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 ةقيرغلا ىلع ..داجحلا
 00 ا

 : مكاحلا فالتثالا ف نييسيئرلا نيبزحلا لأستو امور نم عداتت ,ةيبرعلا ةعيلطلا»

 نيلاطبا تلخا ادا
 ؟ 3 رغلا زم نأ دخل يتسم

 تك ل ا ا يي اد دوس نمسوسووودجسو7س 7س دوس مت مجد دودو دودو اسس اور »و - و م1 مع دو م موس ووجب

 امن - ةيعرشلا ةدقارعلا ةيبرحلا نفسلا ميلست ديمجت ءارورذع يا

 سسس د دت ة دوطسس سسو#ج» ه ست »كسل عت»» دس ا ا تت

 ! ناريال ةيعرش ريغ حيلست تايلمع يف علضواطياا مكحلا

 رطخلا ىلا ةيبرعلا رطقالا عم هملاصب ضرفتاب
1 1 ”5 ١ 

 سابع ردنبو ةلتحملا نطسلف يف تاياو اطيل 5 نيم نب لصاوتت حلما نفس .
 و ا تالا ا

 (تدغ ينومالات أ لسأ قل 3 ةييرف هل ةادصخش

 ! السلا بيرهت ءاقل ةلئاه تالومع ايضاقت قشمدب امور ةرافس يف نايسامولبدو

 ةيبرغ ةيبوروا ةلود نلعت نا ينعي اذام
 ؟ نييراحتم نيدلب نيب دابحلا ىلع فقت اهنا

 يدتعملا نيب دايحلا اذه لكش نوكي فيكو
 نمو هضرا نع عفادي نم نيبو .هيلع ىدتعملاو
 لهو ؟ ريغلا ضرا لالتحا ىتح ناودعلا ف يضمي
 نا ًاصوصخ .قيبطتلاو ةيرظفلا نيب قيفوتلا نكمي
 ام نا .غماد لكش يفو .دكؤت دهاوشلاو نئارقلا

 ناو ءايارسلا يف يرجي ام ريغ وه اناكتلا يف يرجي
 عقاولا حلاصمب هل ةقالع ال ةليمج ةفارخ «دادحلا»
 ؟ حلاصملا عقاوو

 رالحم ريغا انأو ينهذ يف تعمتلا ةلئسالا هذه

 باهرالا نم تاّندع دهش ىذلا هتاذ ناكملا يفو ءامور

 .ةددعتم تايبسانم يفو ٠ .يروسلا ىنارنالا

 ناسل ىلع ةينامورلا ايجولوثدملا هلوقت ام تدعتساو
 يكل .سومير هقيقش لتق سولومور نا نم ليجرف
 تربك امهدعيؤو .م:ق 07 ماع امور سسؤي
 ناهر اتيف يشتلودلا تناك اميفو .قلقلا ءاسفيسف

 .«يتناد ميحج» قيوست ىلع نورخا لمع ءضعبلا
 برحلا ناسلب ةقطانلا ؛اتينوبلا» ةفدحصو

 تاعلطت ةداع سكعت ينلا يهو .يلاطيالا يعوبشلا

 يف ةيسن ىلعا ىهو ٠ يلاطيالا بعيشلا نم ةّناملا ِق زكا

 ..طسونملا ضدنالا رحبلا لخاد ةدتمملا ةمزحلا.
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 يذلا :ئحيسملا يطارقميدلا .تزحلا ةصح زواجتتو
 فالتتالا ىلا اجليف+ةثملا يف ١١ ةبسن ايدملقت عطققب
 ,اتينويلا» :دالبلا مهكحل ىرخالا نيميلا بازحا عم
 ومنلا نع فقوذت ال ابيليماكلا ةرهز» نا اذإ لوقت
 بيهر رود نع ثدحتتو .«ينيلوسوم حيرض قوف
 وحد رتكأف رثكا عزني :ةيكريمالا ةيزكرملا تارباخملل
 ةراقلا ىف امك :ايلاطيا يف ىلالقتسا ىحنم يا دييقت

 ودربور يلاطتالا ىداصتقالا ريبخلاو .ةيبوروالا
 ةيركسعلا قوسلا ةيرظن بحاص .يتيونيم
 قرشم» هجو يف .فقت يتلا قوسلا يهو .ةكرتشملا
 هرودب دكؤي .ءاوسلا ىلع «برغلا برغ» و «برغلا
 نم لالتحألا سرامت ةدحتملا تايالولا نا ىلع
 نع ربعن اننا نم عنمي ال اذه نكل ..لخادلا

 دعب ثدح امو .انتيلالقتساو انحلاصمو انندصخش

 هذه نم جذومن .ورول يليكا» ةنيفس فاطتخا
 ىحنملا نع ربعن ةيبرعلا انتاقالع ىفو .ةيلالقتسالا
 - ناريا» ةحيضف حطسلا ىلع تزفق امدنعو .هتاذ
 نم ددع ميدقت ىلا خويشلاو باونلا عراس «تيغ
 رصاو .يسكارك ونيتب ةموكح ىلا تاباوجتسالا

 ىلع ظافحلا فدهب :نيلوؤسملا ةاضاقم ىلع مهضعب
 «..ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا يف يلاطيالا دايحلا

 لكشت يتيونيم وتيريور ةعلاطم نا يف كشالو
 يف يلاطيالا لصفلا رارسأو ايافخ ءالجل لخدم لضفا

 ف ةبكريما ةحيضفلا تناك اذإو .تحدغ .نارما

 تاقلحلا وا اهقحالم ناف .ساسالا َّق ةينويهص

 دعبلا بئاج ىلاو .ةيلاطيا ..اهيف ةيساسألا
 ةيفارغج داعيا ةمث .يداصتقالاو يسايسلا

 رخآلا علضلا وه ينومالات ءانيم نا اهنم .ةحضاو
 نيرخآ نيعلض نم لكشتي يذلا ةحيضفلا ثولاث يف
 ردنيو ةلتحملا نيطسلف ٍْق دودشا وأ تالئا عابيم :

 نفسلا تللست امهنيبو .يبرعلا جيلخلا يف سايع
 دفرتل ةرماؤملا عنجو مالظلا جبج تحن ؛ايكوكم
 «ةحيضفلا» نا امكو .بصعلاب ةيناربالا ةيناودعلا

 سوؤرلا نم ةعومجم تطقساو ضيبالا تيبلا تره
 نأف ؛هسأر ىلع ظافحلل ناغير سيئرلا اهب ىحض

 تطقساواب ايلاطبا ُِق ةزه تتدحا : ؛:تبيغ ينومالات»

 تبجح ضيبالا تيبلا تازازتها نكلو ,اسوؤر
 سيئر :«تيغ  ينومالات» اياحض زرباو .اهءادصا
 لارتمدالا عافدلا ةرازو يف ةنركسعلا تارباخملا
 ليعافم يسكارك ةموكح لمحتت نل امدنع ينيترام
 ةقيرطلا ىلع .ةقرحم شبك نم دبال ناكف ,ةرهلا
 «لوالا : نيفرط ةيحض ينينرام بهذ دقل .ةيلاطيالا
 يكريما رادم يف نوكرحتي نيذلا طابضلا رابك
 فلحلل ةعباتلا ةيركسعلا ةيميداكالا) يسلطأو
 تانحشلا ىلع اوفرشا مهو .(امور اهزكرم يسلطالا
 اووف. نينامع ردنم ىلا ينوبمالات نم ةضماغلا

 ىأر يذلا ينيلودابس عافدلا ْريَرو .يناثلاو .تالياب
 دكا هنا ًاصوصخ .رمحالا رظخلا َرواجت ينيترام نا
 انييفو امور يتيلمع «لاطيا» نا ىلع هدعا ريرقت يف
 .نارهط نم اوؤاج ١9/5 رياني / يناثلا نوناك يف
 تادحو فارشاب :ينانبللا عاقبلا ف تاييردت اوقلتو
 «كلذ نم مغرلا ىلعو .قشمد ماظن تارباخم نم

 ىلا ةحلسالا تاقفص نع فرطلا ةموكحلا ضغت
 .نارهط

 تناك ىركسعلا نمالا تابياسح نا تفاللاو

 نم ةمثو .يلاظيالا يسايسلا نمالا تاباسحل ةرياغم
 لكشت ىتلا بازحالا تارقم ىف امك :ةيجراخلا يف ددر
 ىلتق نم مها ناريا غم حلاصملا نا مكاحلا فالتئالا
 نم ءزج ةحلسالا تانحش بيرست نا امك .امور راطم
 لاريمدالا لاقتساو .اهتاذ حلاصملا هذه ىلع ظافحلا
 نيذلا طايضصلا نم ددع هعم فطاعتو ؛ينيترام

 ةيروهمجلل لخادلا نم يكريمالا لالتحالا» اوضفر
 ةفيحصلا يهو .«اريس يزياب» لوقت امك ,«ةيلاطيالا
 تيغ ينومالات نع ءاظغلا بتناك يو تيعل يتلا

 قئاثولاو نئارقلاب ةمهتم ءاهزومرو اهتادادتماو
 ف عافدلا ريز وو .ماع لكش يف ؛ةيلاطيالا ةموكحلا
 نواعتلاب :ةحلسالا حئاضف بيترت» ب صاخ لكش
 ىلا تيهز تالومع ءاقلو ؛بيبا لتو نطنشاو عم

 دكؤتو .:نييروسو نييليئارساو نييلاطيا بويج
 ناب داقتعالا أطخلا نم هنا ًاضيا ,اريبس يزياب»
 تاليهست يف رصحنا تيغ - ناريا يف يلاطيالا رودلا
 «ينومالات» نا لب :ةيتسجوللا يا :لقنلاو رورملا
 ريفوت يف ةيسابسا ةطقن تناك ١987 ماع ذنمو

 <4 تخض ةديدع ةيلاطيا تاكرش ةمثو .ناريال حالسلا
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 «ليب اتسغوا» تاماوح) تارئاطو ةدتعا نم مزلي ام عج
 رود نويلاطيا نولواقم بعلو .(صاخ لكش يف
 تايلطلا حئاول نيمأت ِق «يكذلا رابسمسلا»

 ود مداوق 00 -ةيدارب لع دكؤت تاقفصلا مئاوق ىلا ةرظن ةئاو .ةيناردالا
 نم مغرلا ىلع :ةيناريالا ةفكلا يف ىلاطيالا لقثلا

 يف دايحلا لوح يسكارك ةموكح اهتعفر يتلا تاتفاللا

 .برحلا

 يقف مارت
 بارغتسالا ريثن ينلاو ىربكلا ةمدصلا لعلو

 ديمحت ىلا اهتاذ ةيفالتئالا ةموكحلا ءوجل يف يه

 ىلع قارعلا ىلا ةيبرحلا نفسلا نم ددع ميلست
 ماعلا يف هيلع عيقوتلا مت اهئانب دقع نا نم مغرلا
 ىلع ينيمخلا ناودعلا ةمانز ور لبق يا,

 .دقعلا ع ارتنال اهموي امور تتامتساو .قارعلا

 ماعلا ىف ناك ينيلودايبس عافدلا رسزو نا يف ةقرافملاو

 لجسو .هب زوفلا ىلع صرحو .ءارزولل ًاسيئر ٠
 دعب يروهمجلا هبزح حلاصل ناملربلا يف ًاطاقن
 ةيبزح فارطا عم أكلتي مويلا وهو .هيلع عيقوتلا
 تددس يتلا نفسلا ميلست ْق ىرخا ةيسايسو

 نع عئاقولا فشكت ىرخا ةهج نم اميف .اهنامثا
 امور نيب يحيلستلا نواعتلا يف ةشهدم قئاقح
 هقوف فقت امغل لكشب تاب نواعتلا اذهو .نارهطو

 عض ةفطاعتم ناملردلا ْق تاهجح ةمثو .ةموكحلا

 ةيساحمو مغللا ريجفت ىلع رصت ترعلاو :قارعلا
  ينومالات» يف نيعلاضلاو ناريا ىلا نيزاحنملا

 عم ةيلاطيالا ةحيضفلا فلم يف اذام نكل .:تيغ

 .يكرامتاد «تبغ ينومالات» ِق طخلا ساأر

 ُْق نيبكرامنادلا ةراحبلا داحتا نسئّئر فشكو

 «ةنيرعلا ةعيلطلا» تناك قليب كيرده ٠ نغاهنب وك

 ةنكرامتاد ًانفس نا. هعم ًاقثوم اراوح تدقع دق

 «سابع ردندو تالداو ينومالات» نيب تلقئنت .ةديدع

 ىلا ًاجاجتحا هجوو .ةروطخلا ةديدش ةقطنم ِق

 رهظ ىلع ةراحبلا مهمادختسا ىلع نفسلا يكلام

 ةيكرامنتادلا ةموكحلا تمدقو .ةمئاع فادها

 ينوؤسم ضعب عم تقاسو .امور ىلااضارتعا
 عئاقولا يىلاطيالا ناملربلا ١ يدرحلا يبوللا

 : ةيلاتلا قئاقحلاو
 عافدلا ةرازول عباتلا يتسحوللا بتكملا نأ ب ١

 ءاطياض 1٠ نم رثكا هيف لمعبو ,امور يف ةيناربالا

 و ١98٠5 يماع يفو «ينومالاق» ًافرم نم نحش

 رابلم "<, ١ يىلاوح ةيكرامناد نفس نتم ىلعو ٠ ءاو م5

 ًاشنملا تاذ :ةيركسعلا ةزهجالاو تادعملا نم رالود

 لالخ نمو :ةيلاطيالا عافدلا ةرازوو .يلاطيالا
 يف ةينمالا ةيطغتلا تمدق ,اهيف نيذفان نيلوؤسم

 حبراوص مصضت ةينكريما تانحش نا امك .ينومالات

 تارئاطلل رايغ عطقو (واك) تايايدلل ةداضم

 .ينومالات نم تريع .عنصلا ةيكريمالا .ةيناريالا
 هنا غلبا يلليتور وكسيشنارف يلاكيدارلا روتانسلاو
 تايمك لقن مت 1985 و 1984 و 19/07 ماوعالا يف

 هاجتا يف .ايلاطنا نم ةدكربمالا ةحلسالا نم ةلئاه

 رابغ عطقو 41415 - «”اريوك» تاماوح اهنسدو ناريا

 "< سمالت ةيلامحا ةمدقب عفادمو 1/76 تايايدلل
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 نع ًالقن .يلليتور روتانسلا لاقو .رالود نييالم
 نم ترفاس ةحلسإألا نا يناملا يساموليد ردصم

 وئاليم يف و .تانحاش ةطساوب حيرويزو :غروبماه
 ءيشلاب ءيشلا نآألو .ةيناربالا تارثاطلا اهتفقلت

 رارق ىلع ءادتعا ةيلمع نع يلليتور غلبا .ركذُي
 ةكرشلا تماق امدنع .اييبدلب ضاخلا رظحلا

 ةيناطيرب طوطخ بيكرتي «ويليجربميت» ةيلاطيالا
 .ةيببللا تاصاوغلا ةنايصل

 ةينقت ىلا تاجل ةيلاطيالا عافدلا ةرازو- ١"

 لسغ تلواحو .ةعطاقلا ةلدالا نم مغرلا ىلع :يفنلا

 نا تلاق امدنع «تيغ  ينومالات» رازوا نم اهيدب

 ةحلسا لقنب مهيدل ملع ال اهيف نيلوؤسملا رابك
 مهيدل ملع ال نا امك .ايلاطبا ىف ةدوجوم ةيكربما

 مدلقا ىف رخآ ءانيم يا وا «ينومالات» ريغ تاقفصي

 باوجتسا يف ةضراعملا باون درو .يلامشلا اناكسرت

 تربع ةبنكريمالا ةحلسالا نم نط فالا ه نا نيلئاق

 .توريب يف نييكريما نئاهرل ًانمث ينومالات نم ًارس
 ١١١ نم رثكا تقلطنا . جسيلخلا برح ةبيادب ذنمو

 نع الضف :ناربا ىلا ةيلاطبا ةحلسا ةلماح ةنيفس
 ًاعدوتسمو ٍبذح ةطقن ناك يناكسوتلا ءانيملا نا
 ةزهجا ةئاعر قا ,ةيدب وسو ةيكيحلب ةحلسال ًاَماَع

 نا ًاصوصخ ,عافدلا ةارزول ةعياتلا تارباخملا

 لءاستيو ةينوناقلا ةيقارملا تحت عفقت ينومالات

 يش حالسلا نم نط فالآ ةسمخ نا» : باونلا
 ْق عيارلا برسلل ةعبات ةيوج ةدعاقل ةناسرت

 ديرجت نكمب لهف .ينومالات نم ةبيرقلا وتيسورغ
 نود ناريا ىلا اهلاسراو اهنحلسا نم ةيوج ةدعاق

 نم ةحلسالا لقن نا تيثت ةلدالاو نئارقلا

 قارعلا دض جيلخلا كرك تبيص ينلا ٠ ماعلا

 .رهشا ةثالث لك نفس رشع لدعمب و تاونس ال رمتسا

 نصخش ىلا بهذ ةلومعلا نم ايبساسا اءزج نآأو

 نمدالا عارذلا ريتعبو .لالطلا جمهرم وه .يروس

 ةدلاطنالا ةينرسلا تارياخملا ةزهجا ردراقت ُْق درو

 «يدريبس» قو (ةيجراخلا تارياخملا) «يريس»

 نييساموليدلا نم نانثا ةمثو . (ةيلخادلا تارباخملا)

 يف ناعلاض قشمد ىف .امور ةرافس ىف نيبلاطيالا

 ةفيحص كلذ ىلع تدكاو .تالومعلا ةقفص

 دالعلا ءادرثا نم ددغ اهكلمت ينلا ؛اكيلب ويدرال»

 يىلاكيدارلا بئانلا نم بيقعت دعب :نيبلاكيدارلا

 يسكارك ليبخحرب بلاط يذلا وريبسيم وشتنيش

 شيجلا طابض ضعبو .ينيلودابسو يتويردناو
 «سه.ت انرام» ةنيقسلا تايلمع ىلع اوفرشا نيذلا

 ؛,وسروم» ةنيفسو ؛ءاينثا يف :هيريمو ينومالات نيب
 .تالياو ينروتينو ينومالات نيب تطبر يتلا

 بزحلل ةيسرحلا نوؤشلا ْق يصاصتخالا 5ك

 رارق يا نا ىلع دكؤي يراتيلوربلا يطارقميدلا
 لالخ نم رمي نا نم دبال ةيركسعلا تادعملاب قلعتي
 سزو دحو كلذل . تارباخملا ةرهجاو عافدلا يل و وسم

 جرخ غضو يف هسفن اكيموف ونير ةيجراخلا ةراجتلا

 لاحرلا نا تادنتسملاو قاروالا ليج طسو

 كرامجلا لاجر اوتكساو ينومالات اوألم نيضماغلا
 مهنييو .تاءارغاو تالومع ءاقل ريدصتلا يفظومو

 ىلا نحش يذلا نامرتنج رتيب يلودلا حالسلا برهم
 ناه» ةنيفس نتم ىلع :ةحلسالا نانطا سابع ردنب
 .ةيجراخلا ةراجتلا ةرازو ةقفاوم دعب .«نوجرت
 ليمع هئيضي ..ًاضماغ دعي مل يذلا, بناجلا اذهو
 ماما فشك يذلا ويف يد وليجنا ىلاطيالا تارباخملا
 ةراجتل دلب ربكا ايلاطيا» نا ومريلاب ولراك يضاقلا
 لاجر ةدعاسمب .طورش ةبال عضخت ال يتلا حالسلا
 .«لحا وسلا س سرح ةياقرو .نيملاطبالا تارياخملا

 ةموكحلا هتعضو ىذلا ءاطغلا رجفنا كلذ دعيو

 تحمس دقف «يىلغي يذلا يناردالا حالسلا ردق» وف

 خئاوقل ًاعمت نارهط ىلا حالسلا ريدصتب نيعنصمل

 تارجفتم ةئاملا يف ةئامو ةيربلا تاوقلل ةثاملا يف 55)

 رداصم تركذ كلذ نم رثكاو . (ةدخوراص ةحلساو

 نطنشاو نيب لصولا ةقلح ايلاطيا نا ةينامدرب
 عطتسم مل ام اذهو ١984... ماع ذنم ينيمخلاو

 ناملربلا يف ةموكحلا ناسلب قطانلا .وتاما ونايلوج
 نع هعافد ضرعم يف هنا نم مغرلا ىلع .هيفن
 .ةيلاطنالا ةحلسالل اءوس رثكا ةروص مدق ةموكحلا

 تارياخملا) ؛داسوملا» نا دكأت .هعافد شماه ىلعو
 ةيبرحلا عئاصملا يف ءاشت ام لعفت (ةينويبهصلا

 ةكرح لوح ةروزم تادنتسمب امور دوزتو .ةيلاطيالا
 ردنبو تالياو دودشا هاجتا يف ينومالات نم حالسلا
 .سابع

 ةموكحلا ىدل) امور يف نارهط اترافس -
 يلع مالغ امهيلع نميهيو (ناكيتافلاو ةيلاطيالا
 ايلاطبا ْق فدارملا امه يرافغ ناملسو يرديح

 ركو ىلا انتلوحت دقو ءايناطيرب يف ءالام» ةكرشل
 بذج ةطقنو ةحلسا راجت ىقتلمو ةيسوساج
 ولت ةفلاخملا نابكترتو .ايقيرفا لامش نم نيبولطملل
 نا امك .يلاطيالا نمالا لخدت نود نم :ةفلاخملا
 يف ةيناريالا ةرافسلل ةعباتلا ةيمالسالا ةسردملا
 .قلغم ركسعم نع ةرانع ةيلاطبالا ةمصاغفلا

 ع السلا نيمو زل يارجال ادد - يلاطيالا فلملا

 6 - ر مانا نياق ىلا -



 قباوس مهل نيذلا نييباهرالاو ةقزترملا بذتجي
 عيقوتلا يرجي اهراوسا ءاروو :ايوروا ف ةفورعم
 عم مربا دقع اهرخا ناكو .ةهوبشملا تاقفصلا ىلع

 ةحلسالا جاتنا ىف ةصصختم ةيلاطيا تاكرش ثالث

 و «امولوناس» و ,يتنريو» يهو .ةيوايميكلا
 ةدع 0 تلسرا :ةريخالا ةرنفلا ىف يو «ةهتناربب»

 ؛نارهط ىلا نييئقتو نييركسع ءاربخل تاثعب
 تحيا ىف ةيركسع عئاصم ىلا نيسدنهم نع

 روسجلا جتني يذلا .ةكرابم ذالوف عمجم اديدحتو
 رثكا ةمثو .تاعردملا حالسل رايغلا عطقو ةمئاعلا

 قراوزلا ءانب عناصم يف نولمعي رخآ ريبخ فلأ نم
 ةكرش بتكم ىلا هناذ راطالا يف ريشنو .سايع ردنب يف
 باطقتسا ةطقن وهو ؛اونج ءانيم يف ؛ةكرابم ذالوف»
 تاعولعلا نوار ةددسالا ددعو نييلاطيا ننينفل

 .تادنقتلاو ةيركسعلا
 نيدضاملا وداعا يف نارهط ايلاططيا تعاب 5

 ,رليك يس» حيراوصو «ليب اتسوغا» تاماوح
 رئاخذلا نم نانطا نع ًالضف .يتفروك تاطاقرفو
 .موتنافلا تارئاطل اصوصخ .رادغلا عطقو ةدتعالاو

 ىلع 4١م. ماع ةيلاطبالا ةموكحلا تقفاو ليداقملا قو

 ءانبل «يرايتنكنيف» ةكرشل صيخرت تازاوج
 يف :«يتنروك» عون نم قارعلا باسحل نيتطاقرف
 نوناك ١١ يف تازاوجلا هذه تغلا مث .ازيبسال ءانيم
 ىلا قيرطلا يف ءانبملا اترداغ نا دعب (رياني) يناثلا

 يبا نب هتنادبع» و دايز نب قراط» منساب قارعلا
 مث .«اريبسال» ىلا ةدوعلاب اهمقاوط ترماو .«ةراس
 نم مغرلا ىلع ؛يرايتنكنيف» ةكرش عم دقعلا تدمج
 دابحلا نيأف .ةلماك هتاقحتسم تددس دادغب نا

 برحلا يف ةيلاطيالا ةموكحلا .ًأذا .هيعدت يذلا
 اهانقس يتلا عئاقولا تيثت الا * ةيناريالا  ةيقارعلا
 8 ينومالات» تناك اذإو ؟ ناريا ىلا ايلعف ًاناصتا

 يرحبلا دقعلا ناف .ةرعتسملا برحلا نم ءزح ؛تبغ
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 قباس وهو ,برحلا لبق هذيفنتب ءىدُب قارعلا عم
 فقوملا اذهب دكؤت نا ايلاطبا ديرت اذامف ..اهل
 ؟ ف وشكملا

 ةحلصملا نا ءامور ةدمعا» نيب لوقن نم ةمتث

 نايحنالا تلما يتلا يه نارهط عم ةيداصتقالا
 .«تيغ  ينومالات» ىلا اهتعفدو .نهارلا يلاطيالا

 دعبو .ينيلودابس ينافويج عافدلا ريزو نا ددرنو
 تارباخملا سيئر عم اهاناع يتلا ,:ةقانخلا»
 لعءاست يدذلا ,ينيترام لاربمدالا .ةيركشسعلا

 ةحلسالاب يناريالا باهرالا نوئفاكت له, :ةشهدب
 هعبصاب لدو .«هتءارب» نم رخس .«سابع رددب ىلا
 ىلع ظفاحن نا انيلع» ؛ هيتكم يف ةطيرخ قلع

 .:ادحلاصم

 ريغ ناريا يف ةيلاطيالا ماقرالا ةعيرذ نكل
  ةيقارعلا ةيداصتقالا تاقالعلاف .ةكسامتم
 مجحلا. زواجتت ةيبرعلا ةيلاطيالاو ةيلاطيالا
 كلذ ىلع دكؤت ًايئاوشع ةاقتنملا ةلثمالاو .«يناريالا
 ةلحرالا تمزتلا قارعلا يف ةيلاطيا تاكرش دوجو اهندم

 ءانيمو قارعلا بونج نيب طفنلا بوينا يف ىلوالا
 ءانب ىوتسم ىلع روضح اهلو .يدوعسلا عيني

 لالخ نمو .ةرصبلاو دادغب يف «نوتاريست» قدانف
 ةيلاطيالا « «ينبأ» كلا ةعياتلا ؛:يتيجورب ماثئس»

 تاطحم يف ةصصختملا «يأ ع .يح» و :ةيطفنلا

 نيب ثلاثلا زكرملا لتحت ايلاطياو .ةيئايرهكلا ىوقلا
 ةشرو يف كراشت يتلا ةيبوروالا لودلا لودلا
 عقوملا اهلو .اينابساو اسنرف دعب :ةيقارعلا ةيمنتلا
 اهتناصح دمتست ىتلا نواعتلا سلجم لود ْف هقاذد

 نا ىلع دكؤي اذكهو ..ةيقارعلا ةناصحلا نم
 ميلست يف يلاطيالا وكلتلا ءارو تسيل ,ماقرالا»
 ةعومجم اهئانب يف تكراش يتلا ,ةيبرحلا نفسلا
 يلوصا دقع بجومب .ةصاخو ةيموكح .تاكرش
 ناك موي ةيسايسلا ةطلسلا ةقفاوعب ىطظح

 .194/ ماع ةينيميلا ةموكحلا سيئر ينيلودابس
  ةيلاظيالا تاقالعلل يعيبطلا قايسلاو

 ىلا داصتقالا نم تانينامثلا علطم يف جردت ةيقارعلا
 ءاثد ىنسقع عضخو .يجيتارتسالا حيلستلا

 نوينقتلا ءاربخلا اهب ىنتعا .تاليدعتل تاطاقرفلا
 كسامتمو يعيبط راطا يف ءيش لك راسو .نيدلبلا يف
 راظنا تزكرتو .«تيغ  ناريا» حئاضف تعقو ىتح
 ءانيم ىلع يلاطيالا يسايسلا مقاطلا نم ربكالا ءزجلا

 يف نيعلاضلاب باقعلا لازناب بلاطو .ينومالات
 ثدحا يذلا رمالا حئاضفلا نم ةيلاطيالا ةقلحلا
 نم ناك امف .ةبفالتئالا ةموكحلا تدده ةفصاع
 عم قفتا نا تافعاضملا نم فوخلا ةححب يسكارك
 تبسبل نفسلا» ناب قارعلا غالبا ىلع هعافد ريزو

 ف اهميلست متي نا ضورفملا ناك اميف ..ةرهاج
 تانثيحل اعبت "١198 ٠ (رميفون) يناثلا نيرشت

 (ريمسيد) لوالا نوناك ىلا ليجآتلا رركت مث .دقعلا
 .ديمجت ىلا لوحت ليجاتلاو .. 5

 ىلعا ىلع ةيبرعو ةيقارع تاعجارم تمت انهو
 نويلاطيالا نولوؤسملا ناك ةرم لك يفو .تايوتسملا
 يف لديتي مل اًئيش نكلو «يشام ءيش لك» نأب نوبيجي
 .مهفقوم

 بزحلا رقم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تدصق امدنعو
 امهو :يكارتشالا بزحلا رقمو ىحيسملا يطارقميدلا

 باوجلا ناك .امور يف ةيسايسلا ةبعللا نارقي ناذللا
 دعب ًاموسرم تردصا ةيجراخلا ةراجتلا ةرازو نا
 حالسلا ريدصت دويفا ىل اع هش تددش ؛تدغ  ناربا»

 زايحنالا رادقم مهل اًنيِب امدنعو .. .نارحاو قارعلا ىلا

 نع لقب ال يذلا فقوملا اذه ٍِق يسناربالا بناجلا ىلا

 عم نواطاوتب امنإ مهناو «تبغ  ناردا» ةحبضف

 ءانب دقع ناو اميس .قارعلا ىلع رماتلا ىف نييكريمالا

 قت نار“ برحلا عالدنال قياس ةيقارعلا نفسلا

 .غمادلا عقاولا ماما يكارتشالا بزحلا رقم
 ةجودزم ةيحض قارعلا نوكي يكل ىعسي نم ةمث
 كراعم يف اهطبحا يتلا تيغ  ناريا ىوتسم ىلع
 دقع ديمجتب يلاطيالا رارقلا ىوتسم ىلعو ,ةرصبلا
 اذه ىلا دادغب نع تردض ةراشا لوأو .تاطاقرفلا

 ,عافدلا ريزو نانسل ىلع تناك قلاعلا عوضوملا

 مويلا» دعبو .تلاريخ ناندع نكرلا لوا قيرفلا
 نفس انميلست يف اكلتت ايلاطيا نا» لاق ذا ؛ميظعلا

 .«هاهب ةدنج انتقالع نا نم مغرلا ىلع ةسارح

 ةيرسلاو ةيدلعلا كاسلا
 ةرازو ليكو دي يف نآلا وه نفسلا فلم نا تباشلا

 ةيجراخلا ريزوو .يتروك ونورب ةحدرابجلا

  أديدحت قارعلا عمو ' .برعلا عم مهافت 56 يا

 ةءارقلا نكل .اهتاذ ةفوزعملا ايي هريغ نولوؤسمو
 نفسلا زاجتحا رارقل ةيرسلاو ةينلعلا بابسالا يف
 : ةيلاتلا تايطعملا نع فشكي ةيبرحلا

 ىلع افط :نييسايس نيراين نيب عارص ةمث د ١
 هلثمي لوالا ,/تيغ  ناريا» دعب ةوارضب حطسلا
 («رارحالا» ةلئك نم) ؛:يتوناز» ةعانصلا ريزو

 لئاصف ضعبو نويروهمجلا هعم فطاعتيو
 داحتا هنع ربعي يناثلاو ,يحيملا يطارقميدلا

 لثم ؛حالسلا عينصت تاكرشو ةيلاطيالا تاعانصلا

 خالسلا تاكرش بلاطت .اهثدحتسا ينلا دويقلا ريع

 فالخلا لوصفو ...لماك لكش يف دويقلا عفري

 يذلا عنملا رارق لاح يأب رسفت ال اهنكل ,ةرمتسم

 ناريا ىلا ةيرسلا تاقفصلا اميف .قارعلا لاطي

 تردص تارارقب ةيلاطيالا ةموكحلا عرذتت  ؟

 ولبنتنوف ةمقو يسلطالا فلحلا نع ١184 ذنم

 ظحلتو :يبوروالا ناملردلاو ةدعانصلا ةعومجملل

 اذهو ..اعم قارعلاو ناريا ىلا حالبسلا ريدصت مدع

 تاونقلا ربيع دادغب ىلا يتروك ونورب هغليا ام

 يسلطالا تارارق ةعجارم نا ريغ .ةيساموليدلا

 يهو .حالسلا ىلا قرطتت ال يبوروالا ناملربلاو
 تناك اذاو .تارارق تسيلو .ةماع تانايب نع ةرابع

 ملو ةيقارعلا نفسلا ىلع بحسنت اذاملف كلذك

 نا املع ؛«تيغ  ينومالات ىلع لباقملا ف بحسنت

 ريغ ضفردو .ةيعرشلا تاونقلا ىلع ددشي قارعلا

 .طقضلل باهرالا ىوس لسوتت ال ناريا اميف كلذ
 ؟ ةغللا هذه ىوس نومهفي ال نويلاطيالا لهف

 ,يموق قلطنم نمو ,ةديدع ةيبيرع تاهجح - "7

 يف نفسلا عوضوم يف ةيلاطنالا ةموكحلا تعجار

 4 ةيلاطيالا ةيمسرلا ججحلا لك نا تدكاتو ءازيبسال

 ا/ _ ١5197 زاذآ ؟ ١95 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 بجي ةيقيقحلا عفاودلا نع ثحبلا ناو .ةيهاو

 ةينويهصلا - ةيكريمالا طوغضلا يف هيلع روثعلا

 نع اناوج كلذ يف لعلو .يناريالا باهرالاب ديدهتلاو

 ةيبطارقورببلا ةهاثتم ىف ةعئاضلا ةلئيسالا

 ..ةيلاطنالا ةيساموليدلا
 بتكملا نا ىلا راطالا اذه يف ةراسشالا نم دبال

 ءامور ْق ةيناردالا عافدلا ةرازول عباتلا ينسحوللا

 نب هتنادبع» و «داير نب قراط» يتطاقرف ميلست مودو
 يتلا نفسلا نمض نم امهو .قارعلا ىلا ؛ةراس يبا
 .دبعولاو ديدهتلا ىلا عراس :قارعلا باسحل تينب

 تازاوج ءاغلاب ةيلاطبالا عافدلا ةرازو رذناو

 تافالعلا عطخي ددهو ؛,اهمبلستب صضيخرتلا

 اضف . ”لا قارعلا ملست ول اميف ةيداصتقالا

 نئاهرلا رارغ ىلع نييلاطيا نئاهر زاجتحا نع
 ةموكحلا تحضر نا ناكف :نييكريمالاو نييسنرفلا

 مقاوط ىلا ترعواو .زارتبالا اذهل ةيلاطيالا
 حب نسينا يضيخ نينباتوجا نيون يطال را
 ال نا يف كشالو .قارعلا ىلا نيتهجتم اتناك نا

 لخاد امك ؛ةيلاطيالا ةموكحلا لخاد :عامجا
 .باهرالا ةهحاوم يلع . الخم ةيسنرفلا ةموكحلا

 ىلع ةاصح لوا دنع زازتهالل ضرعم فالتنالاف

 سوؤر ةسمخ نم لكشتي هنا ًاصوصخ ..قيرطلا
 بزحلا ؛يكاربتشالا .يحيسملا يطارقميدلا)

 (يطارقميدلا يكارت رتشالاو .يلاربدللا .يروهمجلا

 ةيضرا ال يتلا بازحالا تازواجتل عضاخ وهو
 ىلا ايلاطيا ليوحت نود ةلوليحلا ىوس اهنيب عمجت
 ىربكلا تاكرشلا ةنيهر هنا امك .يسكرام دلب

 مويسروسنوكلا زومرو ةعانصلا تالتراكو
 ةمئو .يكريمالا عوينيلا نم برشب يذلا ؛يراجتلا

 يطارقميدلا ةحنجا ضعب نم لكشتي يناريا يبول
 ىلع محرثي يذلا يتسئافلا برحلاو يحيسملا

 يبوللا اما ..تميولاهنا ربتغيو :ينيلوسوف
 ةيمدقتو ةيكارتشا تايصخش لوح روديف .يقارعلا
 ىلا اهليوحت يف سيل ايلاطيا لبقتسم نا ىرت
 يبوللا نا يف كشالو ...هيكريما ةنطوتسم

 مع دب نيلاطبالا بهذلا راجت دلح تحت ينويهصلا

 يمالعالا لاحملا ْق يوق هنا ًاصوصخ ؛نيدناربالا

 .(ايلاطيا ُِق نويزفلتو ةيعاذا ةطحم فالا ةمث)

 رخآو .يركسعلاو يسايسلا نمالا تالاجم يف امك
 ةباكح ينيمخلا باهرالل يلاطيالا خوضرلا تانيع

 نفسلا فدا ىلا للست يذلا يناربالا بالا

 اهلوصو ةظحلو . سابع ردنب ِق ةيناردالا ةيراجتلا

 تضفرف . ,يسايسلا ءوجللا قح بلط . اوذح ءاندم ىلا

 نبب بوتكم ريغ اقافتا ةمث نا اصوصخ تاطلسلا

 ءوجللا قح نم ايلاطيا عنمي امورو مق ماظن
 افرم لامع نكل .اهيضارا قوف نييئاريالل يسايسلا
 ةنيفسلل حامسلا اوضفر .ةيناسنا بابسالو .اونج
 لثم رضحو .اهنم باشلا لازنا ىلع اورصاو راحبالاب
 ةيوست اولواحو ءانبملا ىلا نومجرتمو ةدحتملا ممالا
 ِِق .مانا ةثالث ةدمحم ةنيفسلا تبدقبو .لاكشالا

 يف نييلاطيا ةتس نويناريالا زجتحا .كلذ نوضغ
 لوزن ةلاح يف مهناهرتساب اوددهو .دابآرهم راطم
 .ةيلاطيالا ةسبايلا ىلا يسايسلا ءوجللا بلاط

 يدلا ,باشلا لوزن تعنمو ديدهتلل امور تحضرو

 هناف تامولعملل اعدتو . اهتاذ ةنيفسلا نتم ىلع رداغ
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 ..سابع ردنب ىلا هلوصو روف مدعا
 باهرالل يلاظيالا خوضرلا نم رخآ جذومن

 نويزفلتلا هضرع طيرش يف هسملتن .يناربالا

 يف ةينويزفلت ةسسؤم ربكا يهو ..يار» يلاطيالا
 نمض .ةيناملرب ةنجل اهتسايس ىلع فرشتو .امور
 وهو .قئاقد عبرا مادو :«:وكبتساتناف» جمانرب

 .ًاعم ناغيرو ينيمخلا نم رخست ةريغص ةيليثمت
 .يرديح ىلع مالغ امور ىف مهريفس اوعدتساف

 نم ًايمسر راذتعالا ىلا ةيلاطيالا ةموكحلا تردابو
 ةطحملا نم يجتف درطب اهرارق نع تنلعاو .ينيمخحلا

 افرارق نع نارهط تداعو .,يار» ةينويزفلتلا
 ناكو .رومالا تننرو .اهريفس ءاعدتساب يضاقلا

 ... ثدحد مل ائيش

 يناردالا باهرالا جذامن :.عبطلاب .انه فقوتت ال

 بجحي ال كلذ نكل .يلاطيالا فارنتسالا تالاحو

 .ةيبرعلا اياضقلا عم يلاطيالا ماعلا يأرلا فطاعت
 ةيباجتا ىلع سيل الو .قارغجلا نماسقلا بسس
 مالعالاو .ةيقارعلا ةيعافدلا بروحلل يىلاطيالا ديباتلا

 يتلا ةيبرعلا ةيضقلا عم ادح انياجيا ناك يلاطيالا

 «تيغ  نارياد: حاضتفا دعب اهنع قارعلا عقادب

 نم ةريخالا ةنالثلا رهشالا ْق تبغ ينونمالاتو

 بيبا لثو نطتشاو تاباسح نكل .ىضاملا ماعلا

 نا امك .يلاطيالا ماعلا يأرلا قئاقح رابتعالا ىف ذخأت
 تارايخلا ىلا ىمدلو دابدب عافدلا ريزو عزاون

 داجت ةيلاطمالا ةفكلا يف رثؤد ةينويهصلا  ةيكريمالا

 فقسلا تحت يكريمالا يبوللا رومر نم وهف .برعلا
 - :ةيليئارسألا» ةقادصلا ةعيمج سيئرو .ينامورلا

 ينلا « تبغ 25 ينومالات» انافح ةنازخو . .ةيلاطنالا

 ةمث نأكو .دحاو تقو يف تيغ  ناريا عم ٠ ترحفت

 عافدلاو ةيجراخلا نيب راودالل اسوردم اعيزوت

 نلعا ينومالات ةحيضف دعبيو . نيتيلاطيالا

 برح فقول نمالا سلجم يف ةردابم نع ينويردنا

 ةيحطس يىهو .ةلواطلا قوف ةبعللا نكل . جيلخحلا

 ةداج يهو ةلواطلا تحت ةبعللا يفخت ال ةشهو

 تيوصتلا يرجي يتلا تارارقلا لكو .نأ ف ةريطخو
 تيوصتلا» دوجوب :ةيغال حبصت» ناملربلا يف اهيلع
 ةبعللا انه نم .اهييرخت ىلع رداقلا ؛يرسلا
 ةعفارلا لالخ نم ناربا اهرمثت يتلا ةجودزملا

 .ريغصلا كمسلا لكأم ريبكلا كمسلا نالو .ةيباشهرالا
 يطارقميدلاو يلاكيدارلا ؛نييرهجملا نيبزحلا ناف
 لخاد ماظع ةعقعق ئوس اريثي مل يرزاتيلوربلا
 «حايشالا» ل يه ةيساسالا تارايخلاف .ردقلا

 تسيل تيغ. ينومآالاتو .ةيدويهصلاو ةيكريمالا
 .تيغ  ناريا نم لصف ىوس

 طوغضلاو :ةيلاظبالا تابانسحلا تناك امهمو
  ةيلاطبالا تاقالعلا ناف ةينودهصلا  ةيكريمالا
 امك تروطت دقو . اماع 76 نم رثكا اهرمع ةيقارعلا

 ةيلاطيالا ةيبرعلا تاقالعلاو ةروثذلا نمَز يف اعونو

 .اعم حيراتلاو ايفارغحلا ىف اضنا اهرودح برضت

 رارتبالا هجو يف ةناصحخ نوكت نا بجي يهو
 .يناريالا باهرالاو ينويهصلا

 يف ءيدانملا ىلع الا نهاري ال قارغلا ناك ذإو
 ةيامح ىلع هتاز تقولا ىف رداق هناف ةيلودلا هتاقالع
 يمسرلا قطانلا هيلا راشا ام اذهو .هحلاصم

 نا ىلا تفل امدنع نفسلا عوضوم يف يقارغلا
 يدو ريغ يلاطيا كرحتل ةيادب» يلاطيالا فرصتلا
 ةصاخ ةروصب قارعلاو ةماع ةروصب برعلا هاجت
 .«برحلا ةلصاوم ىلع رضملا يناربالا حاظنلل زاحنمو

 يمحي امب نوفرصتيس برعلا نا» لوقب فاضاو

 افلاخم ءاح يلاطيالا فرصتلا نوك مهحلاصم

 اضقانمو ًايلود هب لومعملا يراجتلا لماعتلا لوصال
 تاقالعلل اقرخ هنوك ىلا ةفاضا .ىنوناقلا بناحلل

 .«يعانصلا لاجملا يف ةيلودلا
 ظافحلا ىلع ممصم» قارعلا ن 1 5 ل حو

 يعتسلا لالخ نم ادلاطيا ىلع درلاو هقوقح ىلع

 اذه ةروطخ ىلا رظنلاب دحوم يبرع فقوم ذاختال
 ةيبرعلا تاقالعلا ىلع ةيبلسلا هتاساكعناو فقوملا
 .«ةيلاظنالا

 نبد يراجتلا نواعتلا نازيم نا ىلا راشأو

 تارالودلا نم نييالملا تاثمب ردقي ايلاطياو قارعلا
 لاجم يفاميسإلو ايلاطبا حئاصل ليعغي وهو
 ةيشاشنالا تالاحملاو ةحاسسلاو ةقدنفلاو عحيدصتلا

 نيب يراجتلا نازيملا مِحَح ىلا زاشا امك .ًاضيا
 لودلاو .ةصاخ يبرعلا جيلخلا لودو ايلاطبيا

 .ةماع ةروصن ةيبرعلا
 نا ايلاطبا ةحلصم نم نسل» هنا قطانلا ريتعاو

 قارعلا هيف ىعسي يذلا تقولا يف فقوملا اذه ذختت
 سفنلا نع عافدلا لجا نم حالسلا ىلع لوصحلل

 .«يناربالا ماظنلا لثم برحلا ةلصاومل سيلو
 ةملكلا ىقبت ما :ةياهنلا يف ءىدابملا رضتنت لهف

 ؟ رساوكلا «بائذلا» ل ةدنرغلا تايطارقميدلا يف
 فرعي وهو .هحلاصم يمحي فوس قارعلا نا نيقيلا
 ءيدابم حيبطت يتلا تاسرامملل ادح عضي فيك

 ممالاو نمالا سلجم تارارقو يلودلا نوناقلا
 .ةيبرعلا تاسدقملا نع عافدلا يف حجن امكو .ةدحتملا
 انيمك ..تيغ  ينومالات لعج يف اضيا حجني فوس
 .تيغ  ناريا لثم اهيف نيعلاضلل

 اولا نواب مات خلنا ح
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 بو ةقواسناو زهر نئاهرلا ةمرال عرس داجياو

 توريد ىلا ةيروسلا تابرعلا تبكاو ةينويهصلا تارئاطلا .

