرسملا

 عادبالا كلذ ددحتب ددجتي اهرث

 هلمع ميدقت يحرسملا ىشخي اذامل #
 ؟ ىحصفلاب

 ىلا دقتفي ًامومع يقارعلا لشثمملا -
 ىحصفلاب ليثمتلاو :قرمشنملا ةسرامملا

 ةفاضا . ةليوط ةرتف انلثمت اهشعي مل ةلاح

 هتفرعم قيضو يبدالا ةعالانطا هلق ىلا

 نا ىلا ةفاضا . .اطوصاو ةغللا دعاوقب

 ةلحرم ف داج دادعا ىلا ةجاحب لثمملا

 نا بلاطمو ..ةيميداكالا هتسارد

 يفك قيقد.فقاركأبوب ةبريجعلا فوط
 ىلع هتردقب ازهجم  هجرخت دنع  نوكي
 : . ىحصفلاب ءاقلالا

 ديوعتب ةقلعتم كلذك ةلاسملاو

 ةءارقو ءاقلالا ىلع هرغص ذنم بلاطلا

 هدنع يمنت ىتلا ةيبدالا عطقلاو رعشلا
 ةوعد هذهو . . ىحصفلاب ءادالا ةكلم

 ةلاحلا هذه باعيتسا ىلا ةصضلخت

 . ةماطاو ةداحلا ةحاعملا اهتحاعمو

 حرسملل ةليوطلا ةريسملا هذه لك دعب ا#

 لضفي دهاشملا نا دقتعت اذامل قارعلا ُق

 ؟ ةيريضللا ةيحيربلا
 ردع تايحرسملا هذه عويش -

 اهيقلت ةلوهسو اهتيحطسلو .نويزفلتلا
 «ليثمتلا) أوفرتح ةحا يذلا نيلثمملا ةردقو

 ىلا ةفاضا (ةيكيتاموتؤا» ةلاحك

 نم دهاشملا تبرق هذه لك , .ةهاشملا

 دوحو مدعلو «ضو رعلا نم عونلا اذه

 لظي ليسلااذه ماما يقارع («ليدب)»

 ؛مكلا» اذبم اموكحم دهاشملا

 نم ديدعلا حاجن ىلع دكؤا يننا
 يف تلجبس يتلا ةيقارعلا تايحرسملا
 اهتلاضا لمحت تناكو ةقدي .نويزفلتلا
 روهمجلا لاز ام ىتلاو اهتفارطو اهقمعو
 اذه رمتسا ولو . .بحب اهركذتسي

 ةديملا تايحرسملا ةي ةيفارع تلظل لاخلا

 .٠ سانلا يف نيناسالا رثالا يه ةعتملاو

 ةئيدرلا ؛«ةعاضنلا» تعاطظتتلا املو

 . ةديحلا ةعاضبلا لحب لولحلا

 ةلخنلا : لاثملا ليبس ىلع ركذا

 كانهو . .ناخلاو سوفنو ناريجملاو
 رجست مَ تايحرسملا نم تارشع

 ف مدق (ئك مدقي ملو لجس اهضعبو
 5 . هريثأت دّقفف حرسملا

 تحرر مسم ةديحلا لايعالا ىلا اندع ول

 ذيحلا ةينويزفلتلا تاسليقمعلا ىتحو

 تاشملا داعل . .ةديدج لامعا تحتناو

 ةليصالا ةعتملا نع ثحبي ىقارعلا

 | بيبحلاو بيرقلا يقارعلا لمعلا
 ةييستم

 مرسلا تاناج رهم

 ةريببملا تاناجرهملل ةيستلابو ا#

 م تمدق وا تفاضا له «ةيبرعلا

 ؟ ديدج
 علا ةيحرسملا تاناجرهملا نا

 روهمجلاو نويحرسملا لطي ةوك
 وا هلك يبرعلا حرسملا ىلع اهنالخ
 ٍِت متي كلذبو هلم ريبك ءزج
 > نم نييحرسملا نيب رظنلا تاهجو

 راخا خ07 نخلكالا» خل خلت -



 لالخ. نم سميلو يحرسملا لمعلا

 . هدحو «رظنتلا»

 قيسنت ف ةرورض كانه كلو عم

 اهتيصوصخ ذخأت يك تاناجرهملا هذه

 هتامسب ناجرهم لك نوكي ثيحب
 نم ةغيص قمعت ةديدج ةلاح هنومضمو

 كلذ ىلع .هيف ةمدقملا تايحرسملا

 . . عوضوملا
 الماش تاناجرهملا ءاطع لظي اذبعو

 اذه نم ضورعلا ددع ىلع ءيكتي ال
 يذلا وه نم ديجلاو طقف كاذ وا رطقلا

 تاتا ا تاحعأب ىظحن

 2 لالخ نمو تلق دقف اديدج
 حرراسملا مظعملو ةريثكلا يادهاشمو

 ةيحرسملا تاناجرهملا لالخ نم ةيبرعلا

 ديدعلاب يقارعلا انحرسم نا . ..تاذلاب

 ف فقي ةديحلا ةيحرسملا هلامعا نم

 ةينف ةميق ةيبرعلا . و احس
 لصن نا حمطن نحن , اعدبم ًءاطعو

 ةيحرسملا رايتخا ا ةيملاعلا ىلا

 نناسنالا قمعلا تاذ ةليصاللا ةيق ةيقارعلا

 كلذب نيعارم ةمدقتملا ةينفلا ةفوصلاو

 قمعو انتب رجت ةيضرا نم قثبنملا عادبالا
 دهاشملا تاباسح نيعارم .انئارت

 حرسملا فرع يذلاوانع بش رسافلا

 سيياقم هل تحبصاو ةليوطلا هتبرجتو

 وا لكشلا هبلخي الو حطسلا ىلع وفطتال
 نا عيطتسن كاذنا ..ةيلآلا ةينقتلا
 يبوروالا دهاشملا لقعو بلق يف لخدن

 ,هريغ وأ

 اهدهاش ةيحرسم ةبرجت نم رثكا انلو
 ٍيبوروا رطق نم رشكا نم نويحرسم
 . مهيف ارثؤمو اماه اهرثاو اهادص ناكف

 تبثي نا عاطتسا له يحرسملا انلثممو #

 ؟ يبرعلا جرسملا ديعص ىلع هتءافك

 عاطتسا نوزاتمم نولثم انيدل -

 نم هنارقا نيب زري نا مهنم ضعبل

 ةينوي زفلتلا هتاكراشم يف برعلا نيلثمل

 " ةيحرسملا ةكراشملاف . ةصاخ ةز وبه

 لاحملا اذه ٍق عساولا اهقيرط ذخ

 . كن

 نيب ةبيرغلا ةلداعملا انل رسفت فيكو ا

 نيب ايلعلا تاداهشلا ىوذ ددع ةدا

 قوتسم ضافخناو ةهج نم نيناش
 ؟ ةيناث ةهج نم ةينفلا لامع
 - اهتيمسا ا( - ةضفخنملا لاعالا

 تناك ءاوس رابك نونانف امنومدقي

 .قارعلا ف ةيلها ةقرف مها 4 ثنا

 - [ قا ىلا 6 خ81 كل خظا# -

 تاونسلا يف اهضورع نم لالقالا اذامل

 ؟ ةريخالا

 امناو «مكلا» م كسل لوا ةريعلا

 لاغشتا ناف كلذ 3 كلاو 71

 لايعأب نيزرابلا ةقرفلا + ضعب

 وا ةيموقلا ةقرفلا يف ءاوس ةيحرسم
 ةقالع تاذ ىرخا ةينف تاكراشمب

 نم لالقالا ىلا لعفلاب تدا حرسملاب
 هضوعنس ام اذدهو َه . يحرسملا جاتنالا

 مدقنس ثيح مسومملا اذه نصف

 اهمدقي يفيلأت نم نيتيقارع نيتيح

 اههتسارخ المكا نيذللا ةقريفلا اوضع
 ثيح ليلخ لضاف امه نطولا ىلا اداعو

 حالصو «ميسريلا طبيخ جرخيس

 . .«ةمحلن» جرخيس ثيح بصقلا

 ةرفس ىرخلا لايبعأ ىلإ ةقانسلا
 يماس نيفورعملا ةقرفلا يجرخلم

 .دمحم مسافو ديمخل !دبع

 دقت ىتلا براجتلاب كيأر وه امو ا#
 ؟ ةليمجلا نونفلا ةيميداكا

 اهنا ةيسانم نم رثكا ف اهنع تلق -

 نم دبالو ةميق براجتو ةماه لامعا
 ةيلط لبق نم ال ابهنم ةدافتساالا

 لبق نم امناو بسحيف ةيميداكالا

 يف اوعقوقت نيذلا نيرخآلا نييحرسملا
 مهاقاطو مهتاردق نم تدح تايحرسم
 لامعالا ىلا اوديري مل ما اودارا مهتداقو

 ةرادصضلا يف انحرربسم : 8 ُ

 عادبالا زفاوح كلتمت ال ىتلا ةلهسلا
 نا عاطتسا ددجلا بابشلا نم ْنْم #
 ؟ ةينفلا هتفاقثو هبه ومب كماتها رشي

 .بابشلا م 37 نا يل سيل -

 يف مهضعبو. ا يف مهضعب
 زواجنو اباش يعل .«جارجالا

 هتبرجت تأدب ثيح بابشلا ةلحرم نآلا

 مهو . .اهتاهسو اهتافصاوم بستكت
 نيليلق اًوسيل هلل دمحلاو

 قواجتمقا يناعلا فسوي عاطتسا له ا#

 يذلا طيسبلا يبعشلا ناسنالا رود

 ؟ هب. افرع

 تايصضخشلا ديغتست نا بجي ناك -

 يتلا ةفصلا هذه نع دعتبت ىتلا ة ةريثكلا

 نرق عبر نم رثكا ذئمف . .اهيلا ترشا

 اهعقوم ىرخالا تايصخشلل دجن

 . تايحرسملا نم ديدغلا قو .ئدتع

 رود تلثم نيح ١9517 ماع ذنمف
 اهلبقو . .ايناف لاخلا 0 فوكايوب رس

 لوا تمدق نيح ١46٠ ماع فو ريثكب

 ىدحتي نونحجي») ةيقارع «اماردونوم»

 مث . .يقوش ليلخ جارخا هردقلا
 ركذا .ىرخالا تايصخشلا ترمتسا

 . حاتفملا ِق ناريح : لاثملا ليبس ىلع

 سوقانلا عرقي زومت يف نونجملا
 ىف ىئرؤد . .لزؤالا دادنغت قف بعشا

 ةئيز ةيحرسم يفو . . ةحيصنلا ةيحرسم
 هعباتو الوتنب ةيحرسم يف الوتنب ايما

 ةيحرسم يف يجرسلا ديز وسبا . .يتام
 تاماقم يف يرورسو يب زرح لاط)

 ةيحرسم يف اقسلا رود . .:يريرحلا
 راودا كانهو . .«بيطلا ناسنالا»

 اهنال دادعتلا لاجم اطل سيل ىرخا

 . , ةريثك

 ةديدع تايصخش لشمي لشمملا

 «ىبعشلا ناسنالا» لثمي (مديحو ةنيابتمو

 وا ةدحاو تافصاوم لمحي ناسنالا

 اذه ,ةدحاو ةغيص وا ةدحاو ةلاح

 . ءيطاخ موهفم
 يف فرشلا ةناكم لمت نآلا كى هل

 لفاحلملا ٍِق .يقارعلا حرسملا

 ٍِق اذه عفوتت تنك له .تاناجرهملاو

 ؟ تائيسمئللا

 يبرعلا حرسملا داور نم دئارك يحرسملا
 ةديدج ةيلوؤسمب تسسحا ىقيرفالاو

 لكي تيهابتو . . يقتاع ىلع تعضو

 يو ريسم لالخ يعم اولمع نيذينلا

 يحرسملا يلمع ةيادب يف اما . . ةليوطلا

 ميركتلا وا جيوتتلل بسحا نكإ ملف

 1 لبا لامع ند ل .اباسح

 . يحرسمو ىسفن ريوطتو
 نع ةريخالا ةنوآلا يف ثيدحلا رثك ا#
 ١ يح . يحرسملا صنلا ةمزا

 ةيحرسم ةمزا يه ما صن ةمزا كانه

 ؟ ةماع

 نييحرسملا ةمزا يه .راصتخأب -
 | ١

 , ؟ ًانانف نكت ملول ًاموي. كيت لع
 .ًاناتف نوكا نا الا تيتمتام . ادبا

 جرخملا يدل ةحبارلا ةقرولا يه ام ا#

 مأ ةينفلا ةبهوملا يه له . , يقارعلا

 ؟ةضخبقلا تاقالعلا

 . مهسقفنا نيجرخملا لس

 نم تاونس كتسيس نم رثكا دعت 15

 حرسملا عاطتسا يه .ةلداعلا انتكرعم

 ؟ روم دانا ينئرعلا

 انلز امو ةديج ةبسنب هرود ذخا

 ةليدج عيراشم
 انل ثدحتت له ةديدحلا كعيراشمو ا

 ؟ اهنع
 يتلا تايحرسملا يف كراشأس -

 - ثيدحلا ينفلا حرسملا انتقرف اهمدقت

 ةيحر سم ةيموقلا ةقرفلا يل مدقتسو

 ةباتك ىلع نآلا لست اي رشا

 لالخ تمدق اير «ةيقيسوم» ةيحرسم

 : ١ را ماع مسوم

 .ىرخا ةيفاقث تاطاشن ىلو

 بتكلا نم ةعومجم يل ردصتس ثيح
 . ةايحلاو امنيسلاو حرسم اب ةقالعلا تاذ

 56 - ١941 ظايش ؟؟ ١9548 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 - | نع ائيش لوقت نا كل له .اريخا 8#



 ؟ ةيلاتلا ءامسالا و
 قم لمنع اجرت ةارآأ دمحم مساق

 ءاطعو ةيويحب عفانلا ديدحلا لجا
 حورب ثحعبي ابتاكو ءامئاد بابشلا

 !رابكلا خويشلا ةرباثمو ربصو
 تاذ ةدهتجم ةئانف - ميعن فطاوع

 ققحتو مدقتت نا لجا نم قيمع دلج
 . ةريبك تاحومط

 روكيدلا قالمع  رديح مظاك
 ىلع لب بسح قارعلا يف ال يحرسملا
 فقت هلاعا ضعبو يبرع ديعص