 .ينيطسلفل دوجولا ريمشل اكيبماو قشمد نيد

 رمل جرب ةكرعم
 اظل غلا يل قئاذولا حافتفاو هتويجلا يروملا لوخدلاب نجع

 مصاوعلا لك نيب نم .اهدحو توريب
 ال رامدلا ناكو .ةرم نم رثكا ترمُد ةيبرعلا
 يف نيبراحتملا ةداراب امنا ءاهتداراب ثدحب

 هتدهش يذلا رامدلا نوكي دقو .اهئايحاو اهعراوت
 ذنم هتفرع ام فنعا وه ةريخالا ةكرعملا ىف توريس
 وزغلا نا الول ,14106 ماغ يف برحلا عالدنا
 جئاتن نم هفلخ امو .14817 ماع ىف ينويهصلا
 يتلا رزاجملا اهيف امي ؛:ةيرشب تاعاظفو ةيسايس
 ناكسلاو اليتاشو اربص يميخم دض تبكترا
 ضعب يف ءاسسامتتو ٠ ,ًالوه دشا يه ٠ .نياينوربيلا

 دض ًاريخا تبكترا يتلا اهليصافتو اهدهاشم

 يتلاو .:بونجلاو توريد يف ةينيطسلفلا تاميكحملا
 يركسع معدي اهزيفنت ١لمأ» ايشيليم تلون
 .يروعلا غاظنلا نم يمايسو

 تناك :؛ةرم نم رثكا ترمد ىتلا هذه توريبيو

 .ةيفاعلا ديعتستو .رامدلا ىطختت نا يف حجنت
 لخدتي ْنَم .ةمت :ناكو .ماكرلا نيب نم ضهنتو
 توريبف .ةايحلا ةداعتساو ضوهنلا اهنع عنمبيو
 ةيميلقالا تارياخملا ةزهجابو تايشيلبملاب ةموكحم
 ةطغاضلا ةيجراخلا ةيركسعلا ىوقلاو ةيلودلاو
 .ةينادبللا ةيعرشلا ميجحت يف بغرت يتلا :ناندل ىلع
 ةلودلا باسح ىلع ةفيعض تاليود مايق يفو

 باسح ىلع ةددعتم شودح ءوشن يفو .هدحاولا

 ىوقلا لازت ال مويلا ىتحو .دحاولا شيجلا
 فادهالا ذيفنت ىلع لمعت ةطغاضلا ةيميلقالا
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 عراوش يف زكرمتتل ةيروسلا تاوقلا تداع :نآلاو

 ٍِق .ةيناننللا ةمصاعلا نم يبرغلا قشلا ءايحاو

 ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا هيف ناك يذلا تقولا

 توريب هيشونيب .. ناعنك ىزاغ

 هقاروا عمجتسيو :سيرابو لسكوربو ندنل روزي
 عورشم ذيفنت لجا نم .ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا
 .ةمصاعلا ديحوت ىا .ىربكلا توريب

 ىا نمضو ؟ فيك * ةنروبسلا تاوقلا تداع اذامل

 1 ؟ فادهأ ةبا لجا نمو .راطا
 تاميخملا دض برحلا نم ربخالا لصفلا لالخ

 رود «لمآ٠ ايشيليم اهيف تلوت يتلا ةينيطسلفلا
 تحضتا .«ةيليئارسالا»  ةيروسلا ةبرحلا سأر
 نم لك اهقيقحت ىلا ىعس يتلا ةيقيقحلا فاذدهالا

 ريمدت ىهو :ينويهضلا .نايكلاو يروسلا ماظنلا
 لواح دقو .نانبل ماستقاو ينيطسلفلا دوجولا
 تايشيلبملاو بازحالا ضعب عانقا يروسلا ماظنلا
 يحلسم بناج ىلا برحلا لوخد يف هعم ةفلاحتملا

 بزحلا نا ريغ :ةصاخلا ةيروسلا تادحولاو ؛لمآأ»
 «برحلا هذه لثم ضوخ ضفر يىكارتشالا يمدقتلا

 تاميخملا نم حالسلا عزن هتضراعم نلعاو

 يكارتشالا بزحلا سيئر ثبلي مل مث .ةينيطسلفلا
 ,ىرخا بازحا باطقتسا ف حجن نا طالبنج ديلو

 مضي عساو ينطو يسايس رايت ةرولب يف ءدبلا يفو
 يبعشلا ميظنتلاو يناثيللا يعويشلا بزرحلا

 دعس فورعم ىفطصم هدوقد يذلا ىيرصانلا

 يعامتجالا يموقلا يروسلا برحلا نم نيبلقنملاو
 ةيموقو ةينطو ىوقو يرياحملا ماضع ةدايق ىلع
 عمقلا ةهجاوم يف يرسلا يسايسلا اهلمع يف ةطشن
 هسفن يىروسلا ماظنلا دجو اذكهو .ةيشافلاو

 ديفنت ءلمأ١ لشف باقعا يف ؛:توريد يف الوزعم

 تاميخملا ريمدت يف اهبلا ةلوكوملا تامهملا

 مظاعت مث :ةيبرغلا .توريب عيكرتو :ةينيطسلفلا
 توريب يق ةيقيقح ةيركسع ةميزه ىلا لشفلا
 اهيف ميقبل قشمد ىلا يَرِب هيبن أجلف .بونجلاو
 ةدوعلا ىلع اهلالخ ؤرجي مل :ةلصاوتم رهشا ةعبرا

 يف يروسلا ماظنلا لعج يذلا رمالا :توريب ىلا

 برحلا نم ةريخالا ةلوجلا تفشكو .دبدش جرح

 ماما تافكنا امدنع .؛ةيسادسلا اهتلزعو ةيركسعلا

 ةكرحو يعويشلاو يكارتشالا يمدقتلا نيبزحلا
 دض برحلا فلم نا اديو ؛:نيلقتسملا نييرضانلا

 ةهعم ىوطتو ىوطب فوس ةيشسدطسلفلا تامدخملا

 ..رامدو رابغ نم اههجو ىلع مكارت امو . توريب ةاسأم
 قيشمد نكل .فوشكملا لخدتلا يروسلا ماظنلا ررقف

 - ةيكريما ةقفاوم نود نم لخدتلا عيطشمست ال

 يروسسلا لدهن سكلا ناك امئادو . «ةيليئتارتسا»

 بيدا لتو نطنشاو ةقفاومب متد ٠ نادعل ف يركسعلا

 .ةيبرعلا مصاوعلا ضعب ؤطاوتو

 ايبسفن ديدت ثادحالا
 .نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا تلخد ؛ ١415 ماع يف

 ,«ةيليئارسا» - ةيكريما ةقفاومب ناردزح نم لوألا يف
 ىعس .ضايرلا ىف ةرغصم ةبيرع ةمق اهتبحاص

 ىلا سيكرس ساسلا لحارلا يسدانبللا سيّئرلا اهموي

 ةكراشملاب تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا عانقا

 مدعز اضيا ىعسو .نانبل ىلا لوخدلا يف ةيركسعلا

 طالبنج لامك كاذنا ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا

 -4 يسايسلا نزاوتلا ظفح دصقب :هسفن يعسلا

 4 _ ١ة 41 رأذآ ؟ ١99 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نكل « «يتيصو هذه» هياتك يف لوقي امك .يركسعلاو ّج

 يف دسأ ظفاح يىروسلا سيئرلاب عفد تاداسلا

 .« ديفيد بماك» داحتا ُْق وه راسو :ناسنبل هداحتا

 رضخالا ءوضلا ىلع يروسلا سيئرلا لصح كلذبو

 عب نما ىلع يكمل هوجو ةيعجيلخلا 0

 ينوونطلا وزفلا نكل .هسفن يروسلا سيلا
 نيترم ثدح نانبلل

 ١917/8 ماع سرام / راذا نم رشع سماخلا يف

 وجلا حالس اه دناسي :ةيناندللا دودحلا يدنج فلأ

 تلوتو نيبينيطسلفلا تاميشخم فصقب ترشاب

 ينارهزلا نم دتمملا يلحاسلا قيرطلا فصق جراومنلا

 يدودحلا طيرشلاب ىمسي ام تاأشناو ٠ :روص ىتح

 .اعيرم اليم 675 ب ردقت ةحاسم ىلع اهتالبتسا دقي

 حابتحالل يدصتلا ةيروبسلا تاوقلا لوكت هلو

 جاردا ةيلوالا هحجئاتن تلخدو :لخد يذلا لوالا

 .لامهالاو نادسنلا

 نا ًاضيا نلعا دق يروسسلا سئبئرلا ناكو

 ًاعنمو رشدلا ةايحل اذاقنا متي يروسلا لخدتلا»

 .«نيينيطسلفلاو نييناندللا ريجحهت فقوو ميسقتلل

 ناو مت دق ريجهتلا نا ركني نا عيطتسي دحا الو
 دض عيمجلا بورح يف تكراش ةيروسلا تاوقلا

 تاوقلا بناج ىلا لاتقلا ف تكراش امك .عيمجلا

 ميسقتلا ناو .رتعزلا لت ميخم دض .ةيليثارسالا»

 ةسائسلا تنعما ام ةرثك نم. ًاعقاو ارما حبصن داكب

 ةيمسرلا تاسسؤملا ةدحو قيزمت يف ةيروسلا
 حاستجحالا ثدح نيحو .ةيركسعلاو ةيندملا
 نلعا 1987 ماع يف نانبلل يناثلا ينويهصلا
 ىلا لخدت مل ةيروسلا تاوقلا نا» يروسلا سيئرلا
 تلخد امناو .كانشه نم ليئارتسا ةيراجمل ناندل

 ةعزوم انتاوق تناك يلاتلابو ؛ةيلها برح فاقربال

  ةيتوريبلا راهنلا) .ةطرشلا تامهمب موقت
 "ا تي

 ديدج نم ةدوعلا فورظ
 لخدت نا ةفدضصلا ليبق نم نكي مل ؛نذإ

 .ةيبرغلا توريب ىلا :ةيناثلا ةرملل .ةيروسلا تاوقلا

 سيئرلاف :بيبا لتو نطنشاو نم رضخا ءوضب
 بسلانملا تقولا لالفتسا ىلع امئاد صرحد يروسلا

 ُْق ةيروسلا تاوقلا ةدوع ذنمف . سسانملا ناكملا ىف

 يروسلا سيئرلا لذب ١985 ٠ ماع يف ويلوي / زومت

 باصا يذلا عدصلا بآر ةداعا ف ةرابح ادوهج

 تمهتا نا دعب .يلودلا ىوتسملا ىلع ةيروس تاقالع
 ةينمالا ةيروسلا ةزهجالا ةيبرغلا ايناملاو ايناطيرب
 ظحال امدنعو .يىل ودلا باهرالا ةيذغت ُْق ع ولضلاب

 ايرواو ةددحنملا تايالولا نا يروسلا سنئئرلا

 :ةيطسوا  قرشلا تالداعملا رييغت هاجتا يف ناريست
 تاميخملا ريمدتل ةيبرغلا توريب ىلا لوخدلا دهعت
 حابتجالا نم يناثلا قشلا لامكال يا ,ةينيبطسلفلا

 نيزجتحملا نييبرغلا نئاهرلا قالطاو ينويهصلا
 تببضصا ةيروسلا فادهالا نا ريغ ..تاونس ذنم

 ضعب يف ثادحا اهتلت .ةفينع ةيركسع ةسكنب

 يد“
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 ةبيه نم لان يذلا رمالا ىرخالا ةينابنللا قطانملا
 ةيروسلا ةبيهلا رايهناو .ةيشافلا هتعمسو ماظنلا
 ضوه اهيحاص ةيئانبللا قطانملاو توريب يف
 رجاعلا يروسلا ماظنلا نا ادبو .ينطوو ينيطسلف
 قرشلاو نانبل يف ينيطسلفلا فلملا قالغا ذيفنت نع
 ةمزالا تمقافت نإ ءلخادلا يف ددهم طسوالا
 ىواكش تدعاصتو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .ةيسانملا ةظحللا تءاجو .مهسفنا نيبروسلا
 دعب اميق .رهظتل :اهلدطاسا نطنشاو تدشحف
 ناكو :ةيبرغلا توريب يف هجئاتنو دشحلا قئاقح
 ةهبج ىلع ىرخا جئاتن رظتني يروسلا سيئرلا
 ةمق ىلا هب عفد :يناريالا ملحلا رايهنا نكل :جيلخلا
 سيئرلا تدعو تيوكلا نا ايفاخ دعي ملو .تيوكلا
 نويلم :7٠٠١ اهنم هل تعفد رالود رايلمب يروسلا
 ةمقلا نم احضاو اددو ..راهذملا هداصتقا ذاقنال

 ةمقلا شماه ىلع تدقع نتن ةرغصملا ةيبرعلا
 تب وكلاو ةيدوعسلا : تمض ينلاو ٠ .ةيمالسالا

 ةعماجلل ماعلا نيمالاو ندرالاو رئارجلاو ةيروسو
 ثبلي نل :ءافخلا يف دعُي ام ًائيش .ةمث :نا .ةيبرعلا
 جراوبلا ةيسامولبد لالظ فو :قفالا يف رهظيب نا
 ةعراسم كلذ ززعي امو .طسوتملا رحبلا يف ةيكريمالا
 نيينانبللا ةوعد» ىلا تيوكلا ةيجراخ ريزو
 ميخ يذلا تمصلاو «ةيروسلا ةردابملا عم بواجتلل
 نادقب ادع ام :ةيبرعلا مصاوعلا مظعم ىلغ
 ةسائر ىوتسم ىلع ةينانبللا لعفلا دودرو ةرهاقلاو

 ىوقلا ضعبو شنيجلا ةدايقو ةيروهمجلا
 ريرحتلا ةمظنم لعف ةدر ىلا ةفاضالاب ةيسايسلا
 نوفوختملاو نوضفارلاف .ةفينعلا ةينيطسففلا
 ةفيحص لوقت امك ةقفص قفالا يف نا نودقتعي
 دادعالا ىرج ةقفصلا نآأو .ةيناطينرنلا «نايدراغلا»

 ضعبو .؛بيبا لتو نطنشاوو قشمد نيب اهل
 .ةيبرعلا مصاوعلا

 ةلاسر نع ةيسنرفلا مالعالا ةزهجا تفشك دقو
 تايالولا ةرافس ربع يروسلا سيئرلا اهب ثعب
 ةعمجلا موي رهظ دعب بيبا لت ىلا قشمد ىف ةدحتملا

 ةيروسلا تاوقلا كرحتت نا لبقو .يراجلا ٠١ يف
 قشمد تغلبا دقو .ةيبرغلا توريب يف زكرمتلل
 سبيل يروسلا ىيركسعلا كرحتلا نا «ليئارسا»

 ..بونجلا ىلا هجونت نل اهتاوق ناو .اهدض اهجوم
 يكريمالا رضخالا ءوضلا ناك ١١ دحالا مود حابصو

 تاوقلا تكرحتف ,قشمد ىلا يطعا دق «يليئارسالا»

 تاعلط ف ؛ةيليئارسالا» تارئاطلا اهبكاوت ةيروسلا
 تايصخشلا ترهظف .ةضفخنم ةيفاشكتسا
 يهو ءافخلا ُِق تعضو ينلا تاقافتالاو راودالاو

 : اهضعي ىلا ةراشالا نكمي نكل .ةريثك
 تيوكلا ىف تدقع يتلا ةرغصملا ةيبرعلا ةمقلا ©

 .ريخالا يمالسالا رمتؤملا شماه ىلع
 يتلا ةيروس ىلا تيطعا يتلا ةيلاملا ةدعاسملا ©

 .ةقناخ ةيداصتقا ةمزا شيعت

 نم نينثا ةدوعب ايناطيرب حامس ©
 ةيروسلا ةرافسلا ىلا نييروسلا نييسامولبدلا
 نييدناطيربلا نيدساموليدلا نم نينثا ةدوعو :ندنلب

 . قشمد ىلا

 عم ةيروسلا تاقالعلا نيسحت ىلا يعسلا ©

 يف ةيناملالا مالعالا ةزهجا تفشك نإ ؛ةيبرغلا ايناملا

 ةيرويس  ةيناملا تالاصتا نع ,يضاملا عوبسالا

 .ةيفخ
 ماعلا نيمالا عم يروسلا سيئرلا عامتجا ©

 نالعاو :تيوكلا يف رالبوك يد زيريب ةدحتملا ممالل

 هنا» نع عامتجالا ةياهن يف هسفن يروسلا سيئرلا
 بونجلا ىف يهتنت نا يساملاو نازحالل ناح
 .«ىناندللا

 دغب توربب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوعف اذكهو
 ةيبرغلا ايئاملاو ايناظيرب عم ةريخألا ةحلاضملا
 ام لامكا وه «ليئارسا» ةقفاومو :ةدحتملا تايالولاو
 امدنع ,19175 ماع يف هب تأدب دق ةيروس تناك

 قطانملا نم ةيبضلاو رتعزلا لت يميخم تعلتقا
 ىرقو تادليو ءايحا امهعم تعلتقاو :ةيقرشلا
 نم اوح سكعتو ةيقرشلا قطانملا ىف ةمئاق تناك

 ةراح .دومح جرب ؛ةعبنلا) نيينانبللا نيب شياعتلا
 ءارقفلا اهلهأب تعفد مث . (اهريغو هينيسو .ةنراوغلا
 تاميخملا ةرصاحم ىلاو .مهنيب اميف لاتنقالا ىلا
 ةيبونجلا ةيحاضلا يف اهعيوجتو ةينيطسلفلا
 هاجت اهقلق دبت مل «ليئارسا» ناف كلذلو .بونجلاو
 ءاربخلا ضعب ريبتعا دقو .ةدمروسلا تاوقلا ةدوع

 ذاقنأل هنم رغم هل ارما تناك ةدوعلا هذه» نا ,.اهنف

 ريتعا دقف .«يسايسلاو يركسعلا رايهنالا نم «لمأ»

 تاساردلا زنكرم ْق «يكبيئارسالا» ريبخلا

 لوخدلا» نا شتيفونيبار بيبا لن يف ةيجيتارتسالا
 يف سيل وهو :ليئارسا ىلا ةبسنلاب يباجيا يروسلا
 ددهت يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةحلصم
 .«يليئارسالا ينمالا مازحلا

 نا فرعت ةيروس نا» هسفن رييخلا دكؤيو

 نم بارتقالاب يروسلا شيجلل حمست ال ليئارسا
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 توريب يف وج - ضرا خيراوص مادختسا قا دودحلا

 يف ةيراجلا ةبعللا دعاوق يف ًاريغت ينعي كلذ نال
 ةلاسر يروسلا سيئرلا هجو ببسلا اذهلو .«نانبل
 ىلوا تناكو .ةيكرنمالا ةرافسلا ربع بيبا لت ىلا
 .ةيبرغلا توريب يف اهالوت يتلا ةيركسعلا .تامهملا
 تاميخملاب ةطيحملا ةساسحلا قطانملا ىف زكرمتلا
 ديمعلا ملستو .ةرصاحم لازت ال ىتلا ةينيطسلفلا
 ةيروسلا ةيركسعلا تارياخملا سيئر ناعنك يزاغ
 ناك يذلا .اقباط 4٠ نم فلؤملا رملا جرب :نانبل يف

 ,نوينيطسلفلاو نويئانبللا نولقتعملا هيف دشتحي
 ةيروسل ةيسايس ةحيضف لكشي هطوقس داك يذلاو
 هنا دقتعيو .رخآ نجس ىلا نولقتعملا لقنو ؛:لمأ» و
 يف ةيروسلا تاوقلا هتماقا ىذلا ؛رجنع» نجس
 1 0 .عاقيلا ةقطنم

 ضرألا لع مضولاو ةقفصلا
 ةيروس ىلع ةبوسحملا تايشليملا تسفنت دقل

 تامهم اهنع لمحتب يروسلا لوخددلاف :نارياو
 ناف كلذلو .اهذيفنت نع تزجع ةيسايسو ةيركسع
 ريمدت يه ةيروسلا تاوقلا اهالوتتس يتلا ةمهملا
 /ه ءاوللا دادعا مت دقو .ةينيطسلفلا تاميخملا
 ىتلا ةقرافملاو .ةمهملا هذه ذدقنتل ًايساسو ايركسع
 ,دنوموللا» ةفدحص لوقت امك ةيرخسلا ىلا وعدت
 :يضاملا طايببش ١4 خيراتب اهتيحاتتفا ىف ةيسنرفلا

 .ةيبرغلا توريب ىلا داع يذلا يروبسلا ءاوللا نا

 راصحلا ءانثا اهيف ادوحوم ناك ةهسفن ءاوللا وه

 بجحومي اهنم جرخو ١9/857 ماع يف «ينيئارسالا»

 بيليف قباسلا يكرتمالا يسائرلا ثوعبملا قافتا
 يتلا ةيروسلا تاوقلا ددع نا نلعا دق ناكو . بيبح
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 نم رثكا ةبحصب يدنج 4٠٠١ وه توريب ىلا تلخد
 نيذلا دونجلا ددع نا اقحال نيدت نكل ,ةبابد ٠

 دق اوناك ٠٠٠١ مهبلا فاضي ٠٠٠١ وه اولخد
 يذلا رمالا 15857 ماع ودلوي / رومت رهش يف اولخد

 ةفلكلا ريفوت ةيفيك نع لواستلا ىلا نيبقارملا عفد
 اهشيعت يتلا ةيداصتقالا ةمزالا ةورذ يف .ةيلاملا

 ؟؟ ةيروس

 يروسلا يركسعلا لوخدلا نا ينعي ال كلذ نكل
 بناج ىلاف .ةينانبل تابقعو لكاشم هجاوي ال
 ةينانبللا ةبقعلا كانه .ةينيطسلفلا تاميخملا
 ىوقلا ضعيو ةيروهمجلا سيئرب ةلثمتملا
 دح ىلع ةيبرغلاو ةيقريشلا قطانملا يف ةيسايسلا
 .ىل والا ةظحللا ذنم .ريتعا ينانبللا سيسئرلاف .عاوس

 نا ثبلت مل مث .يروتسد ريغ يروسلا لوخدلا
 هجئاتن نم ترذح يتلا ةيسايسلا تاوصالا تلاتن

 اميف :ةينانبللا ةمزالا فلم ديقعت هاجتا يف ةيبلسلا
 ىتفم هنسأآرب يذلا «يمالسالا ءاقللا» ناك

 .لوخدلا قيتسا دق دلاخ نسح خيشلا ةيروهمجلا

 نما ةينانبللا ةيعرشلا تاوقلا ىلونت نآي ةيلاطملاب
 .اهديحوتو ةمضاعلا

 ذخأب نانيلف .تاداهتحالاو تاريسفتلا تناك ًابأو
 .ةقطنملا ف يروسلا سيئرلا ةسايس نم ًاريبك ازيح
 ينايس لشفي هتاوق تييضا نا دعب كلذلو
 ةصرف زهتنا .ةربخالا ةثالثلا روهشلا ىف .ىركسعو
 .ةيليئارسالا» - .ةيئارنالا تانقالعلا نوطت
 ةهباشم ةقفص دقع ىلا آجلو .ةيكريمالا  ةيناربالاو

 نا:لوقلا نكمي ثيحب :ينيبا لتو نطيشاو عم
 يه ةيكريمالا  ؛ةيليئارسالا»  ةيروسلا ةقفصلا
 «ةيليشارسالا,  ةيناربالا ةقفصلا نم ىناثلا قحلملا

 ةيجراخ ريزو لوصو .هرسفي ام وهو .ةيكريمالا -
 يف قشمد ىلا تسود قيفر ةبحصب يتيالو ناريا

 لك ىلع .توريب ىلا يروسلا لوخدلل يناثلا مودلا
 ةيروسلا ةقفصلا نا لوقت ةيبوروالا رداصملا لاح
 قالطا ىلع ًاقافتا نمضتت ةيكربمالا  :ةيليئارسالا»
 نارياو :نانبل يف نيزجتحملا نييبرغلا نئامرلا
 اهنوك .ىرخاب وا ةر وصب قافتالا اذه ديفتتب ةيدعم

 .نئاهرلا زاجتحا يف ًايساسا ًافرط

 اهقفار ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا ةدوعلاو
 دادقيف .ةببرعلا مصاوعلا ضعب نم تاداقتنا

 اهتاسسؤمو ةينانبللا ةلودلل ازواجت اهتربتعا
 دوجولا ريمدتل ةقفص نم ًاءزجو .ةيعرشلا
 تاوقلا تفصو ةرهاقلاو .نانبل ميسقتو ينيطسلفلا

 توريب ىلا تداع «وزغ تاوق, اهبأب ةيروسلا
 ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا ضعب نم ماقننالل
 ريرحتلا ةمظنم اما .ةيروسسلا ةسانسلل ةضراعملا
 يه تاميخملا نا ىلا ةرشابم تراشا دقف ةينيطسلفلا

 قاطن يف ةيروسلا تاوقلا ةدوع نم ةفدهتسملا
 ةوعد ىلا تعراسو .ةيلودلا  ةيميلقالا ةقفصلا
 ..ءىراط عامتجا دقعل ةيبرعلا ةعماجلا سلجم

 ةقفصلا نم ةيبرعلا فقاوملا ىه هذه تناك اذإو

 :نآلا لاؤسلاف :ةيكريمالا  ,ةيليئارسالا»  ةيروسلا
 3 يتايفوسلا داحتالا فقوم وهام

 .سيراب يف نييسايسلا نييقارملاو نيللحملا مظعم
 نأو اصوصخ اهئايتساو وكسوم جاعزنا ىلا اوراشا

 نا دعب :ةيبرغلا توريب يف اهءافلح ترصاح ةيروس
 يتايفوسلا داحتالا بلط ضفر ىلع ترصا دق تناك
 .ةيشيطسلفلا تاميخملا دض برحلا فقو

 رجع ناكما نع نويقارملا هددرد ام وه ىقيب امو

 ماغلالا لوقح زايتجا نع ةيروسلا تاوقلا
 تسيل ةتوقوملا ماغلالا وا تابقعلاف .ةينانبللا
 يف ةمئاقلا ةينيطسلفلا تاميخملا ىف ةروصحم

 ةقطنم يف و اديص يف امنا ؛ةيبونجلا توريب ةيحاض
 تاوقلل حامسلا مدع ىلع طالبنح رصي يتلا فوشلا
 تادادقلا رصت املثم .اهيلا لوخدلاب ةيروسلا
 اهل حامسلا مدع ىلع ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيحيسملا
 ةيروبسلا ةمهملا حبصت كلذبو .اضنا لوحدلاب

 ينيطسلفلا دوجحولا ريمدت ىلع ةرصتقم تسيل

 «ءاقلحلا» عيوطت وحن هجتت نا اهيلع امناو .هدحو
 .ةريخالا ةتسلا رهشالا ىف اهيلع اوبلقنا نيذلا

 طالبنج ديلو مهتعيلط فو .,ءءافلحلا» ءالؤهو
 قشمد نوجعزي ؛نويرصانلاو دعس ىفطضصمو
 ةيبرعلا مهتاقالعب اهيلع قامحلا .نوقيضيو
 امدنع ةيروسلا تاوقلا دهشم لعلو .ةيلودلاو
 ذإ ؛:ةيبعشلا ةمقنلا نم ًاءزِح رسفي توربب ىلا تلخد
 يف ةدوربلاب هفصو ىلع مالعالا لئاسو حظعم تددش

 ةنراقملاب ءىرخا ءايحا يف ضفرلابو :ءايحالا ضعب
 .1915 ماع يف ةيروسلا تاوقلا لوخدب

 قزام ىلا يركسعلا لوخدلا لوحتي دقف اذهلو
 ةدوعلا هذه» نا ذإ .هيدافن ىلع ةيروس صرحت

 نابروالا» ةفدحص تلاق امك ؛ىناندللا فلملا تدقع

 ,نايدراغلا» هتربتعا اميف .ةيتوريبلا .روجول
 ةيروسلا ةرماغملا نم ةريخألا ةلحرملا» ةيناطيربلا

 شلك زاوف
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 طال ةناديانسا اوأرق تايفوتتلا
 و - او ا 177757-<ا
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 دق دق يتايفوسلا د ءاسقا#ا | نأ هند دقن لع

 تاونسلا لالخ ةريثك تاعبت لمحتو : ىناع

 ماظنلا عم هتقالسعل ةجيتن «ةيضاملا
 تافالخلا نم مغرلا ىلع هل ؛هتيطغت» و يروسلا
 وكسوم نيب ةمئاقلا ةرييكلا ةيدئاقعلاو ةيسايسلا
 ُْق ةسابسح اياوز ىلا تدشثما يتنلاو . .قسمدو

 ..طسوالا قرشلا ةقطنم هاجت ةيتايفوسلا ةسايسلا
 : لثم

 :ةينبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا
 لئاصفلا ةدحو ديدجت ةلأاسمك هتاقتشمو
 .تاميخم لا دض برحلاو ةينيطسلفلا

 ةيناريالا برحلا نم فقوملا -
 .اهرارمتساو

 ةينطولا هتدحو عوضوم نمو نانبل يف فقوملا
 بازحالا باسح ىلع ةيفئاطلا ىوقلا عم تاقالعلاو
 داحتالا لبق نم ةديؤملا ةيسايسلا ىوقلاو
 .يتايفوسلا

 .لكك ؛يبرعلا نماضتلا» عوضوم نم فقوملا
 ليسلاو ةدرويس ِِق يلخادلا يداصتقالا جهنلا 5

 امدسال .ةدلاحلا ةقناخلا ةمزالا ةجلاعمل ةحرتقملا
 اهل جوري يتلا «ةيتاداسلا» حاتفنالا تاحورط

 .ماظنلا ناكرا ضعب
 هذه نورربي تايفوسلا ناك .هلك كلذ عمو

 ةيساسالا مهتذفان لكشت قشمد نا رابتعاب ,ةاناعملا
 ..:طسوالا قرشلا ةمزا» ىلع  ةديحولا ًانايحاو
 ةرورضلاب يدؤي نييومالا ةمصاع نم ج ورخلا ناو
 ةدئام يا لوح يتايفوسلا دعقملا فذح ىلا
 فعض لاح ىف اميسال ةمزالا كلت نآسشي تاضوافم
 لبق نم هئاوتحا وا لقتسملا ريرحتلا ةمظنم فقوم
 .ةيبرعلا ةمظنالا نم هريغ وا يروسلا ماظنلا

 دنع نوددشب تايفوسلا نويسامولبدلا ناكو

 ركحملا يروسلا ماظنلا ينبت ىلع فقوملا اذه حرش

 هديبآتو :«يل ودلا رمتؤملا» لوح نيلمركلا ةحورطال
 كلذكو ددصلا اذهب فشجيرب ةردابمل حيرصلا

 .ةيقارعلا

 ةيروسلا تاوقلا ةدوغ

 ,ةيدسأ» ةرفق تورد ىلا

 لماكتم يناداس عورشم يف
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 ةهيتايفوسلا تاوعدلاو تاءادنلاو تاردادملا عيمجل

 اذه نيب نوطيريو ..عوضوملا اذه لوح ةقحاللا

 «ددقدد بماك: اهتم دقم ىو ةيدارفنالا ةيوستلا

 مغرلاب ,:ةيلدتارسالا 0373 ةيرصملا» حلصلا ةدهاعمو

 ةلأسم لوح يروسلا ماظنلا عم نوفلتخي مهنا نم
 ينسح ةسائرب يلاحلا يرصملا ماظنلا عم تاقالعلا

 .كرايم

 ةردادم تارشؤم

 ةيتايفوسلا تاقالعلا ىف اذه «ةيوازلا رجح. نكل

 دقف :ةريحألا ىنوشإألا يف ةلاح قع قمح عل ةجزوتسلا.
 ال يذلا جردتملا زارتهالا نم ءيشل ضرعتي أدب
 ادج نيساسحلا نيلمركلا ءامعز ىلع هلولدم ىفخي
 نم فقوم يف «ةيزكرملا ةقلحلا» هنوربتعي ام هاجت
 .اهي نوكسمتي يتلا ةيساسالا فقاوملا

 تاذ تارشؤم ديدش قلقن تايفوسلا ىقلت دقل

 ةياهن ذنم يروسلا فقوملا ىلع رهظت تأدب ىزغم
 رداغم رخا ىرجم يف بصت اهلكو .يضاملا فيصلا

 لماشلا لحلاو يل ودلا رمتؤملاب يتايفوسلا كسمتلل

 : ةيدارفنالا وا ةدرفنملا تاقفصلا نع دعبلاو

 0 ا ام ةيتايفوسلا كوكشلل

 ةلوقم داجت ةيرخس نم لي ١/ عجراسب

 ,.«ةلنس ٠” قرغشتسي دق هداقغنا

 لوالا نع ةروطخ لقب ال يذلا يناثلا رشؤملا ©

 اتا داسلا ةقيرط ىلع اساس .:اظوت ةيداصتقالا ةيروس ةمزا

 1413-12 (: خجلا ناجم ن1 -



 لوح يروسلا ماظنلا سيئر نم ةلاسر ريتعي يذلاو
 نابكلا عم ةيدارفنا ةقفص يف لوخدلل هدادعتسا

 ةيتيوكلا ؛سيقلا» ةفيحصل هتئدح وه ينويهصلا

 رمتؤم ةيشع . اة 17/#+ خيراتب رشن يذلا

 نايكلاب ًاحيرص ًافارتعا هيف ىدداو ةيمالسالا ةمقلا

 : هلوق لالح نم ةلودو بعشو خيراتك ينويهصلا

 ةلود مهل ناك دوهيلا نا لوقلا نكمد راصتخاس»
 نولمعي ماع يفلأ ذنمو .ماع يفلا ذنم نيطسلف يف

 نيطسلف ىلا دوعن نا بجي نولوقي ماع يفلأ اولظو
 .ةلود اويسسأاو نيطسلف ىلا حاع ىفلأ دعب اوداعو

 ناف اماع نيسمخ ليجلا رمع طسوتم انبسح اذإو
 نولوقي اولظ .اليج نيعبرا ينعت ماع يفلالا
 .« انج نيعبرا دعب اوداعو اندالب نيطسلف

 هنا وه مالكلا اذه لولدم ةروطخ نم ديزي امو ©

 انطيم ادادعتبسا ىدبا نا يروسلا سسشرلل قدس

 .ةيوست يا يف يساسالا يبرعلا بلطملا نع يىلختلل
 0 ماع تلتحا يتلا يضارالا ةداعتسا وهو

 | اهترشن ةيكريمألا «حئات» ةلجم عم كل ةلئاقم يفف

 لشدسس 0 حيرات لمحبي يذلا اهددع يف

 ضرالا جراخ نم ةوق نا انضرتفا ول, : ديسأ ظفاح
 .اهتلكشم لجت نا تلواحو ةقطنملا هذه ىف تطبده

 : باجأف +؟ ةوقلا هذه نوكت نا نوعقوتت اذام
 نوكت الا عقوتنو .ىمظع ةوق ديكأن لكب نوكتس»
 ليئارسا لعجتس له» : اضيا لئسو .:ةزاحنم

 ليئارسا عسوت نل» : باجأف :؟ صلقتت وا يفدخت
 اهنا» ةرشايم كلذ دعب فاضاو ..اهصلقت نلو

 عفادملاب لماعتت نلو نيتهجلل حصنلا مدقتس
 اهب تلماعت اذإ اما .تارالودلا تارايلمو تارئاطلاو

 يكريمالا بئارضلا عفاد ىلع اذامل .ي واستلاب نكدلف
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 ةيواسم ةيمك عفدي ال ليئارسال تارايلملا عفدي نا
 تركت

 ةقيقدلا تاباحالا هذه تايثيح ىف حضاولا نمو

 تايالولا يه ىربك ةوق نع ثدحتي دسأ ظفاح نا
 اهلادزبتساو برحلا ةلاح ءاغلا نعو .تةدحتملا

 طسوالا قرشلاب صاخ يكريما «لاشرام» عورشمب
 هنا ظحالي] نيفرطلل تارالودلا تارايلم عفد نمضتي
 يف ريزيب نوعمش هحرط يذلا عورشملا وه :هسفن
 يف رمالا نأو [ةرازولل هتسائر نم ةريخالا مايالا
 نايكلل ًايفارغج ًاصيلقت نمضتي ال ةياهنلا
 .ينودهصلا

 هذه ةقدب اوأرق ىذلا تايفوسلا نيلوؤسملا نا ©
 ىعاسممل ةباحتسإالل ةيساسالا تادادعتسالا

 راطا جراخ ةيوستلا لجا نم ةدحتملا تايالولا
 ةلياقملا ىف اوأرق .لماشلا لحلاو «ينودلا رمتؤملا»

 دسأ ظفاح مهل ههجو يذلا نطبملا موللا اهسفن
 نايكلا عم ةيسامولبدلا مهتالاصتا نآشب
 يتلا ةلاسرلا اهسفن ةيانعلاب اوأرق مث .ينويهصلا
 نع تيوكلا ةمق لالخ يروسلا ماظنلا سيئر اههجو
 يذلا كرايم ينيسح سيئرلا عم هعامتجا قيرط

 اهيف ةعم يتقلب ىنلا فقاوملا عيمج يف هعم فلتخحي

 نيلمركلا ءامعز كلذكو نورخآلا برعلا نولوؤسملا
 ريرحتلا ةمظنمو جيلخلا برح» نم فقاوملا يهو
 نيسيئرلا نيب ءاقللا كلذ لثمف ..يبرعلا نماضتلاو
 ةخيرص ةلاسر وه  اهدلا راشملا تافالخلا دوحوب-
 ل دادعتسا ىلع هناب .رمالا مهمهب نمل دسأ ظفاح نم

 .اهضفر ةرئاد نم ج ورخلاو .؛ ديفيد بماك زواحت»

 ةربعملا تارشؤملا هذه لك نا ركذلاب ريدجلاو ©

 رجح» فسنل يروسلا ماظنلا دادعتسا نع

  ةيتايفوسلا تاقالعلا ىف يساسالا ,ةيوازلا
 كلذ هيف ناك ىذلا تقولا ىف ترهظ دق ةيروسلا
 ءاضقلل نانبل ف تاميخملا دض برحلا ريدي ماظنلا

 يركسعلاو يسابسلا دوجولا ةدوعل ةصرف يا ىلع

 ةينانبللا ةحاسلا ىلا ريرحتلا ةمظنمل لقتسملا
 و ١987 دعب ام يفانم ىف اهتقحالم رارمتسا نامضو

 ةمئاقلا قاقشنالا ةلاح رارمتسا نامض عم ١197
  ةيتايفوسلا دوهجلا نم مغرلا ىلع اهتامظنم نيب
 اذهل سكاعملا هاجتالا ف بصت ىتلا ةيرئازجلا

 يوفصتلا جهنلا
 دمع دسأ ظفاح نا .قايسلا اذه يف ظحالي اممو

 ىلا بهذي نا لبق :توريب ىلا هشيج لاسبرا ىلا
 امك ًامامت .هيلا تهجو يتلا ةوعدلل ةيبلت وكسوم
 لبق 191" ماعلا ف نانبل ىلا هشيج لاخدا ىلا عراس
 .قشمد ىلا نيجيسوك لوصو

 تاالسلا ةفدرط ىلع ةمزالا فدظون

 ارشابم ًلاصتا لصتملا قايسلا اذه لامكتسا لبق
 اهرودو توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا هدوع ةوطخ عم
 عضولا ماما ةريصق ةفقو نم دبال نانبل يف ديدجلا
 عوضوملاب رخآلا وه لصتملا يروسلا ينخادلا
 : ةسكب

 ةيداصتقالا ةمزالا نا لوقلا بعصلا نم

 ًايلاح يروسلا بعشلا اهنم يناعي يتلا ةيشيعملاو
 هذه نا ةقيقح يغلي ال اذه نكل .ةلعتفم ةمزا يه

 قايس يف اهفيظوت يرجي عوجلا .دح.ةغلاملا ةمزإلا
 انضرعتسا يذلا يووستلا هاجتالا مدخي يسايس
 .مدقت اميف هتارشؤم ضعب

 يتلا ةقيرطلا ىلا دوعن نا مامتهالاب ندجي انهو
 ةرايز,ليبق نم يف ةسفم جوضوملا اهب مدكتنسا
 فيظوت ىرجح ثيح ..ةلتحملا سدقلل تاداسلا
 ةمدخ يف ةيرصملا ةيعامتجالا  ةيداصتقالا ةمزالا

 ةلاح شحف نم هجاور دمتسي يرصم يلازعنا هاجنا
 كلتل نيئيسملا يديا نيب ةرفاطلا ةيبرعلا ةورثلا
 ,برعلا نيلومتملاو ماكحلا نم اهتبورعلو ةورثلا
 اهبعشو رصم اهتمدق يتلا ةريبكلا تايحضتلا نمو
 ودعلا عم ىيريصملا يموقلا عارصلا ىف يبرعلا

 ءامدلاو اهتضاخ يتلا ةرركتملا بورحلاو ينويهضلا
 معدميل ءانيسو نيطسلف ضرا تور يتلا ةيكزلا
 مهيديا نيب فعاضت امب نوئيسملا نوفرتملا ءالؤه
 «ريوتكا» بترح باقعا ٍِق ةيطفن تادئاع نم

 نم لينلا ْق ةفعاضملا تادئاعلا هذه اومدختسدلو

 .اهتاماركو اهضارعا سيئدتو اهبعشو رصم فرش
 يذلا يلازعنالا هاجتالا اذه جاور نا ةقيقحلاو

 وه ؛لطاب اهب ديرا ةحيحص قئاقح هلجا نم تفظو
 ,ةتقؤم تناك ناو  ةعساو لوبق ةدعاق لكش يذلا
 ىلع تروص ةيقاداس ةرماقم يال ب ذعي اميف تينامك
 ةيضعتسملا هلكاشمل لحلا رصم بعشل رقوتس اهنا
 ألمت يتلا رجنسيكو نوسكين تارالودب هل يتانو
 هتعامجو تاداسلا ناك امك :ةحويحبلاب عراوشلا
 .للك نودب نوجوري

 ةدروس قايلاج يرحب هسفن رهإلا
 ىلا تعستاو ةقناخلا ةمزالا:تلاطتسا دقل

 هعمسن املاهيلع دهاوشب يتأن ال ؛:ةلوقعم ريغ دودح
 بولسا ىلا أجلتتس لب ..قشمد نم نيمداقلا نم

 -ةقيحص هترشن ام درونف ..«هلها' نم دهاش دهشو»

 ماظنلا ىلع اهصرحب ةفورعملا ةيتيوكلا «سبقلا»
 بتك دقف ..هعم ةنسحلا تاقالعلاو يروسلا

 ! : لوقت 11١7/19./195 خيراتب
 قاوسالا نم ةدوقفم ةديدع .ةيساسا داوم ةمث»

 يف ثدحي امب ةركذم .لكشتت تأ دب ريباوطلاو :ةيروسلا
 لصحي نم نا ودبي ثيح وشراو يف ًاضيا امبرو ةرهاقلا
 ةرهحملا ققحم ه2) قل اعهك ىلا نوما عودسم.ناغ
 تاع [ بين كج نمسا ةئلع نقب قالا -ونةسيقا قع
 عناقوالا يف الا قاوسسالا يف عسضوت:ال :ةيجيتاركسا

 نا نكمي ال «ةيخيرات ةهكاف» تاب زوملا ىتحو :ةقيقدلا
 نيذلا نانسا وا يديا نيب لب ؛يديالا لك نيب عضوت
 .«طقف خيراتلا نوعنصي

 : ةلئاق «سدقلابب فيضتو

 ًايداصتقا ًانهو نآلا شيعت ةيروس نا غقاولا»
 دقلو .فارحنالا نم ةزهجالا ضعب يناعت اميف ًايقيقح
 ,ةوشرلا ءارشتساب' ًاذلغ نورفاجم» .نيلوؤسملا رابك أدب
 بيرهتلا تايلمعو. أتبع ةريثكو ةريثك اناويا قدب لاملاف

 ةثوللا هذه جراخ ًايلك ىقبت نا ضرتفي تاعاطق لمشت
 تحك نيذلا كلوا نا نطخألا .لعلو .ةيدابضتقالا
 دعي مل :ميعنلا يف اوطرفف «ايندلا باوبا» مهماما
 .«ءارولا ىلا ةدحاو ةوطخ اودوعي نا مهناكماب

 ةمزالا هذه ءابنا نم ريثكلا ريثكلا ةفاضا نكميو
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 يف اهفيظوت ةغيص وه رطخالا رمالا نكل اهتايطعمو
 ةثتديدخ ةلمح  فسالا عم  هعم ةحورطمو :انلاح

 ىلع زكرتت ٠ ينطاب بولسأب ةدنمالا ةزهحالا اهدوقت

 يف اميرو  مهيف نمي نيينيطسلفلاب ريهشتلا

 « قيشم د ْق ةدوحوملا تامظنملا تادايق مهتم دغم

 يروسلا نطاوملا نيب رش ةراثا ىلع كلذكو

 ةيضق نيبو ةمزالاو ماظنلا طغض تحت قوحسملا

 نع نوثدحتي نولوؤسملا كفني ال يتلا نيطسلف
 «شيجلا ىلع اهتينازيم يثلث قفنت» ةيروس نوك
 !!اهبيسب

 .ةباينلاب دسأ تغفر هيف ىلوتي يذلا تقولا فو
 ودعلا ةداق عم تاضوافملا ةمهم هيخا نع

 ةلحرملا ةقفصب برغلا يف نيبنغملا عمو ينويهصلا

 «ةيتعفرلل» جيورتلا يرجي ةيروس يف «ةيتاداسلا»
 اهيف ىرج يتلا اهسفن ةروصلاب ةيروس لخاد
 : رصم يف يتاداسلا جهنلل جمورتلا

 ةيطارقميدلاب يتأيس يذلا وه دسأ تعفرف -
 ةيروس بعشل تايرحلاو ناسنالا قوقحو
 .دهطضملا

 ةنينرعلا تادعابسملاب يتأيس يذلا وه تعفرو

 قشمد قاوسا قرغيو .ايلاح ةفقوتملا ةيبرغلاو
 .تارالودلاب اهعراوشو

 يف ةيلاحلا ةحشلا ضفنيس يذلا وه تعفرو -
 بلعو تاوارضخلاو هكاوفلاب ءيلتمتف قوسلا

 نيزنبلاو توزاملاو بيلحلاو ةديرلاو نمسلا
 .ًايلاح ةدوقفملا داوملا لكو ..زرلاو ركسلاو

 تقولا يف متت ةلمحلا هذه نا .هابتنالل تفاللاو
 تاءاقل ءابنا ىلا يروسلا نطاوملا هيف عمتسي يذلا

 .ةنياهصلا نيلوؤسملا نم هريغو نوراش عم تعفر
 لوبقلا ىلا سئابلا نطاوملا كلذب لوصولا لجا نم
 «ةيتاداسلا» دوعولا لك لياقم تاءاقللا هذه لثمب

 سيئر بئان ةمهم ىلع ايلاح اهغابسا يرجي يتلا
 ..ةصاخلا تامهملاو نمالا نوؤشل ةيروهمجلا
 .ادج ةصاخلاو

 ..ةيروس يف اموصخ نلعملا هجهنلو تعفرل نا ©
 نورخآ طابضو .شيجلا لخاد نوسفانم طابض مه

 ءارو يفتخت ىرخا اروما جهنلا اذه يف نوري
 رظنلا ةداعا اهبلض يف ؛ابلاح ةنلعملا غيصلا

 رداصمو ةيلاتقلا هتديقعو هسفن شيجلا ةيلكيهب
 ام مغر) ةيموقلاو ةينطولا هتامهمو هحيلست
 يديا ى اع هيوشت نم تامهملا هذه هل تضرعت

 شيجح عم تاداسلا لعف امك ًامامت . . (هيسفن ماظنلا

 .حلصلا ةدهاعمو ؛ ديقيد بماك» دعب رصم

 مهفقاوم نع اوربع شيجلا جراخ موصخ هلو
 لحلا اذه نم رذحت ةيداصتقا  ةيسايس تاحورطأب
 ةيعامتجالا  ةيداصتقالا دالبلا ةمزال يحاتفنالا
 بزحلا تايبدا ىف اخلع رفذحتلا اذه درو دقو

 هيحانجب وكسومل يلاوملا يروسلا يعويشلا
 لبق نم فقوملا اذهل ناك اذإو .(لصيفو شادكي)
 ةيموقلاو ةيراسيلا ىوقلا نم مهريغو نييعويشلا
 ةينطولا تايطعملاب لاصتا ةيروس يف ةيمدقتلا
 ًاديكا ًالاصتا ًاضيا هل ناف :دالبلا لخاد ةيقبطلاو
 ةسايس يف ةمداقلا ةلحرملا نم يتايفوسلا فقوملاب
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 ةنهارلا تاريشؤملا اهمسرت تأ دب امك يروسلا ماظنلا
 .ةيادبلا يف اهيلا انقرطت يتلاو

 مسترت ةقباسلا تايطغملا لك ساسا ىلعو
 : يروسلا فقوملل ةيلاحلا ةطيرخلا

 نايكلاو ةدحتملا تايالولا عم تاضوافم - ١
 ينلا ة ةربيرعلا ةمظنإلا ضعبو ىنوبيصلا

 ةلاسم ةاحت اميسال :يكالربمالا فقوملاب «سئاتست»

 .اهيجح وا تادعاسملا عفد

 فقوم يآب لوبقلل ةيتاؤم ةيلخاد ةلاح قلخ - ؟
 ةحلملا ةيشيعملا لكاشملل لولحب يتأي يسايس
 .قاطت دعت :ل يتلاو

 ةروصب نانبل ف تاميخملا دض برحلا ةرادا “" 
 يف باهذلل يروسلا ماظنلا دادعتسا نع فشكت
 نع هينثت نا نود نكمم ىدم ىصقا ىلا برحلا هذه
 يف ةهج ةيا نم ةيمالعاو ةيسايس طوغض ةيا كلذ
 ةكرح زجع دعب] رخاآ بناج نم فشكتو .ايندلا
 كلت تامهم زاحنا نع ريدملا وا .ىقيقحلا («لمأ)»

 ىلع رداقلا وه هدحو يروسلا ماظنلا نأب [برحلا
 ىلا ةيذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو تافرع ةدوع عنم

 ينويهصلا نايكلل دبال هيلعو :ةينانيللا ةحاسلا
 يف هفيظوتو هب داجنتسالا نم ةدحتملا تايالولاو
 ىلع رومالا تروطت نا دعب ةصاخ ..ةمهملا هذه
 ةدوع رطخ هعم لمحبي ال هاجتا ىف ةينانيللا ةحاسلا
 ةديدج ةلحرم رطخ .كلذ نم رثكا لب .ىسسحف تافرع
 هناونع قف لمحي يذلا ينانبللا ينطولا لمعلا نم

 ايلمعو ًايعوضوم يقتليو .يعويشلا بزحلا مسا
 مهدختبو .ةيشسطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم

 هتسايسو يتايقوسلا داحتالا ططخم ايجيتارتسا

 ةسايس يهو .اهتمرب ةقطنملا يف ةلماشلاو ةديدجلا

 يف قارعلل معاد فقوم حطسلا ولع اهنم رهظي ذخا
 هنتيوه تحضتا يذلا ىنارنالا وزغلا ذض هدومص

 يف ريرحتلا ةمظنمل معادو .ةيثالثلا ةقفصلا باقعا ىف
 لقتسملا ينطولا فقوملاو ةدحولا لجا نم اهلاضن
 باسح ىلع نانبل يف ةيديحوتلا تاهاجتالل معادو
 .ةيميتسقتلا تاهاحتالا

 لخاد ذوفن نم هل امب يتايفوسلا فقوملا اذه ؛

 نم هب عئمتب امو :ةيروسلا ةيركسعلا ةسسؤملا
 ىلع ةريخالا ةرثفلا يف اريثك تفعاضت ةيباجبا ءادصا
 ديعص ىلعو .ماعلا يبرعلا ىبعشلا ديعصلا

 ةينطولا قوقحلاب ةكسمتملا ةيبرعلا ةمظنالا
 ينويهضصلا  يلايريمالا ططخملا ةهجاوم يف ةيموقلاو
 فقوملا اذه ..ةئزجتلاو ميسقتلل يرضنعلا -
 ريغ رطخ رداصم ديكآتلاب نمضتي يتايفوسلا
 قيقحت يف ةيدسالا حاجنلا ةيناكما ىلع ةفوشكم
 ةلحرملا ف لوخدلل ةبيولطملا ةيلاقتنالا ةزفقلا
 ,ةيتاداسلا

 تطدحا دق ةزفقلا هذه تامدقم نا اندحو كلذلو

 ' اهنم ناك .ةيزارتحا :ناما تاءارحأب»

 نمضتت ةديدح ةيركسع تاليكشت ءارجا- ١

 نيفورعملا طابضلا رابك نم ددع حيرستو لقنو داعبا
 . دسآ تعفر عم مهتموصخب

 ددعصلا ىلع ةلزعلا نم جورخلا ةلواحم  ؟

 امصختن ديننا فاح ةكرامشم لالخ نم كلاكو» يبرعلا

 درغصملا ةننرعغلا ةمقلاو ةدمالسالا تب وكلا ةمق ّق

 عم ةيبناجلا هتاءاقل كلذكو .اهلالخ تدقعنا يتلا
 ينسح سيئرلا كلذ يف امب يبرع لوؤسم نم رثكا
 .ليمجلا نيما سيئرلاو نيسح كلملاو كرابم

 تاعطق كيرحتب يكريمألا لوطسالا مايق ب "“
 ةينانبللا ءيطاوشلا هاجتاب ةيسيئر ةيرحب
 «تاجيورتلا: لك نآلا ىدح :تطقس دقو :ةيزوسلاو
 ةلاسم نيبو هذه لوطسالا تاكرحت نبب تطير يتلا

 ةيقطنم ريغ تاجيورت يهو .نانبل يف نيفوطخملا
 ةايح ناقنا عيطتست ال ةرارجلا ليطاسألاف . ًالصا
 .دحاو فوطخم

 ةكرح أرقت نا نآلا قطنملا ىلا برقا تاب دقو

 ًارخؤم طسوتملا يقرش يف ةيكريمالا ةيرحبلا عطقلا
 داحتالل راذنالا  ةلاسرلا نم عون اهنا ىلع

 يعويشلا بزحلا ةكرعم ريوطت دض يتايفوسلا
 ةكرعمو يكارخشالا يمدقتلا نرنحلاو يناخمللا
 ةجرد ىلا تاميخملا يف ةيزيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ماظنلا رودبو ءلمأ١ ةكرحب ةميزهلا قاحلا
 يردصتلا ىلا الوصو .ءاهءارو فقي يذلا يروسلا
 ةمزالا تابطعم عم . :ىدؤي دق لكشب ناذيل يف هتاوقل

 اسسأر ةلداعملا بلق ىلا ماظفلا لخادو ةيروس لخاد

 موقي يتلا ةيجيتارتسالا ةلداعملا رييغتو بقع ىلع
 . ةقطنملا ىلع قابطالل لماكتم يكريما عوربشم اهيلع

 ةلحرملا هذه لماشلا يكريمالا عورشملا لوخد نا

 ةهجاوم بلص يف ايلمع ةقطنملا لخدي ةيذيفنتلا
 اهيف نايمظعلا ناتوقلا كلمت ةرفاسو ةداح ةيلود
 هتايط يف لمحي ام اذهو .اهب ناهتسي ال ًاقاروا
 .ةريطخو ةريثك تاجفمو تالامتحا

 ردب نائدع
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 نيذلا ذا ىلالملا مهفي آل نأ ًايرغفتسم سيل

 ,وكيمورغ هيردنا هلاق ام .ناريا نومكحي
 ريزول ىلعالا تايفوسلا سلجم سيئر

 سيل. ًارخؤم هل هلابقتسا ءانثا .يتيالو .مهتيجراخ
 بع وتستل رويدقلا مسك نا مكيعش ةحلصم نم

 مالكلا اذه داعبا ؛روتكدلا» وهو .يتيالو مهفي ال نا
 مل نا .ةروصلا نع داعتبالا لواحي ال ناو .هبناعمو

 .هدالب ريخ هيف امي هيلآلم عانقا ىلع ارداق نكي

 اولهستسا يتلا برحلا ىرسا اوتاب يلالملا ءالؤهف
 اهقيرط نع نوعيطتسي مهنا مهنم انظ .اهلاعشا
 نطولا ىلع يىلاتلابو .قارعلا ىلع مه نوفن طسب

 ملاعلا اومكحي ناب اوملح امبرو .هرسأب يبرعلا
 مهمالحا اووط دق اوناك اذإو .هلك يمالسالا

 رادجلا ماما مهتحلسا ترّسكت امدنع .ةديعبلا

 ىلع نيدردحم مهسفنا اودجو مهداف . دلصلا يقارعلا

 نودقري نيذلا نا نوفرعي مهنالو مهدالب يف روبقلا
 نم ناف .مهتيساحم نم اونكمتي نل روبقلا يف
 عاستا ٠ ,.ةفلختملا مهلوقع مهل روصت امك .مهنحلصم

 ,رصن قيقحت ىلع ندرداق ريغ اومادام ءرودقلا هذه
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 كا ةاويخ

 0 راس ازتلا نم لح يف قارعلا لع اخس

 اذه اد هيج ومبلا نوما ىتايك قتلو نورد .ينرج ناو
 ىلع ناودعلاو برحلا ةهجاوم ىلع نودجملا رارصالا
 .قارعلا

 نمر ذنم ةقيقحلا هذه كردا .هتهج نم .قارعلا
 نا  :مهماما رخآ رايخ ال ماد ام  هؤادبا ررقف ؛ديعب
 .خيراتلا اوضهنتسيو مهتاقاط لك اورفنتسي
 مهدالبل اونمضيو ءالبلا اذه مهسشدأ نع اودصمسل

 مهنم دحاولا لتاقف . ارهاز انما البقتسم مهدالواو

 يف روطتملا حالسلا اومدختساو .لاجر ةرشع ةميزعب
 ةيناريالا عومجلا دصحيل .ىلثم ةروصب مهتروح
 ل ىلا هعابتاو ينيمح اهب عذب ينل اتقلا تاحاس ىلا هعامتاو ىنبمك - دف .ىنلا

 يتلا ؛«ربكالا داصحلا» ةيمست نكت مل امه نم
 اهامسا امك :5 ءالبرك» كراعم ىلع نويقارعلا اهقلطا
 ةمجرت تناك امناو ,ةغالبلا باب نم ء:نويناريالا
 بوعشلا اهيف تعفد يتلا كراعملا كلتل ةيقيقح
 ليتق نيب ةباصا نويلم عبر ىلع ديزي ام ةيناريالا
 اوقلت نيذلا نيلتاقملا ةريخ مهنيب ناك حيرجو
 اذهب ملكتي وكيمورغ لعج امم .ةصاخ تابيردن
 .يناريالا ريزولا عم حوضولا

 نا دعب ناريا ماكح دمعي نا ,اقح بيرغلاو

 ًاثدش اوققحي نا نود اهلك رئاسخلا هذه اومدق
 رهن يقرش .اهسفن ةقطنملا فو ةركلا ةداعا ىلا .ركذي
 دعب :ةيناريالا ةيقارعلا دودحلا نم بيرقلا مساجلا
 ناريا ءاجرا نم كانهو انه نم اددع ءاوململ» نا
 ملعلا ءيدابم طسبا نا عم .روبقلا ىلا مهب اوعفديل
 فورعملا يرصملا دئاقلا لاق امك دكؤت .يركسعلا
 ةقطنم يف موجهلا راركت اطخ .يزوف دمحم قيرفلا
 .هتاياغ قباسلا موجهلا اهيف ققحي مل

 نل نييقارعلا نا كردي .ايندلا ف لقاع يا نا

 نا امك .ةرصبلا بوص مدقتلاب نييناريالل اوحمسب
 هدعا ام روصتي نا عيطتسي ايندلا ىف لقاع يا

 ةيامحل تانيصحتو حالسو لاجر نم .نويقارعلا
 نع كلتو هذه تباغ لهف .مهدلب يف ةيناثلا ةنيدملا

 فغشلا هنا ما ,مهتينالقع ال ببسب نارهط ماكح
 مهتاروصتل ًاقيبطت ,مهب وعش ءانبال رباقملا عيسوتب
 ؟؟ ةضيرملا

 هذه ىرووبس هماما دجنال ؛فصنملاو لقاعلا للحملا

 اهيلا لصو يتلا ةلاحلا ًامامت سكعت يتلا ,ةباجالا
 ىدحا يف ناكرزام يدهم اهفصو ىفلاو.ناريا ماكح
 وجا يدك برحلا : يدعم اهناب ىديمحلل هلئاسر

 ! يناردا

 ىلع ناريا ماكح رارصا .ةباجالا هذه ززعي اممو
 طيساؤا ,يناجنسفار تاديدهتو ؛ةرصنلا فصق

 اهيف امب ؛ةيقارعلا ندملا ناب ,مرصنملا عوبسالا
 مغر . ةظحل ةبا يف يناردالا فصقلل ةضرعم دادغيب

 نع قاما هذه ةبانك ىنح :قفارعغلا عانتما

 رارقلاب ًامازتلا .ةيناربالا ندملا فصق فانئتسا
 ةدمل ندملا فضق نع فقوتلاب هذختا يذلا
 يوجر دوعسم ديسلا ءادنل ةياجتسا :نيعوبسا
 هعفاودل ةياجتساو .ةيناربالا ةضراعملا دئاق
 .ةيناسنالا

 ماكح مازتلا مدع مهفي نا عيطتسي ال ادحا نا
 اوفناتسا ثيح .رارقلا اذه دونب يف ءاج امب ناريا
 اوُننش امك ,مايا ةدع ذنم ةرصبلا ةنئيدم فصق

 فانثتسا وه .ةرصبلا يقرش اديدج اموجه

 ّلح يف قارعلا لعجي امم ,لشافلا قباسلا مهموجهل
 .ندملا فصق نع فقونلاب همازتلا نم

 ةثيفتسم ًايلاع ناردا ماكح تاوصا تعفترا دقل

 نا ؟ نآلا هتازردم نودحوبت اذاملف .فصقلا اذه نم

 ةلواحم نع ندملا برض لصف مهتالواحمو مهبيعالا
 قارعلا نم نسل ةضوفرمو ةميقع تتاب .اهلالتحا

 قارعلا اهمهفا يتلا ةيلودلا طاسوالا لك نم لب .طقف
 ذا .برحلا ةثرجت ادبمل هضفر حوضوو ةحارص لكب
 حيبي رخآو ءندملا فصق مرحي نوناق كانه سيل
 لالتحاو دودحلا قارتخال ةلواحم يف يربلا ءادتعالا
 .برحلا نوناق وه .ًادحاو ًانوناق برحلل نإ .ندملا
 وهو نويناريالا هيلع رصي يذلا نوناقلا وهو
 .رش هلك نوناق

 مدعو ناودعلا رارمتسا ىلع نييناردألا رارصا نا

 ىوس هل سيل ,قارعلا هذختا يذلا رارقلاب مهمازتلا
 روبقل نوديري مهنا وهو ءاضيا ؛دحاو ىنعم
 لك يف نكلو .دودحلا ىلع طقف عستت ال نا نييناردالا

 نا ءاوكردن نا +الؤه. ىلع نكلو :ةيناريألا ندملا
 رْخآ ناو. ارسع رثكا مهباسح لعجيس رياقملا عاسنتا

 . تقولا ضعي بابسحلا اذه
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 لمعلا رغش ىقتت تاباقتنالا
 اا ل ا ل نيكولا

 .. قاياقتتالا» ةكرعم ا تأدب رصم يف

 ..يضاملا ءاعبرالا حايص حتف حيشرتلا باب
 ..ندادعتسالا نولصاوب ةكرعملا فارطا

 ةمئاق ..رقتست تأدب ةضراعملا بازحا تافلاحت
 مساي ةيناث ةمئاق ..ناوخالا نود نم دفولا مساب

 ..راسيلا لئاصف ةيقبو نويرصانلا اهمعدي عمجتلا
 لمعللاو نارحآلا بزح نيب عمجت ةدحوم ةثلاث ةمئاق
 برح مساب ةفيعض ةعبار ةمئاق .نيملسملا ناوخالاو
 ينطولا بزحلل يهف ةسماخلا ةمئاقلا اما ..ةمالا
 معدب ريبك زوف قيقحت نم ًاقئاو ودبي يذلا مكاحلا

 نوسفانتي نيذلا نولقتسملا ًاريخاو ..رارقتسالا هب
 ..ًادعقم 4/8 ىلع

 .اهيحشرم ءامسا نع بازحالا نلعت مل نآلا ىتح
 ضعس لاقتنا ىنحت ذإ ةكرحملا رارسا نم يهف

 : ديرو نيجأ مدن د بزح ىلا نيحشرملا

 لوخد يف ربكا ةصرف يلاتلابو مئاوقلا بيترت
 قالغا لبق ءامسالا نع نلعت نل كلذل :ناملربلا
 .مداقلا سرام / راذآ ” يف حيشرتلا

 بازحا نا ةيباختنالا ةكرعفملا رهاوظ مهأ

 ةعطاقمب رارق ىلا لصوتلا يف تلشف ةضراعملا
 ةهجاوم ٍٍق ةدحوم ةمئاق ليكشتي وا .تاباختنالا

 ءاهقنا ىلا ايلمع ىدا لشفلا اذه ..ينطولا بزحلا

 قيسنتلا فقوو ةضراعملا بازحا نيب لسعلا رهش

 يف حوضوب رهظو اهنيب ًامئاق ناك يذلا نواعتلاو
 «ةيبرعلا ةعيبلطلا» تناكو .لوالا ىساسسلا اهرمتؤم

 كيكفت ىلا تاباختنالا خانم ىدؤي نا تعقوت دق
 تاتحابملا مغر كلذ ثدح دقو .ةضراعملا فقوم
 ع ويسالا لالخ تازحالا ءامعز اهارحا يذلا ةفئكملا

 ةمئاقلا لوح قافتا ىلا لصت نا تداكو .يضاملا لبق

 .ضفرلاب عيمجلا اجاف دفولا بزح نكلو .ةدحوملا
 ربكا هنا مكحب همساب تناك ةدحوملا ةمئاقلا نا مغر .

 تاوصا ىلع تلصح يتلا ةضراعملا بازحا
 نإ .ةقباسلا بعشلا سلجم تاباختنا يف نيبخانلا
 ١8/: ىلع نيملسملا ناوخالا غم فلاحتلاب لصح
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 ةدحوملا ةمئاقلا ناو ةيسانسلا ةطيرخلا ريبغت

 ءاضقلا ماما نعطلل ضرعتت امبرو ؛ نوناقلل ةفلاخم

 - .غلاي جرح يف ةضراعملا بازحا عقوبامم

 ةدايقل اجرح ثدحا ةدحوملا ةمئاقلا ةركف رادهنا

 ضفر مغر ةركفلاب بحرت تناك يتلا عمجتلا بزح
 ةديدع تاوصا عافتراو :بزحلا لخاد نييرصانلا

 نأ دكؤتو .ودلوب ةروث ءادعا عم نواعتلا ضفرت

 عم فلاحتلابو دفولا مساب تاباختنالا ضوخ

 ماما هتبرقادصمو بزحلا ةروص ىلع رثؤد ناوخالا

 .ريهامجلا

 ةسزامملا داو نوناقلاب لالخا ةدحوملا ةمئاقلا

 ساسا ىلع بازحالا نيب سفانتلاو ةيطارقميدلا
 ىلا عجري هحايترا نا نوبقارملا ىريو .راكفاو جمارب
 اهبف هراصتنا ناو ةموسحم تحيصا ةكرعملا نوك

 .ًالهس ادغ

 رارحالاو ناوحإلاو لمعلا فلاحت

 ةركفل اسامح ةيرصملا بازحالا رثكا لمعلا بزح
 ناو اميسال ,لما ةيدخيب بيصا ةدحوملا ةمئاقلا

 يف ليثمتلل تاوصالا نم /8 ىلع لوصحلا ىف هتصرف

 يركش ميدهاربا عراس كلذل .ةدودحم دج ناملرسلا

 ناوخالا ةعامجحب لاصتالا ىلا تبزحلا سيئر“

 ةأجافملا تناكو ..فلاحتلا اهبلع ضرعو نيملسملا

 ىفخت ال نيذلا مهو روفلا ىلع ناوخالا قفاو نا
 ضرع نا ىلا ةفاضالاب .دفولا بزح عم مهلكاشم

 لوصح ىلع صني وهف ايرغم ناك لمعلا بزح
 ىلع رارحالا بزحو مئاوقلا نم /؛٠ ىلغ ناوخالا
 نا انركذت اذإ و ..طقف 5٠ ىلع لمعلا بزحو ٠ ا

 لخاد ةيناوخإلا تادايقلاو ءامسالا نم اريثك كانه

 ناوخالا ببصت نا انكردا ,لمعلاو رارحالا يبزرح

 برزخ ىلع فلاحتلا ةركف حرط يركش مدهاربا
 ثدحبس ناك ناوخالا عم فلاختلا نا دكاو عمجتلا

 رريم ال يلاتلاب و ذفولا مساب ةدحوملا ةمئاقلا ةلاح يف
 نال ضفر هنا تدكا بزحلا رداصم نكلو .ضفرلل
 هذوفنو بسانتت ال عمجتلا ىلع تضرع يتلا ةبسنلا
 رايتلاو ناوحالا 5 دانس ضفربي هنا امك ,يباحتنالا

 ىلع هترطيسو لمعلا بزح ىلع فرطتملا ينيدلا
 .اهيف ةمدقتملا عقاوملا

 ةمئاق ىلا عمجتلا مض دوهح تلشف لاح ةيبا ىلع
 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا تررقو .ناوخالا لمعلا
 ىعسلا عم ,ةلقتسم ةمئاقب تاباختنالا لوخد
 يف ةضراعملا ىوقو بازحا عم قيسنفتلاو نواعتلل
 دقو :نولقتسملا اهيلع سفانخي يتلا ةيدرفلا رئاودلا
 ةعطاقمب ًاحارتقا عمجتلل ةيزكرملا ةنجللا تضفر
 ضفر ةيلوؤسم دفولا بزح ليمحت وا ,تاباختنالا
 .ةكرتشملا ةمئاقلا

 رمتؤملا عمجتلا بزح فاضتسا رخآ ديعص ىلع
 ررق يذلا :يرصانلا بزحلل لوالا يسيسساتلا
 ريغ نوناق لظ يف يرجت اهنال تاباختنالا ةعطاقم
 يرصانلا بزحلا ةدايق ناف كلذ عمو :ءيروتسد
 لكشب تاباختنالا ضوخب ءاضعالا ضعبل حمستس
 نوع ميدقت ضفرت نل امك .نيلقتسملا رئاود يف يدرف
 اهيف كراشيس ينلا عمجتلا بزح ةمئاقل نلعم ريغ
 تقولا يف مهلو عمجتلا بزح يف ءاضعا نويرصان
 تحت يرصانلا بزحلا لخاد ةيدايق عقاوم هسفن

 .سدساأكتلا

 ةيناثلا ايم ةبإلو نشات

 فوقفصلا ةملل : نددلا جارتس داّؤَق
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 اهناو ةصاخ .نيدلا جارس داؤف ءاشابلا: ططخ كبرا
 تءاح اهنوك نع الضف . نابسحلا ىف نكت مل ةوطخ

 ديدعلا نم دفولا بزح هيف يناعي بعص تيقون يف
 نا ددرد دقو .ةيلخادلا لكاشملاو تاقاقشنالا نم

 ليومتل ناوخالل ةيلاملا ةوقلا ىلع نهاري ناك دفولا
 ةفدحص معدو ةيباختنالا ةلمحلا نم ريبك ءرج

 اذه ةيدطغنل ةليسو مدعب نل دفولا نا عمو . .دفولا

 ىلع بحوتسي اب ًايباختنا اريثأت ناوخالل ناف . بناحلا

 هذه نا عقاولاو .ءاطبا نود هضيوعت ةعرس دفولا

 نل اهنا الا ةيباختنالا دفولا ةوق ىلع رثؤتس ةلكشلملا
 لا ةبسن زواجت ىلع رداق وهف .هتميزه ىلا يدؤت
 .طابقالا ةقروي بعلل دوعيس هناو ةصاخ 10

 خيرات يف نيملسملاو مهتدحو لثمي هنأ ةركفيو

 دفولا مّئاوق نا ددرت انه نم :ةينطولا ةكرحلا

 ضفرت تناك ةرثؤم ةيحيسم ءاميسا حميضتس

 هفلاحت ةجحبتن ةقباسلا ةلحرملا يف دفولل مامضنالا

 ءامسا نع ثحبي دفولا نا ددرت كلذك .ناوخالا عم

 حرطيس امك ,ةيفيرلا قطانملا ف يلئاع ذوفن تاذ
 ىظحت يتلا ةرهاقلا يف ةصاخ 3 ندملا ٍٍق ةيوق ءاميسا
 .ادعقم ةئغدبئ

 يف هتبغر نيدلا جارس داؤف نلعي مل نآلا ىتحو
 لزنيسس هنا نع ددرت ام مغر هسفن حيشرت

 نم نكلو .ةيدرفلا رئاودلا ىدحا ىف تاباختنالا

 ىدحا نيدلا جارس نيساي هقيقش دوقي نا دكؤملا
 .ةرهاقلا ةنيدم يف دفولا مئاوق

 ضوخو هفوفص ةململ دفولا لواحي اذكه

 اذام نكلو :ةيديلقت ةيباختنا حيتاقمب تاباختنالا
 ؟ مكاحلا ينطولا بزحلا نع

 هزكرم ةوق اودكا بزرحلا يف نيلوؤسملا رابك
 سنسا ىلع راتختس همئاوق ناو يباختنالا
 زاجناو ماعلا حلاصلا ةمدخ فدهتست ةيعوضوم
 ىلا لوؤسم ريغ راشاو .ةيمننلاو رارقتسالا ماهم
 ةفيرصلا ةيباحتنالا ةحمافملا ىلع بولا نضرَح
 .تارتاهملا نع دعبلاو

 بزحلا ةدايق نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملعو
 ىف بزحلا باون اءدال الماش امييقت يرجت ينطولا

 ع تافلاحت يرجت دق امك .ةقياسلا ةلحرملا

 ْق تاباختنالا لخ دتس ينلا ءامسالا ضعب عم

 ىعست بازحالا لك نا ةقيقحلاو .ةيدرفلا رئاودلا
 كانه نا ىتح .نيلقتسملا عم تافلاحتلا هذه ةماقال

 ةضراعملا بازحا ضعب لخاد ةيدايق تايصخش
 نكمي يذلا رمالا .ةيدرفلا رئاودلا ف اهسفن حشرتس
 هبذكي ينوناق صن اهناي نيلقتسملا رئاود فصو هعم
 .يسايسلا عقاولا

 ةرورض ىلع ينطولا بزحلا دكا ىرخا ةهج نمو
 .:همئاوق نمض ةيناسن ءامسا رايتحاو بايشلا معد

 ةروث ءىدابمب مزتلب فوسف برحلا جمادري نع اما
 معد يف كرابم سيئرلا هاسرا يذلا جهنلابو ويلوي
 تالكشملا ةهحاومو ةيمئتلاو ةيطارقميدلا

 نا ىلا ينطولا بزحلا ِق يدابق راشاو .ةيداصتقالا

 نم ةديدج ةلحرم ةيادب نوكتس ةمداقلا تاباحتنالا

 .ًايلودو ًايبرع رصم حاتقناو ءاطعلاو لمعلا
 بزحلا يف نيلوؤسملا تاحيرصت لاح ةيا ىلع

 ريغتي نل بزحلا جمانرب نا لوقلل عفدت ينطولا
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 لك ناو :15814 وبام تاناختنا ْف هجمانرب نع اريثك

 كرابم ةيالو نيشدتب طبتري دق عقوتملا رييغتلا
 انه نم .مداقلا لوالا نيرشت يف أدبت يتلا ةيناثلا

 كرابم سيئرلا نا نييسايسلا نم قيرف دقتعي
 رايتخا يف لخدتيس ينطولا بزحلا سيئر هفصوب
 ىلا مضت هجراخو ينطولا بزحلا لخاد نم ءامسا
 ةرينتسملا رصانعلا معد فدهي كلذو .بزحلا مئاوق

 ,ةميدقلا هوجولا ضعب نم صلختلاو بزحلا لخاد
 ءامسالا ضعب ءاقل ةركف حرطت راطالا اذه ىفو
 تحت كرابم سيئرلاو ينطولا بزحلا عم ةيرصانلا
 ةهجاوم يف ويلوي ةروث رارمتسا ىلع ظافحلا ناعش

 .نيملسملا ناوخالاو دفولا

 تاراوح ليصافت رداصملا ضعب تلقن دقو

 رومرو يدطولا بزحلا تادايق ضعب نيب تاءاقلو
 تاباختنالا ضوختس اهنا دقتعي ةيموقو ةيرصان
 .ينطولا بزحلا عم قيسنتلا ىتح وا فلاحتلاب

 نا ةقباسلا تالامتحالا نم للقب ام نكلو

 يف ةوقب ددرت امك .ةرم ريغ حرط هتاذ ويرانيسلا
 لهف ..ثدحي مل كلذ عمو .15/14 رابا تاباختنا
 ؟ ةرملا هذه ثدحب

 بزخلا يخشرم ءامسا اهمسحت دق ةباحالا
 .ًاييرق نلعت امدنع ينطولا

 ا١ا/ _ ١ةمال رازآ ؟ ١594 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا
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 أطل افورمالا دعب توران ىلا ةدوعلا رمازا تفلت ةيروسلا تاوقلا .
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 قرشلا يف ةيكريمألا ةسايسلا مسرب نم