 . ماعلا يف مدق ام ىقرا فاصمب

 ايت نييحرتملا ذاتسا- يبشلا يقح

 يذلا دئارلا وهو .دعب نعو برق نع

 اناميا انسوفن 8 ةيحرسم ا . ةميقلا ٍقمع

 . اريضمو افرشو

 نيجرخملا خيش  لالج ميهاربا

 .ةيحرسملا يتريسم قيفرو . نيعديملا

 بوهوم نانف  يعافرلا ليلخ
 يتلا ةيحرسملا لامعالا عم هتبهوم فيكتت
 هذه رايتخا نسحي هتيل .اهيف كراشي
 وهف . .هراؤذا رايتخا نسحيو .لامعالا

 . ةنيمثو ةريبك ةقاط

 لدخلا ريثت 2 ساق ] نق ثحبب

 انحرسم يف فولأماللا ققحتو ةشهدلاو

 لماعتي نيح هعقوم دجي فوس .يقارعلا
 فظويل يقارعلا «يحرسملا لمعلا» عم
 . هتاروصتو هتاحومط لك هيف

 0 بالا فسوي

 انا تثدحن

 هلو يحرسم بتاك  مظاك لداع
 ققحنو بنك نا لجنا نم ليوطلا دلتا

 . ىقارعلا انحرسم يف ةماه تافاضا

 ٍنويزفلت جرخم  نوتيراه ولراك
 ققحي امع ثحبي لاز ام امنيسلا يف . ديح

 ام::لاتي الأ ةيشح.ةورتم تكل :ةحومط

 .كيري

 نيصر جرخم - ديمخا دبع يماس
 بعصلا ىحرسملا لمعلا نع ثحعبي

 هتاقاطو ةتاتاكوا لالخ نم تبرجيل

 لمعي نيح وهو مئادلا هعادباو ةريبكلا

 ةيويحو خويشلا ةكنحو ةبرجتب كرعشي
 انحرسم ِق ريبك لثمن . بابشلا قفدو

 .ىقارعلا

 نع ثحسبي باش - نويخ زيز
 عقوتا .عفانو عورشم هثحبو .قلأتلا
 هل حاتت نيح عادبالا نم ديزملا هنم
 . ءاطعلا يف ةلصاوملا

 تلازنامووجرلا قاودقرم تعي تتبيثا ةيباش

  ةيبرعلا ةعيلطلا - 51
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 يعس لا نسح ركاش
 اهعون نم ةبرجت لوأ ي

 يبرعلا مسرلا ي
 وح داو ا لو ودك“ هج قع

 لا نييمح ركاف نانفلا فقي

 نم لوالا فصلا يفديعس |

 ةيليكشتلا ةنيففلا ةينكرفلا 2
 دهتحملا نانفلا اذهف «ةيب رعلاو ةيقارعلا
 . ليكشتلا دقنلاو ةحوللا يديعص ىلع

 راهضنا رهاوظ نم اهتاذ دحب ةرهاظ

 وهو .هل هسفن رذن يذلا هملاعب نانفلا

 لجا نم تافاسملا لك قرتخي يلاتلاب

 ةكرح جامدنا نم ديدج جيزمب رفظلا

 . ةايحلاب ةشيرلا
 ديعس لا ةحول نيب ةيميمح ةقالع ةمث

 .اموهفم وا ةغايص وا اظحخ «ناسنالاو

 نائفلا دنع ساسحاللا اذه عجري دقو

 . عامتجالا ملعل امن .ةتسارد ىلا

 ١95/4 ماع لمحي هنا انفرع ام اذا ةصاخ
 مولبد هالث يذلا ء.ملعلا اذه سناسيل

 دادغبب ةليمجلا نونفلا دهعم نم.مسرلا
 نونفل ايلعلا ةسردملا مثو ١428 ماع

 هكارتشا نأ مك .سيرابب ةفرخزلا

 ثيدحلا نفلل دادغب هعام ضراعمب

 اة ماع قيدعحسو ١ة4هأ ماع نم

 دعبلا ةعام سيسأت .ىف هكارتشاو

 ةرولب يف امهسا 191/١. ماع دحاولا

 يذلا نانفلا اذهل ةزيمتم ةيليكشت ةيؤر

 ةيرادجو .هناديم يف ادئار نآلا فقي

 ددعلا ١54  7١طابش /1١54.1

 را دوو دا

 00م وو دقة دو 7 بلا"

 ١' ,.مالسلاو برحلا
  باقكلا 8 يه رخفأ

 ١ - يورفلا زيقلا كاوادو قضارم

 ناآلا ضوخ ديعس لا نسح ركاش

 يب اهعون نم ىلوالا يه ةديرف ةبرجت
 داتعا دقلف .يبرسعلا مسسرسلا ماع

 تاعاق يف مهضراعم اوميقي نا نونانفلا

 عم كلذب نوقفتي .ةحوتفم وا ةقلغم

 ةماقا طورش ىلع تاعاقلا هذه ءاردم

 ةلدالا عبطو تاوعدلا عيزوتو ضرعملا

 نسح ركاش رسك دقلو ,تاغولاتاكلاو

 دنضأ نيحح .ديلقتلا اذه لسيعس هلا

 . ضع ضرع لكل لح باك
 اى امامت .ديدج ضرعم تاحول هيف
 دقو. نازدجلا لغ ةقلعم دهابقملا اهاري
 راد نع ارخؤم تاتكلا اذه ردص
 ةلسلس يف دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا

 نيسمح نم رثكا ملضو .برخلاو ةفاقثلا

 برتخلا) تاولع لصو :اطتيطخت

 ةيحيضوتلا هتمدقم يفو .(مالسلاو
 اذه .تايوجغ لآ ديغس لأ ناشأ
 لع زييكرتو .بانسكلا هوقرعلا
 يتلا برحلل ةيحلا عئاقولا ماهلتسا
 تاونس عبس ذنم نويقارعلا اهضوخي
 ء مهتاملكو مهغامياو مهبارت نع اعافد

 اباوج باتكلا اذه تاطيطخت تلمح دقو

 لوح .ةينهذلا اهتالؤاست نع الضف اينف

 طظخلاب برا نع ريبعتلا ةيناكما

 1 . يسدنهلا لكشلاو ةراشالاو مقرلاو

 نم ةرادصلا يف فقت ةيليكشت ةغيص

 . ةيفرعملا هتايدمو ينفلا لمعلا مهف

 ديعس لا نسح ركاش ملقو <

 . ليختملاو يئرملا تمص ىلا نايغصي
 يك عيشلاو .يقرلاو د فرسحلا تيبس
 . ةفرخزلاو 53 ةكرحخ ىلا نايغصي

 اه تالاذلا هله لك نال كلذ

 ال تاصنالا نف اهنم ملعتن :ابعال الد

 قطني ددعلاف ءاعم كرحتمو تماص وه

 نم اهتئيشم ملتست ةراشالاو .هنونكمب
 اميطنم نسنللا ىف دي طتلاو :اهتتولتك
 .ةينلعلاو ةيربسلا هدادتما ةلاح عم

 ناق .برحلا ضرا سوجي نيح نانفلاو
 ءرزيلو .كوشلاو لغدلا نم اهفظنيل
 ..نسأآلا نم انبصع