 ةموكحلا ما ةنكرتمالا ةرادالا :طبسوالا هس

 قا ةسايسلا هذه حسرت نياو !؟ ةقوسسعلا | 1 |

 يدوبهصلا نابكلا لهو !؟ بيبا لت ُِق مأ قطبا! و

 مآ ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نم ه5 لا ةئالولا وه

 ةكرحلا ذوفنل امامت ةعضاخ تتاب ةريخالا هذه نا

 اهنايك حلاصمو مجسني امب اهتاهيجوتو ةينويهصلا
 !؟ ةقطنملا ف بضاغلا

 داعب يتلا :تالؤاستلا هذه ىلع باوجلا وددسب دق

 ةرايز اهنع تضخمت يذلا جئاتنلا ةيسانمب اهحرط

 ىلا ريماش قحسا يىنبويهصضصلا ءارزولا سدئئر

 يف ىقبي هنكلو .ضعمبلا ىدل ةباغلل ًالهس .نطنشاو

 ارظن .«عنتمملا لهسلا» عون نم لاوحالا عيمج
 ىدح ٠ .نيدلودلا نيداه حلاصم ْق رنبكلا لخانتلل

 دسجلا جيسن يف لحادت امهنم الك نا لوقلا نكمي

 نيمريسمعتلا اهغم تعصي تلب ةروضب :سخألا
 .كاذ وا فرطلا اذهل دوعت يتلا ايالخلا

 رحب» يف موعي وهو نطنشاو ىلا ريماش رفاس
 نم ديدعلا دصح نا دعب داع هنكلو .تامزالا
 كلذلو .ةيكريمالا ةرادالا فرط نم ةماهلا تالزانتلا
 - يكريمالا نواعتلل نيذبحملا ةالغ ىتح عطتسي مل
 ءازإ مهتضه د وديب نا الا نيدكريمالا نم ينويهصلا

 يذلا تقولا يف :ةرايزلا هذه نع تمجن يتلا جئاتنلا
 تاقالعلا ءامس تآلم ىتلا محويغلا هيف تناك
 .ًامامت كلذ سكعب يحوت ةكرتشملا

 متت نا لبق هترايز لمع لودح ريماش ددح دقل

 0 هحلاصل اهجئاتن ةيادبلا ذنم ًاضيا ددحو
 يكريمالا سيئرلا ماما ٠ :اقالمع» 5 ةريصقلا هتماقب ادبو

 نم تريثا ئتلا ةيلاتتملا حئاضفلا ببسب مزقت يذلا
 مدقي مل .«تيغ  ناريا» ةحيضف اهزرباو هلوح
 و ناغير هسفن تقولا يف ربجاو .لزانت يا ريماش
 بلاط يتلا تالزانتلا لك ميدقت ىلع هترادا «ناسبرف»
 هباشت يتلا ةيدلجلا هتبيقح ف هعم اهلمحو اهب
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 .فونالا مكزنا ةطعلا تتار

 ليصحت ىلع نوفرشي نيذلا «راد ليصحتلا» بئاقح

 .تانوهرلا ىلع زجحلا ضرفو بئارضلا
 .«يحيل» فوفص نم علاطلا لجرلا اذه ريغتي مل

 مايق ليق ةيباهرالا تامظنملا فوفص يف لمع نا ذنمف

 ددرب لازي ام ءاذه انموي ىتحو .ينودهصلا نادكلا

 تاليدعت لخدأو تاملكلا يف ربغ ناو اهناذ ةمغنلا

 بعش كانه ,ليئارسا» يف : لمجلا ضعب ىلع ةفيفط
 ..«ىدوهنلا١ بعشلا وه .ءاقبلا قح هل دحاو

 ءزج يه ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ريماشل ةبسنلابو
 ةفالصب بيجي كلذلو .«ليتاريسالا» هذه نم يسابسا

 لوح هلأس يذلا ةيناملالا «نريتش, ةلجم لسارمل

 نع لزانتلا ضفرن تنك اذإ برعلا عم ضوافتس اذام

 لوح ضوافتن : هلوقي !؟ ةزغو ةيبرفلا ةفضلا

 ددرب !؟ نيينيطسلفلا قوقحو ..«ديفيد بماك»

 قافتا اهلفكي : عدافضلا قيقن هيشي يذلا هتوصب
 .« ديقي د بماك»

 : مالسلاب ضرالا سيلو :مالسلاب مالسلا ةلدابم
 اكلم ناك مود نغيب ميحانم هنلعا نا قيس ام اذه

 ذيملتلا ريماشو .ينويهصلا نايكلا ىلع ًاجوتم
 نم ةريبك للشي طاحملاو .نغيب ةسردم يف نيمالا
 .هملعمو هذاتسا هلاق امب قمعب عنتقم .نيفرطتملا

 ديحولا قيرطلا وه ؛ديفيد بماك» نا ىري هنالو
 ةركف رارصاب ريماش ضفر ,ةقطنملا يف مالسلا قيقحتل
 جروج ةلاسر ىلع فنعي درو .يلودلا رمتؤملا دقع
 اهيف هغلبا يذلا ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو زتلوش
 دقع ةركف ةشقانم ةيناكما ف ضيبالا تيبلا ةبغر
 لاقو .نطنشاو ىلا هترايز لالخ مالسلل يلود رمتؤم
 نم برض وه يلود رمتؤم ىلا باهذلا» نا ريماش
 ةركف يه يل ودلا رمتؤملا ةركف نا فاضا مث ::نونجلا
 .ةفرطتملا ةيبرعلا لودلا نم ةاحوتسم ةيتايفوس
 نم عجارتت نا ىوس ةيكريمالا ةرادالا ماما نكي خلو
 ةوعد تنبت اهنا لب .يلودلا رمتؤملا ةركف نع ديدج
 رصمو «ليئارسا» مضي رفغصم رمتؤم دقع ىلا ريماش

 لجا نم: ةدحتملا تايالولاو برغملاو ندرالاو
 قبط ةخسن نوكت ةيئانن ةيقافتا ىلا لوصولا
 .«ديفدد بماك» تايقافتا نع لصالا

 ةرادالا هتمدق يذلا ديحولا لزانتلا وه اذه سبل

 تالزانتلا ةمئاق نا لب .هترايز لالخ ريماشل ةيكريمالا
 :ةليوط ةبملاغلا مالعالا لئاسو اهبلا تراشا ىتلا

 : اهزوماو
 يعادلا ريماش بلطل ةيكربمالا ةرادالا خوضر- ١

 ةحلسا ميردقت نع ةدحتملا تايالولا عانتما ىلا

 هذه نا ةجحب .ةيبرعلا لودلا ضعب ىلا ةبكريما
 قرشلا ةقطنم يف ىوقلا نازيمي لخت ةحلسالا

 «ليشارسا.. دض فظوتو طسوالا

 نالعا لالخ نم «:خوضرلا اذه رهاظم:ىلوا:تدبو
 ىلا بلط ميدقت نع اهعانتما ةيكربمالا ةرادالا

 ندرالا حنم ىلع ةقفاوملا لجا نم يكريمالا سرغنوكلا
 . تارئاطلل ةداضملا «كوه» حيراوص

 ريماش نا ىلا لئالدلا مظعم ريسشت نيح يف اذه

 تاعيبم فقوب ةيكريمالا ةرادالا لبق نم ادعو ىقلت
 تادعم اهنبب نم ةيدوعسلا ىلا ةنيعم ةحلسا

 . تارئاطلل ةروطتم ةينورتكلا
 ةحيضف جاردا نع ةيكريمالا ةرادالا عانتما - "

 لبقف . ةكرتشملا تاثحابملا لودج ىلع «تيغ - ناريا»
 نل ةيضقلا هذه نا نلعا نطنشاو ىلا ريماش ةرابز
 لالخ اهثحب متيس ينلا تاعوضوملا ةلمج نم نوكت
 مودق لبقو .نطنشاو يف اهيرجيس يتلا تاثحابملا
 ناغير نم ايصخش ادعو ىقلت نطنشاو ىلا ريماش
 .تاتحابملا لودج يف ةحيضفلا ةذه جردت ال ناب
 نا ضيبالا تيبلا يف نولوؤسم نلعا دقف لعفلابو
 نم ةينات ١5 نم رثكا قرغتست مل «ةيضقلا» هذه
 ءارزولا سيكرو ناغير سيئرلا تاثحابم
 .ريماش ٠ يليئارسالا»

 .ةيكريمالا ةرادالا لبق نم ءرخستلا» اذه ىدا دقو
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 هذه يف ينويهصلا نابكلا طروت عوضوم يف
 نيلوؤسملا نم ديدعلا تلاط يتلا ةحيضفلا

 ىلإ :هنسفن ناغبر سسيترلا ترهصاحو نييكريمألا
 ناك رشابم مول وا داقتنا يا نم ربماش ,«ةبنامح»

 ةرايزلا لالخ هيلا ةجويس
 هلاق ام اذه .«ءادف شيك ليئارسا لعجنت نل»

 ريماش اما .ةدملاعلا مالعالا لئاسول يكريما لوؤبسم

 وعدي ءيشال» : هلوقي ةرشابم ريغ ةروصب در دقف
 ناريا» ةحيضف فلم يوط اذكهو .:لجخلل ليئارسا

 نم ريماش جارخا متو . تاتحابملا لودج نم ؛تيغ
 هبف صاغ يذلا عقتتمملا

 اهفلم ءاصقا يف ريماش حجن ىرخا ةحيضف -

 يهو :نطنشاو يف اهارجا يتلا تاثحابملا لودج نع
 درالوب ناثتانوج ينويهصلا سوساجلا ةحيضف
 تابالولا ىلع سسجتلا ةمهتب هتمكاحم رظتني يذلا
 .«ليئارسا» حلاصل ةدحتملا

 .ةحيضفلا هزه هيف تربثا ىتلا ةديحولا ةرملا
 ضعمب اهلوح ةيكرتمالا ةفاحصلا تهجو امدنع تناك
 ام ناعرس نكلو .مهب هئاقل لالخ ريماش ىلا ةلئسالا

 ةيكريمالا ةرادالا تلذب دقو .اهيلع لماكلا ميتعتلا حت
 ةحرضفلا هذهل حامسلا مدع لحا نم ةيقيقح ادوهح

 .ريماش ةرادز لالخ حطسلا ىلع وفطت نأب
 ريفاش بلط ىلع ةيكريمالا ةرادالا تقفاو  ؟

 فلح يف وضعلا ريغ فيلحلا عضو «ليئارسا» حنمب
 جراخ نم هب عتمتي ال عضو وهو .يسلطالا لامش
 ايروكو ايلارتساو نابايلا ىوس فلحلا اذه
 ةيقافتاب ءافتكالا متي ملف .ارخؤم رصمو ةييونجلا
 يف تمربا ينلا نيدلبلا نيب يجيتارتسالا مهافتلا
 لب ١97. ماغ نانيلل ىنويهصلا وغلا باقعا
 .ةيمهالا غلابلا صاخلا عضولا اذه اهل يطعا

 ءارزولا سيئر بتكم ماع ريدم لوقيو
 نكمتتس ؛ليئاريسا ٠ نا نوراه نب يسوب ينويهصلا
 عيراشم ىف ةمهاسملا نم عضولا اذه بجومب
 عافدلا ةرازؤو عم تريسنك ةبيبركسعو ةيداصتقا

 .ةصتخم ىرخا تارازو ةدعو ًاصوصخ ةيكرمالا
 ةدحتملا تايالولا يطعيس عضولا اذه نا فاضاو

 ةماقاو ةيركسع تادعم نيزحت ةيرح لباقملاب
 امك ءىراوطلا تالاح ىف اهلامعتسال تانفشتسم

 فس دعب توريد ُِق :ذتحرالا» ةيرجبلا ةاشمل ثدح

 ١941 لوالا نيرشت 7 يف مهتدايق رقم
 نايكلل ةصرفلا حاتت فوس كلذ نم رثكا

 لوضحلا ديدحلا قافتالا اذه بحومب ىنوبهصلا

 ةيركسعلا تابهلاب قلعتي اميف ةصاخ تازايتما ىلع
 ,ةيكريمالا ةرادالا اهحنمت ىنلا ةيداصتقالاو ةدلاملاو

 ىتلا تاءاطعلاو تاصقانملا يف كارتشالا كلذكو
 يف ريماش ددرتب مل كلذلو .عافدلا ةرازو اهحرطت

 ىزغم تاز. اهنأب ةديدجلا ةوطخلا هذه فصو

 ل
 بلظ ىلع ةقفاوملل ةبكريمالا ةرادالا تعراس  ه

 هغليا دقف .ةلجاع ةنوعم .ليئارسا» ءاطعاب ريماش
 ميدقت ىلع تقفاو هترادا نا هب هئاقل لالخ زتلوش

 ةحنمك رالود رايلملا فصنو رابلم ةميقب ةيلام ةنوعم
 يف ديدج شامكنا ثودح بنجحت لجا نم .ةلجاع
 مخضتلا نم يناعي يذلا .يليئارسالا, داضتقالا
 ..نمزمللا
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 عوضوم ةعرسب ةيكريمألا هرادآلا :توطرح
 ناريا ديوزت يف ينويهصلا نايكلا رارمتسا
 قيقحت يف كلذ ةيلاعف مدع توبث دعب ىتح ةحلسالاب
 نيدكريمالا حارتس قالطا يهو .ةوحرم جئاتن يا

 نانبل يف نيزجتحملا
 لئاسو حطس ىلع ماع عوضوملا اذه نا مغرو

 ام ناعرس هنكلو .ريماش ةرايز ليبق ةيكريمألا مالعالا
 ءدبل ريماش لوصو لبق ىتح هيلع تمصلا نار
 .هحرابز

 نع ثيدحلا يط يف اضيا ريماش حجن- ا“
 ةرادالا نا فورعملا نمو .:ىفالد ةرئاط عورشم
 نيلوؤسملا ضعب كلذ يف اهكراشي .ةيكريمالا
 اعورشم ةرئاطلا هذه جاتنا يف نوري ؛ةنياهصلا
 ةموكحلا نكلو .ًارساخ ًايركسعو ًايداضصتقا

 ريغ بابسالو :نآلا ىنح رضت لازت ام ةينويهصلا
 ةموكحلا نا لاقيو .ةرئاظلا هذه جاتنا ىلع ةفورعم
 اهيلع ردي فوس عورشملا اذه نا دقتعت ةينويهصلا
 لالخ نم كلذو .هنم ءاهتنالا لاح يف ةريبك ًاحابرا
 .ةدملاعلا قوسلا يف ةرئاطلا قدوست

 ىف لشف ريماش نأكو ادب يتلا ةديحولا ةيضقلا
 ةرجه ةيضق يه .اهب نييكريمالا نيلوؤسملا عافقا
 ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا ىلا تايفوسلا دوهبلا

 .نييسايس نيذجال مهراينعاب
 باوبا حتف نا ةينويهصلا ةموكحلا ىرضو

 ةدحتملا تائالولا ىلا تايفوسلا دوهبلا ماما ءوجللا

 ددع صلقت ىلا ىدا .ىرخالا ةيبرغلا لودلا ضعبو
 ًاءانبو ..ليئارسا, ىلا نوهجوتي نيذلا دوهيلا
 نيلوؤسملا ىلا ريماش اهمدق ىتلا تاءاصحالل
 نيذلاو دوهدلا ءالؤه نم طقف 7١/ ناف نيدكريمالا

 ىلا نوهجوتي يتايفوسلا داحتالا نؤرداغي
 ةدحتملا تايالولا ىلا يقابلا أجلي نيح يف ..ليئارسا»

 .ىرخالا ةيبرغلا لودلا ضعبو
 هذه ىلع ريماش اوباجا نويكريمالا نولوؤسملا

 قيبطت عنمل لخدتلا نوعيطتسي ال مهناب .ةطقنلا
 قح حنم ىلع صني يذلا حيرصلا يكريمالا نوناقلا
 .هيلطي نمل يسايسلا ءوجللا

 ةرادالا نا دقتعملا نمف ةطقنلا هذه ف ىتح نكلو
 ةبغر عم ةرشابم ريغ ةروصب بواجتتس ةيكريمالا
 ريماش ناو اصوصخ .ةينوبنهصلا ةموكحلاو ريماش

 يف ةيدوهيلاو ةينويهصلا تامظنملا عم قفنا
 ةدعاسملا ميدقت نع عنتمت نا ىلع ةدحتملا تايالولا

 تايالولا ىلا نواجلي نيذلا تايفوسلا دوهيلل
 .ةدحتملا

 تريثا يتلا اياضقلاو طاقنلا هذه فافض ىلعو
 .نطنشاو ىلا ريماش ةرايز دعبو لالخو لبيق ةينالع
 اياضق ةمث نا نييسايسلا نيبقارملا ضعب ىري
 دّحوم فقوم ىلا لوصولاو اهتحب مت دق ريثكب رطخا
 .ةكرتشملا تاثحابملا لالخ اهناشب

 توريب ثادحا نا نويقارملا ءالؤه لوقيو
 ىلا ةيروسلا تاوقلا لوحدو ةريخالا ةيبرغلا
 .ةرايزلا هذه لالخ ثدح دق ةينانبللا ةمصاغلا
 يتلا تاثحابملا لمشت ال نا نكمملا ريغ نمف يلاتلابو

 مهيف امب .نييكريمالا نيلوؤسملاو ريماش نيب ترج
 عافدلاو زتلوش ةيجراخلا ريروو ناغير سيئرلا
 ةبسنلاب ةيساسحلا غلابلا عوضوملا اذه .رغربنياو

 .ينويهصلا نإيكلل

 و ةدحتملا تايالولا ةقفاوم نا نوبقارملا فيضيو
 ,توريد ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ىلع «ليئارسا:
 ةرادالا لبق نم بحرملا تمصلا لالخ نم زرب يذلاو

 نيلوؤسملا لبق نم ةينلعلا ةكرابملاو ةيكريمألا
 ىلا ةلصو دق نيفرظلا نا ىلع دنكات وه ,ةنياهصلا
 تاوقلا رود ةيمهاو ةرورض لوح ةكرتشم ةعانق
 لضحت نا تداك يتلا تالوحتلا دض ةيروسلا
 ى وقلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم حلاصل

 : .ةينطولا
 تالرانتلا نوكت نا نويقارملا دعبتسي الو

 ةقطنملا ف تمت ربكا ,«ةقفص» نم ءزج يه ةيكريمالا
 نيزاوم ف ةريطخ تاريفتم ثودح عنم لجا نم
 عيمج اهعم لقرمعتن ةروصب ءنانبل يف ىوقلا
 .ةيوبستلا عيراشم

 ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ةيمهاب نم حئاف نم
 !ةينويهصلا ةموكحلا ما ةيكريمالا ةرادالا .؟ توري

 تاهجوتو حلاصم ىف لخادتلا نا ؟ ءارآلا تناك اذامو

 ىلا لوصولا ناكمب ةبوعصلا نم لعجت نيفرطلا
 دحب :؛ةرفظملا ةدوعلا. هذه نكلو .مساح باوج
 نايكلا كراشي ؛ةقفص» دوجو ىلع رشؤم يه اهتاذ
 اهفارطا دحا هرابتعاب .اهيف سامحب ينويهصلا
 .نيدساسالا

 ىلا هترايز يف لشف ريماش نا دعب لوقي نمو
 داعو تاراصتنالا دصح دقل !؟ ةدحتملا تايالولا

 نع ددرتي مل ثيحب .ينويهصلا نايكلا ىلا ًايوق
 رارمتسا لاح يف ةديدج تاياختنا ءارجاب ديدهتلا
 .ةموكحلا لخاد تافالخلا

 دعسا ىلع حجان
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 يبرعلاو ..ينيطسلفلا لمعلا نيجدتل تاعيلفتلا رخا
 0 0 و عا د شا ولاا 1 - ا

 هيب ويشمل + سي رك تاءاف

رتشم ةيضرا نع ثحسلل
 ! ةك

 ا ااا 0:00 7-0 د م ل ع
 ! ,نيقح نب مادو هنأ د ينويهضلا - ينبرعلا غ عارصلا زوفضيز»

 هي ي ا

 ل ف اواو ادد

 سسوس سس طا سم ل يي ل ل اهي ديم ولا اة

 جالنستلا تنحل مقرب ةظتشاو

 اهفصو نكمي ةبيرع ةرهاظ اكريما حاتجت
 نيجدتل ةينويهصلا تاقيلعتلا رخا اهنأب لب
 هذه ذختتو .ينيطسلفلا ينطولا لمعلا | 2
 ةينويهص  ةييرع تاودنو تاءاقل لكش ةرهاظلا

 ةيضرا نع ثحدلاو فالخلا ةقش قييضتلب

 تددعتو تاءاقللا هذه ارخؤم ترك دقو . ؛ ةكرتشم

 اهلكف ,عونتت مل اهنا ولو اهيلع ةفرشملا فارطالا
 اهضعبو دارفا اهردصتي اهضعب ةينويهص تاهج
 تاءاقللا هذه بدترت ُْق نيطشنلا رثكاو . تاسسؤم

 هتوديري ام اذه ىنويهصو ينويهص ن

 ا

7 0 

 571١/ناذآ 5155 رذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 3

 نم ديازتمو رببك ددعو دوهبلا تاعماجلا ةذتاسا

 اهب ظتكت ىتلا ةينودهصلا ةيدوهبلا تايعمجلا

 سلجملا» و «نآلا مالسلا ةكرحح راصنا» لثم اكريما
 .اهريغو «يلدئاريسالا يسطسلقلا مالسلل يىكريمالا

 ةيسايس تايعمجل ةيكريما عورف اهمظعمو
 يف ةلماعلا تاسؤملاو تايصخشلاو .«ةيليئارسا»
 اهنأب اهسفن فصت اهنا ىف هباشتت لاجملا اذه
 زارط نم تسيل اهنا يا ...«ةلدتعم ةينويهص»
 .افاهاك ريئام ةسشسونهص

 نم نيفرطتملا نا ةسردملا هذه باحصا يعدبو

 اهنا نولوقي يتلا ةينويهصلا اورهع نيينويهصلا
 قح نامض اهفده ةيررحتو ةيناسنا ةكرحو ةددقع»

 قوقحلا ىلع ءادتعالا نود دوهنلل ربصملا ريرقت

 فصو مهل ولحيو ,. نيينيطسلفلل ةعورشملا
 نيب مادص» هنآب ينويهصلا يبرعلا عارصلا

 يذلا تقولا يف مهو .لطايو قح نيب سيلو «نيقح
 ناطيتسالا ةلزنم ىلا ينيطسلفلا قحلا نوخسمي

 مهرارقاب مهنا نوعذي .يرامعتسالا ينويهصلا
 «,ينويهصلا قحلاب» هتاواسمو ينيطسلفلا قحلاب
 قرشلا يف لداعلا مالسلا لجا نم نولضاني مه امنا
 .طسوالا

 راوحلا فادها

 يبرعلا راوحلا ةركفل ةينبتملا فارطالا فدهت- ١
 يذلا تابضرفلا ىدحا سيركت ىلا ينويهصلا

 ةيديلقتلا ةيبرعلا دوهجلا نا : يهو اهيلع موقت
 (ةيركسعلاو ةيداصتقالاو اهنم ةيساموليدلا)
 ماما حوتفملا ديحولا ليبسلا ناو ؛اهسالفا تتبثا
 يف دوهيلا ةرصانم ىلع لوصخلل يعسلا ؤه برعلا
 مه مهدحو دوهبلا نا نولوقيو .اكريماو :ليئارسا»
 يذلا يدوهبلا ماعلا يآرلا ىلع ريثآتلا ىلع نورداقلا

 اكريماو «ليئارسا» ةسايس نيبلت ىلع رداق هرودب وه

 .نيينيبطسلفلا هاجت

 هذه اهيلا أجلت يتلا تاروانملا ركما نمو
 يف ةكراشملا ىلا برعلا ضعب بذجت اهنا تاعومجملا
 نيئوانملا دوهيلا عم لماعتلا نآب مهعانقاب اهتاطاشن
 يرورضلا نم نأو ةجيتن ىلا يدؤي ال ةينويهصلل
 نوظحي مهنال «نيلدتعم نيينويهص» عم لماعتلا
 ريثأتلا نوعيطتسي نيذلا مهو ةقثلا نم ربكا ردقب
 . دوهيلا نم مهريغ ىلع

 ينويهصلا  يبرعلا راوحلا فادها نمو - ١"

 .ينويهصو ينويهص نيب زييمتلا ىلع برعلا ديوعن
 ةركف ةليوط ةدم ذنم اولبقت برعلا نا نوفرعي مهو
 يف اوكردا مهنكل .ينويهصلاو يدوهنلا نيد زديمتلا

 ىلا ةرورضلاب يدؤي ال زييمتلا كلذ نا هتاذ تقولا
 يبرعلا لوبقلا نا ثيح .:ليئارسال» يبرعلا لبقتلا
 هذه فدهت كلذل .ةيىنوبهصلاب لوبقلا بلطتيب اهب

 نم اضاتمكا كاتق ناب برعلا عانقال تاءاقللا

 مهعم راوحلا نكمي ةنياهص كانه نأو .ةينويهصلا
 .مهحم:مهافتلاو

 برعلا عم زاوحلل نوراتخي ببسلا اذهلو
 ضعميل اهداقتنا اهنع فرعي ةينوينهص تابصخش
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 قيسالا سيئرلا لثم ..«ةيليئارسالا: تابسرامملا

 ينويهصلا شيجلا ىف ةيركسعلا تارايختسالل
 اذاتسا نآلا لمعي يذلا يباكرح طافعش فوهب

 يف ةينيطسلف ةلود ةماقا ديؤد ىذلا وهو . ًادعماج

 دنؤب هنا انلع لوقو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 ةلودل «ةيدوهيبلا ةواقنلا» ىلع اصرح كلذ

50000 

 - ةيبرعلا تاراوحلا ىلع نومئاقلا فدهي - *
 مهئادعا ةبطاخم ىلع برعلا ديوعت ىلا ةينويهصلا
 راوح يف يبرع كراشي نا لمتحي الو .ةيذهم» ةغلب
 ةيلاربيل ةغلب نوثدحتي ,نيلدتعم» نيينويهص عم
 مهلدابي نا نود بوعشلا قوقحو مالسلا لوح
 ةغل «بيذهت» يدؤي نأب ءالؤه لمأيو .مالكلا ةموعن
 عنتقا اذإو .ميهافملا ليدعتو ركفلا نييلت ىلا راوحلا
 ةياهنلا يف عنتقا هئادعا عم راوحلا ىودجي يبرعلا

 اذكه لقالا ىلع وا ..مهعم عارصلا ىودح مدعب

 .نوعقوتي
 هذه زكرت .ركفلاو ةغللا يف لوحتلا اذه عيجشتلو

 حافكلا ىودحو قطنم ىف كيكشتلا ىلع تاءاقللا

 ةينويدهصلا ةلكشملا عم لماعتلل املس حلسملا

 ةينوبنهصلا_ ةييبرعلا تاءاقللا لزع ز وحد ال- ؛

 يتلا ةيكريمالا ؛ةيليئارسالا ةيجيتارتسالا نع
 ردرحتلا ةمظنمل ةنئسارس لئادب داحجبا لواحت

 نيذلا نيينويهصلاو برعلا نا عمو .ةينيطسنفلا
 روهظلا بنجت نولواحي تاءاقللا هذه يف نوكراشي
 ةيلمع اهنا الا .ةمئاقلا ةيسايسلا تادايقلل لئادبك
 .ليدبلا ضوافملا ةركف لوبقب يبرعلا لقعلل بيردت
 طاشنلا زواجتت تاءاقللا هذه نا حيضوتلا بحتو

 ةلواحم ىلا ةحارص وعدت يهو .ئفيقثتلاو يمالعالا
 يا :ةكرتشملا ةيضرالا نع ثحبلا لالخ نم قيفوتلا
 .اضيا ةيسانس اهفقادها نا

 راردلالا نم عود
 ٍق ةينويهصلا ةينرعلا تاءاقللا فدهتست

 انايحا مهعم كرشتو . نيينيطسلفل : | نيفقثملا ساسإلا

 اهنا ىلع لئالدلا نم يهو :نييرصمو نييندرا نيفقنتم
 ينلا ميهافملاو ديفيد بماك تابقافتاب دشرتسنت

 هذه لثم ىلع نومئاقلا ةنياهصلا اجليو .اهيوتحت
 ىلع برعلا ماغرال زازتبالا نم عون ىلا تاءاقللا
 عانقإل اهدلا نواحلب ينحلا لدحلا حها نمو .ةكراشملا

 يف يخارتلابو بعتلاب مهماهتا يه نيددرتملا
 مهنورعشي ام اريثكو :مالسلا لجا نم لاضنلا
 نم نيينيطسلفلا قحب امامتها لقا مهنال بنذلاب
 ةكراشملا ىلع برعلا ضعب لبقيو .مهيسفنا دوهبلا

 نيفقتملل يبرعلا توصلا عامسا نا مهنم انظ

 .لاضنلا فانصا مقرا وه دوهبلا

 ىلع ريثآتلا نع عانتمالا ةرورض اذه ىدعب :

 ودع هنا ىسنن ال نا ةيمها ينعب هنكل .ودعلا ريكفت

 نا وه راوحلا نم لوالا هفده ناو ..ءيش لك لبق
 .كلذ انيسنتب

 نلحتمتاو 5

 ١ ا ا

 اة ما صمم 1

 باب منيو جوا عي يور

 دولا
 ةداعملا برغلا ةفوزعم

 .عاصت يف ينويهصلا ايكلا غ يا نيرجابلا ؛ ةيسنو اقرلا نم ربكا ةجضلا كل
 1 زنوج رس 2 1-7777 اة

 نا نود .رمت ةبسانم ةينويهصلا عدت ال
 ةثيبخلا اهفادهال ليبطتلا يف اهلغتست
 ىلع يكابتلا يف ةريهشلا اهتفوزعم قالطاو

 رتبت نا ىلا اهئارو نم ىعست ينلا .دوهيلا داهطضا

 كرحت ناو ؛ةصاخب يبوروالاو ؛يملاعلا ريصضلا

 ىلع دوهبلا هيقل ام ءازا بنذلاب روعشلا ةدقع هيدل
 درا دد

 يتايفوسلا ميعزلا اهذختا يتلا تارارقلا دعبف
 ديدعلا حارس قالطا اهنمو ,فوشتابروغ ليئاخيم
 مهل حامسلاو ءايريبعس يف نييفنملا نيضراعملا نم
 يف دوهيلا نم ددع رهاظت .مهتويب ىلا ةدوعلاب
 ضعب حارس قالظا لحا نم ءارمحلا ةحاسلا

 سردم ؛:نويسن ريسا» اصوصخ دوهيلا نيزجتحملا
 نايكلا ىلا ةرجهلاب دوهيلل حامسلاو .ةيربعلا ةغللا
 يبوروالا مالعالا ةيطغت تقاف اذكهو .ىنودهصلا

 وفعلا ترارقب همامتها .تايفوسلا دوهدلا تارهاظتل
 .فوشتايروغ اهنلعا يتلا ةيساسالا

 مسق راشتسم نيول ديفاد أدب هتاذ تقولا ف

 م نايكلا يف ةيدوهيلا ةلاكولل ةرجهلا
 هثيل يتايفوسلا داحتالا دوهي ريجهت عرف ةريدمو
 نم ليلق ريغ ددع لابقتسال ريضحتلاب هنبيلوس
 ةساردل اندف ىلا ارفاسس كلذ لجال . دوهبلا نيرجاهملا

 ةموكح تناك يذلا ركسعملا حتف ةداعا ةيناكما
 .تاونس ةدع ذنم هترتشا دق ينويهصلا نايكلا
 نم نيرجاهملل ةنقؤم روبع ةطحف ةباثمب نوكيل
 ركسعملا يف نوضمي ثيح .يتايفوسلا داحتالا دوهي
 .بيبا لت ىلا مهرفس بيترت نيحل ةدحاو ةليل

 نايكلا لغتسي اذامل ؛ هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 يتايفوسلا داحتالا دوهي ةرجه ةيضق ينويهصلا

 ؟؟ ةيسائنم ريقي وا ةيسانمب ًامئاد

 نا هتوشن ذنم ينودهصلا نابكلا ةداق لواحي

 نيبو ةيرصنع ةيرظنك ةينويهصلا نبب اوطيرد

 ,ةعنطصملا ةلودلا يف ملاعلا دوهي عيمجتل ةرجهلا
 تالكشمب نوهجاوي .تالاحلا نم ريثك ىف مهنكلو

 لكم ٠ يتايفوسلا داحتالا ىف دوهبلا ضعفف .تاوحفو

 ال .ةيبوروالا لودلا دوهي نم مهريغ نيريثك
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 ناو .تايفوس دوهي لب .ةنياهص مهسفنا نوريتعي
 يهف (تثدح نا) يتايفوسلا داحتالا نم مهترجه
 .ينويهصلا نايكلا هاجتاب ةرورضلاب تسيل
 نم مغرلاب :ةحضاو ةروصب كلذ دكؤت تايئاصحالاو
 هذه ةيمها نم ليلقتلا لواحي ينويهصلا نابكلا نا
 ةيبرتلل كلذ دوعيو .ىرخأب وا ةقيرطب ةقيقحلا
 اورجامه يتلا نادلبلا ىف دوهدلا اهاقلت يحلا ةفاقثلاو

 ؛اهيف اودلو يتلا مهدالبل نوقوشتي ًامئاد مهف : اهنم

 اولعجي نا يف ينويهصلا نايكلا ءامعز حجني ملو
 كلت عيمج اهيف جمدنت ةقتوي ؛ةينويهصلا» نم

 ال ةفلتخم ءاجرا نم تءاج يتلا ةفلتخملا تافاقثلا

 ىلا الو :ةيقيقح ةطيبار ةبا ًاضعب اهضعب ىلا اهدشت

 .يدويهصلا نايكلا
 نم ةسكاعملا ةرجهلا ةيضق تراص .اذكهو

 تالواحم مغر مويلا ةحورطم ةيضق :ليئارسا»
 مل نيرجاهملا نم ًامسق نال .اهيلع ميتغتلا
 يدلا ينودهصلا نابكلاب جامدنالا اوعيطتسي

 مل امك ءلئاسولا فلتخمب هبلا ةرجهلل اوعفد
 يذلا لودلا يف مهروذج نع عاطقنالا ىلا اولصوتي
 .اهنم اوؤاج

 دوهبلا نيرحاهملا ددع

 يتايفوسلا داحتالا نم

 ينويهصلا نايكلا ىلا
 ىرخا لودو
 ١و ملال- 954

 ؛ة0/ رازآ © ١94 دذغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١

 داحتالا حمس اذامل : ًاضيا لءاستي ضعبلاو
 ناريزح برح دعب ةرجهلاب دوهيلل يتايفوسلا
 داحتالا عطق دعب ديدحتلابو :19517 (وينوي)
 ببسب ينويهصلا نايكلا عم هتاقالع يتايفوسلا
 ؟ برعلا ىلع هناودع

 ةيسن ىلعا نا انيأر تايئاصحالا ىلا انرظن اذا
 ءدب دعب يأ ؛ ١91١ 19/8٠9 ىماع نيد ترج ةرجهلل

 يتايفوسلا داحتالا .نيدمظعلا نيتوقلا نيب مهافتلا

 عيقوتلا دعب تاذلابو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو
 .191/1 ماعلا ىف ؛؟ تلاس» ةيقافتا ىلع

 نابكلا ةموكح هسردت يدذلا ركآلا لاؤسلاو

 61٠٠ لا ديري له : وه كلذ نلعت نا نود ينودهصلا

 فيكو ؛ مهعيمج ةرجهلا يتايفوس يدوهي فلأ
 2 ؟ كلذ قيقحت نكمي

 كرن مهعيمج نوديري ال دوهيلا كثلوا نا ديكا
 نم ققحتب نا نكمي كلذ نكل .يتايفوسلا داحتالا
 يتايفوسلا داحتالا ىلع يجراخلا طغضلا لالخ
 ىلا ةرجهلا يف ريكفتلا ىلع مهلمحل .نا يف دوهيلا ىلعو
 تايعمجلا لواحت كلذل .ينويهصلا نايكلا
 داحتالا دوهي ريبجهت ىل وتت يتلا ةينويهصلا

 يكل ءام ةحض ة 'ردق لك يف لعثفت نا يتايفوسلا

 تادعاسملا يبق ةدحتملا تايالولا ىلع طغقضت

 .العف طغضلا كلذ حجن دقو . ددصلا اذه يف ةنكمملا

 فرع ًارارق ةيكربمالا ةموكحلا ترقا 14 ماعلا ٍْق

 ىلع نا ىلع صني .«كيناو- نوسكاج نوناق» : مساب
 ةيراجتلا تاليهستلا عيمج ءاغلا ةدحتملا تايالولا

 مدع ةلاح يف ةيقرشلا ةلتكلاو يتايفوسسلا داحتالا عم

 ةرحهلا نوناق يف ةيلاربيبل تاريبغت ءارحا

 نفس يهتشت امك رجت مل عقاولا حاير نكل
 طعب مل نوناقلا اذه نا نإ .ةيدوهبلا ةلاكولا

 ماعلا ْق ةرجهلا تضفخنا ذإ .هنم ةوحرملا ةحمتنلا

 يذلا ماعلا ىلا سايقلاب ةّن ةئاملاب 7/5١ ةيسنبف

 . ١6 ماعلا ِق ثدح هتاذ ءيشلاو ,هقدس

 يتايفوسلا داحتالا نم اورحامه نيذلا ناك اذإو

 نابكلا وحن ٌدعف اوهجوت“ دق ١97١ ماعلا لبق
 ًارطب أدب ةهجاولا هذه ىلع ارييغت ناف :ينويهصلا

 دوهيلا نم عيماجم تراتخا ذإ ,ةنسلا كلت دعب

 تايالولاو !دنليزوينو ادنك وحن هجوتلا نيرجاهملا
 اوكرت نيذلا نيرجاهملا نا ىتح .ةيكريمالا ةدحتملا

 مهددع غلببو : ماعلا ف يتايفوسلا داحتالا

 ىلا مهفصن نم لقا ىووس مهتم لصبي مل 15

 سلا لق

 .يضاملا عوبسالا يف هادم ويرانيسلا غلب اريخأو
 فسوي حارس قالطا نع وكسوم يف نلعا امدنع
 ىلع ًازجتحم ناك يذلا يتايقوسسلا يدوهيلا :نوغيب
 .ةمصاعلا نم رتمولبك 56٠ هددعيبم

 هذه ىلع ةيبرغلا مالعالا لئاسو تزكر .اهتداعكو

 ءاقدصا لافتحا نع ًامالفاو اووص تلقنو ؛ةثداحلا

 ةسدنهلاب صصختملا تايضايرلا سردم .نوغيب
 صخالابو .زاجتحالا نم هتدوعب .ةينورتكلالا
 فورعملا ينويهصلا ديشنلا نولفتحملا دشنا امدنع
 .«مالسلا مكيلا انيلج# :

 تيقوت نيب طبري نا ءبقارم يا عيطتسيو
 :تايفوسلا دوهبلا ةرجه ةيضق يف ديعصتلا

 نيزجحتحملا ريصم لوح يمالعالا طفغللا عافتراو

 ,ءاقبلا لكل نمو مالسلل يملاعلا رمتؤملا نيبو .مهنم

 .ارخؤم فوشتابروغ هاعرو وكسوم هتدهش يذلاو
 كلذ يف ؛ملعم ةبرض» ققح يذلا فوشتابروغ نا

 ءايدالاو نيركفملا تارشع هرضح يذلا رمتؤملا

 ءالؤهل ءيهب فيك فرع دق .نيبملاعلا نيناففلاو

 يتايفوسلا قشنملا ر وهظد .ةيحرسم ةأحافم اعبمج

 لوحت لب ؛رمتؤملا ءاضعا نيب الاعف ًاوضع فوراخاز

 .هلك رمتؤملا محن ىلا

 فوتكم فقي مل يلايربمالا مالعالا ناف ,عيطلابو
 حارف .هامرم يف ةيتايفوسلا ةركلا ىري وهو يدبالا
 دجي ملو ,ةيتايفوسلا كايشلا يف اهديدستل ططخي

 نال حلصت ةقرو تايفوسلا دوهدلا ةبضق نم ًاريخ

 .نيح لك يف بعل

 لضاو.وبا بيهو

 29 - وب رحل ينط 111381 -



 هدم ينطولا ل هيرو عمم ثيدح يف
 7 - انيق دلالة دا الكتلة ةطل# 033727 د ن7

 هةييرتلا ةعيطلا» 3 هييراوب السجل قردحلا

 ةيموقلا تاذلا
 ةهحاؤملا روضم
 نارإاو قارعلا نسب

 سورا نار : نافل ] ةحضاو هى اسرق ارق 0 :

 تب بجي ينل ,ياينا رمالا» -يبإ يبرعلا ع عا زل ف ةيوستلب ةطبن نانلو لل ةيوثل
 ع ا تحسم ام 0 غ1 1 ]1 1

 ا ع ا ا الا يا ديا شل ل ل ا ا ل ا ا اا وا مس ل ل

 _ ينيطملفلا قوقحلا ا زكر در نا

 نايسول يسنرفلا لارنجلا باتك ردص امدنع
 هناونعو ١980 (سطسغا) بآ ىف هييراوب
  رشنلل راياف راد «ايجيتارتسالا تاوصا»

 - ,تايجيتارتسالاو ةيسايسلا تايفارفجلا, مسق
 هناب اومزحو .هتءارق ىلا ن ود ركسعلا ءاريخلا عراس

 ىلا تضفا يتلا تاحورطلا ةيرامعم ىف اغارف دسي

 عدرلا ةيجيتارتسال ةيرظنلا سسالا ءاسرا
 رثكالل ةوق لقالا عدر» خساي ةفورعملا .ةيسنرفلا

 ةبرجتلا زاتجا يذلا هيبراوب لارنجلا نا كلذ .:ةوق

 نع الضف .ىصقالاو طسوالا نيقريشلا يف ةينادبملا

 ةصضالخ لزتخا ءايقيرفا لامشو طسوتملا رحبلا
 فلؤم يف اهتعانص يف هتكارشو ثادحالل هتانياعم
 ننب جواد (ريبكلا عطقلا نم ةحفص 488) مخض

 دصرلاو ةيخيراتلا امارونابلاو قيبطتلاو ةيرظنلا
 تلكش يتلا ةيحلا ةيركسعلا جذامنلل قثوملا
 ودبيو .ددحم يلاتق راسم يف ةيعون تافاطعنا
 .ةيعوسوم ةيؤر بحاص .ةيوازلا هذه نم ؛هييراوب
 .ةيدومعلا ةءارقلاو ةيقفالا ةبراقملا نيب مئاوت
 :هريعو ةسوردو يضاملا نويعب ليقتسملا فرشتستو

 ةسسؤم ريدم عقوم ىلا لوصولا هلوخ يذلا رمالا
 هنم فارشالاو :ةيسنرفلا «ينطولا عافدلا تاسارد»
 ةبياثمب يهو .يجينارتسالا عدرلا ةشرو ىلع
 ىلع ةساسحلا تارارقلا غوصي يذلا «ناملربلا»
 .ةيوونلا وا ةيديلقتلا براجتلاو ثاحبالا ىوتسم
 نيتسارد عضو «ةيجيتارتسالا تاوصا». لبقو
 يف» و «ةيرظنلا ةيجيتارتسالا يف براجت» : نيتزراب
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 يف ةيساسالا هتلداعمو .«ةيوونلا تايجيتارتسالا
 يش .فيصونلاو ليلحتلاو تانراقملاو دصرلا قايس
 .اهتاذ ىف افده تسل ةيركسعلا ةيجيتارتسالا نا»

 تاهجاوملا قايس يف نوكي فوس ام فارشتسا اهنا
 نم بعش لخدي ال يكل ليقتسملا قابتشاو :ةيبرحلا
 نا «ىريد» و .ىرقهقلا ريسي وهو ,خيراتلا بوعشلا
 ةلق خيراتلا نوقبسي نيذلا ةيجيتارتسالا ءاربخ
 ج دامت قوسيو ..يئانثتساو ردان ندعم مهو .ةردان

 صفرا يذلا تربيفك يبوروالا حيراتلا ف مهنم
 نمو ةيسنرفلا ةروثلا اهنشاع امك .ريهامجلا برحب
 بورح عم ةعيطق تلثم ينلا نويلبان بورح مث
 لضفي كلذل .ةفرتحملا هشويجو رشع نماثلا نرقلا
 ستيفر والك ىلع ىتحو ,ينيموج هريظن ىلع تربيغ
 تايلمعي ابنت يذلا ,هيهود» يلاطيالا رثؤيو
 .نيتيملاعلا نييرحلا نيب فيثكلا فصقلا

 ىلع روظنملا اذه نم صرحي هيبراوب لارنجلاو
 ةيقارعلا برحلا اهنمو .ةنهارلا بورحلا يف ةءارقلا
 تباوثلا ًاملثم .يضاملا بورح ءوض ىلع ةيناريالا -
 .ايسورب رصيق ىلا دوعيو .تالوحتلا ًادراطمو
 دقو .رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف .يناثلا كيرديرف
 نم افولامأنكي مل عون.عم ةيرح يق تابؤعص ةّجاو
 نم جيزم يهو ؛يروثلا سامحلا اهكرحي .شويجلا
 مرنحت مل يتلا ةعوطتملا تاوقلاو فرتحملا شيجلا
 طمن عم ةعيطق تلكش اهنال .ةبعللا لوضا
 ةدجيتارتسالا ودبت انه نم .لاتقلا نم يكيسالك

 نم يرحب امل ةعياتمو .ًايخيرات اكرحم ةيركسعلا
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 بناوج ءيضي نييناريالاو نييقارعلا نيب سرش لاق
 خيراتلا هلعلو .نهارلا ةقطنملا خيرات نم ةماه
 دكؤت يتلا ةلباقلا يه بورحلا نال .اوتن رثكالا

 هيبراوب ىريو .زتيفسوالك هلوقي امل اعبت ,خيراتلا
 لاكشا نم لكش ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا نا»
 ةيرارمتسالا ىلع دمتعت اهنال .ةميدقلا ايجيتارتسالا
 هداق يذلا .الثم ؛اب وك راصح اميف ؛ناكملاو نامزلا يف
 لكشم يىدئيك نوح قيبانسلا يكريمالا .سيئرلا

 يق برح كانه نكي مل هنآل ٠ ثيدح يجيتارثسا

 نع عافدلا وه .ًايلات ءناهرلا نكي ملو :ةريزجلا

 رشع نماثلا نينرقلا بورح ف امك :ةيموقلا تاذلا
 يه ةيموقلا تاذلا نا ْق كشالو .رشع عساتلاو

 نع يظنلا نضع :نارداو قارعلا نييةهجاوملا روحم
 نم مغرلا ىلع :عافدلاب موقي نمو موجهلاب موقي نم
 ةريخالا تامحهلا ُِق اصوصخ .ةلاأسملا هذه حوضو

 قارعلاو ضاضقنا تايلمع ف عفدنت ناريا ثيح

 قدانخو طوطخ لوح ةيعافد ةهجاوم يف تيثي
 .:ةعدار

 برحلا اددللا لوصا 1

 موجلملا فنعلا ةيجيتارتسا ىلع هتلداعم «ينطولا

 ىقبت امدنع برحلا نا» لوقيو .نيرابجلا نيب
 امدنغع اما .ةدعللا لوصا مردحت ال اهناف ,ةيبكيسالك

 رادم ىلا لخدنت اهناف .ةيبؤونلا تارايخلا سمالت

 ٍِق ثدح امك «ممقلا» ةمزرلتسم يتاذلا طبضلا

 2 نم رويعلا مت ثيح .فينح يقف اهلبقو ,كنفايديدر
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 ةيجيتارتسالا ىلا  ةيركسعلا ةيجيتارتسالا -

 داصتقالاو لاملا ىلع يوطنت يتلا ,ةلماكتملا
 ةنعللا نا فرعي فوشتايروغ ميعزلاو . تاينقتلاو

 .ةيوونلا ةبعللا لثم ةطويضم تسئل ةيسايسلا

 ةيلاملاو ةينقتلا ةدحتملا تايالولا تاردق كانهف
 ىلا ةيسنلاب ةيوبح روما هذهو .ةيداصتقالاو

 حيجرت رصانع لكشت اهنال ءيتايفوسلا داحتالا

 .«ةيبوروالا ةفكلا ىلع ةيكريمالا ةفكلل
 نا يمارونايلا هضرع يف هييزاوب كردتسيو

 :طرفملا توملا تاودا اهيف تلصو ةلحرم يق ملاعلا»
 مارتحا ةلحرم ىلا اينورتوينو ايموثرجو ايوون
 فارطالا دحا مرتحب لا يفكي نكل .ةبعللا لوصا

 رداقلا فرطلاو .ءيش لك راهني ىتح ةبعللا ريياعم
 نوكي دقف ٠ دحاو نم رثكا ةيعللا ةطبرخ ىلع

 نا ُِق كشالو . اعم نانثالا قا يكريمالا وا يتايفوسلا

 ةرطاخملا ةفلكل ل دابتم ًامييقت ضرتفت ةبعللا ريداعم

 نا يعسو يفق ٠ .ةظحللا ىتحو .اهتافعاضم كارداو

 نا كيفايكير ةمق لشف نم مغرلا ىلع .هنا ظحالا
 ةردادم ناو :لوعفملا ةيراس لاّرت ام ةبعللا لوصا
 درجم يقاولا عردلاو ةزهاج حبصت مل ناغير
 وه انّمهِي ام اسنرف يف نحنو .قرولا ىلع عورشم
 ب ضوخن نل اننال ؛نويكريمالا سيلو تايفوسلا
 ءانب ف نوضام نييكريمالا نا ادب اذإو .مهدض

 قاحللا يف اورخاتي نل تاضوسلا ناف :يقاولا مهعرد

 ىوتسم ىلع ٠ ,يضاملا يف اولعف ام رارغ ىلع .مهب

 نوينعم نحن كلذل .نفتو ولا ةددعتملا حيراوصلا

 ىلع رثعن مل لاح يف و .تايفوسلا هلعفي امب ةرشابم
 يذلا عردلا قارتخال تاينقتلا ىلع امك ,ةردقلا
 فيعضلا عدر يا .انتيجيتارتسا ناف .هنوميقي
 يف نوكي ال دق .قزأم يف اهسفن دجت فوس ,يوقلل
 بترتي انه نم ةقحال ةرتف يف لب .بيرقلا لبقتسملا
 وا ىرخا حالس تاموظنم داجيا .ًاينقت ؛انيلع
 راطالا اذه يف قوساو ..ةمئاقلا تاموظنملا ريوطت

 يف ناك موي يتويل لاشيراملا عم تعقو ةثداح
 اهبا : هل ليقف .نيعم حالبسس بصنت داراف .برغملا

 هّدر ناكف .ةنس نيرشع ىلا جاتحي كلذ .لاشيرأملا
 يف وتلل رشابا يكل فاضا ببس اذه : روفلا ىلع

 ؛ءانيلع بحسنت ةظحالملاو .. وطابت نود .هيصن

 يف :يرجي فوس ام فارشتسا ىلا نووعدم اننال

 تاونسلا ْق .يجيتارتسالاو ي ركبسعلا نادمملا

 لظت نا ديرت اسنرف تناك اذإو .ةلبقملا نيسمخلا
 .ةيولطملا تايحضتلا لذبت نا نم ديال هناف .اسنرف
 يف تيغر اذإو .لاح يأ يف .ةريسي تسيل يهو
 ضفرو ءابوروا يف ةردايملاب اهسفنل ظافتحالا
 الا اهيلع ناف :كاذ وا فرطلا اذه ةنميهل عوضخلا
 زيزعتو ةيجولونكتلا ةدايرلا طوش يف فقوتت
 .ةحضاو ةيسنرفلا ةدارالا هذه نا .عدرلا ةناسرت
 ةدارا وه .لباقملا يف .حضاو ريغ وه ام نكل
 نيذلا .نييبوروالا ءاكرشلا ىدل ةيلالقتسالا
 مساح يلوغيدلا لحلاو .حابرالا ينجب طقف نومتهي
 تايلآ ضفرنف ؛نييكريما سيلو نييسنرف نوكن نا
 ىلع فقوتي كلذ لكو .خوضرلاو عوضخلا
 وه نييجيتارتسأك انرودو .مهسفنا نييسنرفلا
 يا قيقحتل هعفد نم دبال يذلا نمثلا ىلا ةراشالا
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 ايجيتارتسالا تاوصأ . ريخالا هياتك فالغ

 .«تارادخلا نم رايخ

 رتسملا ٍطخلاو ..ناردا
 للبملا يسيرابلا حابصلا كلذ يف ديلافنالا ىنبم

 لوصوللو . غارفلا ىطخو ةدحولا نم نئي عيقصلاب

 .ةقيقد ةطيرخ نم دبال :هييراوب لارنجلا بتكم ىلا
 اونطقم ءاريخو نوثحاي ةمثو .ةيسنرفلا «ينطولا

 رمملا ينباج ىلع ةرئانتم بتاكم ءارو ,.بجاوحلا

 ةركفم ُْق يمسا تلحس لارنجلا ةدعاسمو .ليوطلا

 هبسراوب ناب كلذ تللعو .ةلقثملا ةيمويلا دبعاوملا

 وهو .عوبسالا نم ةدودعم مايا يف سيراب روزي
 خانم ىف :ةمصاعلا نم بيرقلا فيرلا يف لمعلا رثؤي

 هنا امك . ديعاوملاب هتركفم ءىلتمت كلذل .ءودهلا نم

 ةسسؤملا نم هلا درت يتلا ريراقتلل رباثم ءيراق

 ةلئسالا حرطب ترشاب امدنعو .اهيلع فرشُي يتلا
 ىلع ضرح .طسوألا قرشلا تامزا لوح هيلع

 عارصلا قايس يف اهجاردا قلطنم نم ءاهنع ةباجالا
 .برغلاو قرشلا نيب

 .ةقطنملا ف ةيومدلا ىضوفلا هذه نا» ىأرو

 يكريسمالا قايسلا ءوض ىلع اهتحجمرب يرحجت

 «نارسال يجيتارتسالا عقوملاب راثثتسالل يتايفوسلا

 عيطقت مث امددع نرقلا ةيادب يف ثدحي ناك امك ًامامت

 تناك يتلا ةوقلا تايبيذاجل ًاعمتو ,نيكسلاب ناريا

 اذا لوزد ىضوفلا هذه نم ريبك ءزجو . .كاذنا ةدئاس

 نارسا ةرادا لوح يتايفوس يكربهأ قيسنت لصح

 .رارمتسا يف تريغت ةيدناريالا ايفارغجلاو . البقتسم

 ام وهو اهنم يلامشلا مسقلا ىف ريثأتلا ددرن وكسومو

 ةيفارغجلا اهتالكشم نم ددع باعيتسا ىلا يدؤي

 ةصح نم يبونجلا مسقلا نوكي امبف ةينثالاو
 ا يبرعلا جيلخلا نا ربتعت يتلا ةدحتملا تايالولا

 تالامتخالا :ةيجنتارتسا : هييراوج لارنجلا

 جيلخ نع ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم .ةيمها لقي
 دودحلل امامت هجاوملا .غنربب قيضم نع وا ءاكسالأ
 ردصم وه جيلخلا ىف ثدحي ام نا ديالو .ةيتايفوسلا

 .ةيتايفوسلا ةرادالل امك ةيكربمالا ةرادالل قدمع قلق

 نماثلا ماعلا عم لوقلا انعسو ىفو .ءاوسب ءاوس

 يذلا «عقاولا رمالا» ايلات سكعني خلو .اهمالحا وا
 نا يف كشالو .ةرواجملا ةييرعلا لودلا ىلع هتلمح

 لمحت يتلا ةروثلا هذه راشتنا نود لاح قارعلا

 ُْق اسنرف اهتفرع امك .ةيببلصلا بورحلا حمالم

 ىلع ينزفحت ةيعقاولا نا ريغ .ىطسولا نورقلا

 امك :ةيجيلخلا نادلبلا ىلع رطخ ردصم تلازام

 ثيح .نارهط ىلا اهلوصول لوالا مويلا يف تناك
 نا لوقي نم ةمثو .احوضو دشا تناك عفدلا رضانع

 :ييكفلا ءاسرا لحجا نم ةبر ورض ةددعتملا لحارملا

 يف نكل . كنه قرشا بنرقلا يف ةريبكلا تاروذلا ىلع

 ماظنلل ةلماكلا ةيتحتلا ىسددلا ةماقا ٍِق محب مل

 قسنلا هضفر ىلا كلذ درمو .هءاسرا لواحت يذلا

 .هيرح يف اهيلع نهاري قفارعلا اميف ؛يسسؤملا

 :ةسائسلاو نيدلا ناب لصفلا ةاعدو نيدلا سيت

 .رصعلا ميهافمو ىطسولا نورقلا ميهافم نيب يا

 ىلا هدرم ةيسسؤملل نيينارسيالا ضفر نا ينيقيو
 ةيتونهكلا لاكشا نم لكش اهنأي مهداقتعا

 كولس يأو قستت نا نكمي ال يتلا ةيبسسايسلا

 .ةيملعلا تازوحلا يف سولجلا نا ريغ .يرييغت

 يفو .ةطلسلا دعاقم يف سولجلا نع ًايرذج فلتخي
 ءارو ءافتخالا ناك يا عيطتسي ا :ةريخالا ةلاحلا

 يضتقي لب .تالموأتلا ةددعقملا وا ةغيلبلا تاملكلا
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 ىلا راكفالا لقن ةيناكما ىلع ةحلا ةلثمالا ميدقت

 .«ةماعلا لاوحالاب ضهنت لامعا

 ءراو هتسلج يف حيرتسي يذلا هييراوب لارنجلا
 هذه دنع سملتب ةخذابلا تاسمللاب لقاح بتكم

 دقف . .يناردالا مكحلا قزام تاذلاب ةينلصفملا ةطقنلا

 ىلا نيحتافلاك لوخدلابو ىولسلاو نملام دغو

 ةروث نم تاونس / دعن نكل .ةيبرعلا مضاوعلا

 ةروثلا ءالشا ىلع الا نويشاربالا لصحي دل موشلا

 اهتيعسوت ةعانص َِق لئاس دوقوك مهتفظو ينلا

 تاوصا» باتك بحاص فرتعيو .ةيفلسلا

 كلذكو .ةيناددملا لبتصافتلا ناب ؛ءايجيتارتسالا

 .هز وعت ةيناريالا  ةنقارعلا برحلل ةينقتلا قئاقدلا

 مكحتت يتلا ةماعلا طوطخلل هفاشكتسا انه نم

 ىلا ةروثلا ةجاح لوح هتالؤاستو ...مق ماظن جهنب

 نع الضف .رمتست يكل ثثحلا نم ددعلا اذه لك

 ىعوجلاو ...ماظعلا ةعقرقو ةقئاضلاو بعرلا

 نا يهو نارتيم اويضارف قيوخرلل ةرايع 000

 ةسسئرلا بايسالا ةنقأ نا المحال 0

 نا كلذ» ..ةيداصتقالا لئادبلا بابغ اضنا هنكل

 لظ يف يعقاو ريغ يمالسالا داصتقالا راعش
 .«ملاعلا دوست يتلا ةنهارلا ةيداصتقالا تاعطاقتلا

 ةيبرغلا ةيبذاجلا ءاغلا ةلوقم ينعت اذام» .لوقيو
 يف مكاحلا ماظنلا زومر ددري امك :يناريالا لقعلا نم
 ىلع نوعرقي نييناريالا نيدفوملا ىرن اميف ؛نارهط
 .:ةحلسا نع انذحب ,ارسو انلع «برغلا باويا لك

 نواجلي هب نوبلاطياام لك ىلغ نولضخماال امدقعو
 نم اَءْرَج نا ؟ نانبل يف انينطاوم ةيرح زاجتحا ىلا
 عم انتاموكح لماعت ةنورم ىلا هدرم زازتبالا اذه

 دعب تبثو .هيف ةنداهملا زوجت ال يئاسنا عوضوم
 ةيطغتلا مدقت ينلا لودلاو .نيفطاخلا نا كلذ

 .اهتازواجتل ةلوقعم ًادودح عضت ال مهل ةمزاللا
 ةيسانملا فورظلا ةرولب نود لوحت حمدلا ءاضوضف

 ةطلسلا ىلع عارصلا نع ًالضف .مهافت يا قالطال
 دعب ام ةلحرمل دعتست يتلا ةمصاختملا ةحنجالا نيب
 ريسنا حيصا ناريا ىف مكحلاب يناكو .ينيمخلا

 نود اهنم جورخلا ليحتسي برحو يرئاد عارص
 نورفحي عيمجلاف .ةطلسلا ةيمره يف تارييغت
 دزه تناك امدنعو .مهفادها ىلا لوصولل قافنالا
 سكعنا يذلا مادصلا ثدخحب ناك , عطاقتت قافنالا

 2ا“

 ًاقافتا تالا نا هيبراوب لارنجلا فشكيو

 .زمره قيضم اهنمو ,ةهباجملا راطا جراخ ةيويحلا
 نوكي نا نم دبال يذلا راصحلا راطا جراخ امك

 برغتسي الو ..عقوتم مادص عورشم يف ىلوا ةلحرم
 ةطقن ىلا بيستلا ف شيعت ةقطنم ةبا لوحتت نا

 انه نم .ةيلودلاو ةيميلقالا تاعارصلل باطقتسا .

 مجاهم يا نال ؛يتاذلا عافدلا تايلآ فيثكت ىف لحلا
 ام اذا مدقن» : نينيل ةلوقم بلق رهظ نع ظفحي

 تمدطصا ام اذا عجارتو فرخ نم ةياغ تهجاو

 - 13 اولا]" نات م عنرتات 05

 وكسوم نا هييراوب يفخي الو ,..ذالوف نم ةباغب
 ةرئاد ىف جيلخلا عضو ىلا ناحمطت نطنشاوو

 ينعي ام عم .فالحالا ةلحرم ءايحال اديهمت .رطخلا

 ةمظنالل ةيلخادلا نوؤشلا ىف رشابم لخدت نم كلذ
 ةدنجينتارتسالا ءاربخ نم هريغك حملستو ةمئاقلا

 يف ةيولوالا هل ًاسجاه دعي مل طفنلا» ناب نييسنرفلا
 ىجيتارتسالا عقوملا لب ىمظعلا ىوقلا ةركفم
 هدقنن امودقي انادوقلا ىوتسم ىلع رقيو .«جيلخلل

 ةيجيتارتسالا قئاقحلا حبصت . ,نرقلا تاياهد وحن

 هسحب نكل .ةيداصتقالا ماقرالل ًاصلاخ ًاجاتن
 ىلا امك :دحاولا يبرعلا ضوحلا ىلا وعدي يلوغيدلا
 نييبوروالا ىلع ذخايو دحاولا يبوروالا ضوحلا
 : .لوقمو..: ترقلا .عم يدابصتقالا مهتماعت ةيقيسا
 يف ةيبرعلا اهتامامتها رصحت يتلا ابوروا نأ»
 هجاوت يهو .عيطتست ال يداصتقالا قاطنلا

 لولح ىف كراشت نا ةنهارلا ةيجيتارتسالا قئاقحلا
 ذإ نحنو ...تاينمتلا نم رثكأب ةنهارلا تامزالا

 :ةيسلطالا ةموظنملا عم طباورلا ريوطت ىلا ىعسن
 دقو .جيلخلاو نانبل يف لعاف يسنرف رود ىلع نهارن
 بابسال :نانبل يف ةيويح رثكالا انرود نوكي
 انهو .اهنم ةدافتسالا يف ًامئاد حجنن مل ةيخيرات
 تاوقلا تلكشت ذنم ةدحتملا تايالولا عم فلتخن
 نا انيلعو .1587 ماعلا يف تايسنجلا ةرددعتملا

 لزعنو .قئاقحلا عم لماعتنو .انسفنال دوعن
 .«ةيصخشلا راكفالا نع ىربكلا تاسايسلا

 يفو .جلثلا طويخ جراخلا يف لرغت سيراب
 عمجتسيو .تراكفا هيبراوب لارنجلا لزغب لخادلا

 ىلع مالكلا يف زجعلا سمالي هناب ًافرتعم هتامولعم
 يذلا» نانيل ةموميد ىلع صرحيو .طسوالا قرشلا
 بيكرت ةداعا ةبوعصب ملسيو ..هئانب يف انمهسا
 ماما ةغيصلا مهت اذامو : ًالئاستم ةقباسلا ةغيصلا
 يف ماسقنالا تشاع اسنرف نا ؟ بعشلاو ضرالا
 فورظلا تلاز نا امو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ىلا ةطيرخلا تداع ىتح ةيرسقلا ةيجراخلا
 نوهرم لحلاو .ةديدج تايسسيؤم انأشناو .ماحتلالا

 .ةقطنملا يف عارصلا لمجم ىلا نانبل زواجتت ةيوستب
 ىرا ال ينناو ..يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا يا
 قوقحب فارتعالا لالخ نم الا ةيئاهن ةيوست
 قو .ةدحتملا مالا تارارق قيينطتو نيبتيطسلفلا

 ةحاس ىقيت نال ةحشرم ةقطنملا ٠ .:طورشلا هذش بابغ

 نا يتعانق فو .لخدتلل ًالقحو :تاعارصلل ةحوتفم
 عيمج نم ةدحاو ةفاسم ىلع فقت يتلا سيراب
 ىلا نطنشاوو وكسوم نم رثكا ةوعدم .فارطالا
 يننكل .ةلدابتملا قوقحلا ساسا ىلع لحلا ةيكزت
 اهلامكتسا نود لوحت ةيلودلا طوغضلا نا فرعا

 ديمجتلا اذه انه نم .ءاقرفلا نيب ةيقيفوتلا اهتردابم
 نم دبال يذلا فيخملا دومجلا وهو .انعلاطي يذلا
 وحن هاجتالاو :هتافعاضم رصحل دهح ىأ لذب

 ةيوستلا راظتنا يف .ةوطخ ةوطخ .ريغصلا مالسلا
 ةيسايسو ةيداصتقا لماوعب ةطبترملا ىربكلا
 ةياهن ىتح ةقلعم رمتست دق ..ةدقعم ةيركسعو
 :: نقلا

 ردزم ضاير : هرواح
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 افعل ا فص اديها 5 0
 | ُ - هينا :اريالا لا ا 0 زاخخيا ىلا 1 5 ١ عارصل نع 5 عاضو ىلع 5: ا | نا دقن ا ندع ةيسايسلا اضوإلا ةقلطم داصم ثدحتت

 ةيسن نا اهيسفن نئاودلا:تلاقؤ !ةيكرقلا 0 ُْ يقامكاجلا قنميلا يعاؤتشالا ترحلا:ةدإيق مسقنتي تيكا ؛اهيف مكحلا:ئحانج نيب.
 نايا تنايسشلاو [ بوني روم .نافدرو علاضلا'# قطانملا بشح نيتكؤمجم ىلا ندع

 رمقؤؤملا داقعتا دعوم برتقا؛املك .رثكا:دعاصتللاحيشرم عارضلا اذه نا:لوقتو
 2 انهدحجت ىلإ مهتلابسرا ١١  ةرتفلا ِق عارضلا اذه دّدماف . ليقملا قينوي / ناريزج يف ةدقع نرقملا تزحلل ماعلا .

 .نيذلا ”نويناوتالا ناششلا امأ .::ةؤقلاد 5 سيئرو (علاضلا) ديبع دمجا حلاص عافدلا رسؤوم.: المتمم :شيخلا ىلا ةريخالا“
 ؛جراخنلا ىف ةيعفاجلا مهتاسارداخوهنف ١([ « 2 .(نافدر) مساق مثيه ديقعلا,ناكرالا

 0 ويا 0006 بج ىدع لمعتف ةنركسعلا مهتؤق نِم اهمونصخ ديرِجت ىلا علاضلا ةيعومجم ئعسنو :
 هد يذلا |ةاتيحتلا طمنو ٍّرَكْلاا || | نكل .ةيقرشلا ابوروا لود ىدحا ْق ًاريفس هئييعتب مساق مثيه دل

 ىوقا نم ايلاخ قؤيتعب مساقا ندقعلا نآآو ةصاخ كللذي مهخلاجن يف نوكشي:نيعلطملا

 ةخسن هنوربتعي مهنا ىثتح ٠ .ويفيجلا يقونوكتلا ثيح نم ندع يف نييزكسعلا'
 دنع ىلع نم ةديدح

 ةدانق: نم يماتشلا ىبحتو ئييجرشلا نسحم لؤاحي نيدغومجملا نيتاه:لباقم
 مهتاومسب نم عفد ربع امهتعامجو اهيلع نازكتري,ةيركسع ةلتك نيوكت بزحلا
 يف طارخنالل (عئابشلاو ؛ .حلصمو . .رتنعو ,لدعامسيا حاتفلا ديع) ءادسهشلا .دالؤالا
 يتعومجم ةهجاوم يف مهليتكتل اددهمت» ,ةريدك ٍفَتَر ىلع مهل اولصح ذقو.. «سبجلا
 .ةطلسلاب ز وفلل ةديدح ةيزكسع ةهجاوممايقةةلاح يف .ناف دهبويعلاككلا

 وسم كان نا :لئئازما 5 بالو. سيدو

 ىلا يتايفوسلا داحتالا وعدد و . ,رخآ ءيش نعاشدحتب يفزومف . عمو نابكلاب زفر
 تايفوسلا دوهييلا ةرحه:تاونا حقفو «لبئارسشار» ب ةدسامولبدلا هتاقالع ةداعا
 .يتايفوسلا دانحتالا هدق كرايشب يل ود نمتؤم دقع نكميل .اهعلا

 رئورماش نييراودا ةيزوت
 مالعلا نيحاوطو فا

 اسيئر ناك يذلا زدربب نوميش ينويهّضلا ن زابكلا يراد نيزوأ ٍ

 ىلا دوعت حث. ,لظلا ىف سلجي' .ةقياسلا ةللحرملا ول 'فالتئالا ةلنموكحلا 34

 نم يخوي, :مالسلا» نع ًانخاتسإ امالك ل وقد و ,تامدقمن ود نم: ,ةهجا ولا ١

 ريماش,قحسأ يلاحلا فالتئالا ةموكخ نسيئر مالكي عم ًايلكأ نضراعتب هنا هلالخ
 ,نايب ىلا :دوعي يذلا ةرشع يتنثالا ةيئاؤروالا لوذلا يدي دوديم ل ركب دوب

 ' م .ةلجعلا , كدا رار 8 : فبلغ لا قاؤقجلا

 دراشتدرا ةيحتلا تايالولا هع ديلا ابئانا هارد نأ ةقيقدب 7 5 3 3 ْ
 ريفا نوؤغت يف ًاريدخ تاب يذلا فر وم

 .«ليشارسا| ةتساي يكرتمالا:ؤر وم "ثدحتي نا ناوللحملاو نوبقارملا ترغتسي الو
 .رخآ غاؤن نم ةدمالك كراعمج نيولغشني لي

 .ةقيقحلا وهي عيزوتلا اذه 0 نكلا. لمقتل جب رو ةدوكيللا7 نيب.ناودالا عيزوتب نويقتعي نيذيلا نوليلق
 نضفري ربماشو , «مالشسلا» نع ثدجحتي ريرتبوب. , نر طحلاو نع ثدحتي ريماش

 دقعتنو ٠ .فالخ يتظقناوا ةطقناىوس قببامل هنأب لوقييزيرببو .يلودلا رمتؤملا
 | * .ىلودلا رقثؤملا نآل مالكب ًامالكناعيبي زيرتتو ريماشأّْن ا ةقيقحلاو .يلودلا رمتؤملا
 لوصولا ئدافت ام ؤهو,,ىرخآب وا ةروصب,.ينودهصلا نايكلا جريحي فوس
 :: دوكيللا» ةكارش نود نمو. . ةم وكحلل اسشئرادوعب نا دنري زيربب نوكي دقو . .هيلا
 ١ الف مكحلا' يفزيريد دزفت اناف . .("حالسيلاو برحلا» عاؤضومب هل ةقالع ال كلذ نكل
 |11 افك ,مالّسَلا نع ملكتن ىقبيو .”مالسلا نع ملكتي نأ دعتسم هنا ىروس كلذ ينعي
 ؛. هابجتالا اذه. ةدحاو:ةوطخ مدقني نا نود نم. .ةقياتشلا همكح تاونس يف لعف
 مي اةتالوبا يكتاؤموب كول ملا (ليشثارس١٠ نا.دكاو داع هنا اصوصخ
 0 دع كل ةزاييبلا .٠ ميم اين ' زيزيسوديرب نم عوف



 تاوقلا نا جادخ ةجوهل لالخ نم سمل
 ' تورنب ىلا لخدت فويس ةيروسلا

 ” مادضلا ىدافت ىلا دمعف .ةننرفلا

 طالبنج'ةادخ مهثا دقو ةتاروطتو

 يناتبللا يعويشلا بزحلا غم فلاحت

 , ..لمأ٠ ايشيليَم دَض ةيروسلا
 داحتالا نا نيعلطملا ضعب لوقو

 ىلع طالبتج_ عجبش دق ناك يتايفوسلا .

 .اهدقع يدلا تافلاجتلا

 اميل تا راسعلا و تاتفاا
 اديض نا نيبقاربملا ضعب دقتعي

 فرهلا يه ينانبللا ٍبوذجلا ةمصاع

 عارصلا جدجاتل دل تالايتغا ةلسلبفن

 ” ةينونجلا ةيحامشلاو ةويبن“ |

 ب يفاذقلا
 سراقتلا ديفت

 رتوتلا نم ةيلاخ هدؤست يبيللا شدجإلا |[.

 ينلا تاليكشتلا .تارارق بيسمد .قلقلاو

 نم ةمصايسلا لذ دب يفاذقلا ديقعلا

 ا 5 14 "5 7 4

 (| "نيبو هنيب مت يذلا يفتاهلا لاصتالا يف .

 | اهدنع تورّيب يف عداخملا رود بعلب

  ةيببايببلل نيضراعملاو نييرصانلاو

 دقوا ةليلق تاغاسب ناننل ىلا ليمجلا '
 نأ ىلا ةراسشالاف اهسشب رداصملا تفتكا |[

 نوكت فوسو .رمتست فوس تالاصتالا

 , ١ دعب اهقيقحت ةدروس ديرت يذلا يناثلا

 ١ نيدزقملا ضعب لقندو :ةيبرغلا توريب
 ١ ىفطصم يرضانلا ميلقنتلا سنئر نم |.

 15 , هلوق هنع دعس فورعم

 نالآ املع «ةليقملا ةلحرملا يف ييياسيسلا
 . ا : ' ُ ةف 3 تاراثسلا هد

 : ازيك ادع

 ُ يره جلا و «لسمأ»,رايهما تاقلعا
 13 ! .ًاريخأ يتايينلاو ع

 م «قلخ يدهاجم» ةمظنم اهردصت "

 .نمعم ديقعتا يددللا سيئ

 ١ ريراقتلا تراشاو . .نارامكلساوب قاذقلا

  تينم يتلا ةريبكلا رئاسخلا نا اهبشفن |[
 ' اهل ناك داشت يف ةيبيللا .تاوقلا اهب

 رارق ىلا ةفاضالاب :يبلسلا ريثأتلا .
 3  ةكنوبلا قذف ذب ثلا ةفؤهشملا ةعافر

 نكرفتي ينلا ةرقجلا ىلا ترغلا سلئارط
 | اةيامحب فلكملا رضخالا ءاوللا اهيف
 ؛ءاوللا اذه نا ًاملع :ًاييصخش قاذقلا

 .هنليبق ءانبا نم لكشم

 لسحلا» لصني هاطح الإ
 ا خحضقُي مل

 نادامع ليدمجلا نيمآ ينانبللا سيئربلا

 6 ,ةدوع لبق": (داهج وبأ) شيزولا لئيلخ

 1 ا تاروطتلا' ىلع ةيباجبالا اهجئاتنا اهل
 ! .ةيناثبللا

 0 5 لضاذ ةدنال
 ْ قام لا ةفاشنمو ةيدنبلا فاطم كك

 نا يرب هييبن.ءلمأ» اييشيليم سيئر

 |١ امنا ؛اهدجو ةيبرغلا توريب يف دسجتب :

 . قدح تدجشأ تيح ب ا ليحاد

 10 ينوب هبيذت ةحاطالل وك نم سقكا

 نول ر او ر 5 نعلا ضعب 1 ةدعاو

 نا .ةتزيفتتلاا ةئيهلا سيئر ,نومعدد نيذلا

 3 نطتقتساإ يذلا مشاه نشح قيابسلا

 ! قف نينركسعلا نيلوؤسملا نم

 مص لافففا ٠
 0 ييلتلا نا نارا ةرشن تلاق .

 | ةيئارسيالا ,تارباكملا"نا, ةضرانعملا

 ,يرظتنم رهص يمشاه يرافق تلقتعا

 يف لقتعا دق مشاه ناكو .ةيئاثلا ةرملل
 قلقا كالطدبج ميني ايرتخ قيود اةجرملا

  توعبللا ةراير باقعا يفو .دومجملا

 . .ناربا. يلا نيلزفكمتربوز يكزتمالا

 ' قل دلل نا ميا ديغت

 لل . اهو دياعبت ةةعومكملا)د دما بلطي .ٍ

 00 2 3 م هبا باع 0

 ظ 1 :

 نطول] [خق

 ! قسم طول
 بعشلا ءانبا نم درف يا ةاناعم نع ةروض مسرا.نا ًادهاج لواحا
 ءاميس دوستو :همساي بكترت تانايخلا ىلا ىري وهو ؛ةيروبس يف
 . ءاسم حابص .ىقلإلا ههحو

 بضغ نم هقامعا يف لمتعي ام .هحمالم نوضغ نم فشتسا نا لواخحا
 اهرمات ضفر ىلع ةطلسلا لدلد نوضغلا نا مغر :حارج نم زذد امو .روهقم

 ةئدصلا نكاكسلاو رخذلا ىلع ةماستدالا مسير فيك ,نكلو .اهتلامعو

 ؟ ءايشحإألا قزم

 ريهامج نافلي دومجلاو دوكرلل ليلعت وا ريسفت ىلع عقا نا لواحا
 .ةيبرع ةيضقب ردغب موي لك اهعلاظي دسأ ظفاحو ,ةييروس يف .بعشلا
 ! ةمالا غدعا عم لماعتلا يف عولضو

 نوجسلا ءالتما .ةيؤهلاو ةهيشلا ىلع لتقلا : ةريثك قئاقح لهاجتا ال
 ندملا ريمدت .ةيمويلا ةيدسجلا تايفصتلا .لاضنلا نم «ءايريالاب» ىتح

 .قشمد ماظن عم.ةيبرعلا ةمظنالا مظعم رمآت .اهينكاس ىلع نوجسلاو
 نآك , قدطملا يبرعلا تمصلاو .هعم ةينويهضلاو ةيلايرزدمالا ىئوق فلاحت

 !ةيروسلا ةراريشلا تقلطنا اذا الا كرحتت ال ةدبرعلا ريهامجلا
 ' كانه نم قلطنتس ةرارشلاو
 «برعلار اولا مزهتقا ىوهيم شاك يلا ضياتدلا ةيورعلا بلق ةدروسف

 رامعتسالا نيم :اهكلحاو فورظلا ىسقا يف لاضنلا ةدوجعا حارتجاو

 .داهطضالا دوهع ىلا :يسنرفلا ىلا ,ينامثعلا
 ةيورع نع ًاعافد 4 ماع ةصاصر لوا. تقلطا يتلا ةيروس

 .ثقلا ةلعش اهندمو اهلابَجو اهلوهسو امارق نم تجهوت يتلا ةيروس
 نظولا يف .عاضوالا ةطراخ ريغتل ريطقلا ثدحلا ىلع ةلبقم ةيروس

 برطت مل وا .رهقلاو تبكلا لك مغر ,رجاتحلا ليلص عمسأل يثاو .يبرعلا
 ةرم لوال امئأكو ,فشتكي وهو ؛«يقشمدلا رعاشلا كلذ ةخرص انحاؤرا

 يدحنت نل نا :ةنوخلا هجو يف رهجيف .ةنوقيزلاو ةلخنلا روذج قانع
 ' ةنوتيزلا روذج ثّمحت نلو .ةلخنلا

 ,يبرعلا اههجو هيوشت اهيلع ضورفملا ماظنلا لواحي يتلا ةيروس
 لا ؛:يبرعلا ناسنالا ةروص قزميلو ٠ ل

 .طئاور نم هتيتفت نمزلا عطتسب

 : يقوش لاق ام يعم اوركذتف .ةقيرعلا اهحمالمناةمداق ةمورؤتس

 ةلطيلط تناك امل قشمد الول

 نادغي سايعلا ينبب تهز الو
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 ظ لوف ناك هسفن وهو مودال مل 07 .راج وه ام ءانثا ةرورضب هرارق رردي وكسنوبلا ماع ريدم
 هلا هنأ زارا بحس ضفرو؛ :ةلقتسم ةفلفنللا

 ا ل يي ا اا اي ل ع يل

 او اا ص حن كروووجسا لا

 تاميلعت وكسنوبلا ماع ريدم بتكم ردصا

 ءايراتركسلا ماسقا فلتخم ىلا ةديدج

 بوجوب /١9/1 رياربف / طايش ١5 يف ةحرؤم م

 .(يسرافلا جيلخلا) حالطصا مادختسا

 يف ةلئامم تاميلعت ردصا دق ماعلا ريدملا ناكو

 تاضارتعا تهحاو 5 وينوي / ناريزح

 جاجتحالا رركت دقو .ةحيرص ةيبرع تاجاجتحاو
 رمتؤملا ىدل ةيبرعلا دوفولا ءاسؤر تاعامتجا لالخ
 لئاوا يف و ١11/5(« ريفون  ربوتكا) ايفوص يف ماعلا
 ىلا ةيبرعلا لودلا يبودنم نم دفو بهذ 5

 يف ءارزولا ةداسلا تايصوت ىلع ءانب ماعلا ريدملا

 هتاميلعت يف رظنلا ةداعاب هنوبلاطي .ايفوص
 .مهمالعاو رمالا ةساردب مهدعو دقو .اهحيحصتو

 ةيبرعلا ةعومجملا ملعي مل ماعلا ريدملا نكلو
 هتاميلعتب انمدطصا ىتح «هتسارد» جئاتنب

 نم ديزمب ىلوالا هتامدلعت دكؤت ينلا ةديدجلا

 لك 1185 فصتنم ذنم هبتكم ىلع نأب ًاملع .رارصالا
 !! «:ةسارد» ةبال ةمزاللا تامولعملا