 ديرف ةبرجم :2تفلسا انك ابا

 و هتبلط هل نيدي رباثم نانف اهضوخب
 ل تلد :ةرمتسملا ةدايرلا لبطفي نفلا

 يهسفنا نوركذي نيرخا (اداور) ةمث

 وطيخنو و مهاوس مهركذي انت رسقتلا

 ئاط ال مالكلا نم تاالاهم مهسفنا

 1 زارط قس ةلاؤرعو .اهتاوحف تحن

 ةشت مت رثكا هتشيرو هملق هلغشي

 يف هلغشيو .امجتاذ (ةدايرلا» ةملك

 ١ رثكا ةحولل ةيرظنلا هتيؤرو صاخلا
 وهتست ءايمعغ تاعنيوبع هلغشت' اه

 ه٠ باتكلا  هضرعم امو :نيرخآلا
 ىرخا ةحناف الا (مالسلاو برحملاو

 .ريدقلا نانفلا اذه تازاحنا

 لصيف

 1. نات خلا يفلت ملفات -
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 ندوش رت ندا يتسلم ا ا ل ل ا ا ا

 سجس تم ا + همس

 - 1ىخا/ ملل 6 15101 خلاخ 1

 هيؤر
 م17 ا جيب وو جزا 771171

 زكر لايورلا ل اهضرع علم ةيحرسل ٠ .نآلا مخ الا
 مج مة ب عج او موقت جب وج 1 يح ده 3 وا ا د 00 د و

 يزيلحنالا تايحرسملا بتاك

 ةبيحرسما سوك نالا ا

 ةيزانلا ؤطاوت نع «كالشا)

 دوهيلا قرح ىلع امهلمعو ةينويهصلاو

 لجأل ١444 ماع زاغلا نارفا يف
 طاسوالا جصضتف .ةيسايس صضاربعغا

 حر سم فئقويو .ةيندنللا ةيمالعأالا

 . ةيحرسملا ضرع ؛تروك لايورلاا

 دع ّق ةرداصلا «برعلا) ةءايرج

 نم « ةيح رسما عئاقولا عب اتن انتلعج

 تفشكو 5 ةيحرسملا لوح

 يف وه يذلا يبرغلا مالعالا ةقيقح نع
 رثكا ينويهص ةديعبلاو ةبيرقلا هتاهجوت
 هعرسو ينام لك لمعي .ةنياهضصلا نم

 ام اش جيورتلاو . هتقيقحعإ راهظا ىلع

 . ةداضم ةقيقحب لبشي الف ؛ كلذ هتكمأ

 .ةيخنرات قئاثوب ةمعدم تناك نإو

 ضرع بتاك نمو .نايع دوهش تادو
 لثم .تايحرسملا تارشع نويزفلتلا هل

 ةيقادصمو ةرادج بحاص .نالا

 ةهجاومو . حضفلاو .لوقلا ىلع هلهؤت

 .بذكلا

 ةقيقح .ةداضملا ةقيقحلا هذه

 ايدوبم .ناسنالا يف ينويهصلا باهرالا

 ىدل اهملاعم تحضتا .اينيطسلف ما ناك

 اربص رزاجي دعب يزيلجنالا بتاكلا
 بحاصف  لوقي |لثف  اليتاشو
 ةقيقح ىلع فقي نا ديال ءريمضلا

 يتلا ةيخيراتلا ةقيقحلااهدحو .مدلا

 سمطتف .مداق فرظ ِق الملل ررشس

 : اهادعام ةفئاز ىرخا ةقيقح لك ملاعم

 ةقيقح نم ءزج . سانلا لك ةقيقح ابغال

 . مهدوجو
 رج انيسفت نالا فشتكا دقل

 انل هتروص ام لك نع ًايلك فلخي

 فحصلا ِق هانأرق امو .دوويلوه

 مولظملا يدوهيلا ةروطسا لوخ بتكلاو

 ةنياهصلا نا الوا دجوف - لوقي (لثم

 نأب رعشو .ةيزانلا عم نواعتلاب اوماق
 توصب و .لاقت نا بج قئاقحلا هذه

 - قئاقحلا هذه تليق ام اذا ىتحو «لاع

 رظنن نا نكمي ال انناف  بتاكلا عباتي

 .نآلا اهيلا انترظن سفنب «ليئارسا)» ىلا

 نمو ةينويهصلا بعري ام اذهو
 ةرظنلا ريغتت نا : اهكلف يف رودي
 ةريزجلا :(«ليئارسا» ىلا ةدئاسلا

 !يباهرا نويلم ةئم رحب يف ةعئاضلا
 تابثال ليبس نم .ذجت ال ىتلا ةئيرن ملا

 ةروطسا ةيحاص . ةوقلاب الا اهتءارب

 | نع اهمايق عضو نأ كعب يلزالا مولظملا

 هئاتلا ةروطسا .ىرخا ةروطسال

 نم ابن بهذي اهؤاقبف يدبالا

 ! ةروطسا كلا ةروطسا

 وا ةعودخم نبيع نم اهيلإ ةرظنلا هذه

 ل ءيش لك يه ةدهاحم .ىريضخا
 قئاقحلل فيزملا م العالا ةيحييتارتسا

 01 رظنلا ليوحت الهبنا سمبل
 ام اذا .اهتلادع نم ببسب .انتقيقح

 مليف وا باتك : اهل ىئاعدلا ءاعولا رفوت

 ةن ةيحانلا هذه نمو .ةيحرسم وا

 ىلع عسساولا يمالعالا مجهتلا كاذ

 ميج ةيحرسم رود ىرنو .«كالشا»

 .يزيلجنالا روهمجلا يف رثؤملا نآلا

 يداي مو ءانابلرا هلو ةيعاع

 راطا هل راتخاف .ءاتخب ايسايس نوكي نا

 راطا ريغ اراطا راتخا هنا واقسم دكا

 مدقو  لوقي املثم  ةيحرسملل ةمكحملا

 اذه ؛ دهاشملا لاقل قئاقحو ججح يا

 دارا هنكل . ملكتي هسفن ةيحرسملا بتاك

 نامزياول داراو ٠ ملكتي نا نويروغ نبل

 , . اوملكتي نأ مهريغو رئتساكو نامخأو

 .نيكعلا 09 هصرف مص مدبب يكل

 لالخ نمو  بتاكلا عباتي ملثم
 ةروص نوكن نا عيطتسن قيقحتلا

 قرطظو .ةيملاعلا ةينويهصلا نع ةحضاو

 . ينلعلاو يرسلا اهلمع

 نع لة

 ١ «برعلا) عم هئاقل

 راصتخاب ةيحرسملا» : ةيلاتلا تاملكلاب
 كلرعت (ةيليئارسأ) ةأتف نع ثدحتت هصق

 دعب ايناطيرت .ق نشيعلل « ليئارسا#)