 ةوطخ عم رظنلل ةتفلملا ةوطخلا هذه يتأتو
 يلافتحا ناجرهم ميظنت ةيفيك يف لثمتت ىرخا
 نيدلارخف يبرعلا يمالسالا ركفملاو ةمالعلا ىركذي
 ىلعو همساب ةوعد ماعلا رددملا هجو دقف . يزارلا

 ليتكوك ةلفح روضحل ةيناريا ةوعد اهسفن ةقاطبلا
 ايراتركسلا بناج نم ناك لافتحالا نا يا ,ةبسانملاب
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 فلتخم يف ايراتركسلا تقلع دقو .يناريالا دفولاو
 ةنولم ةمخض تانالعا اهقياوطو ةمظنملا ىنايم
 ةيسرافلا نأب املع :ةيسرافلاو ةيسنرفلا نيتغللاب
 اذه راثا دقو .ةمظنملا يف ةيمسر ةغل تسدل

 .برعلا نيبودنملا مظعم هعطاق ىذلا :ناجرهملا
 ُْق ةيبرعلا طايسوالا ِق نيعساو ًاراكنتساو ةسنئهد

 نااما تالاحلا هذه لاثما يف ضرتفملا ذإ .وكسنوبلا

 هبجوتيو لافتحالا ميظنتي اهدحو وكسنوبلا موقت

 ةيمالسالا لودلا راس كارشاب اماو .تاوعردلا

 ردخي مل ادحا نا :لاحلاو .اقيسم اهيلثمم مالعاو

 انئجوف ىتح مهرشتسي ملو ةيبرعلا لودلا يلثمم
 .ةريخالا تاظحللا ىف ةبيرغلا ةوعدلا تاقاطيب

 ناريا اهيف لواحت يتلا ىل والا ةرملا يه هذه تسدنلو

 ثارتلا لاحتنا .(ينويهصلا نايكلا ناش اهنأش)
 ٍِق درو امكف .هراكتحا ءاعدا وا يمالسالاو يبرعلا

 ناريا ناف ؛ةيبرغلا ةعيلطلا» نم ريخالا ددعلا
 سلجملاا نم ًارارق عزتنت نا ١1486 ماع تلواح
 ةمالعلا «ةيسيراف» لوح ماعلا رمتؤملاو يزيفنتلا

 تاشقانم لالخ ًارارم اهدفو لخدت كلذ لبقو .يلازغلا
 عورشم ىلع نيضرتعم ١51 ةئسل ماعلا رمتؤملا
 تاطوطخملا .عاجرتساب بلاطي يرصم رارق
 رصا دقف .ابوروا يف ةدوجوملا ؛ةيمالسالاو ةيبرعلا»
 دقو .«ةييرعلا, ةملك فذح ىلع يناريالا دفولا

 ةيبرعلا دوقولا ضعب تدرو مهتالواحم تلشف
 .ةيسانم ًادودر

 ركسوبلا مضي , ناربا راس ٍ اسس

 ىلع :هدحول :نهربي جيلخلا «ةيسراف» و يمالسالا

 هلويمو ينيمخ ماظنل ةيرصنعلا ةعيبطلا
 مغر ةيعسوتلا هتاعزنو :برعلل ةيداعملا ةينيفوشلا
 .اهعفري يتلا ةنانطلا ؛ةيمالسالا» تارايعشلا عيمج

 يه هتاعزنو هتعيبطو ماظنلا اذه عضو ناك اذإو

 اناودع لصاوي هنا انفضا اذإو .ءلكشلا اذهب

 ,يملسلا لحلا ضفريو ةرواجم ةلود ىلع ًارمتسم
 بيرغ رما وكسنويلل ةماعلا ةنامالا ةرباسم ناف

 . ليصفتو ةلمج ضوفرمو
 ١ ساس يأ لع تامدلدت

 لوح ايراتركسلا ةدايق تاميلعت ىلا دعنلو

 .جيلخلا

 اهم عابتا «بوجو» ىلع زكعتت تاميلعتلا هذه نإ

 اذهو .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةنامالا ىف راج وه

 (ديدجلا هبتكم ريدمو ويمأ ديسلا يآر بسح)
 قئاثولا يف «يسرافلا جيلخلا» لامعتسا يف لثمتي

 نكلو .اهتيلوؤسم ىلعو ايراتركسلا نع ةرداصلا
 عت ٠ :طقف ءانثتسالا ليبس ىلعو حماسملا ناعما

 صخت يتلا قئاتولا» يف كلذو :.«جيلخلا لود» ريبعت

 يفو «يسرافلا جيلخلا» حالطصأب لبيقت ال الود

 ايراتركس يف امك لودلا هذه تاموكح عم تاليسارملا

 .«ىرخالا ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممالا

 .ماعلا ريدملا ناويد تاميلعت متخت امكو .هيلعو

 ءادتقا لصاوت نا اهعومجمب ايراتركسلا ىلع بجي»

 تدرو يتلاو ةدحتملا ممالا ةناما يف ةعبتملا ةسرامملا

 .(اصن) «ةركذملا هذه يف

 : ةيلاتلا تاظحالملاب يسفنل حمساو

 يبرعلا قحلا ع وضوم بلص يف انه لخدا ل١

 افارتو ًاخيراتو ادوحو جيلخلل يبرعلا عباطلاو

 هركتبا يذلا حلطصملا دينغتو :انوناقو الودو اناكسو'

 جيلخلا» ينعاو .طئارخلا ف هوعضوو نورمعثتسملا

 دجوتو تادلجم عوضوملا اذه ِق بنتك دقف «يسرافلا

 .ىصخت الو دعت ال ةغماد قئاثو

 اهنم لود ينامث جيلخلا ةقطنم ىف نا يفكيو

 لضم: نل يأ :. ةنيوغ سنع طقف ةدحاوو ةيدرع عبتس
 نيحالطصالا لوح ةينوناقو ةيخيرات ةشقانم يف انه
 امئاو :«يسرافلا جيلخلا» و «يبرعلا جييلخلا»

 ةيلودلا ةموظنملا قاطن يف راج وه ام ىلع زكرأس
 .(اهتالاكوو ةدحتملا ممالا)

 يف ةدايسلا ةبحاص يه لودلا نا مولعملا نم- ؟

 ايراتركسلا ناو .نمالا يسلجم يفو ةدحتملا ممالا

 زيفنتلو اهتمدخل ةعوضوم (نيفظوملا زاهج يا)
 ىعدأو ربكاو مها يه لودلا تارارقف .اهتارارق
 ةيا نع ةرداص تاميلعت ةيا نم اهب مازتلالاو ذيفنتلل

 ,عيمجلا ملعب دو .ةيموكح ةيلود ةمظنم ةئال ةناما

 ممالا تارارق ناب .وكسنويلا ايراتركس ةدايق مهنمو
  ةيقارعلا برحلا لوح نمالا سلجمو ةدحتملا
 ةقطنم» و «جيلخلا» حالطصا لمعتست ةيئاربالا

 ةمزلم ةدحتملا ممالا تارارق تناك اذاف .«جيلخلا

 وبمأ ديسلا ذخأب ال اذاملق ةصصختملا تالاكولل

 يذلا نمالا سلجم نوك يا .رابتعالاب ةقيقحلا هذه

 جيلخلا» حالطصا مدختسي ال :لودلا لك لثمد

 ؟ ,«جيلخلا ةقطنم» وأ «جيلخلا» لب ,«يسرافلا
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 ًاراركتو ارارم دكا دق ماعلا ريدملا ديسلا نا - “٠
 ىلوالا رهشالا ذنمو .ماعلا رمتؤملاو سلجملا ماما
 ةمظنم نع ةلقتسم ةمظنم وكسنوبلا نأب ؛هتبالول

 ةيعيرشتلا اهتائيهو اهقاثيم اهل نأبو ةدحتملا ممآلا
 دكاو ءاشت ام ررقت نا اهدحو اهل يتلا ةيدايقلاو
 ضعب نايرس بلطن انك امدنع اصوصخو .ارارم
 ةنادان صاخلا رارقلاك ,ةدحتملا ممالا تارارق
 ممالا تارارق ناب .وكسنويلا ىلع .ةينويهصلا
 ىلعو وكسنويلا ىلع ةيلا ةروصب يرست ال ةدحتملا

 نم نأشلا اذهب رارق نم دبال امناو ,ىرخالا تالاكولا
 سلجملا نم وا اهسفن ةمظنملل ماعلا رمتؤملا

 ديلقت عابتاب مزلم هناب نآلا لوقي فيكف .يذيفنتلا
 نوكت فيك ؟ ةدحتملا ممالا ايراتركس ف دوجوم قيتع
 ًامكحو ًانوناق ةمزلم ىرخا ايراتركس تاسرامم
 .لودلا تارارقب ةمزتلم ريغ يه امنيب وكسنويلل
 ؛؟ ةدادسلا ةيحاص

 ةدحتملا مالا ةناما ديلقت نأب انضرتفا اذا
 يف درو ام طيضلاب وه يجيلخلا حالطصالا نأشب
 نم تاميلعت مهتدرو لهف .هناويدو وبمأ تاركذم

 ؟ اهسفن ةسرامملا عابتا بوجوب ةدحتملا ممالا

 ؟؟ نذإ ؛ةيلينحلا» هذه اذاملف ..ال عيطلاب

 ريدملا جاردا يف ةدوجوم ةركذمي دهشتسن  ه

 رودص نم مايا دعبو ١586 فصتنم ذنم ماعلا

 فظوم هبتكم ىلا اهعفر ةركذم يهو .ىلوالا هتاميلعت
 تاناعما عش تالاصتالا ءارجاي هوفلك صضتخم

 دقو .اهفقاوم عالطتسال ةدحتملا ممالاو تالاكولا

 هذه لامكتسا لبق ويما ديسلا تاميلعت تردص

 هرما نم ةلجع ىلع «ضعبلا» ناك ثيح تالاصتالا
 ! نمت: ياب .ناريا ةيضرنل

 ©05إ/810/1/655 يلي امك ةمقرم ةركذملا هذه
 .1480 ويلوي / زومت " يف ةخرؤمو

 رمالا نع هتالاصتا ىلا ةركذملا بحاص ريشيو
 .هتمهم جئاتن راظتنا لبق تلزن تاميلعتلا نا فيكو
 نم ماعلا ريدملا بتكم تاميلعت يف درو ام ىلع دريو

 دائاق «يسرافلا جيلخلا» مدختست تامظنملا رثكا نا
 ال انتلصو يتلا ةيوجالا نا, : دحاولا فرحلاب
 وه ام ةركذملا ضرعتستو ..«لوقلا اذه لثمي حمست
 : يلاتلا بيترتلابو تالاكولا ةيقب يف راج

 .دعب ًارارق ذختت مل .ةيلودلا ةحصلا ةمظنم -
 لمعتست ,ةيلودلا ىندملا ناريطلا ةمظنم

 .«جيلخلا ةقطنم» وا «جيلخلا»
 و «جيلخلا» مدحتست ةيلودلا لمعلا ةمظنم

 .«يسرافلا جيلخلا»

 ,«جيلخلا لود» لمعتسي يلودلا ديربلا داحتا -
 .«جيلخلا» قا

 حيلخلا» لمعتست ال ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا -
 ىلا وكسنويلا ايراتركس رظن تتفل دقو «يسرافلا
 ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل ةيميلقالا تيوكلا ةيقافتا»
 تاضوافم دعب ناريا اهيلع تعقو يتلا ؛ثولتلا نم
 مللطصم لمعتست ال ةيقافتالا دذهو .ماوعا

 .«ةقطنملا» ةملك لد «يسرافلا جيلخلا»

 اهقئانو يضف ةدحتملا ممالا ةنامال ةيسنئلاب اما

 .ةفلتخم تالامعتسا

 ماعلا ريدملا بتكم ىلا ةعوفرملا ةركذملا يهتنتو
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 : يلي امب
 ديعت امدنع هناب حضتي .رم ام ىلع ءانب » 

 لوقي ال) عيطتست دق اهناف طئارخلا عبط ايراتركسلا
 طئارخ ٍِق امك «يسرافلا جيلخلا» لامعتسا («بجي»

 ةيقب ف كلذ لعفت ال نا اهيلع نكلو .ةدحتملا ممالا
 نأب ملعي نا ماعلا ريدملا قح نمو ايراتركسلا قئاثو
 تاونس ةدع تقرغتسا ..ةيميلقالا تيوكلا ةيقافتا
 دقو ؛:ةقطنملا» ريبعت ىلا تلصوتو تاضوافملا نم

 .ناريا اهنمو ةينغملا لودلا لك تقفاو

 ةيضقلا هذهل ايلمع الح نأب اوكردت نا دبال 5
 وا ؛ةيبلس لعف دودر ايراتركسلا ٍبيدجت عيطتسي
 ناو .ةييرعلا لودلا ٍبناج نم :ةداحانايخا
 ةبوجا نم انيقلت اميف دوجوم اذهك لحل ساسالا
 زومت " يف خرؤم) ؛..ىرخالا ةينفلا تالاكولا
 .(١أة مه

 نارنا ةرداسم نه رثكا

 ًاسوردمو ًاسوملم ًادينفت ءىراقلا ىري اذكهو
 ىذلا ءاعدالل ادرو :هبتكمو ماعلا ريدملا تاميلعتل
 رئاسو ةدحتملا ممالا ةناما تاسراممل ًاقفو» ددري
 ال تالاكولا هذه نا ذإ .«ةصصختملا تالاكولا

 ةبحاص يه ةلاكو لك ناو .روكذملا ريبعتلا مدختسن

 اهنلا ردصت نا ةدحتملا ممالا ةنامال نكمي الو .اهرارق
 .ىرخا نوؤش يف وا نأشلا اذهب تاميلعت ةيا

 لهاجتو ؟ قئاقحلا هذه لافغا :نذإ .اذاملف
 ف ًارارم اهنع ريبعتلا ىرج يتلا ةيبرعلا رعاشملا
 عوضوملا اذه لثم ريجفت اذاملو ؟ دوفوو تاركذم

 ةئجافم ةروصبو ,يسايسلا دعبلا يذ ,كئاشلا

 بجيو .يفاقث ماعلا اهعياط ةمظنم ىفو )١1564(

 تانساسحلا ةراثا نع ناكمالا دهجح اهداعيا
 ؟ ةيسايسلا
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 عجن ع أ درع يو هك دم :
 مانع هور 2646م

 31د 1 يا مجبل ا
 . همس "ندع ص 0
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 ماعلا ريدملا تاميلعت يف ديدج ال نا حيحص لهو
 هجوتن نحنو ..الك .. !؟ خيراتل ةلصاوم يه امناو

 وا دحاو رارق ىلع انلدب نا كلذ فالخ لوقي نم ىلا

 ريبعت لمحت .وكسنويلا نم ةدحاو ةيمسر ةقيثو
 صرحلا زواجتي ال رمالا نكلو ! «يسرافلا جيلخلا»
 2١486 تاميلعت نا ذا اهترياسمو ناريا ةيضرت ىلع

 لوح نيتيمسر نيتيناريا نيتركذم رثا ىلع تردص
 وكسنوبلل يفاقتلاو يل ودلا عسيباتجلا نا لهف .رمالا

 حضاولا يسايسلا دعبلا يذزايحنالا اذه لثم حيبي
 , ؟ اهدايح ىلع ظفاحت نا بجي ايراتركس بناج نم

 ادحاو ةيزادحنالا ؛ةلماجملا» فقاوم تبقاعت دقل
 ىلا مويلا تلوحت ىتح ١1487/ ذنم اميسالو ًادحاو
 الو .وكسنوبلا ايراتركيسس ةدايق كلسم يف حضاو جهن

 طاشتنلا ىتح الو .كلذ زريب ءينن يا نا دقتعن

 حلاصمف ..! ةثلاتلا ةيالولا» حلاصل دتشملا يناريالا
 ىلع ومست نا بجي يلودلا نواعتلاو لودلا
 دنع ةزيزع تناك امهم ةصاخلا تارابتعالا
 ةلود دض اهتراثإو اندلا ةماقا زوجي الو .اهباحصا

 ةهوبشلملا هتاقالع تتبث اهاياعر نم ًافظوم لقتعت
 قالطا يرجي امنيب )١(, ةييذجالا تارباخملاب
 طاشنلل ؛:نييصخش نيراشتسم» و نيفظومل ةيرحلا
 يمارجالا هماظنو ينيمخ حلاصل ينلعلا يئاعدلا

 رمتؤملا نع ايرانركسلا رتست نا زوجي الو .يناودعلا
 «يىل ود» دهعمل ةيلام تادعاسم حرتقت اهنا عقاو ماعلا

 ةيناريالا ةيركسعلل ةهجاو ريغ دعي مل نارهط يف

 دهعملا» لاح طبضلاب اذهو .جيلخلا لود رئاسو

 نارهط ف دوجوملا «رابكلا ةيما وحم بيلاسال يلودلا
 فصن يلاوحب نوع ىلع وكسنويلا نم لصح يذلاو
 زوجي الو .198“ 8 1١948١ نيب رالود نويلم

 تاروانملا خف يف عقت نا ةيلودلا تايراتركسلل
 ةرظنلا ىلعو .نازتبالاو طغضلا ىلع ةمئاقلا ةيناريالا

 ىقبي نا حصي الو .برحلا عوضومل ةيبيرختلا
 ةوعدلا ىف وكسنويلل يناسنالاو يقالخالا رودلا
 ضفرت ناردا نا درجمل لولشم هبش برخلا ءاهنال
 ! «مالس» ةملك ىتح

 وكسنويلا قاثيم موي لك قرخت ناريا نا
 .يلودلا نوناقلاو ةدحتملا ممالا قاثيمو اهفادهاو
 ,يفاقثلا راوححلاو .ةيبرتلاو ملعلا ميق ديدهنو
 .لهجلاو بصعتلاو باهرالاو ناودعلا ةيار لمحتو
 هذه اذاملف . برحلا نونا يف راغصلا لافطالا قرحتو
 ةيضق الو وكسنوبلا ءىدابم مدخت ال يتلا ةرياسملا
 ؟ لداعلا مالبسلا

 ٍِق قارعلل ءانبلا رودلا ىلا ريسمن نا انخل لهو

 ًاليومتو ةربخ يباجيالا هماهساو وكسنويلا
 ًايراضح ارودو .ًايمالعاو ايونعمو ايسايس ادانساو
 ؟ (قارعلا امهلومي ناتيلود ناتزئاج وكسنويلا يف)
 ماع وكستنويلا ذاقنا يف برعلا رود ىلا ريشن لهو
 ؟ مويلا اهىنافسا يفو ,1 1/6

 ًايخيرات يبرع جيلخلا ناف هلك اذه قوفو
 ةداسسلا اهبا اذامل .اذاملف ...انوناقو ديلاقتو

 ومال" !نومرتحملا

 يف ًافظوم ناكو يقرشلا يناملالا زتلوش دوصقملا )١(
 .انواتوكيسلا

 59 ا 541 واَدآ ؟ ١55 ةفاتغلا -ةييرعلا 'ةعيلطلا



 تكفا | داتسا نييساي رداقلاددع روتكدلا

 ىلع ةليوط ةرتف ذنم صرح .فورعم ثحابو
 هثاحبا ضعيب «ةيبرعلا ةعيلطلا» ديوزت ( 0

 .هتالاقمو

 ةعيلطلا» ةيغرلو :نيساي روتكدلا ةناكمل ًارظنو
 نيركفملا تاماهسال ًاربنم نوكت نا يف ؛ةيبرعلا
 حتفت نا اهّرس دقف .انتما ءانبا نم نيفقثملاو
 نكل .ءاقدصالا لكل اهتحتف امك .هل اهتاحفص
 نيساب روتكدلل ةريخالا ةلاقملا ف تناك ةأحافملا
 ١9/17 طابش ١١ خيرات ١917 ددعلا ىف ةروشنملا
 ملاعلا يف ةيكربمالا ةيركسعلا دعاوقلا : ناونع تحت
 ؟ لهاست ما تالدهست : ثلاثلا

 نيدلارون ىفطصم روتكدلل هكرتن كلذ ليضافت
 هانرشن ام ىلا اندع .كلذ لعفن نا لبق اننكلو .ةيطغ
 روتكدلا ةلاقم عم هانراقو نيسساي رداقلا دبع روتكدلل
 ىفطصم روتكدلا نا اندحوف .نيدلار ون ىفطصم

 دكؤنل :هتلاسر رشن انبجاو نم اندجو كلذل .فح ىلع
 نيساي رداقلا دبع روتكدلا هيف اذعقوا امع انراذتعا

 انصرحو انمازتلا نع رثعنلو .هسفن عقوأو

 .ةيملعلا ةنامالاب نيديدشلا

 مرتحملا داوع فيضان ذاتسالا

 ةيبرعلا ةعيلطلا ةلجم ريرحت سيئر
 دعبو ةبيط ةيحت

 رداصلا ةرقوملا مكتلجم نم ريخالا ددعلا نمضت
 ١9/10 (رياربق) طابش ١5 خيراتب 151 مقرب
 وهو .ةيكريمالا تاديدهنلا نع فالفلل اعوضوم
 ف يمامتها ىلع ذوحتسي نا ايعيبط ناك عوضوم
 فلتخمب فيرعتلل اهلذبا تلز امو اهتلذب دوهج راطا
 ثلاثلا ملاعلا لود ىلع ةيكريمالا ةرطيسلا بناوج
 امو .ةصاخ ةفصد يبرعلا انملاع ىلعو ةماع ةفصد

 ٠  9ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١99 راذآ ؟ /١941

 نعي لاقت لع سرقط عقو تدي .ةاحتنضلا بلقا تدك

 ,ثتلاثلا ملاعلا ُْق ةبكريمالا ةيركسعلا دعاوقلا

 ع وضوملا يف دجتسا ام ىلع فرعتلل هب أدبا نا تبآرف

 عوضوملا اذه نع فلم رشن يل قيس دق هناو ةصاخ

 ٠4 ندعلا «عباسلا حمودلا» ةلجم يف ارهش "١ نذنم

 .1986 (ريوتكا) لوالا نيرشت  خيراتب رداصلا
 روتكدلا وه مكتلجم ىف لاقملا بناك نا كلذ ىلع داز

 بتاك يتامولعم دودح يف وهو .نيساي رداقلا دبع
 .مارتحالا نم ةلاه هب طيبحت ينيطسلف

 .«نفسلا يهتشت ال امي حايبرلا ينأت دق» نهتو

 لابفا ةييخي سحا تأدب ىلوالا روطسلا عمف

 نال نكلو . .ًادددج مدقت ال ةلاقملا نال سيل ..ةيقيقح

 يذلا فلملا نع ًايفرح نوكي داكي ًالقن ةلوقنم ةلاقملا

 مويلا» ةلجم نم هيلا راشملا ددعلا ف ريشنو هتيتك

 اذه عم هنم ةروص قافراي فرشتا يذلاو «عياسلا

 : هنم حضتي يذلاو . باطخلا

 ناونعلا يف ًايئزِح اريبغت ثدحا بتاكلا نأ : لوا

 : ملاعلا يف يكريمالا يركسعلا دوحولا» : نم الدهف :

 ةيركسعلا دعاوقلا» هلعج «؟ لهاست ما تالبهست

 ..«؟ لهاست ما تاليهست : ثلاثلا ملاعلا يف ةيكريمألا

 نيد ةعر وم طقف ارطس ١٠6 ىلاوح ءانثتساب : اناث

 «نيسساب رداقلا دبع روتكدلا «ةلاقم» ىف ةفلتخم نكاما

 نم ةيفرح ةروصب لوقنم ,هتلاقم» يف ءاج ام لك ناف
 تارقفلا ببترت كلذ يف امب اهيلا راشملا يتسارد

 ددكأتلا تامالعو ماهفتسالا تامالعو طقنلاو

 فاضا دق ةقيقحلل  «بتاكلا» ناك ناو .لصاوفلاو

 .نيسوق نيب !!؟؟[اذك] ةملك رخاو نيح نيب
 ًاضيا نيساب رداقلادبع روتكدلا ماق : ًاثلاث

 ..ةيمسا لمح ىلا ةيلعفلا لمجلا ضعب ليوحتدب

 لعجو .ةدحتملا تايالولا ىلا «ةيكريمالا» فاضاو

 ..«جيراوضلا عرز» ل اليدب حيراوصلا «؛بصن»

 و ..يريهامجلا ضفرلاب ءبوعشلا ضفر» لدبتساو
 لا ةحاسلا حيصا «يقيرفالا حرسملا»

 بكتري ام ملاعم يفخي هنا كلذب امهوتم

 روتكدلا هب معذب ام ىلا ًادانتساو : ًاعبار

 يف قحلا هسفن حنم ؛ ةرهش نم نييساب رداقلادبع

 ةدراولا ماقرالا مظعم نال ارظن ماقرالا ضعب ث ثيدحت

 دقف ١984: وا 1١587 دنع فقت تناك يتسارد يف

 نيذه لادبتسا عم ماقرالا ةدايز ةطلس هسفن حنم
 . 11ه ماعب نيماعلا

 يتلا تاداهشتسالا رمت نا ًانكمم نكي مل : اسماخ

 رداقلادبع روتكدلا ىلع ماركلا رم يتسارد ىف تءاج

 ملع لوصا يف ايسرك هسفنل ذختي نا ررقف :نيساي
 يذلا تاداهشتسالا عاجراب ماق ثدح فاست

 عجارم ىلا ةنس ىلع ديزي ام ذنم يتسارد يقف اهتدروا

 لمحت ةيسنرف وا ةبكريما وا ةيزيلجنا وا ةيناملا

 يبرعلا ءيراقلا ماهنا دواحم ,«ثدحا اخيراوت

 فرعيو علطم هناب (هرظن ةهجو نم نذا جذاسلا)
 دعاوق ىلعو ةقدلا ىلع صيرحو ةديدع تاغل
 عيراقلاب فافختسا ماكحالا ىندا ُْق اذهو ..ناشسالا

 .يبرعلا

 عيطتسا ال يلا ةبسنلاب ةاسأملا مجح نا : ًاسداس
 يدل ةيساسالا ةعانقلا نا نإ :تاملكلاب هنع ردغا نا
 ماما قيرطلا ةرانا يبرعلا فقثملا رود نا يه
 يخلا عقاولا يف يه تناك ناو :ملعنت يك بوعشلا

 اياطخ بكتري نا الإ ىبأي ضعبلا نكلو ءانملعت
 .يركفلا سالفالا وا بدجلا سكعت ةلئاه

 انلز ام اذاملو انفلخت اذال فرعن نا ديرن انك اذإ
 كلذ نم اءزح ناف :ءفلختلا اذه زواجت نع نيزجاع
 دقني و فيضيل هنهذ حدقي ال ضعبلا نا ىلا دوعب

 يفتكيو .ءانب راوح ف نورخآلا همدقي ام ىلع قلعيو
 .هسفن ىلا نمرخآلا تاماهسأ بسنب

 يف شيعا ينا نظ دق نيساي روتكدلا لعل .ًاريخاو
 ةلجم ناو ,ءرصم ديعص قامعا يف ةيئان ةيرق

 لوانتم نع ةديعب نوكت فوس .,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 هنع باغو ..هرما فاشتكا يلع بعصي فوسو يدب
 علطم ذنم ترشن يننا  ريبكلا فقتملا وهو
 نم ديدع يف تالاقملاو تاساردلا تارشع تانينامثلا
 ,:عياسلا مويلا» : اهنم ةيبرعلا فحصلاو تالحملا

 و يف زاغلاو لورتبلا» و .هركف» و .«رانملا» و
 .«ةيدنيطسلفلا تاساردلا ةلجمد و «مارهالا»

 2 ةءارقلا نيسحبي ناو دبال اذه بتكي نم

 مارتحا ىلع صرحلاو نيرخآلاب داهشتسالاو
 نوكي لا لضف ناو ىتح ةيبدالاو ةيملعلا مهقوقح

 يهو .اهلمحيب يذلا ةيملعلا ةجردلاب اقويسم هميسا

 نم نيساب رداقلادبع روتكدلا عنمت مل يتلا ةجردلا'

 .ناعم نم هلمحت امل فانم وحن ىلع فرصتلا

 ردصي ددع لوا يف رشنلاو ةطاحالاب مركتلا ءاجر
 يقوقح لماكب يظافتحا عم .ةرقوملا مكتلجم نم
 .ةيبدالاو ةينوناقلا

 ةعيلطللو مكل يتاينماو يتايحت صلاخ عم
 .قيفوتلاب ةيبرعلا

 ةبطع نيدلارون ىفطصم روتكدلا
 را ١
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 ةيمالعا ةيضق لالفتسا لواحت ناريا

 د ييبعسو

 :ناربا دودح ىلع ةيداحتالا ادناملا تناك ول

 ؟ اهيلع ًابرح يللالملا ماظن نشيس له
 هنكل ةشهدلل ًاريثمو ابيرغ ًالؤاست ودبي دق | -

 هذه يناملالا ماعلا يأرلل لغاشلا لغشلا نوكي داكب
 ةيسايسلا ةلمحلا تاروطت عباتي وهو .مايالا
 جمانرب رثإ ترجفت يتلا ةيناريالا ةيساموليدلاو
 نيعوبسا ليبق رخاسلا ينويزفلتلا ليراك

 يدور ةيسنجلا يدنلوهلا ينويزفلتلا مجنلا
 مهفي مل ,نرق عبر ذنم هجمانرب مدقي يذلا ؛ليراك
 ديدهتلا دح تغلب دقو هيلع ةيناريالا ةجضلا ببس
 ريقوت ىلا رفوناه ةنيدم تاطلس رطضا امم .هلايتغأب
 .هترسالو هل ةيئانثتسا ةينما ةبامح

 دقف ٠ ىليش وتوا ناملريلا يف رضخلا ةكرح بئان اما

 ًاناتهبو اروز عرذتت يتلا نارهط ةموكح بلاط
 ةسادس نع» الوا فكت نا ةينيدلا رعاشملاو نيدلاب

 :ناريا ءانبا اهنم يناعي يتلا داهطضالاو ليتقتلا
 ة ,قارعلا ىلع برحلا ةهبج يف مدلا فيزن فقوتو
 ةيرخس نع يمسر راذتعا ميدقت نوب ىلع طرتشت نا
 .«ينيمخ رامدلاو توملا ةيا صخش نم ليراك

 ةطحملا ريدمو ليراك راذتعا نم مغرلا ىلعو
 تردع يذلا فسالاو ٠ /م 8 ةيناملالا ةينويزفلتلا

 تدعباف ؛اهتلمح نارهط تدعص نوب ةموكح هنع

 يف يناملالا يفاقثلا زكرملا تقلغاو ناملا نييسامولبد
 قلغك اهتقسس ىرخا تاءارجا ىلا ةفاضا :نارهط

 نيلربو غروبماه يف ةيناريالا ةيلصنقلا رئاودلا
 .تروفكنارف يف ةيناريالا ةيوجلا طوطخلا بتكمو

 ١5 فداضملا سيمخلا موي قفاحصلا هرمتؤم يفو
 ريفس يرالاس داوج دمحم طلس رياربف / طايش
 تارربسملا ىلع حضافلا ءوضلا نوي ىدل ناريا

 جمانربل هتموكح لالفتسا ءارو ةيفخلاو ةيقيقحلا

 ةييرلل ريبثملاو تفلملا وحنلا اذه ىلع ليراك

 1 ورا نياباراا مخ قاب - 3 1

 [برحلا نم ينامللا فقوملا رفتل

 نوبو ..نارغش نيب سيئاوخلا راوخ
 تاقالبغ يراك عر نيح :لؤاممتلاو
 كلذ عم اهنكل يضاملا تاب وعص لك ناملالا عم انبعش

 ييسايس ناب رعشت ناريا نا .ةياعرلا ىلا جاتحت
 ةديرف ةديحو اهوكرت دق ةيمالعالا اهنزهجاو ايناملا
 «.يقارعلا ناودعلا ماما

 ريربت اعاطتسا ةنكسملا عانطصا الو يكابتلا ال
 يحسسملا راشتسملا ةموكح ىلع ةيناربالا ةلمحلا

 ةضراعملا بازحأو ىوق ىتح تعفد اهنا لب لوك

 يمسرلا فقوملا معد ىلا رضخلا ةكرحو ةدكارتشالا

 ءايتسا نع حوضوي ريبعتلاو .ءراذتعالل ضفارلا

 ةيناردالا زازتيالا تالواحم ءازا يناملالا ماعلا يأرلا
 .ةحوضفملا

 وه ةلمحلا هذه ءارو نم نذا نارا هديرن امو

 ناملالا هاري اذكه .. مهبوعش قحب نيمرجملا زربا : ينيمخ

 ىلع ةيناودعلا اهيرحل يناملالا معدلا نم ديزملا

 يذلا رخاسلا هجمانربو ليراك ودعي الو .قارعلا
 ةيوسنلا سبالملا لبقتسي وهو ينيمخ هيف رهظا
 نوكي نا ناريا ءانباو تانب نم ايادهك ةيلخادلا
 ةيغب نوب ةموكح ىلع طغضلل ةلواحم نم رثكا
 ةريبك ةيرحب عطقي نارهط ديوزرت ىلع اهرابجا
 ثيدحلا ىرح نا قيس ىرخا ةيركسع تادعمو

 يباملآلا ةينحراخلا ريزوو يناجنسفار نبب اهناشي

 ثالث لبق ةيناردالا ةمصاعلل هترايز ءانثا رشنيبغ

 .ًابيرقت تاونس

 ةدديور ردد راو
 ةلحر فقوب نوب ةموكح رارق نا لوقلا نكميو

 خيراوصو داتعلاب ةلمحملا ةيناملالا ةرخابلا ؛لتيرك»
 ٍِق ةيصريقلا ءىناوملا تلصو نا دعي وح ضرا

 ردنب ءانيم هاجتاب يلاغتربلا لابوتيس نم اهقيرط
 ةينقيقحلا بايسالا نم ًادحاو لكشب يناريالا سايع

 ةلمحلا ىذه ُِق دهطختو نارهط تانآ بضخغل

 .نوب ةسايس دض ءاوعشلا

 ةدئاربالا ةموكحلا قو ًاضيا ادكؤم وديدو

 سودوروك ناملالا نيفطتخملا ةقروب حيولتلل
 زازتباو طغض ةليسوك ةيبرغلا توريب يف تيمشو
 يف رثكاف رثكا اهطيروت فدهب نيارلا دالب ىلع
 قارعلا ىلع ةيناودعلا اهبرح عقدتسم

 هشتودوز ايرافاب يف ةيراسيلا فحصلا ىربك
 نا «ةحلاصملا ةحلسا» ناونع تحت تبتك غنوتياس
 يناريالا عازنلا اذه يف رصتنملا وه ينيمخ ال ليراك
 ريثأتلا ىلا ىعست نارهط ةموكح نا تدكاو .يناملالا

 ذنم رشنيغ ةرازو هتنبت يذلا دايحلا فقوم ىلع

 .نارياو قارعلا نيب برحلا عالدنا

 تالواحم ةدشب تدقتنا يتلا فحصلا ةيقب اما

 ريهجت ىلع ةقفاوملا تطبر دقف ةيناريالا زازفنسالا
 فقول اهدادعتسا طورش عم حالسلا تايلطي ناريا

 عوضخلا ةيغم نم ترذحو .قارعلا عم برحلا
 «يمسرلا راذتع الابد ةيلاطملا ةينتاربالا طوغضلل

 مدعو دايحلا فقوم نع يلختلل ريبكلا ناونعلا وهو
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ف اقحال زامحنالا

 ريبخ كلتشيت لاق يمالعا ءاتفتسا ىلع هتباجا يف

 هراقتحا ريثي ام رزبا نا ةيلودلا ةسايسلا يف نوب
 رزاجملا اوبكترا نيذلا نويسايسلا كئلوا يصخشلا
 ىلع مهنا : فاضاو .ةيناسنالاو مهيوعش قحب
 راثا حيرصتلا اذه .ينيمخو نيلاتسو رلته ىلاوتلا
 نم ةلسلس يف تعفدنا يتلا نارهط ةظيفح رخآلا وه
 ريغو ةرسوردملا ريغلا تاوطخلاو تاءارحالا

 دئاوفلا ضعي بلجت نل اهنا ودبي يتلاو :ةبوسحملا
 كلضصا ةفصتملا ةيناربالا ةسايسلل ةبيرقلا
 .يورتلاو ةيؤرلا نادقفو رورغلاو ةسرطغلاب

 ةريبكلاو ةريغصلا رهاوظلا دصر نم دبال كلذ عم
 وا ةلمتحملا هتادجتسمو يناملالا يسايسلا فقوملا يف
 قالطالا ىلع دعبتسملا نم سيل ذإ .البقتسم ةنكمملا
 امل ايجراخ ًءاطغ اهقفار يذلا جسيجضلا اذه نوكب نا

 يذلا اذه نع نالعالل ةمدقم وا سيلاوكلا ف يرجي

 هيلع متكتلا نكمي ال يذلاو .سيلاوكلا يف يرجي
 .اليوط
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 ةيلخادلا ناحالصاا 5 ب اودلا ةسايسلا نيد

 يك رغغالا ركع هنأ ع نوافن

 رشع ةتس ةيتايفوسلا ادفاريلا فلكت اذامل»

 ؟ ًاسلف نيرشع انيزح ةفيحصو ًاسلف

 روحا ًاسلف يقع ةيسمخ عفدن اذدأل باوجحلا 0

 «. ةمجرت
 ةيكارتشالا نادلبلا عيمج ف ةعئاشو ةميدق ةتكن

 ناكامو ًامامت ةئآلا تسكعنا مايالا عمابوروا قرش

 نييدنلويلا طاسوا يف نزحلاب بوشملا مكهتلا ريثب
 ءازا نييكافولسوكيشتلاو نييراغلبلاو نامورلاو
 ذنم ؛نآلا كلذك دعي مل :يضاملا يف ةيبزحلا مهتفاحص
 ةماعزلا شرع فوشتايروغ ليئاخيتم ؤويبَت

 .ةيتايفوسلا
 ىنطاوم نا كلذ ةدئاسلا ةرهاظلا وه رسحتلا

 ربكا ماعلا براقي ام ذنم نونمتي ةيكارتشالا نادلبلا
 ةعيلتما ضارخإل ال .ادفاربلا نع ةمحرشلا نمردق
 ةيفوشتابروغلا تاحورطلا ىلع نيقيقدلا عالطالاو
 ةشعنملا اهتامست قاشنتسال امناو بسحف ةديدجلا

 ًاليوط ًانمز تقلع يتلا لامآلا ءايحاو .فاك قمعب
 .يكارتش نالا ءانبلا بحشم | ىلع

 عبب ماقرا لحست ينلا اهدحو ادفاربلا تسقلا

 امناو يتايفوسلا داحتالا جراخو لخاد ةيسايق

 وا يراغلبلاف .كلذك اقيزاغ ايانروتارخيل ةلجم
 ةيسورلا نقتم يذلا يقرشلا يناملالا وا يدنلوبلا

 نيعوبطملا نيذه نم هتخسن ءانتقا ف حجنيو
 كلذ لك يف ىرهوجلا بيسلاو .بير نود ظوظحم
 ليصافت لقن يف سوململاو ديدشلا رذحلا وه
 ةيرظنلل لماشلا يف وشاي روعلا ييوطخلا

 ام هل رذح وهو .ةيلمعلا اهتاقيبطتو ةيكارتشالا
 يف يسايسلا نمالا سحاوهب لصتي ام ةصاخو .هرربي
 .ايوروا قرش مظن

 وشتايروغلا يدحنلا ريبكاوب عم

 الا ءانبلا ىف ةيديلقتلا تازكترملا

 ٍقارت وشراو فلح نادلب

 ينمالا سجاهلاو
 ,هامجلاو بازحالا لع ةطيسلاو

 تادادقلا سحاش

 زفتسد يذلا ُْق

 يتايفوسلا يكارتش
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 ريمسيد / لوالا نوناك يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» تدتك

 نطولا نم بهت يتلا ديدجتلا حاير نع يب

 رئاس هاجتاب ,يتايفوسلا داحتالا مالا يكارتش
 لاق دقلو .ةيبوروالا ةراقلا قرش ةفيلحلا نادنبلا
 يحالصالا رايتلا» نا نوب يف ًارخؤم فوشتابروغ

 .صاخلا ينطولا هرايخ دلب لكل نا هديكأت نم مغرلا
 ةشوشنادر هقلا ثا

 لودلا تادايق تارايخب انه قلعتت ال ةلكشملا نا

 اميعءيش لك لبقو الوا اماو .وشراو فلح يف ءاضعألا

 طاسوا ْق ةيفوشتايروغلا تاعافشحشالا هتكرح

 لامآ نم ريهامجلاو يطسولا رداكلاو دعاوقلا
 اهباسحو اهتباقر بعصت تاعزنو تاعلطتو

 رهاوظلا هذه ةروطخ ةجرد نا بير الو .اههيجوتو
 توافتت رخآل دلب نم يعامتجالا نمالا نامض ىلع
 ةبلعفلا اهتاعانقو بوعشلا ةبعاوط ىدملاعبت
 لماوع ىلا ةفاضا .ةيمويلا اهتايح يف ققحتملاب

 عونو ,عمتجم لكل يخيراتلا روطتلا رصانعو

 .هنف ةلعافلا ةبحراخلاو ةيلخادلا تاريثاتلا

 نادلبلا عيمج نا لوقلا نكمي ماع هجوبو
 يف وشتابر وغلا طخلا ظفحت الب ديؤت ةيكارتشالا