 ىتلا ةيرصنعلا ةفايسلا نم اهراوتمتلا

 تحن نوسيطسلفتلا اب لماع
 دعب ةاتفلا هذه موقتو .لالتخحالا

 روشنم ةباتكب ايناطيرب ىلا افوصو

 لضا نم ايدوبم ابيبط هيف مهتت ريغص
 عم نواعتلاب توراي همسا يرحب

 بوراي عفري كلذ رضا ىلعو ؛ةيزانلا

 ىكحل ةمكحملا ىف ةيضق اهدض اذه

 عارصلا أدبي انهو لا تحمست ءىري

 .(يقيقحلا يم اردلا

 ناب ًايفن تؤؤراي ىفبي ةسكاخملا يف

 ىلا ةاتفلا دنتست |منيب . ةيزانلا عم هلماعت

 : ةلئاق اهارقتو .ةيخيراتلا قئاثولا

 ءاذكب رئتساك حرص اذك خيراتب
 ال نحنو ءاذكب نويروغ نب حرصو

 .ةينويهصلا تالاكولا لك مضن لب
 تاؤطاوتلا ف نع ثدحتنو

 نييوااستين ترجح نقلا تامواسملاو

 عضن انناف .رسخا ىتعمبو .ةيزانلا

 لالا مج معاذ بخ

 تاينآب مواقي نا دبال اذه لثم لمع
 مهتنيكام ةسارشو ةنياهصلا بلاخمو
 ضرع ةيناكما نكل .ةيمالعالا

 لاملا رفوت ام اذا ةمئاق ىقبت ةيحرسملا

 ريغ ىرخا ةعاق راحئتسال مزاللا

 ىبرعلا لاملا وه نيأف «تروك لايورلا:

 راجتحالاب ةني زملا عباصالا هددت يذلا

 ال اذاملو ؟ ةملظملا زيلاهدلا 5 ةميركلا

 ليبس يف اًئيش يبرعلا مالعالا لعفي

 يف بوعلا نوقلتللا يسلب 3 ةيحربلا
 مهفت مدع وكشي مهنم لكو .يهاقملا
 ام اذإو :اناياضقل نييبرغلا باتتكلا
 هانكرت انم رثكا اهنع اعفاذم 55 علط

 ىمالعالا باهرالا دقي 1 قرسغي

 . اديحو يبرغلا

 .«كالشا» ةيحرسم معد نم ديال

 نال ميج اهبيحاص معد نم ال

 نم . .نويروغ نبو .ريماشل حضافلا

 نا فيرغدير اسيناف تعاطتسا هلبق

 ردنبسافو .ددحلا لوغملا هجو 118 فشت

 ةليلق ىرخا مالفاو ٠ .يدوراغو افا

 كتنأ لب . ةريبك ءادضا تناذ ءامسساال

 .اهعم انكو .اهدحو

 5 ا/ _ ١410 طابش 7 - ١5/8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ايكح د لق
 اهلؤادما انواعها

 : مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق
 . ةانحلا مه : ءانحالا

 ةائبلا : ءائبالا

 عيمج اذهو .ٍنابو ٍناج دحاولاو

 لع لاف عيب نإ .«عإلعلا يف ريرع
 . لاعفا

 كولم نم اكلم نا رشا لصقأو

 هستنب ناو ءاستتب فلخو .ازغ نميلا

 اهوبا ناك دق انبي هدعب تندحتأ

 نم موق يأرب كلذ تلعف امئاو . ههركي
 اهدئع هوئيزو اهيلع اوراشا هتكلمت لها

 كئلوا ةروشمب ربخأو كلملا مدق | املف
 هوصدبع نا مهنايعأب متنرسأ مهتيأرو

 : فللذ كبوع لاقو

 . اهؤانبأ اهؤانجا

 يارلاو ةروشملا ءوس يف برضي

 ىركسعلا لاق

 برضي هنا ابا لشملا اذه ىنعم

 جاتمي مث ةيور ريفي يتلا لمعم لجرلل
 ىنعمو .مفاتيتفاو لمع ام ضقن ىلا

 : لثملا
 مدهاب رادلا هذه ىلع اونج نيذلا كا

 . ءانبلاب اهورمع نيذلا
 وحنو يركسعلا لاله وبا لاق

 : لثملا

 1 ةئئمطم هلجر نكمي 3 نمو

 قلزي ضرالا ىوتسم يف اهتبثيل

 ايضا ةروص د: كقراست كني

 اهمسر ىتلا ةيبرعلا |

 هذه تناك دقل :.. نوقف هتيم 5

 نم ريثكلا ُْق ةمتاقو ةهوشم ةروصلا

 قايفوسلا قارشتسالا نا ريغ .اهحمالم

 نيب نيفصنملا نم ةرشك دوحوب زيمتي

 را ءايدالاو نيقرشتسملا
 ذنم ىسؤرلا روهمجلا ففغش دقل

 تاياكحو «ةئمدو ةليلك» ب ركبم تنفنو

 يبا ءاذحو ناقل مكحو 0

 ةليلو ةليل فلأو يروبنطلا

 .(رشع نماثلا هرقل
 رشع نماثلا نرقلا رخاوا يف اما

 ةجومل ريثأتب و رشع عساتلا نرقلاو
 ءابوروأ تحاتجا ىتلا ةيسنامورلا

 يبرعلا قرشملاو .ةماع قرشلا راض
 ني ركفملاو ءابدالا نم ريثك ةلبق .ةصاخ
 هنع نودوذي اوحار نيذلا .سورلا

 .هميق نولثمتيو .هب نولنغتيو
 . هئارت نومهلتسيو

 بفورغتما وهام: ىلبع كلذ رضتقي. ملو
 .ةيب رع اهيسالو .ةيقرش تارثؤم نم
 .اهئارعشو ايسور ءابدا ريهاشم ىلع
 يوتسلوتو فوتنمربلو نيكشوب لاشما
 تاياكحلا)» تراص دقف .ىكروغو

 ناولالا برقا نم ةعيدبلا ةيقرشلا
 رخاوا انبدا يف سوفنلا ىلا ةيبدالا
 نرقلا لئاوأو رشع نماشلا نرقلا
 نا ائه هتلالد هل امنو . رشع عساتلا

 يف تردص ىتلا «ةليلو ةليل فلا .ةمحرت
 زن 195 ىفاع نيباع ادلخع 7
 لالخ تارم 4 اهعبط ديعادق ءلا/ا/١
 هنأو . كلذ دعب ةمرصنملا اماع نيعبرالا
 ةيسو رلا ىلا ارعش اهلقن 1/1/7 ماع يف
 فلأ ١ يلاوح / تءاحف فيادازك
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 ايسسسملا

 يذلا وه قرشلاب فغشلا اقسفو
 ال أير .ةلالدلا ةغلاب عئافو انتَ رسفي

 رسعشلا تيب اهنم نوريثكلا اهفرعي
 ايسور بيدا ربق ىلع شوقنملا يبرعلا
 .(18817 - )1١48148 فينجروت ريبكلا
 بيدالا داتعا ىتلا ةيبرعلا راعشالاو

 يابا رش ب هينا بولينلاو
 يف اه .داهشتسالا (18378 - 11/44)
 . هتاباتك

 ؛«ةضوم» تعاش وخلا اذه لثم ىفو

 نم ريثكل يبرعلا لصالا نع شيتفتلا
 منو :ةيسورلا تارابعلاو تاميلكلا
 تادرفملا كلتب نوشثحابلا فتكي
 لصا نم العف ردحتت ىتلا ةديدعلا

 مدقا نم دحاو ةيمست اهيف امب) يبرع
 نم ىهو .تابرا  وكسوم نيدايم
 نوشتفي اوحار لب .ةطايرلا» ةيبرعلا

 تاللكلا مظل رملا ل اصالا نع

 مل اذلو .كللذ ريغو تم :لتقر

 ىناثلا فصتلا دهشي نا ايرغتسم نكي

 ىلا بهذي نم رشع نماثلا نرقلا نم
 .ةيبرعلا نم ردحتت ةيسورلا ةغللا نا

 طحم نكي مل يبرعلا انئارت نكلو

 ءارعش وا نييميداكا نيب رعتسم راظنا

 هرود هل ناك لب .بسحف نييسنامور
 زربا نم ددع لاضنو ركفو ةايح يف
 .رشع عساتلا نرقلا يف ايسور مالعا

 يالوكين فوسليفلاو بيدالا ناك

 1889(2 - 18378) يكسفيشينر يشت
 ١/8٠١ 5) فوكولباس تنريعيستملل اذيملت

 :ةضورتعلا نتي ناك اك 14888: -

 لاقتعا نم ماع دعب هنا ركذلاب ريدجو

 رومت ا/ يف) هل ةيرصيقلا ةموكحلا

 نجسلا يفوهو ,عسضو (5

 ىلع اهيف حسن د (ةياكح ّق تاياكحو

 5 لوقي وهو ا ةليل فلأو لاؤنم

 تعين دق «تاياكح قياور قا : كلذ

 . ةعئارلا ةليلو

 ناك يكسفيشينريشت قافر نيبو
 ٌورابلا ندالا تنقاستلاو يكشملا
 ىذلا -1851١( 1875) فوبويلرربد

 ةلجم يف (ص) دمحم نع ةلاقم بتك



 ىدصتي .(186/ ماع) «كينمي رفوس#
 تاءارتفالاو تابيوشتلا نم ةلمح اهيف

 ةيسكلا رئاوؤذدلا اهن :تطاحا يتلا

 ةرظن نأ ديب .يبرعلا يبنلا ة ةيصخش

 برعل نجلا سورلا نيركفملاو ءايدالا

 بتاجعالا ف رصتقت مل مت :راضحو

 تأ .هب عتمتلاو يبرعلا مالا : ةعو رب

 رودل يلاعلا مييقتلا ىلا كلذ تزواجت

 رعاشف .خيراتلا ُْق ةراضحلا هذه

 رعشلاب ميتملا .نيكشوب لوالا ايسور
 نا دكؤي .ةيبرعلا ريطاسالاو يبرعلا

 برغلا ءارعش اومّلع نيذلا مه برعلا
 .هتقرو بحلا ةوشن» طيسولا رصعلا يف
 يقرشلا نايبلاو .عئارلا قوشلاو

 .(ليمجلا

 ايام نع لئاسر

 ءابدالا هبتك ام عورا نم لعل نكلو

 تناك مهتراضحو برعلا نع سورلا
 ٍق ىتح ةلوهحملا هيش .تاحفصلا

 عاري اهطخ ىنلاو نيب رعتسملا طاسوا
 . فيراسيبو لوغوغو نيكتوب

 ىتلا «اينابسا نع لئاسرا ب ًادبنلو

 - )١81١ نيكتوب كيساف بيدالا اهبتك
 ىف اينايساب هفماقا غانا

 ةلجم يف ترشنو .,تانيعبرالا

 يماع نيب ام (رصاعملا) كيتميرفوس»
 اهئارق نم ناكو /6 - 860 ١(.

 .نزترهو .فوساركن نيبجعملا
 . يوتسلوتو .لوغوغو

 ىهانتت (لئاسرلا» تاحفص ىلع نم

 خيرات 6 . جاجتحا ةخرص لوا انيلا

 رامعتسا ىلع .ىسورلا يعيلطلا ركفلا

 ضرف اهتلواحمو قرشلا بوعشل ابوروا
 عافدلاب ةجوزمن ةخرص .هيلع اهتمظنا

 ايسا بوعش لالقتساو ةلاصا نع راحلا

 ةراضحلا نا : برعلاةصاخو ءايقيرفاو
 ةيناسنالا اهرصانعب ىهابتت ةيبوروالا
 اهقيرط قشت .ىرت اي ءاذاللف .ةماعلا
 نييالملا دحن اذال ؟؟ فنعلا اذه لثمب
 ال .اهراوجب نوشيعي نيذلا .رشبلا نم

 ىتح .اهوحن ليم ياب نورعشي
 نا ؟؟ اسلخالا لع توملا .ةورثقتو
 ٍناسنا وه ام اوضفري نا نكمي ال رشبلا
 لوقلا حصالا نم نوكي الا اذلو ءاقح
 .ةموهوملا ةيئاسنالا رضانتعلا هذه نآ
 - ةيبوروالا ةراضحلا اهب حجبتت تت ىقلا

 ٍيناسنا وه ام ىلا هيمو يف .ةريقف
 ؟ العف

 نييبوروالا ريبكت نيكتوب نيديو
 نوري ال ثيح .قرشلا بوعش لايح
 .«بوعشلا هذه فلختملا رضاحلا الا

 نوبتكيو ديحملا مهيضام نوسانتيو
 .ةقبسم ةركف نم اقالطنا قرشلا نع

 ..يبرغ وهام لك قوفت يه
 نيكتوي نود تاقلطنملا هذه نمو

 فطاعتب .اينابسا نع هتاعابظنا

 برعلا رودب اديشم باجعاو
 وهف .سلدنالا ُّق اميسال .ىراضحلا

 عئارلا» بعبقلا كلذ نع تحتي

 ىلع 3 ماع احصو يذلا «يرعاشلاو

 لمحي اراصعا قلطناو (ص) دمحم ءادن
 كلذ نع يبنلا تايلك اهلك ايندلا ىلا

 هبشا هخرات ءاج يذلا (ليبنلا بَعِبُجْلا

 كلذ نع اهسفن ةلملو ةليل فلأ ةياكحب

 طرفب شهدي يذلا .يكذلا بعشلاز

 هبحو .هتفاقث ةيلومصتو .هحماست

 لك حرتجاا يذلاو . . . تانعاتصلل

 لك فلخو .تالوطبلاو رثاملا كلت

 .(ةعئارلا راثآلا كلت

 ةراضحلل هفصو ضرعم فو

 حاتفنا دنع نيكتوب فقوتي ةيبرعلا
 ةصاخو ,يناسنالا ركفلا ىلع برعلا

 ماعلا عافدنالا» نع ثدحتيو .نانويلا

 نعو ,مولعلاو فراعملا وحن لماشلا

 ُِق فاضتسا يذلا ديشرلا نوراه

 ضخغب ٠ عاقصألا ةفاك نم ءالعلا دادغب

 علخو 5 مهتادقتعمو مهئارا نع رظنلا

 نؤمأملا نعو هاياطعو هاياده مهيلع

 هتورثو ءاهلك هتايح بهو .يذلا
 ىلا هرصق لوحو .ةيرعلا جرح اوك
 ْق سرادملا ديشو .ةيقيقح ةيميداكا

 رؤطاربما ىلع رصتنا املو :ءناكم .لك
 ىلع همغرا ثلاثلا ليئاخيم مورلا

 نعو . ةينانويلا 8-55 . , هسفن ءاذتفا

 واابنم ةمحرتملا .بتكلاب ءانتعالا

 ىتلا «بتكلا رود» دييشتو .ةفلؤملا
 .«عيمجلل ةحوتفم اهباوبا تناك»
 لح هليلدع قارس. ف ..نينكتوي ةروسيو
 لاثم .مولعلاو بتكلاب برعلا ةيانع
 اهدحو ةيبرعلا اينابسا ىفف» « سلدنالا