 وكسوم جهن نا كلذ :ةيلودلا ةسايسلا يف ديدجلا
 حلستلا قابس ةروطخ نم دحلل ةيلاتتملا اهتاردابمو

 وا دودحم ريغ امعد ىقلت .نطنشاو عم يوونلا

 ثتاذلاب ببسلا اذهلو .ةيقريشلا مصاوعلا يف طورشم

 مصاوعلا هذه مالعا لئاسو مامتها بقارملا ظحلب

 امك .مالا ةمصاعلا نع ردصت ةريدكو ةيفص لكي

 ىلع ةيئاعدلا جيورتلا ةسايس سمل ةلوهسب نكمي
 وكسوم تابغري تابسانملا لك فو تايوتسملا لك

 يملاع يوون مداصت نود ةلولمحلا يف ةقداصلا

 جمانردل يا بقاوعلا بوسحم ريغو قاطنلا عساو

 رذح لماعت ..يكسلوزوراب
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 ضرالا ىلع حلستلا قابس فقو يف يتايفوسلا ميعزلا
 .ءاضفلا يف هنيشدت نود ةلوليحلاو

 ديدانلا يغاؤد
 فادهاو لماوع كاردا اريثك بعصلا نم سنل

 ةسايسلا ىف فوشتايروغ طخل قلطملا ديباتلا اذه

 : ىلا انريدقت يف دوعت يهف ةيلودلا

 ىلع يوونلا حجلستلا قابس رارمتسا نا : لوا

 اريطح ًايدحت لكشب ءاضفلا ىلا هلاقتتاو ضرالا

 وا يسايس زييمت نود ءاعمج ةيناسنالا ريصمل
 قرفي ال يوونلا نوتالاف .يعامتجا وا يجولويديا
 رصتنم دوجوب حمسبي الو .يلامسأرو يكارتشا نيب
 .بولغم وا

 هنأش نم فلكملا لاجسلا اذه رارمتسا نا : ًايناث
 - ةيداصتقالا دراوملاو تاقاطلاو تاردقلا قاهرا

 ءانبلا ومن ساسا ريتعت يتلا ةيرشبلاو ةيجاتنالا
 داحتالا ناك اذإو .هتاعمتجم مدقتو يكارتشالا
 يف دسالا ةصح نآلا ىتح لمحت دق يتايفوسلا

 عم ةيوونلا نزاوتلاو عدرلا ةوق نيمآاتو ليومن
 ةقلح ىف لوخدلا نأف .ةيكريمالا ةدحتملا تابيالولا
 لئاه قفاضا قافنا نم هبلطتت امي ءاضفلا ةركسع
 ءافلحلا نم هميدقت بولطملا ةدايز ىنعب امنا

 ةجردرمالا اذه بستكيو .نيدايملا لك يف و ؛نييقرشلا
 ءالؤه تاقاط ةيدودحمل ًارظن ةروطخلا نم ةيئانثتسا
 .ةيداصتقالا ءافلحلا

 نا نع ةيلمعلا ةيرحجتلا تنهرب دقل : اكلاخ

 نيقالمعلا مهافتو رتوتلا حدعو جارفنالا تاقالع

 شماه عيسوت اهنأش نم يكريمالاو يتايفوسلا
 يلامسأر وا يكارتستا دلب لكل ينطولا فرصتلا ةيرح
 هذه ةظحالم اذإ ايبرغ سدلو .ةيلودلا ةيساسسلا ُْق

 تانيعيسلا ِق يل ودلا جارفنالا ءاوحا ْق ةرهاظلا

 ةيسايسلا ةيفينجيربلا ةدايقلا ةيركرم مغر

 ل اال هددت ةهطملنات - م3

 هراسحنا وا شماهلا عسوت نا امك .ةديدشلا
 تاقالعلا عونب يوضعو رشايم لكشب ناطبترم
 سقطلا ةعيبطو .ةدئاسلا ةيتايفوسلا ةيكربمالا

 دسمالو .وكسومو نطنشاو ءامس ىلع نمدهملا يسابسلا

 طمنلا هنع ريعي ىذلا يطارقميدلا لمالل نوكي نا

 تناك امم لضفا ريشان نهارلا يتايفوسلا يدايقلا

 راودا شاعنتنا ىلع فيذنحيري مايا لاخ'ا ةيلع

 .ةيلودلا ةسايسلا ِق ةفيلحلا نادلدلا

 ايكافولسوكيشتو ةيطارقميدلا ايناملا نا ريغ
 مردلت ال ايراغلبو اينامورو ايراختفو ددنلويو

 ةيلودلا ةسانسلا ْق ديدجحلا ٍِق وشتايروغلا طخلاب

 1 .ةيلخادلا ةيسانسلا تاحورط ءازا هتاذ ردقلاب

 اراصتنا ايراغنه اهيف دجت يذلا تقولا يىفف
 ءاقشالا تاداقتنال ضرعت املاط يدلا اهحجهنل

 نا هدنلوب لواحت .يضاملا يف مهتاحيرجتو مهكوكشو
 ةيسايس مهفي يىتايفوسلا داحتالا لعحت

 عللطم دنم تلكس ينذلا ىدنلوبلا عمتجحملا

 .يكارتشالا ركسعملا مومعل ربدكلا ىقلقلا تانينئامثلا

 فقالا توفت
 ايكافولسوكيشت يف كلذك سيل رمالا نا ىلع

 ريبك كالبب بتنك دقف .ةبطارقميدلا ايئاملاو

 يدور» يف يتايفوسلا يعورشلا بزحلا ييجولويديا
 صنلاي هتلقن الاقم «بزحلا ناسلب ةقطانلا ؛«وفارد

 دكا .ةيطارقميدلا ادناملا ْق مكاحلا دحوملا ىناملالا

 امو فوشتاير وغ طخ نبب هباشت كانه سدل» هنا هيف

 ةيكارتشالا ةيوقت ديري فوشتابروغ نا لوقي
 ماع غارب تادَحا اما .يكارتشالا ركسعملا ةدحوو

 قشو يكارتشالا عانبلا بيرخت تفدهتسا اهنآف "

 .«ةفلاحتملا ةيكارتشالا لودلا ةدحو

 ؟ مالكلا اذه هينعب يذلا ام

 راكفالا نم ةعومجم ةمث .سانلا ديعص ىلع
 فوشتابروغ جهن يف ىرت يتلا ةشوشملاو ةماعلا
 تاعلطتو بلاطم ةحصل ًاديبأت يتايفوسلا

 ىسنت ءارآلا هده نكلو . يكاقولس وكرشتلا كيشتيود

 ةرورضلاب قحي ال مالا ةمصاعلل قحي ام نا
 لثمي فوشتابروغ نا ىلا ةفاضا .ةفيلحلا مضاوعلل
 كنشتبي ود امثينب .ةيانعب ًاسوردمو اماكتم ًاجهن

 ةيخيران فورظ فو ةرماغم ةيوفع ةكرح لثمي
 يف اهراشتناو راكفالا هذه دوجو نا ريغ .ةنبابتم

 رابخأب مادلا اهيذغتو يكافولسوكيشتلا عراشلا

 طاسوا يف اينما ًاقلق ريثد امنا وكسومو فوشتايروغ

 ضرف ىلا اهرطضي يذلا رمالا .ةلودلاو بزحلا ةدابق

 تاقيلعتو ءابنا نم رشني ام ىلع اهماكحاو ةباقرلا
 ةزهجا يف فوشتابروغ تاحورط لوح ءارآو
 .مالعالا

 يفف فلتخم رمالاف ةيطارقميدلا ايناملا يف اما
 رداك ماما تاعاس سمخ ءاهز قرغتسا يذلا هباطخ
 يطارقميدلا يناملالا سسئرلا دكا يطسولا بزحلا

 ف رظنلا ةداعا رربي ام دجوي ال هنا ركينوه شيربإ
 ةنانعب زرداو .هدالب ٍْق يكرتشفالا ءاندلا ةيلمع

 ةقالعلاو ةيكارتشالا ةيطارقميدلا تايلضفا
 .ميظنتلاو برحلاو ب بعشلا نبب ةديطولا

 ةدابقلا لماعتت فيك اذإ ريخالا لاؤسلاو
 ىلع لعفلا دودر فالتخا ةرهاظ عم ةتتايفوسلا
 ةيكارتشالا نادلبلا تادايق ىدل ينخادلا اهجهن
 ؟ ةفدلحلا

 ءايتسا ماع هجوي كانه سيل هنا لوقلا نكمب

 ىسيئرلا ببسلا .ةرهاظلا هذه ءازا زراب يتايفوس
 ىوتسمو مجح فوشتايروغ ةدايق كاردا ىلا دوعي
 بارحا توافتم لكشب هلمحت يذلا ينمالا سجاهلا

 ف وكسوم ةحلصم مادعناو ءابوروا قرش لودو
 .اهنع ىنغ يف مه بعاتم ىلا ءاقلحلا ضيرعن

 يتايفوسلا عمتجملا «ةطرقمد» ةسايس نا بيرال
 يه .ةيتايفوسلا ةلودلا لصافم يف تيزلا بصو
 نم جورخلل فوشتابروغ ةدايق ماما ديحولا رايخلا
 ةيلمع اهنا امدنس . ةنهارلا ةحوارملاو دوكرلا ةلاح

 دلب يف .ًاييسن اليوط ًانمز قرغتستو قيبطتلا ةدقعم

 عونلا اذهبو بوعشلاو تايموقلا نم ددعلا اذهب

 .يتايفوسلا داحتالاك ةيلودلا تايلوؤسملا نم

 تاعلطت تناك اذا امع رظنلا ضغيو

 داحتالا دودح زواجتت ةيطارقمبدلا فوشتايروغ

 هذه ريثاتب فارتعالا نم ديال هنآف يتايفوسلا

 نادلبلا ةبقي تارايخ ِق .الجاع ما داحآ تاعلطتلا

 نم ةيلمعلا هذه لاجعتسا نا ريغ .ةيكارتشالا

 تانوكمل ةيرورض ريغ زازفتسا رصانع ديلوت هنأش
 .ةيعامتجالا ءافلحلا

 ,ةيولطملا اهرامث يطعتس اهنا نم ققحتلا لبقو

 تانزاوت بعلت هسفن يتايفوسلا داحتالا يف ىتح
 لخاد كلذكو .:ةيتايفوسلا ةدايقلا لخاد ىوقلا

 رثكالا رودلا .اهتاعمتجمو ةفيلحلا نادلبلا تادايق
 يكارتشالا روطتلا ةغايص يف ليبقتسملا يف امسح

 لخاد ةديدجلا ةيفلاحتلا تاقالعلاو ديدجلا
 .يكارتشالا ركسعملا

 "9 _1940 راذآ ؟_ ١99 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 هم سلال ل سس بسسسم# 7

 | دلاو  طالبنج لامك ناك يتلا ةينظولا ةكرحلاب ْ
 | وزغ ةهجاوم يف .اهسار ىلع  طالبنج ديلو ديلا |

 ناك امف .توريب |
 | ةرصاحملا تاميخملا نيب ديدج فلح مايق نمث ياب !
 ا ةدوع : سوباكلا ىلا دوقم دق كلَذ نال .توريد برغو ا

 | ىلا اهتاكس علطتي يتلا ةنيدملا ىلا ارصتنم تافرع |
 ١ .ةيبهذلا ةبقحلا هنا ىلع هنمز ٠

 قا هلكاشمب رصاحم وهف . نسفنلاب ةقث وا ةوق ةلالد ْ

 . تاميخملا برحل ةحاترم نوكت نا نكمي ال ْ

 نآلا دسا موقي كلذل .نانبل يف يروسلا ماظنلل '

 | لك يفو .اهنع ةباين ةيركسعلا هتالضع ضارعتساب |

 | دق ةلصحملا هذه لثم نكل .ةيذيطسلفلا تامدخملل '

 ١ نيعفادملا تداق اذا ةصاخ . نييروسلا ىلع ادلس دقو

 نايدراغلا

 نانسل يف رماقي دمأ ةناخ
 تسريه ديفيد : ملقب

 ةيدرغلا توربب يف ريخالا عوبسالا ةكرعم

 برحلا ةبادب ذنم اهعون نم فنعالا تناك

 ةهبستلا ىوقلا تعمجت دت دقف .ةيناشللا

 و اب ا ف د دع جتنا

 / نم يبرغلا رطقلل اريبك اديدهت لكشت ينلا «لمأ»

 عنمبل كرحت نا الإ ديسأ سيئرلا نم

 : يبق ديكاتلاب يه فرظلا اذه يف دسأ ةدوع

 | ناك امم ةلزع ديشاو فعضا وهو. :جراحلاو لحادلا

 ١ ماع يف هنلع 155

 : ةداقلا رواج - ًاينانيل هنووع ءاطغ نا

 .ًاضنا كب '

 .ةيبرغلا توريب دودحب مزتلم هنا املاط نوثرتكي |
 | ,نويليئارسالا»

 | وقسم دنا خم» انيش اولوقي مل ناكريمالاو سورلا

 | ديحولا يقيقحلا فيلحلا يه ؛لمأ. .راصتخاب

 | موصخ موقي نا لبق تقو ةلأسم نوكت دق .لاوحالا
 ا .اضيا نيبر وسلا ىلع ضافتنالاب نوريثكلا ؛لمآ»

 در رايتخا ةطحم يه تاميخملا لظت :راظتنالاب

 | دبصإ تاوق موقت نل :ديبكاتلاب .ةيروبسلا اياونلا

 1 | نا ينعب امم .ةيب ودحلا يحاوضلا ولع ةرطيسلاب

 |عيوجتلاو راصحلا لامكتسا يف ةرح :لمأ»

 1 .ةسئاي قرط ىلا تاميخملا نع
 ! ًادياحمو ًاتماص ادب يذلا هللا بزح اضيا كانه

 , يضاملا عويسالا كراعم لالخ م

 ! امبرو . ةرصحخلا ىلع ًاديدج اموجه ناربا هيف دعت |

 تباك يذلا تقولا يف

 ىلا مهعابتاب كلا تابآ عقدب نا ليق تقو ةلاسم تناك

 | عراوش يف نييروسلا دض فوشكم عارص ضوخ
 ّْ .توربب

 ١ روظنملا ىدملا ىلع نيرساخلا لوا .لاح ةبا ىلع

 | نوييتيطمسلا مه .يرؤسملا لوخدلا ةجيت
 .ةينطولا ةكرحلا نم مهتافلحو

 لعفي مل اذإ ةنا كردي نا دسأ ىلع بجي نكل

 أ ةاساملا صوصخي هقنس نم لعف امم «لسصضفأ

 رساخلا وه نوكيسف .ةيناشبللا | ةياهن يف ربكالا
 دق ةينانبللا هترماغم يف ريخالا لصفلا نأل فاطملا
 .آدد

 هتامازتلا مرتحي دسأ

 نيهوك مولاش : ملقب
 ملدا سس

 .ادنيص بونثح ىلا لصين نل يروسلا شيجلا ن :

 ٠ تلمش قيساوسلا نيلقتعملا 3 رس قالطال | كرحتو .ةعمجلا موي ةيروسلا ةلاسرلا 93-

 | لواحي نا نود لاع عافترا ىلع .ةيليئارسإلا»

 تارئاطلا ةقفارت دحإلا حايض 46 ءاوللا

 .ىدالب حيراوص وأ ناريط عاعدتيسسا روكذزملا عاوللا

 | يذلا ديحولا يمسرلا لعفلا در ناك .سدقلا يف
 نا ىلع صخب " نك ايئارسالا. عافدلا ريزو هب ىلدا |

 لوخد ىلع ةيترتملا فورظلا ةسارد ددصي ليشارسا»

 قيرطلا ىلع هراشتناو توريب ىلا يروسلا شيجلا :

 ١ نلف له .اقلق :ودبن ال :ن ويليتارسالا١ ءاربخلا
 3 يل 5 نو . ل تأسس 2 .٠

 دق دسأ سيئرلا نا ديكأات دح ىلا بهذ دق حهضعب هنش ناغير دلانور يكربمالا دريظني ةنراقملل

 .تبيغ ناردا ةدحضف ْ :يقانوللا قخنولا ْق رشا ةرم | قالزنالاب رماغقي يروسلا شيجلا ناو اطخ بكترا

 لجا نمو .همون نم يتايفوسسلا عمتجملا ظاقبإ | 2و قضم وري مهو ١ لخدتلا ىلا :ترطسضا اممو قش نا قورن
 ناثدنالا |! ةداعال ةلماش ةطخ ساسا ىلع هداصتقا ثيدحت |

 ميعّرلا تاردايم نم ًاقالطنا |[ يب وديبار راماتيإ روس ورجل أ زكرم نم شتيفونيبار راماتيإ روسفوربلا اما
 هتلمح عفد فوشتابروغ عيطتسي دح يا ىلا | يباجيا بيرقلا ىدملا ىلع يروسلا لخدتلا نا

 ١ ةمظحم وه فدهلا نا امد .«ليئاربسال» ةبيسنلاب ْ

 رقتعيف بينا لت ةعماج ْق ةيجيتارتسالا تابساردلا

 .ةينيطسلقلا ريرحتلا

 | نم بارتقالاب يروسلا شيجلل حفسن نلاننا فرعت |
 | يف تارئاطلل ةداضصملا هختراوص رشن وا اندودح

 .اهلحاس ىلع قا «توردب
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 + لم١

 قيرط يلا يروسلا 59عاوللا هةجتيرزا لبق

 1  ةينرويسلا هموكحلا تماق . .توريش ب قسمد :

 ٠ْ غالباب  ةدحتملا ٍتابآلولا ةطساؤوب 1

 .اهدض هجوم ريغ” يذكسعلا اهلخدت نا: دارس ٌْ

 ١ امك .بونجلا يف
 ةيسابس ةيصخشو لامعا لجرو فقتمو نافف :

 فوشتابروغ ليئاخيم لاق .يتايفوسلا |
 هلك ملاغلا نا لب ءاآدحا يذؤت نل اندالباريوطت يف ]

 فوشي روق
 ًائيش كانه نا ةقيقح ىلع ميتعتلا نكميال

 : اهتم ةريثك |[
 د دمج نوال سعد هدو تكتل دج دم هو ةجتاوووج#» جس هوا جم اونا 11 تب 111
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 | كلذ ىلع تارشؤملاو .وكسوم يف ثدحي امهم

 | قوقح عم ديدجلا فوشتابيروغ لفعل

 ىضاملا ريمسيد / لوالا نوناك ىف ادب يذلا :ناسنالا

 قشنملا حارس قالطاب يتايفوسلا ميعزلا ماق امدنع
 .ريثوب انيلإ هفجورو فوراخار هيردنا

 رداند / ىناثلا نوناك ىف هاقلا ىذلا باطخلا

 لا اهئاضعأي بزحلل ةيزكرملا ةنجللا عامتجا ءانثا
 مدعو يموكحلا نداسفلل هيف ضرعت يدلا و7

 راطا يف ةيطارقمتد تاناختنا ىلا ايعاد ةءافكلا

 ةينتايفوسلا ةموكحلا ترقا .هسسفن تقولا ىف .برحلا

 تاكرشلل هيف حمست ليثم هل قبسي مل ًانوناق
 عم ةكرتشم عيراشم يف لوخدلاب ةيتايفوسلا

 ةيلمع ردكا نيالمركلا ادب .طقف نيعويبسأ ذنم

 يبعاو دلا

 دنع فقوتت نل ةبحالصالا فوشتانر وغ ةلمح

 مها يىررحمب هعامتجا ءانثا حرص دقف .دحلا اذه

 يضاملا عوبسالا يف ةيتايفوسلا تالجملاو فحصلا |
 هوانتتسا زوجي اال مكاحلا يسايبسلا بتكملا ىتح هنا ا

 .ءانبلا حلا نم

 وعدت ةيصلا لك ىلع لتاقن يذلا ,امود كرحتملا

 هب هتقحلا يذلا رسمتسملا ررضلا بيسي لوزهعملا

 لجا نم هدهج لواحي فوشتابروغ ليئاخيم نا

 هسفن حرطب يذلا يسيئرلا لاؤسلا نا ريغ .ءاننلا

 ١ وه ةريخالا يناحفوسلا مد

 ةضراعم ةراثاب ةفزاحملا نود نم ةيحالصالا

 نكمي ةيطارقميد ىوق قالطا وا بزحلا يف نيظفاحملا
 ؛ يتايفوسلا عمتجملا رارقتسا عزعزت نا اهل | سئشرلا نا :ليئارسا» ردقت .ىرخا ةيحان نم

 ١ كانه دعب حل نإو: ىتح هتامازتلا مرتحمسمس دسأ

 رمحلا طوطخلا ددحب يميسير قافنا

 1 0 قيسشمد نا» . 1 برح تآدب نيبح لاحلا ناك
 ادلب 6٠١ ىلا نومتعيب :

 داقلا يذلا فاطخلا نم ءزج مها لعلو

 ٠ ىلاوح مض يذلا ءاقللا ف  فوشنتايروغ

 ةرورضي قلعتملا كلذ وه -

 عمدجملا ُِق ؛ةعساو ةيطارقمبد تاءارحا» تاادحتا

 انتيغر نا»

 0س دوج د اا طق
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 .«كلذ ءارح نم ديقفتسيس 1

 لقففلا دودر ضعي ىلاانه ةراشالا ردحت ٠

 دقو .فوشتابروغ تاهجون ىلع ةيبرغلا ةيبوروالا '
 ثيح لاجملا اذه يف زربالا يه ةيبرغلا ايناملا تناك |

 دئاقلا باطخ نم ةيروف ةخسن فالآ 4 عيزوت مت |!
 .رابخالا رّدصت يذلا يتايفوسلا

 سامحلاب لبقتست مل فوشتابروغ تاردابم نا '

 اهنا ترعش ينلا ةيطارقوربدلا فوفص ْق كهسفن

 .قدا ةيساحمو ربكا ةيلاعف لحا نم هتاءادنب ةددهم

 نمالا تاوقو بزحلا ةدايق يف ةظفاحملا رصانعلا اما
 | حاريس قالطا ةصق نم اهضاعتما فخت ملف

 معدب يذلا دهالا عاطقلا ناك اميرو

 | ىف باتكلا نم ةعومجمي هعامتجا ءانثا فوشتابروغ

 مك ليخت نوعيطتست ال. يضاملا وينوي/ناريزح |
 يف اوسا ئرخا لكاشم تلجاو ًاحاحلا رثكالا | هذه ديري نم سانلا نم .مكتدعاسمل ةجاحب نحن |

 | ةدايقلا ف دجوي نكل .اهب ملحب نم ..تارييغتلا

 | ضعب نم مرحت الثل رييغتلا ديرت ال ةيرادا ةقبط
 | نآلا عمتجملا نا .اهيلع تلصح يتلا تازايتمالا
 ؟لعفيس نم .نحن كلذ معدن مل اذاف .رييغتلل جضان
 ؟ةيحال )5# 5 نوكيس ىتمف .نآلا كلذ نكي مل ناو

 عيفصلا سوقو دم
 كسف تريور : ملقب

 امك رومالا ريست مل اذإ نييروسلا ةداقلا

 يف الامش اهعفادم

 . حيفصلا تويب وحن اهعفادم هجوتو |
 نويفلسلا دده نيح .سليارطو دامح ةركاذلا ٍِق ١

 ؤ ُِق ةصاخلا دسآ تاوف مهتقحسف يرويسلا ماظنلا

 تاوقلا يه هذه .ةمحر نود نمو دقحب نيتنيدملا |

 | سوق اهمضن يتلا ةيسيئرلا ةضراعملا ةهجاوم (

 | يريلاغ ىتح راطملا نم دتمملا ريبكلا حيفصلا '!

 | توريب نيب رضخالا طخلا روبع ةطقن دنع ناعمس

 .ةيقرشلاو ةيبرغلا
 ظ نمكت ناكسلاب ةظتكملاو ةريقفلا قطانملا هذه ف |

 | : نانبل يف ةيلبقتسملا ةيروس لكاشم روذب
 ؛ةنجاربلا جرب ف نوينيطسلفلا نويتادفلا

 | يذلا ,هللا بزح. .ةموزهملا ءلمأ.ايشيليمو |
 | يتلا ةيبرغ ةنيهر ١١5 لا ةيبلاغو .هتوق دعاصتت

 - 14140717 63017 هاذ 6-5

 ٠ [ ةدلخ قيرط ىلع فقت نا كيلع .نوهتشي |
 نم فص فقد ثيح ةيبرغلا توريب ىلا ةيدؤملا |
 تاهوف هجوت يتلا 55- تزارط نم ةلتاقملا تابابدلا |
 ةنجاربلا جربو ملسلا يح هاجتا يف |
 ه4 - ت تابابد لعفت كلذك ةيبونجلا ةيحاضلا يف |

 توريب راطم جردم نم برقلاب اهناكم ذخأت يتلا |

' 
 .ةدكريمالا ةيسسائرلا اهريصم زجعا

 ظ يف ةسوردملا نييروسلا دونجلا راشتنا ةقيرط نا

 | ينيمخلا روص اولديتساو .ىوقالا بتاكملا وحن
 «؛ةيروسو نانيل سيئر» مسنبملا دسأ ظفاح روصب
 !نورخاسلا قلعي امك

 | تاوقلا نال : ةنيدملا ىلا نويروسلا لخد اذامل

 , | توريب ىلع رطيستس اهنأب نولمآأي اوناك يتلا
 | | يمدقتلا بزحلا تاوق تماق نيح تراهنا دق ةيبرغلا

 ْ : .عقاوملا مظعم نم ,لمأ» درطب يكارتشالا ١

 ا | عفد دق «لمأ» دامسف نا وه كلذ نم رطخالا نا ريغ ]|
 | لكشي يذلا ؛هللا بزح» وحن علطتلل بايشلا فالآ

 تامدخملا ٍِق ديسأ ودع عم اتماص افلاحت إ

 ْ .ةينيطسلفلا ريرحتلا || مهل لاق نيذلا نيفقثملا عاطق فوشتايروغ
 / بلع وحن ةبوصملا عفادملا تاهوف تماق ًايرظن

 ةيروس لكاشم لزعب تورييب بونج يف حيفضلا :

 ةديدج لاتق ةهبج لكشتت ثيح ينانبللا بونجلا
 .ةعيبشلاو ةنسل ١ نيب

 | توريب يف اهتادحو تللحت نقف ءاهسفن «لمأ» اما
 اهرحش :بونحلا ْق .عراوشلا لاتق ْق تمزه ثيح !

 : ..هللا برح» ب اوقحتليل اهوحلسم |
 | رثكالا يبه ةيروس فيلح عبطلاب ءلمأ١ و |
 | «ليئارسا» و ةيروسو .«ليئارسا» رظن يف ,ةعاط» '
 ْ ةدع فادها ىلع نايقتلت |[

 | ىف اهتدالو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لمكتست |

 ل ناديرب ال نافرطلا
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 ْ هذه قيقحت يف ٠ «لمآ ١ امهدعاست نا نالمادو .نانبل ]

 .فادهالا

 | يف ةيواساملا مهترماقم اوأدب نييروسلا نكل
 | اهب مايقلا عطست مل ةمهمب مهشيج نيمزلم توريب |
 | اذهل .مهسفنا مه اهيف امي مهتقبس ةيركسع ةوق ةبا |
 يفصيس شيج هنا .اضيغب مهلالتحا نوكيس |

 . مهيدي هر ىلا ىعسي ردك عد ا سوؤر ىف رودي يذلا ام مهفت نا لجا نم ١ اسحا ةراثتنتسا ىلا امم رثكا 50 ويح ع ٍ " :

 نم رميس مك : نولؤاستي مهبناج نم نوينانبللا |
 جمانرب ةير وسلا تارياخملا أدبت نا لبق تقؤولا
 | دريس فدكو ؟ ةييرغلا توريس ِق اهنادعا تالايتغا

 ؛ مهيلع ةديازتملا طوغضلا ىلع ءادعالا

 متت نا بجي ةضياقم عبطلاه كانه

 | نييديرغلا ىرسالا ضعب هللا برح» مدق اذاف
 | نويروسلا ىقييس «مهررحت» نا لجا نم ةيروسل

 | فيخت يتلا نييفلسلا ةوق يهني نل كلذ نكل
 تذغ دق ناريا عم نواعتلاب اهنا حيحص .ةيروس
 ةنداعم ةيساسب عياتب نآلا ةهةنكل :«هنئا بزح؛»

 : اهل ادددهت ةيروس هردنعت امم :برغلاو «لبتاريسال»

 .نانيل يف اهئافلحلو
 ١ الو .دعي هتنت مل توربب ىلع ةكرعملا ناف .اذكهو

 ا اوناك امك .نآلا مش نيذلا نيينيطسلفلا حافك ىهتنا

 | برعلا مهناوخا ضعب عم لاتتقالاب نيلغشنم .امئاد

 | ملف .ًايفارغج نانبل مض ديرت ال ةيروس نا
 ! نا امك .هيلع اهنيناوق وا اهتلمع ضرف لواحت

 نئاشهرلا

 دق نانبل يف اهل قيدص ينطو فلاحت قلخل اهدوهج
 | نوكتس .لبقتسملا يفو :نمز ذنم .نايسنلا هاوط
 براقتلا نم رثكا مدلاب ةموكحم اهتافلاحت

 .يجولويديالا
 | ديس ظفاح ريصم نوكيسف ةبيروس تلشف اذإ

 |  حجرالا ىلع  مداقلا راصعالا ناف كلذل .افورعم
١ 

 نويبيرت دلاريش

 ةركاذلا هنوخت ناغير
 ْ ةدكريمالا ةرادالا ُِق نيلوؤسملا دحا لوقي

 | سيئرلا نا ءروات» ةنجلب ةلص مهل نمم
 | قفاو ناك نا ركذتي ال ناغير دلانور يكريمألا

 | ماع رحاوا ِق ناريال ةحلسا ةنحش لوا ىلع امدقم

 | دوجو مدعو .ناغير حوضو مدع ناك كلذل . 65
 | قيرط نع ةحلسالا نحش ءانثا ًالعف ثدح امي ةقيثو
 | لعجيس ١5850. سطسغا / بآ يف ءليئارسا»

 | .يعوضوم مكح ىلا لوصولا ماما ًادودسم قيرطلا
 | لوا ىلع ةيئدبم ةقفاوم ناغير سيئرلا ىطعا له

 ؟ ال وا ةحلسا ةنحش
 | ريبك ناغير دلانود نيب فالخلا عوضوم وه اذه

 دحا نيلرافكم تربورو ءضيبالا تيبلا يفظوم
 ١ ةحلسالا ةردايم ْق ةسسيئرلا راودالا باحصا

 .فالخلا لحتس يذلا «روات» ةنحل نكلو .ةيناربالا

 دلانود ةظفاحم ريرقت يف ًايسيئر الماع نوكتس
 | ىف هل رود نع فشكلاو .هتلاقا وا هبصنم ىلع ناغير
 .ةيرس تاطاشن ىلع ةدطغتلا

 | تيبلل اجرحم ةنجللا ريرقت نوكي نا عقوتي
 | ربكا» ةديدج قاروا نع باقنلا فشكي ناو ضيبالا
 ناميل ديسلا ريبعت دح ىلع ..نآلا ىتح فرع امم
 | نع ةقثدنملا قيقحتلا ةنجلل يسيئرلا راشتسملا
 | يف نولوؤسم ماق دقف .يكريمالا خويشلا سلجم
 | ريغ ليصافتب روات ةنجل ديوزتب ةيكريمالا ةرادالا
 | ةقفص نع فشكلا تلت يتلا مايالا لوح ةفورعم
 ١ لوقبي ذإ .يضاملا ريمفون / يناثلا نيرشت يف ةحلسالا

 ىقلت دق نافير ديسلا نا نولوؤسملا ءالؤه
 ١ نمز لوح .ةقيقد ريغ انايحاو .ةلماك ريغ تامولعم

 ا .ةحلسالا ةردامم

 | هذه تناك اذإ ام ةفرعم بعصلا نم لظب
 ١ ضعي أطخ ىلع ةيطغتلا ىلا فدهت تاداهشلا

 .سيئرلا ةيامحل .ةطاسبب اهنا ما نيلوؤسملا
 تامولعم ىلا ًادانتسا لوقي نيلوؤسملا دحاف

 | ةيضق قيثوتي حمسي مل ناغير نا روات ةنجل
 تاقفص لوا يف هرود يطغي نا لجا نم ةحلسالا

 | سيئرلا نا نم ةدكاتم ةنجللا . دمعتم لكشب ةحلسا

 | نم دكأتلا مهملا نم نكل .ةحلسالا نحش ىلع قفاو دق

 ! ١520 /؟/؟١ .اهدعب ما ةقفصلا لبق تمت ةقفاوملا نا

 ١ ١م رازآ ؟_ ١55 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا
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 ةيكالهتسا علس ليومتل تهجو يبرعلا نطولا راطقا لغم ل ةيجراخا ضورقلا
 "لورسملا نعل ىتافلا ضل ردن ريب عيت عورم

 هوس وخ . دققا## جف ةقققند ند زرمونج قنا سل ا ا

 ةرقحل ةيساسالا ةمسلا تناك اذإ

 يساسا لماعك طفذلا رود ز ورب تانيعيسلا | ©

 ْق ةيداصتقالا تاريسغتلل يسير كرحمو 2

 رواجن ىددا نود لوقلا 0 ا ةفطنملا

 ةدقحلا ةزيمملا ةمسنلا يه نإ ةييرعلا نانا ىلع

 .تانينامثلا

 ىلع قحتسملا يجراخلا نيدلا نا فورعملا نمف
 رايلم فلأ ىلاوح غبلي لكك ثلاثلا ملاعلا نادلب
 ١6١ يلاوح هنم ةيبرعلا نادلبلا بيصن ناكو .رالود
 نكي مل هنا عم كلذو . ١15/5 ماغ ةياهن ف رالود رايلم
 .1978 ماع ةياهن يف رالود رايلم ه٠ نم رثكا رواجتي
 نم رثكا ىلا يجراحلا نيدلا مجح ةدايز يدعي امم

 نا تاقرافملا نمو .طقف تاوذس تس لالخ نيفعضلا

 يف ءاج يجراخلا ضارتقالا مجح يف عافترالا اذه
 نم ةيبرعلا تادئاعلا هيف تديازت يذلا تقولا
 .ةريدك ةدابز طفنلا تارداص

 هذه ثلث نم رثكا نا ظحالي رخآ ديعص ىلعو

 رداسصمل ةقحتسم (يىلامحالا نم /5”7”) ضورفلا

 ًافاحجا رثكا رداصملا هذهو .ةصاخلا ضارقالا
 .ىرخالا رداصملا نم اهتعيبطو اهظورش يف املظو
 مجحو ةدئافلا تايبوتسم فالتخال ةحيئتن كلذو

 ىنعب ام وهو .كلذ ىلا امو دادسلا تارتفو طاسقالا
 ءابعا تغلب دقف .ضورقلا ءبدع ةدايز ةياهنلا يف
 ىلا (دئاوفلاو طاسقالا) ةيبرعلا انتقطنم يف اهتامدخ
 جتانلا نم /8 نم رثكا يا .رالود رايلم "١ نم رثكا

 .لكك ةدبرغلا ةقطنملل ىلامحالا ىلحملا
 طقف ةيبرع نادلب ةثالث نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 اهنويد لصنت (برغم لاو رئازجلاو رصم يه)
 ضورقلا عومجم نم 5٠/ نم رثكا ىلا ةيجراخلا
 لمح. ام اذهو (رالود رابلم 76 يأ) لكك ةيبرعلا
 ضعبلا ةيلاطمو .ةنويد ةلودج ةداعا ىلع اهضعب
 ىلاتلابو .ةيلاحلا ةرتفلا يف ةلودجلا ةداعاب رخآلا
 ةعاسلا ثيدح «سيراب ىيدان» نع ثددحلا حيضا

 19409 ناذآ 393-5 :ددعلا--:ةيبرعلا ةفيلطلا . ”*

 ةةسرسهمس هه ةيصصت يسد ووجع نجس 83 ١» قف. كاف يونس ل 7

 جحنلالا يلع زب اب
 ةمزالا هذه فق اهرود ةديدع لماوع تيعل دقو

 ةبيبرعلا راطقالا تاسسايس ديعص ىلع ءاوس

 نادلبلا تاسايسو .يل ودلا ددعصلا ىلع وا ةيلخادلا

 لماوعلا هذه سأر ىلع يتأيو .ةمدقتملا ةيلامسأرلا
 ذنم طفنلا قوس اهدهشت ىتلا تاروطتلا ًاعيمج
 مجن ام ةصاخو :نآلا ىتح تانيعبسلا فصتنم
 ىدل طفنلا ريدصت دئاوع مجح يف ديازت نم اهنع
 نم اهيدل رفوت ام ىدا دقف .ةيجيلخلا راطقالا ضعب
 ةيخذب ةيكالهتسا طامنا ينبت ىلا ةيلام دئاوع

 اهتردق عم لاوحالا نم لاح يأب بسانت ال ةيفرتو
 يف ىدا امم .اهبف ىداصتقالا ومنلا ةيلمع ةعبسو

 .بلطلا اذه ةيبلتل داريتسالا نم ديزملا ىلا ةداهذلا

 نادلبلا ىلع ةقحتسملا ةنجراخلا ضورقلا نا انه نم

 وا ةيساسا داوم داريتسال هجوت مل ةيبرعلا
 لب .يموقلا داصتقالا ةردق زيزعتل ةيراصتتسا

 كلذ ٠ ,ينرغلا عمتجملا ىلع ةيتقم حش ارش تاحاخ

 ةراشالا اند ردجت انهو .مظعالا داوبسلا باسح ىلع

 زواحت ١ ةرا» ماع يسبرعلا كالهتسالا مجح نا ىلا

 ترم يذلا يملاعلا ءاسكلا ىدا ىرخا ةهج نمو

 روهدت ىلا ةقباسلا ةرتفلا لالخ ةيلودلا قاوسالا هب
 اهردصت يذلا ةيسابسالا علسلا نم ديدعلا راعبسا

 ثبيح .ليق نم اهلا لصت مل دودح ىلا نادلبلا هذه

 ةيساسالا علسلا راعيسال سابقلا مقرلا طبه

 رمتؤل ًاقفو :ةيلودلا قوبسلا ِق (طغنلا ءانثتساب)

 ّق 710 ةدسنب ةنمئخلاو ةراجتلل ةدحتملا حمالا

 عم اذه .19 و 87 يماع لالخ اببرقت ١

 نطقلا لثم ةبعانصلا لبضاحملا راعشا روهدت

 اهناذ ةرخغلا يف واكاكلاو نبلاو ينادوسلا لوفلاو

 نم تادراولا راعسا همف تعفترا ىدذلا تقولا ٍّق اذه

 نطلا رعس عفترا يذلا حمقلا لثم ةيسيئرلا علسلا

 قيقدلاو (تارالود ١ 1 ىلإ ارالود 1 نمز هم

 (نطلل ارالود 581 ىىللا ًارالود ١م5 نمز رخحافلا

 (ارالود 15 ىلا ارالود / نم) ةيمانشلا ةرذلاو

 ..(نطلل ًارالود ه١ 4 ىلا آرالود )574"١ نم سدعلاو

 تادراولا ةروتاف عافترا كلذ ىلع بترد دقو . حبلا

 ةدابزد رالود نوبلب "١ ىلاوح ىلا ةيبرعلا ةيناذغلا

 ًادنرقت /15 ىلا لصتل ةئونس
 ادب ةيبرعلا نادلبلا دحت مل روهدتلا .اذه ءازاو

 ةنضغتل يجراخلا ضارتقالا رداضم ىلا ءوجللا نم

 - تارداصلا) ةيجراخلا دراوملا ةوجف يف زجعلا

 ةدئاسلا ةيلودلا فورظلا تمهاس دقو (تادراولا

 كلذو .ضارتقالا ةيلمع ليهست يف ةرتفلا هذه لالخ

 ُِق ةيلودلا ةندقنلا ةلويمسلا مجح ءوض ُِق

 ديازتو .طفنلا راعسا حبيحصت بقع .تاندعيسلا

 4٠٠ ىلا رالود رابلم 58٠١ نم ةلويسلا هذه مجح

 ,ةهج نم ضارتقالا يف طارفالا ىلع عجش امم .رايلم
 نم ديزملا بلط ىلع مادقالا ىلع نا دليلا هذه عجشضو

 كلذ ىلع دعاس دقو .ئرحا ةهج نم ضورقلا هذش

 ةحجيتن عضولا اذهل ةدلودلا قوبسلا ٌوبهَت اضنيا

 نادلبلا تدايس ىتلا دوكرلاو دابسكلا ةحومل

 .رامثتسالا ىلع بلطلا ضافخناو ,ةيلامسأرلا

 يذلا روصتلا عضولا اذه ةدايز يف مهاس اممو

 راطقالا يف مكحلا ىلع نيمئاقلا ضعب ىدل ادئاس ناك

 مجح يف ةدايزلا نا ذإ .ضارتقالا ةيمهاب ةيبرعلا
 ادعاسم الماع دعت هذه رظحلا ةهحو نم  نؤميدلا

 لخدلل ًايفاضا ًاردصم لكشت يهف ,عمتجملا يف ومنلل
 .يداصتقالا ومنلا ةلجع عفد يف دعاس