 هل امجو :ةماع ةبتكم نوعبس كانه ناك

 ىلا لكوا دق مكاحلا ةفيلخلا نا هتلالد

 ناك .ةبطرقب ةسيئرلا ةبتكملا ةرادا هيخا

 .ةلودلا ٍق بصضانملا فرشا كلذ

 ةمظعلا نم ةبطرقب بتكلا راد تناكو
 نم فلأتي ناك هدحو اهسرهف نا ثيحب

 ,ىرخلا ةنراقم نيكتوب دقعيو
 يف ناك : ةلالد ذاو ىزغم قمعا

 فلأ اتئام اح يبرعلا كلل ناك ةيطرق

 ةئامعستو ءرصق فلأ نوعستو .لزنم

 فلأ رشع انثا املوح ناكو هي 1

 نع ةبطرق ناكس لقيف نآلا اما . ةعيض

 .ًافلأ نيثالثلا

 درط عئاظف نع نيكتوب ثتدحتيو

 يف اولط يذلا ( 4 ماع) برسغلا

 و

 ةدرفملا واولا عقاوم

 : ةدرغملا قاوبلا

 وحن هفدارم نع ءىشلا فطعت

 وحن يف فانئكتسالل يتأتو ٠ 10 .بذكلا

 . لا 2 ترشت هت تناو

 | ىلع ا! لس الو مسقللو

 . ميكحلا نارقلاب 0 يأ (ميكحلا

 . هلودس ىخرأ

 .رمعوو ورم
 رعاشلا | لوق لثم يف بلط

 . ,ةاويلا
 مأ

 ناهجو اهو فطع فرح ْمأ

 وحن ةزمها هيلع تلخد

 ءرذنا مهيلع ًٌءاوس) : 0

 كلو هملاو ركنملاو فيعضلا

 وسم“ و

 يب رعلا | طوقس دعب اينايسا

 ةميخولاو ةيبلسلا راثآلا نعو .كانه

 ةايحلا ىلع ؛ةيربريلا ةيلمعلا) هذه

 ميلاثا ترفقا دقل ءايئابساب ةيداصتقالا

 , عايضلاو ىرشقلا نم فالا .اهتمرب

 ءارحص ىلا ءارضخلا لوقحلا تلومحو

 ةميخو درطلا ةبقاع تناكو . .ةلحاق

 دققف .ةصاخ ةعانصلاو ةراحتلا ىلع

 . عئانصلاو ةراجتلاب نونعي برعلا ناك
 نم ةديدع تاحفص نيكتوب درفيو

 راسم ف برعلا ريثأت ثحبل) هلئاسر

 فقوتي وهف . ةقحاللا ةيبوروالا ةفاقثلا

 وا

 ةييبرغلا ةفللا رارعأ
 نا ًانايحا روجيو (ميهارب ءاو ًاحون انلسرأ) : وحن ةفطاع ن

 فدارم نيملاو (نيمو تذك ديز لوقف

 يأ (نبللا ترشتو كلمسلا لكأت 3

 اه. لاقيو (ٌةعلاظ ىسهشلاو ديز ءاجإ : وسل ناحللو

 1 وحن ةيلعفلا ةلمحلا قع اضيأ لخدتو الا داو

 | . . .هعم لوعفملا واو يهو (لينلاو ترس) :
 ' نارقلاو) : وحن فوذحمب الإ قلعتت الو رهاظ مس

 وحن نر واوو .
 نيب قر رجلاو عفرلا ين ورمع وارق ليصفلا قاب + 2

 وأ فن اهمذقت اذإ عراضملا لعفلا بصنتو دي يب :

 ىلا فياقعلا ىئعم نع عراضملا فرصت اهغال ا واو عا اهامسو

 ام نييعت بلطل يتأتف ةلصتم نوكت نا لوالا :
 دنع مأ ديز كدنعأ) و (؟ ورمع مأ كدنرع كيو

 مأ ديز كدنعأ) : لاقي لب (8 وررعحملأ ديز دعو لاعبات ناني -

 وحن ايم ًاظوفلم ةيوستلا ةزيم دعب علق هالو د

 مرتع أ مع
 نيتلمح نيب عقتف ةداطقنم نوكت نا يناثلا هجولاو

 : ةرتنع لوق وحنو (رونلاو تاملظلا يوتست مأ ريضبلاو ىمعالا يوتسي
 مّدَرَم نم ءارعشلا رداغ له

 فعضا ركنملاو 1 ا < روي حاس وجا يطويسلل رهزملا يف
 ءةريغ لمعتساو.ك رث مث تاغللا نم اييدق ناك ام كورتملاو ؛ :الاعتسا لقأو.ةئم
 .(هاخا) يف ةفيعض ةغل (ةاخاو) و .( ٌعقتما) يف ةفيعض ةغل (ةنول عقتنا) كلذ نم
 . (ءاحمالا) يف ةفيعض ةغل (ءاحتمالا) و

 حيصفلا حرش يف هيوتسرد نبا لاقو

 يهو (عدنخلا) ةكورتملا ظافلالا كلت نمو . (صرحأ - تصرح) حيضفلاو

 «ريصقلا» وهو (طوقلبلاو طوقعبلا» و

  ةيضانلا ىهو ,ةشكلا» و ءايلعلا ةفشلا طسو يف ةئتانلا (ةمرتحلا» و .فناآلا

 8 فنا يمص كعب .روفصعلا يأ (فصفغصلا)

 يب وا

 تعلط دقو ديز ءاج) :

 رحبلا جومك ليلو) :

 تلعف اذإ كيلع راع

 له) : وحعن نيتلقتسم

 مهوت دعب رادلا تفرع له مأ

 (ٌصّرحا  تصرخ) : ةماعلا لوقت :

 فرط يأ «هنترعلا» و

 يف -- بدالا ريثأت زلم دنع
 . ةماع ةبيوزروألاو .ةينابسالا بادآلا

 كشالل امثد» لوقلا ىلا كلذ نم صلخبو

 ةيسورفلا هعمو .يبرعلا رغشلا نا هيف
 رودابورتلا رعشل الصا اناك «ةيبرعلا
 .ةيبوروالا ةيسورفللو

 : يتآلا مكحلا نيكتوب لجسي اريخاو
 وه خيراتلا يف امود رصتني ام نا ول
 سيلو لمعلا بحجحاو ةفاقثلاو ةهازئلا

 ديب اينابسا تلظل .ركملاو ةوقلاو فنعلا
 ال خيراتلا نكلو انمايا ىتح برعلا
 . ركملاو ةوقلا ةعيرش الا فرعي



 وجم --

 0 : مس

 عيرتي يتلا دادذغب .دادغنل ةرابز يف تنك

 .اهتفلا امك نكت مل .اهشرع ىلع يبرعلا .خومشلا
 ١ دومصلا لظد لظتستو ؛يكاخلا» سبلت نآلا يهف

 .اهئانبال عئارلا

 :١ ةازغ دض حالسالاو ةبورعلا فرش نع عفادت

 ىلع .نيشفدلا دقحلا ءامد مهقورع ىف تثعب ةاغب

 .مالسالاو ةبورعلا

 ةينغا .مالسلل ةينغا ددري اهلافطا نم لفط لك
 ةينغا :روفاك كبارت عاك ا» .رصنلل ةينغا ,برحلل
 نا نويقارعلا ررق دقلف .تيب لك يفو ناسل لك ىلع
 ضحعب اهقرم نا دعب يبرعلا دحملا ةءابع اوسنلب

 يبحت نا ةيقارعلا مالا تررقو..ةنباهصلا برعلا
 هدرعو نطولا فرش لديس ٍٍق .ديدح نم ءاسنخلا

 . ١ عتمتا ءاهغراوش نم عراش ِق يشما تدك ..هتماركو

 تعمس ءايردكب ءامسلا قئاعب وهو ليخنلا ةبورب

 .ينم توصلا برتقا .ىقيسوملل اماغنا دبعب نم

 نع اعافد طقس ديهسش بكوم يمافا نم رمي وهاهو
 ىلع اهءادهسش عبشت دادغب ىه اه .ةيلاغلا ضرالا :

 يفف .تاوخالاو مالا ديراغربو ىقيسوملا ماغنا .

 ما٠ اهتلاق .ءيش لك.نوهي برعلاو قارعلا ةزع لييس ..
 حلا « تمد مل هنا :داقلا نا ددال ٍ هقاسفرل ؛«ديهتشلا

 .نوقزري مهبر دنع ءايحا مهنا, نيملاعلا بر اهلقي
 دلخلا ملاغ ىلا اهدبك ةذلف عدوتو درغزت :يهو اهتلاق
 .مدعنلا تانج يف

 0 تالوطبب انركذت دادغن يف ةلوطببلا ثيداحا
 ديهش نع تعمس مالسالا ردص ىف حلاصلا فلسلا ]

 نع اعفادم لوالا رتاسلا و اع فق ناك ٠ «يصق» ةهمسنا

 يدترب ينونهص ودع دب همالساو هتيورعو هضرا

 .مالسالا ءادر 0

 نينم لا اهئاقدصا وةلحملا

 يف مهئاراد هنم نولطب .اهطخن
 .ةيبرعلا ةانحلا تناوج فلتخف :

 سكعن نأ ةرورضلاب سبلو
 .ةلحملا ةسابس مقؤارأ

 هعفدم ىلع ًابكنم هودسجو .ًاديهش يصق طقس
 دتح نم ةثح 4 نم دكا هل و شاشرلا

 ضرا سيندتل نارهط يف نودقاحلا مهعفد .نيدتعملا

 قرم يذلا مالسالا نم صضاصضتقالا ةلواحمو بنرعلا

 .ةيسنوجملا مهتبروطاربما

 داعا طقسم نا لدق هنكلو ,يصق ديهشلا طقس

 صضعب اهتهوش يتلا ةيقيقحلا هتروص يبرعلل

  ةيباهصلل يدصتلا يعدت ينلا ةبيرعلا ةمظنالا

 مزع هلاتق يف ًارضحتسم يصق ديهشلا لتاق دقل

 دقل .ىلوالا ةلاسرلا .ةلمح نم ماظعلا دادحالا

 : تابثو ؛ ىلع تالوصو ديلولا نب د دلاخ مزع رضحتسا

 ةدارا هضرا نع عفادب وهو رضحتسا نقل ,عاقعقلا ْ

 دوعتل ,اهنضرا نع عافدلا يف ةيدرعلا ةمالاو قارعلا .

 الب يطعت يتلا ةمالا ةروص تناك امك ةمالا هذه
 .رضحتم يناسنا عمتجم ءاند لييس يف دودح

 ام يبرعلا ناسنالا نا لطبلا يقارعلا تينا دقل
 ةعاجش ةينطو ةدايق لظ يف يبرعلا ناو .امح لاز

 0 . :تارجعملا لغفت نأ عيطتست
 اهعنص ىتلا مئازهلا نا لطدلا يقارعلا تينا دقل

 يبرعلا ناسنالا ىلع نيرماتملا برغلا ماكحلا ضغب

 لاوزب لوزي ءيراط فرظ ىوس تسيل هتلوطيو
 .ةنياهصلا مادُخ ةنوخلا .

 ىلع: ديدج نم نآلا وه اهو .تمي مل يبرعلا نا
 ةروع فشكنتل ةيبرعلا انتمال ةبقرشلا دودحلا

 .ةفيزملا مهتقشقشح حضقم و ةنناهيصلا برعلا :

 ندزلا ءادهشلا لكو يصق اكد هش هللا محر

 7 ْ .برعلاو قارعلا ضرا نع ًاعافد اوطقس |

 يف يبرعلا اندعيش نوليكت نيذلا ءالصعلل توملاو 1

 يناريالاو ينودهصلا ودعلا عم نوفقيو مهراطقا
 .ةبورعلا راطقا يقابو قارعلا يف انتوخا لتقلا
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 . قارعلا يف ىلحملا مكحلا ةودن .قارعلا يبونج .راق ىد ةظفاحم ىف تمظتتنا | .راوهالا ماع نع ةيملاع هول
 ثحبلا سلجم فارشاب اهريوطت لبسو راوهالا نع ةيملاع

 ةدحتملا ممالا جمانرب عم نواعتلابو ئفاربعلا يملعلا

 ةرازو ةياعر تحنو .وكسنويلاو وافلا ىتمظنمو ةيمنتلل

 اهريوطت قئارطو راوهالا ةقطنم عقاو نع تاساردلا

 تازكترم ا ثادحتساو اهينكاسل ةقئاللا تامدخلا ريفوتو

 ةيعارزلا اهقفارم لكب اهيف شيعلا رارقتسال ةيساسالا
 . .ةيمدخلاو ةيحاتنالاو

 دنع اوفقوتي مل ةيملاعلا ةودنلا هذه يف نوكراشملا
 لوح راوحلا تادرفم ءانغال ابب اوكراش ىتلا مهثوحب
 عقاوم ىلا ةيناديم تارايزب اوماق لب .بسحف .راوهالا

 .نيحصلا راوهاو شيابجلا يف اهنع اوبتك ىتلا راوهالا
 لاوحا ىلع اوعلطاو .ناسيمو راق ىذ ىتظفاحم ىفو
 ءاملا جازتما ةيلامجو ةبالخلا اهتعيبطو اهيف ىنكسلا

 . يدربلاو بصقلا ةرضخب
 دقو .رارسالاو ةشهدلاو ةيارغلاب ءىلم راوهالا ملاع

 لامعا ةباتك ُِق ءابدالاو نينانفلا نم ريبك ددع همهلتسا

 ىف نآلا ةايحلا تروطت دقلو .ايليكشت همسر ىف وا ةيبدا

 نكارملاو ءاب رهكلاو ءاملا تامدخ اهتلصو نا ا راوهالا

 . ةيمالا بخ نكارمو ةيبويامتلاو ةيديبفلا
 تناقلت فة آلا ةلابلا ةرفنلا هله تلو

 اهداعبا لكب ةقطنملا هذه 6 ةيفارغخلا ةئيبلا ةساردل ةمداق

 . ةيلاحلاو ةيرشبلا
 ءامدب تجزستما ىلا ضرالا هذه راوهاللا اهنا

 بارت نع نوعفادي مهو لاطبالا نييقارعلا ءادهشلا
 اهنم ءام ةرطق لك ةكسو . . .هناسناو هئامو نطولا

 ناوفنعو لاسيتسالا ةمظعو .ةداهشلا ةرارشل ةلماح
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