 كردن ضارتقالا ج دامدزا راثا سردن امدنعو

 ومشنلا تايلمع رثعت ىلا ةياهنلا يف تدااهنا

 .ةدلودلا قويسلا 3 جامدنالا نم ددزمو ,يداصتقالا

 36 وحول نداقللا# خ1 ىلثات -



 ةيلاحلا طورشلا ىلا ساسالا ىف كلذ مجريو

 .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم يتلاو ضارتقالل
 ىلا ةيكالهتسا علس ريدصتب ةضرقملا نادلبلا كسمت

 داصتقالا طير دمعت وا .ةيرامثتسالا علسلا بناج
 ةعلسلا ديروت يف ؤطابتلا وا :ةيراجتلا اهحلاصمب
 للقيام وهو (راعسالا عفرل ةعيرذ كلذ ذاختا ةيغي)

 قيقحت يف اهتيلاعفو ضورقلا هذه ةيمها نم اريثك
 .ةدوبسشنملا ةيداصتقالا ةسايسلا

 ةمدخ تالدعم ديازت هثدحب امع ًالضف اذهو
 ديازتو ةدئافلا راعسا عافترال ةجيتنك) نيدلا
 ةيندقتلا تاطاتحالا ُْق فازنتسا نم (ضورقلا

 الو :ىلحملا راخدالا ىلع ةردقلا فاعضاو .ةيلودلا
 يىداصتقالا ومنلا ىلع ةيبلس راثا نم كلذل ام ىفخي

 .لكك
 نم جورخلا ةيفيك نع لؤاستلا ناك انه نم

 لؤاستلا وهو ؟ هذه ةيجراخلا ةنادتسالا قزام
 ةصاخو .تانينامثلا ذنم ةوقب احورطم حبصا يذلا

 ذا دنس نع اهزجع كيسكملا تنلعا امنيح . 19/7 ماع

 اذه ناكو .اهيلع ةقحتسملا ةبجراخلا .ضورقلا
 عيمجلا تظقيا يتلا ةرارشلا ةباثمب نالعالا
 ىلع ال .عضولا ةروطخ ىلع (نينئادو نينيدم)

 ,سسحف ةنئادلا نادليلاو ةنيدملا نادلبلا ىوتسم

 .لكك ينودلا يدقنلا ماظنلا ديغص ىلع كلذك امئاو
 ءاهنوند دادبس نع ةنيدملا تاموكحلا فقوت ينعي ذإ

 .اهسالفاو ةنئادلا كونبلا فقوت ؛ اساسا ةيراجتلا

 دق لاعفالا دودر نم ةلسلس ىلا ىدؤب هرودب اذهو

 .ةنئادلا نادلبلا ىف فرصملا ماظنلا رايهنا ىلا ىدؤت
 جورخلل ةديدع تالواحم ترج كلذ لكل ةجيتنو

 يف ؛يلودلا دقنلا قودنص» ربع كلذو قزأملا اذه نم
 ءاربخ لشف ببسيو  نكلو .ىلوالا ةلحرملا
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 ؟ اههجاوي نم اكريمأ طورش : ركيب سميج

 ,ةنيدملا نادلبلا تالكشم ةعيبط مهفت يف قودنصلا

 لشف :نيفرظلا نيد حلاصملا فالتخال ةجيتنو

 قزام نم نادلبلا هذهب جورخلا يف قودنصلا
 ىلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا عفد ام وهو .اهنويد
 ناسل ىلع كلذو .ةلكشملا هذه لحل ةردابمب مايقلا

 يف نلغا امدنع «ركيب سميج» اهتنازخ ريزو
 ريوتكا يف نييلودلا كنبلاو دقنلا قودنص تاعامتجا
 هتيمست ىلع حلطصا  عورشمب مدقتلا نع ١ مه

 رواخيف ثالث ىلع اساسا موقيو .ءركيب عوزتشم»
 :. يه ةيسيئر

 اللاب ةنيدملا نادلبلا دهعت ةرورض : ًالوا
 حرملا ةنلكتهلا تاحالصالا قييبطتي

 ميسو ومنلا ةيلمع عفدل ًاساسا ةهجوملاو
 ,ةقلطم ةيداصتقا ةيلاربمل راطا ف كلذو .اهيف

 قوسلا ىوقو صاخلا ماطقلل ىوقا ةعفد ءاطعاو

 .ةيساسا ةفصب ةيجراخلا ةراجتلا ريرحتو
 ليومتلا كونبو يلودلا كنبلا موقي نا : ايناث

 ةلقثملا نادلبلا ضارقا ةدايزي ىرخالا ةيئامنالا
 ثالثلا تاونسلا لالخ 5٠/ لداعي امب نويدلاب
 . (ًاييرقت رالود رايلم ٠١ يلاوحب يا) ةمداقلا

 نيرشع ميدقتب ةيراجتلا كونبلا موقت نا : اثلات
 دقو .اهسفن ةرتفلا لالخ نادلبلا كلتل رالود رابيلم

 ةرشع سمخ ةينويدم رثكالا نادليلا ةمئاق تمض

 .اليوزنف ,كيسكملا .ليزاربلا :نيتنجرالا» يه ةلود
 ,ياوغوروا .ايبمولوك .روداوكا ءيليشت .وريب
 .نيبلفلا ؛ايريجين .برغملا .جاعلا لحاس ..ايفيلوب
 .ءايفالسوغوي

 ىلع ًاساسا زكري هنا عورشملا اذه ىلع ظحاليو
 ةيسنلا ةيراجتلا اهنويد لكشت يتلا نادلبلا
 انه نمو .ةيجراخلا اهضورق مجح يق ةبلاغلا
 ةعفترملا ةيئويدملا تاذ نادلبلا نم ديدعلا ينثتسا

 زكري عورشملا اذه نا امك .اهريغو رصم لثم ىرخالا
 اهمظعم يف يهو ةينيتاللا اكريما نادلب ى اع اسابسا

 ماظنك رخاب وا لكشي  ةيلاربللا ىثيتت نادلب

 رودتو ةيكريمالا ةسايسلاب طيترت داصتقالل هجوم

 0 راهحظيف
 يد - ؛ركيد» عورشم ةهيشبي رخا ديعص ىلعو

 ءاردخ اهي بلاطي ىنلا جالصألا تاسايس هرهوج
 ةياهلا يف اهلستف ينعي ام وهو .يل ودلا دقدلا .قودنص
 رابتعالا نيعب ذخأب ال ذإ .ةمزالا هذه نم جورخلاب
 راعساو ةدئاسسلا ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا

 يف ةنيدملا نادلبلا ةبغر اريخاو ,ضؤرقلا ىلع ةدئافلا
 تاجاحلا عايشال ىلحاد يداصتقا ومن قيدقحت

 عمتجملا ْق ومنلا ةلجع ريسستلو ةيلخادلا

 يذلا ةديدجلا ضورقلا مجح نا نع كيهان
 قيقحتل ايذاهن يفكت نل ع ورشملا اذه اهيلع يوطني
 ةيداصتقالا تاسايسلا ىف ةودشنملا فادهالا
 1 .ةحرتقملا

 'دنددملا ةطخ
 ىلا ةراشالا ردجتف ةنيدملا نادلبلا ديعص ولع اما

 ةلواحم ىف قيسالا تناك ةينيتاللا اكريما نادلب نا
 قيرط نع .ةلكشملا هذهل يعامج لح داجياو ةسارد
 هذه تدقع دقف كلذلو .اهنيب اميف يميلقالا قيسنتلا
 ةساردد ةصاخلا تارمتؤملا نم ديدعلا ةعومجملا
 دقع يذلا «ةنجاطرق» رمدؤم اهمها ناك ةلكشملا هذه

 تنوم» رمتؤم مث ,.1484 ناريزح يف ؛ايبمولوك» يف
 دقو . ١ ةروه لوالا نوناك يف ىاوغورؤا ِق ”ؤودديف

 .ةيلوالا ءيدابملا نم ةعومحمب نادلبلا هذه تجرخ

 ةشقانم دنع :نايسحلاب اهذخا بجحاولا نم تأر

 ةيمنتلا رود لامها مدع اهمهاو .ةيجراخلا ضورقلا
 امهيناثو .ةعومجملا نادلب لخاد اهئادحا بولطملا
 ةيسايس ةلاسمك نويدلا ةلأسم ىلا رظنلا متي نا
 ىلع رصتقي ينف يداصتقا عوضومك ال انتئانسا

 .(نآلا عقاولا وه امك) ةتحب ةيداصتقا لماوع
 هتبعل يذلا رودلا ىلا رظنلا ةروريض امهثلاتو
 مدعو ةمزالا هذه دايدزا ْق ةيجراخلا لماوعلا

 .اهدحو ةيلخادلا لماوعلا ىلع زيكرتلا
 ةروطخ نم مغرلا ىلعو- يبرعلا ديعصلا ىلع اما

 لحم نآلا ىتح نكت مل ةكلشملا هذه ناف  عضولا
 ىلع وا :كرتشملا يبرعلا لمعلا ديعض ىلع مامتهالا
 تامظنملاو ةيبرعلا لودلا ةعماج تايسسسؤم ديعص

 انلافغا مدع عم كلذو .اهل ةعياتلا ةيداصتقالا

 دارفا اهن ماق يتلا ةيدرفلا تاداهتجالا نم انلدلقت

 لاجملا اذه يف بلطي ام لك .ةنيعم تاهج وا نونيعم
 راطا يف برعلا نييداصتقالاو نيركفملا دوهج ديحوت
 ةيفيكل لماك روصت عضو ةلواحمل ةيعامج ةسارد
 اذه نا كشالو .ةمزالا هذه نم جورحلاو لمعلا

 دعاسب ىذلا .:يبرعلا دقنلا قودنصي» طونم رودلا

 لضفا ىلع لوصحلاو دوهجلا ديحوت يف اريثك
 يساسالا فدهلا عم ضراعتب ال امي ةنكمملا طورشلا

 .ةلقتسملا ةيبرعلا ةيمنتلا قيقحت وهو .دوشتنملا
 .كرتشم يعامج لمع ربع كا ىتانب نل يذلا رمالا

 يلابجلا حاتفلادبع
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 تانالا لعداشيرخب

 ةدبسبول عروش ركرب
 ا 0 ا ل ا |رفوللا تحل نم 0-0

 نييسنرفلا نيسدنهملا دلخب رودي نكي مل
 ناعضي امهو ونايب وزنرو زرجور دراشتير

 ميس موا حو ويدعو تاميمصتلا |[:

 ربكا مادقا تحت بدع ف بحس لسن ل

 ىلع ريهشلا رفوللا فحتم وهو .يبوروا فحتم
 .٠ دل. تت

 ,يقاقت عمجم وا فحتمل يسدنه ميمصت برغا هنا

 ةيخيراتلا ةميقلاب يحوت يتلا ةدمعالا نع ًاضوعف
 يقاقتلا وديبموب عمجم يف ىرن .ةيرامعملا ةسدنهلل
 تاناوطسا .فيرغ زارط نم ىرخا ةدمعا ءاذه

 ديدحلا نم طباورب ضعبب اهضعب ةطوبرم ةيديدح

 «جراخلاو لخادلا نم ديدحلا نم لماك ءانب ءاضيا

 ةذمعالا لدب بيبانا

 ١41 راذآ 5 - 155 ددعلا - ةيبرغلا ةعيلطلا_

 ةعانص وا بلصلل عنصم وا لمعم هناب يحوي

 ١ همود يفاقث زكرم هنأب ادبا يحوي الو :تارايسلا

 ملعلا يبلاط نع ًالضف بوصو بدح لك نم حاوسلا
 .ةفرعم لاو

 ناك :؛قبسالا يسنرفلا سيئرلا وديبموي جروج
 دلخي نا دارا هنا ىلا ةجرد ىلا ثيدحلا نفلاب امرغم

 نويسنرفلا هنومسي يذلا زكرملا اذهب هدهعو همسا
 هدلخي ام ءانيد نيسدنهملا نيذه ىلا دهعف هرويوب»

 نوكيلو .ةيبدالاو ةينفلا ةثادحلل ازكرم نوكيل
 لقيا جرب ىلا فاضني سيراب ةنيدم ملاعم نم ًاملعم
 لبح ةمق ىلع سردقالا بلقلا ةسينكو رفوللا فحتمو

 سيراب يف جرب ىلعا سانربنوملا جربو رترامنوم
 لك صيصخت مت قباوط ةدع زكرملا اذه يف ةمث
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 .ةئاملاب 0 لولا نس تالخاذلا

 نمف رخا ىلا قباط نم فلتخي ىفاقث ضرغل دحاو
 نونفلا فحتم ىلا (ةيبنجا ةغل 40) تاغللا عمجم

 ضراعملا تالاص ةيزكرملا ةبتكملا نمو :ةثيدحلا
 دنع ينورتكلالا دادعلاو اذه لك :ةددعتملاو ىرسكلا

 .راوزلا ماقرا ليجست نع لكي ال زكرملا لخدم
 رواجتت روبوب قياوط نم قياط لك ةحاسم

 قياطف . ايلك اهنم ةدافتسالا تمق ٠ اعيرم ًارتم ١

 ةيئادادلل رخاو ةييبنقكتلل ًافحتم مضي فحاتملا

 وساكيبو لاغاشل عبارو ةيلايروسلل ثلاثو
 نمو ؛مهاوسو وريم ناوخو تسنرا سكامو سيتامو
 :ىلعالا نم سيراب ةيؤر ريخالا قباطلا حيتي مث
 زكرملا ةحاسو .اهتابانب حوطسو ةنيدملا ءاشحا

 ةاوبنل يفك اردت ىلا لوحكت يتلا نيرصعلا

 ظ .ةئيدم اما | .نوييلمأ 7 8 ةدحاولا نشل يف زفوتلا

 :؛ تروم ددالا يل

 7 كلو 3 ةئالاب 8 ناكل نع

 ظ فلس ؟ازكرملا ناؤز معا طستتوتم قا

 و ”1:ةبلطلا نمو ةثاملاب أ, ه لامعلا نمو ةثاملاب ١1
 ةناملاي ؟ , ه ىررخا "تانئف نمو ةكاملاد

 3 عوفجم نم ةئالابأ 39 0 راوالاب ةديبلف, ايل

 15 ةكنب نميقتأهلاج 15 و يحاوضلا ناكتس نم الاب

 طقف نداغملاو ديدحلا نم ممجم

 - 1[ تا ولا ح11 مودات 9

 ا 79-5

 مههاوفاو مهتاثر نم رانلا يخفانو نيجرهملاو
 يفزاعو نيدرشملاو نيذاحشلاو هوجولا يماسرو
 دياهلا ةقيرط ىلع .نييسايسلا ءابطخلاو ىقيسوملا
 .ةيندنللا كرام

 ةدفاذت نامدح
 ةيرود ٠٠٠١ و باتك فلأ ٠ زكرملا ةيتكم ماوق
 يف مهو .زكرملا داور ةمدخ يف اهلك ةيملعو ةيسنرف

030 
 0 دهب

1 5-5 

 ا

 نيسدنهملا دلخ يف رودي ناكو .بابشلا نم ةيبلاغلا
 دحاولا مويلا يف زواجتي نل زكرملا راوز ددع نا

 يذلا ينورتكلالا دادعلا نا ريغ .رئاز فالآ ةعبس
 زواحجتد ًامقر لجسي حيصا نيلخادلا يصحي

 مامالا كلن نع الضف ,شاز فلا ندررشعو ةسمخلا

 فيىصلا مايا ,نيلخادلا ةيبسن اهنف دنشت ينلا

 ,سيراب راوزو نييسنرفلا نم .,ةيمسرلا لطعلاو
 ماما ةليوط ريباوط لكش ىلع نولخادلا مظتني ثيح
 . مهل مكسنت ةصرف راظتناب لوخدلا باوبا

 .يقاقثلا زكرملا اذهبي هسفن دلخ وديبموب جروج
 زكرملا راوز علاطت يتلا ىلوالا ةروصلا ناف كلذلو
 لوالا قياطلا يف فقسلا نم ىلدتت يتلا هتروص يه
 ىلا يدؤت يتلا ةينورتكلالا ملالسلا نع ًاديعب سيل
 بيسلا وه .اذه نوكي اميرو ,ىرخالا قباوطلا
 اوسنارف :يلاحلا يسنرفلا سيئرلاب ادح يذلا
 لمحي يفاقث زكرمب رخآلا وه هسفن دلخيل :نارتيم
 ىربكلا ةحاسلا يف ريبك يجاجَر مره ءانب وهو .همسا
 ربكا دحا دي ىلع :رفوللا فحتم ةحنجا طسوتت يتلا
 .نييديصلا نيسديهملا

 صاقتنالل تاوعد يسنرفلا عراسلا يف لازت ام ةمث
 ةراجحلل لخدال يذلا يديدحلا لمعلا اذه ةميق نم

 «,ىرخالا ةيفاقثلا تاعمحجملا لك فالخ ىلع ,هئانب يف

 رع ةصاخو نييسنرفلا نم اريثك نال كلذ

 ونت يتلا ةيلامجلا ةيسدنهلا ةروصلا هيف نوريال
 2 لييس ىلع رفوللاك ةلئامم فحاتم وا زكارم يف

 ماما نآلا نوفقي نيذلاف :ءالؤه تلذخ ماقرالا نا ريغ

 نم اريثك لقا مه رفوللا فحتم يف اًزدلانوملا ةمايستيا

 ركرم يف لوخدلا تاباوب ىلع نومحارتي نيذلا كئلوا
 .قاقثلا وديبموب جروج

 اذه ءاشنا ىلع تاونس رشع ىركذ رمت نآلا
 دجتت امك هتيمها نع ثيدحلا ددجتيو .روبوبلا
 ريثكلا بلق ريبكلا ئفاقثلا لمعملا اذه ؛هدض تاوعدلا
 ,ةيسنرفلا ةيفاقثلا ةينبلا لخاد تانزاوتلا نم
 ىلا نوعدي نمم باجتسا نم هل باجتساف
 نولازي ام نيذلا كئلؤوا هضراعو .ثيدحنلا

 تالحملاو فحصلا ضعب نا ىتح هوضراعب

 الو هتاطاشن عطاقت .رارمتساب هعطاقت ةظفاحملا
 ! هل ةروص رشن ضفرت لب ؛اهنع بتكت

 لخكسو موي رثإ موي هتميق دادزتو تاونس رشع

 نيذلا سانلا نم ةديدج ًافالآ ينورتكلالا دادعلا
 نفلا نم دزونك ىلع مهنويع نوحتفيو .هنومؤي
 يف لمأتلاو رظنلا ةعتم مهل رفوي رفوللاف ..ثيدحلا
 رفويف ىديدحلا لمعملا اذه اما .,ةيكيسالكلا نونفغلا

 لك لامعاو .ةثادحلا فحتم يه ىرخا ةعتم مهل
 .ندرصاعملا نيناثفلا

 هحاتتفا ناك 903١/ا/ ماع نم ؛رياربف :طابدش ” يف

 جروج زكرم» مسا تحت ةرم لوال يريهامجلا
 هراوز ددع غلب دقو :ةفاقثلاو نفلل ينطولا وقدديموب

 نييالم ةتس (ارهش ١١ ةدملوز هحاتتفا ةنس لالخ

 رثكا قحاللا ماعلا لالخ هراوز ددع ناك نيح يف ًارماز

 نم انويلم ؟؟ ؟ : هؤانب فلك دقو .نييالم ةينامث نم

 .ةيسنرفلا تاكنرفلا

 مساج ليضمف
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 ظل

 همس طعس عا77 كسور جاسجرورا دمعت

 . لاحرلا كف نع يفنالإ مامن
 .لحارلا ريبكلا يقارعلا نانفلا

 هلامعاو هتايح نوكتس «لاخرلا دلاخ

 لمعلا يرجي يىليجست مليف روحم ةينفلا
 لبق نم ةيقارعلا ةماعلا يف ايلا

 ..كاحبرلا» ناوئع لجحيس

 ىقيسوملا هل عضو دقو 06

 اذه خيرات نع ةينف ةداهش لكشيو
 نم ةعومجم رحنا ئذلا ريبكلا نانفلا

 ةينفلا باصنالاو ةيتخنلا لايغالا
 ىذلا لوهحجملا يدنجلا بصن اهزريا

 ا دادغب ملاعم نم العم لكس

 يلوا نائفلا ناثح نفد مت تيحو

 دلاخلا بصنلا اذه ا ْنِم الزين

 امج مواسم ااا

 نأ ةعلا يف ةسصعلا تاياكملا
 نيدلازوع نوستكدسلا تفلت نم

 تناوئعي تاتك دادغب َّق ردصضص ليعامسا

 ةسارد  نادوسلا ىف ةيبعشلا ضصصقلا»

 رادع تاهضلوو ةباكقلا ةينق ف
 . ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 اهعون نم ىلوالا ىه ةساردلا هذه
 تاياكحلل ةسنلاب آل :ةييرعلا ةعللا ف
 ةنسقلاب لي «يسحم ةتئاذوسللا ةيبعشلا
 راطقا ىف ةيبعشلا تاياكحلل

 ةساردلا هذه لواحتو .يبرعلا نطولا

 ىه ىلوالا .نيتبوعص زواجتت نا
 ةيناثلاو . مئالملا جهمملا رايتخا ةبوعص
 يتلا ةيرظنلا ةيملعلا سسالا ديدحن يه

 هذه تااليضفت اهيلا كنت أ نكمي

 . . ماعلا اهراطا يف ةساردلا
 0 ما و 0

 جيرالا تافاسلا نارها
 ةديدخلا قافآلا راد نعو .توريب د فق

 ةديدح ةيصصفق ةعومج ارخؤم ترذبج

 تحن يملاسلا بيبا( يسنوتلا بتاكلل

 .«عيرالا تاغاسلا ةأرفا» ناونع

 ماوق يه ةريضق ةضق ةرشع سمخ
 دعب يتأت يتلا ةيصصقلا ةعومجملا هذه

 «رجاهملا لجرلا ندم» ىلوالا هتعومجم

 تاو رشع لبق ىملاسلا اهردصا يتلا
 . سئوت يف باتكلل ةيبرعلا رادلا نع
 م تروج ووو وم نو 0 0

 سبراي يف ةديب رقم أهتم
 يذلا يبرعلا مليفلل سماخلا ناجرهملا

 ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ايونس

 :ليرما يقاس 1 ؟ لأ ١ قع رش

 .ةكرب نب ليهسل ديو ديسفلا

 .يزاتلا دمحمل نشبت مزها 2

 زيزعلادبعل رومتلا جضنت امدنع ا
 . يناضمرلا

 .ولخ ليبنل يدوقنقلا 8
 ةرادا هتنلعا اي .فورعملا نمو

 ماعلا اذه ناجرهم نا .اقباس ناجرهملا

 يزاين مالفال اضورع نمضتيس

 دنه ةيرصملا ةنانفلل اميركتو ىفطصم
 تسر

 هية ت7 و قا

 مدلل ةطراخ .. جلاش رهاخلا دمع
 لبق لتف يذلا سرافلا» هيناويد دعب

 ةظحللا لخاد» و 2.198٠ «ةزرابملا

 رعاشلا ردنصا 71 حالا (ةمساحلا

 نم : حلاص رضانلادبع ىنيطسلفلا
 ثلاثلا هناويد ةلتحملا ضرالا لخاد
 نع (حرفلل ةطراخ» ناونع لمحي يذلا

 . سدقلاب ةفرع راد

 رشن نا قبس ؛ةدسيصق نورشع
 تاحفص ىلع اهنم اضعب رعاشلا

 اهنيوانع نمو .4ةيبرعلا ةعيلطلا»
 قريلل تورتبل .لبقملا نزلا  تاءوبن
 .ديدحتلل ةلباق ة ةروص ٠ .قتفلا رامقالل

 ةميدق ايجولو رود ,ةحتاف أرقي. قش اعلا

 اميينف ب.اهروشو".ليهصلا هاج
 يذلا 0 اذه ىوتمحح لكشت

 .حايد مي رك ينيطسلفلا نائفلا هفاللغ

 تو رحب ادهش 5 رغاتشلا هادهأو

 بوثلا يف ءاضيبلا ةطقنلا .اهتاسرفو
 . (دوسالا

 ةطراخ) هناونع ناويدلا نالو

 ةلوقمب هل مدقي رعانشلا ناف (حرفلل
 مرقلل انش .دقلز مقلي توق: سوبارو
 يفو . حرفلا لجا نم لاضنلا انضخو

 . (تومنذ حرفلا ليبس



 م

 تاراحألا كهف
 لاكشا نم لكش فالا ةعنرا

 مصلا اهمدختسي ىتلا تاراشالا

 عع اوبس سف يخل مهني مكبلاو
 لوا اهمضيس ؛.صضعبلا مهضعب
 .ياهغنش يف نآلا هدادعا متي .سوماق
 ةيهعن يدقاف ل ناد ةكرتشم ةغل اخبشنل

 . عمسلاو قطنلا

 ىلع لمتشيس سوماقلا اذه جبنم
 ةضاخلا تاراشالا ىلع ةعسوم اباب 8
 ميقلاو ةعانصلاو ةراحتلاو ةلئاعلاب

 مادختسالا تاذ تارابعلاو ةيعاتجالا

 هبيوبت ةقيرط يف فلتخيسو 0-2

 «نابايلاو ايلاطياو كر شك ع

 ٠١ نيطخ ةكرفم ىلع اني .
 ةماقا برعلا نيخرؤملا داحا ررق

 رورم ةيسانمل نيطح ةكرعم نع ةودن
 . اهثودح ىلع ماع ةئاينامث

 ةنحل ليكشت داحتالا رارق يف ءاجو
 ناندع .د .. لقاع هيبن .د : ةداسلا نم

 ديحوتل .ثعش يفوش .د «تيخبلا
 مدقت نا ىلع ةودنلل طيطختلاو دوهحجلا

 عوبسالا لبق اهريرقت ةنجللا هذه
 01 الا سرام لا معتم

 د علو 300 01 ا 0 0 حت 0

 ازا ناطجمل ةريصت ضصن
 يبنرفلا رعاشلا ؛«نوغارا يول

 ؛اّرلإ نونجي» بقلب فو رعملاو لحارلا

 نم ةعومجم ىلع ًاريخا نيثحابلا دحا رثغ
 اهرب نأ نود تاي. ىف اهقك صصق
 . تاتك ىف

 يذلا زيور راودا ىسنرفلا ثحابلا

 6 اهردصا صصقلا هذه ىلع رثع

 نع عافدلا» ناولنع لمح تاتك

 راميلاغ راد نع ردصو (ىهانشتماللا

 نا ىلا ةراشالا ردجتو .ةيسنرفلا
 ةظوفحم تناك صصقلا هذه تاطوطخم

 ا هيل م

 . قراجطنل ديدج ضرفم
 نانفلل ديدحلا ضرعملا ةقاطب لمحت

 ةديصف يروجب جروج يرصملا
 يتلا يزاجح ىطعملادبع دمحا رعاشلا
 مهفل 0 دكت دم لكشتل . هنغ اهتك

 . لائفلا اذه ملاع

 ةرسم ير ملاغ . ماين ضرغخملا

 رهش نم عبارلا نم ةرتفلل سيرابب
 . ناسين نم عباسلا ىتخو سرام .ءناذا
 نم ةعومجم يروح هيف مدقيو .لي ربا
 .ةديدجلا ةيليكشتلا هلامعا
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 طوبؤلوو - ةثولجم 2 نررنع بي اذلولام 1" تاجك اشعاع

 ص رعملا قصلم

 لسلحلا سرف
 ناك نانجرها ةديدجلا ةرودبلا ل

 عقيم ٠ مقرا يبولنج اك ةميدع

 جرم برعلا سرعز مليف ضرع

 ايشيم ىنيطسلفلا يئانيسلا

 اسجل 9

 مالفالا ضورع ةداغ قفارت يتلا ةيناحلا

 ةيمسرلا ةقباسملا ىف ةكراشملا

 هدهاشم ريوصت مت «ليلخلا سرع ١)

 ةينيطسلفلا ضرالاب ليلحلا ةقطنم يف

 ىلا اديدج ةفيلخ فيضي هيفو هةلتحملا

 تا ناديم يف هتريسم

 . مييطنلا 3 صصق

 ينؤيطصلا نابكلا م

 ناونع تحن ةيصصق ةعومجم مايا لبق
 ةمواقمل اهصصق لك تسرك «؛له»

 يتابو .ينويهصلا نايكلا عم عيبطتلا
 يبدا لمغ.ق عوضوملا اذه سيركت
 يذلا بتاكلا اذه نم ةزيمتم ةهابتنا

 تقاوم :.هتازقاا نم ريك لبق ضفرد
 صضرا نطوتسي يذلا نايكلا عم عيبطتلا
 . ةيب رعلا نيطسلف

 باتك رادضال نآلا لير ,مىح لعتس

 هيفو / يبشتملا بيطلا يبأ قاروأ) رخا

 انعفاو ىلع هتاطاقسا عم يخيرات دصر

 رم ىلا نيلعملا مودسفل , نهاردلا
 . .يديشحالا واكل دولا

 فأل جالا
 ثدحا  ةيدقن تاسارد رخآلا هجولا

 ردصض ب رطقو كومربلا ىّيعماحب داتكسالا

 باتكلا مضي .ةحودلا يف ةفاقثلا راد نع
 تاعوضومل ةيدقن ةسارد ةريشع ىدحا

 بدالاو بدالاو ةغللاو دقنلا ف ةملتخي

 راطالا : تاتكلا تاعوضوم نم . نراقملا

 دقنلا ُِق ةيعادبالا هتفسلفو يرعشلا

 ُِق ظفاحو يفوش ريشا .ميدقلا يبرعلا

 يف رقفلا ةرهاظ روص نم .ناقوط ميهاربا

 رخآلا هجولا .يرجه لا يناثلا نرقلا رعش
 روتكدلا: راثآ ةلسلس يف رشع كثلاثلا وه

 ةيدقن بتك نيب عزوتت يهو راكب
 بتكو ةميدق صوصن قيقحمو تاساردو

 , همجح مم
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 بالا دل ودا ةرقاقلا ضرعمب ارد 1 مايعلاب ةيسلولا بدأ

 17و وسمو ووو ساو ا

 (ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارم / ةرهاقلا

 ةيعونلا تاودتثلا راطا ىف

 ةرهاقلا ضرعمل ةبحاضملا هلي
 تاتكلل رشع عساتلا يلودلا

 / رياثي ا نم ةرتفلا يف ميقأ يذلا

 ءطابش ا " ىتحو يناثلا نوناك

 بدأ) نع هب ريهام جلا ةودقلا هله تناك

 : اهيف ثدحت ىتلا (رصم يف ةهاكفلا

 .يوانشلا نومأمو .ءيندعسلا دومح

 روتكدلا نع الضف بالج بيليفو
 : هلوقب اهمدق يذلا ناحرس ريمس

 امامت ةديدج ةودنلا هذه .

 : نمنع هسفن عيستولا كي : ناو

 ةيمسر ةودن مظنن ةرم لوال نحنف

 عورف نم م اها عرفلا اذه ةشقانمل

 3000 بدأ) اندنع بدالا

 مكهتلاو ةمكحلاب ءقملا ةقاسلا

 . ةفسلفلاو

 دومحم رخاسلا بتاكلا ثدحن مث

 : الئثاق ىندعسلا

 ىتيمي ىلع اناو نآلا سلجا ..
 رصم يف ةيرخسلا ةذتاسا نم ريبك ذاتسا

 ركذاو .يوانشلا نومأم يذاتسا وه

 /١9481 راذآ ؟- ١55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا - 5

 نيعبرا نم رثكا ذنم هفرعا يننا نآلا
 باش انأو ةيلا تبهد اهللتح اةبتيِس

 ساأري ناك يتلا ةلجملا رقم يف ريغص

 ةلجم يهو تقولا كلذ يف اهريرحت

 ةينمأ نآلا عجرتساو .(صنو ةملك)

 ردصا نا يهو يرسمع لاوط ىنتمزال
 .نكمأ مل نكلو . ديدج نم ةلجملا هذه

 يف ترهظ ةلجب دجعأو ١ تاك نيل

 نع ةرابع اهنم رطس لك ناك دقل .رصم
 درع اه داس لك . ةصاصر

 مغل نع ةرابع ةروص لكو .ةلبنق

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف رجفني
 21955 ةئس 3 رصم ُْق ةينفلاو
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 يوانشلا نومأم عم اهيف تلمعو

 ةيرهش ةأافاكم تيضاقتو تححنو

 ال هنا تدكأتو .تاهشج ؟ اهزدق

 يف رخآ ًاناسنإ ناسنا عضي نا نكمي
 هل حتفي طقف . ةفاحصلاو نفلا لاجم

 يرجيل قيرطلا هل دهمي وا ء(ةكسلا)
 م رخآ ديب ذخأي ادحا نا وا .قلطني وا

 نومأم نآكو . هدحو ريسلا ىلع دعب وقي

 اذه اوبعل نيدلا مه هليجو يوانشلا

 نم ركداو .ليجلو يل ةبسنلاب رودلا

 يوانشلا لماك موحرملا : ليجلا اذه

 . ةدوح مساسقو .يواححلا ايركزو

 دير دعا ةقلاعلا سن جعلتك
 ةيادب يف مهو نييوهوملا نم نيئدبا

 لماك رظنم نآلا ىتح ركذاو . مهتايح

 1 نيرخاسلا مطعا نم ناكو يوانشلا

 ةناطب هلوحو ىشمي ناك امدنع .رضم

 نيذلا نيبوهوملا نم راغصلا نابشلا نم

 ميلحلا دبع ٠ سي ردا فسوي :

 , مئاغ يحستف .يدمح غيلب . ظناح

 تارشعو . ظفاح حالص ؛داؤف نسح

 يفكي ناكف .نيبوهوملا نم تارشعو
 باشلا اذه نا يوانشلا لماك سحي نا

 هيطعيو همدقيو هنضتحي ىتح بوهوم
 . قلطنيل ةصرفلا

 ليخي نآلا هشيعن يذلا ن نمارلا فو

 دق ةرهاظلا هذه يا كولسلا اذه نا ىلإ

 دحا ىننا فرتعا ايصخيش انأو . تفتخا

 ةايحلا عاقيا نال رمالا اذه ف نيرصقملا

 لعجف ةعرس دادزاو ادج ابعص حبص

 ةمقل ءارو تقولا لاوط ثيهلي ناسنالا

 ريغلا ةمدخ ىلع ادبا ردقي الو شيعلا

 . هللا هجول

 اذه ةدوع لبقتسملا دهشي نا ىنمتاو

 رابكلا ةدتاسالا وج ..ميدقلا وحلا

 نيدعاولا نابشلا نونضتحي نيذلا
 . نيبوهوملاو

 اهالخ نم تدرا ةمدقم هذه امومع

 انا هيف ترهظ يذلا وحلا مكل فصا نأ

 امامت لدبتو وحلا اذه ربغت فيكو ٍليجو

 .نآلا

 ةيرخلا غير
 رصم نا ررقا نا عيطتسا ًامومعو

 ىلا نادلبلاو تاعمتخملا بصخا نم

 هب رجح نع ثدي قدعسلا

 يهاكفلا بداالا نم نوللا اذه تزرفا

 اضيا ناك ناو ءرخاسلا سدآللا وا

 نوحشمو ءىلم مي دذقلا وسلا تبداالا

 يل انأو . نفلاو الا نم عونلا اذهب

 رم ىلع يبرعلا بدالا نأ وهو يأر
 نم نوللا اذبع نوحشمو ءىلم هروصع

 ىلا تاقلعلت نأ ىروصا لي .بدالا

 ُْق ةبعكلا راسا ىلع قلعت تناك

 نا ىئرا ءرعشلا ةمق اهرابتعاب ةيلهاجلا

 بداالا وا رخاسلا بدالا نيف ايش اهيف

 . كحاضلا

 : لاق يذلا يبرعلا رعاشلا الشمف
 ي . .اضيب تايارلا درون امإف

 .انيور دق ارمح مهردصنو
 تناك هتليبق وا هتما نا لوقي وه

 اهردضتل ةاسفيلا تنايأرلا ةروصق
 ةعاجشلا ةدشو لاتتقالا ةرثك نم ءارمح

 نا يبأر يفف نحطلا ةمظعو ةلوطبلاو

 ناك 'رعاشلا اذه نال ارخاس مالك اذه

 نيمسقم برعلا ناكو .ةيلهاجلا مايا يف
 وا بتكي وهو .مالسالا لبق نيدرشمو
 .مالكلا اذه لثم مظني

 نم عونلا اذبم ء ءىلم يبرعلا بدالاف

 امدنع تاذلاب رصم نكلو .ةباتكلا

 .ةيب رعلا ةعللا تداسو مالسالا اهلخد

 رثكا تفرع رصم نويمطافلا لخدو
 .رخاسلا يهاكفلا تالا اذه

 : يندعسلا دومحت لاق مث
 3 امدنع ىبلق نم كحضا ايطخش

 ةيدحلا طرف نمف .ادج نيداج باتكل

 اجتانرب مدقا تنك دقو ءاكحض رجفنا

 فيضتسا تنكو. ةيافشسلا ف ايعاذا

 ثدحجتت نا امو !دج ةذاح تايصخش

 نم اوتومي ىتح نيعمتسملا ىلا
 امدنع ىوالخكلا دمحم ؛كحضلا

 ةيبرعلا ةينغالا ريوظت ةيفيك نع ثدحت
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 امدنع يوازيحلا رمعو ٠ . سانلا كحيضا

 ةينوفميسلا ىقيسوملاو اربوالا نع ملكت

 نا نكمي اذكهو .سانلا سم

 . ةيدحلا ةمق نم ايديموكلا رحفتت

 امدنع مايالا هذه بجعا : لوقي مث

 عتمي ائيش اهيف دجا الف فحصلا أرقا
 نا دحا امددع بحعا لب .سابلا

 نوبتكي ال نيمفاف ريغ باتكلا ضعب

 تايلكلا نوصري طقف طقف ؛قالطالا ىلع

 مهتلأس ادإو اضعب اهضعب بناج ىلا

 . ةريخلا مهتب :ءاصا نودصضقت اذام

 كتم ةباتكلاو هر ( اننأو

 ىلع مهنأ الو نررق ان يلاوح

 مل اذإ نفلا نا لوقا نا بحا .قالطالا

 أ يو ويفك يظتسي

 ةياتكلا كلذكو . .

 ىلعف ءاره ىهف سانلا اهمهفي د مل اذا

 : هللا هجر نيسح هط روتكدلا يأر

 ءانضب مهفي الو أرقي الق (ينانوي»

 نا بجيو برع عمتجم نحن :ًاعبط
 . يبرعلاب مهفن

 رصعلل يندعسلا دومحتم دوعيو

 : لوقيل يمطافلا

 رصمل لقصلا رهوج ءاج امدنع . .

 ءارعشلا نا دحوو يمطافلا رصعلا ىف

 مهدحا ذخأف موهفم ريغ امالك نولوقي

 تمصلا نم تاوئس ٠١ .دعبو . هلتقو

 مساب فرع بدالا نم ديدج عون رهظ
 (نوحجملا بدأ) وا (ىشيتنملحلا بدالا)
 رعاشلا ناكف .(ةهاكفلا بدأ) وا

 اغراف امالك ىقليو سانلا ىلع علطي

 مهسنفنا ءارعشلا ءامسسا ىتحو .ادج

 - 81801 نولبم هنن - 3

 ناك دخحاوف اهعمسي نم كحضت تناك

 نبأ) رخآلاو (ةمعقرلا وبأ) : همسا
 دنمو .(لايناد نبأ ) ثلاثو (ةسنكم

 قدنخ يف رصم تلخد خيراتلا كلذ

 نايغطلا براحت تذخاو ءادج بيرغ

 ؛ةتكنلاب ؛ةيرخسلاب .ةهاكفلاب انايحا

 . ىنعم نم رثكا لمتحي يذلا مالكلاب
 .ةقيرطلا سفئب نويرصملا براحو
 يف رئاث مظعا نوكي نا ابيجع سيلو
 رئاث دجماو رئاث رهشاو رصم خيرات
 ناك (ميدنلا هلادبعإ) انف مهرثكاو

 نع ثحبي نكي مل (عياص لجر)
 ىلع برضي ناك . ةفميظو الو بصنم

 بيدالا انأ» : لوقيو قاوسالا ىف ةلبظ

 . «يتابذالا

 لصتاو يبارع دمح ا فرع امدنع وهو

 رهشاو مظعا راض ةيبارعلا ةرونلاب
 م يذلا ديحولا وهو . اف بيطخو ميعز

 ىتحو .ادبا حالسلا قلي ملو
 وه يفن ةيبارعلا ةروثلا ءامعز ىفن امدنع
 تاوئس 4 ىفتخا نا دعب .اضيا

 ةديرج أشنا ايكرت ىف ىنفنملا يف و . ةلماك

 ةبرغلا يب وهو يويدخلاو نيرمعتسملا
 . ىفنملا يو

 اهيف ةهاكفلا .تلق (ك .رصمف

 كايغطلا دضو رامعتسالا دض حالس
 نم نييرصملا ءادعاو ةايحلا ءادعا دضو

 قيفوت ىتحو ناخ ريكنج لوا
 . يتلا دبع

 لمعن نحنو يوانشلا نومأم ركذاو.
 ناك ىتلا (راتسما) اهمسا ةلجم يف اعم

 ىلع ائيش مهفي ال (قاشرم) اهبحاص
 نومأم ىلا أل دق ناكو :قالطالا

 سانلا كحضت ةلجي هل ردصيل يوانشلا

 فيك فرعي اال هسفن وه هنأ نم مغرلاب

 تالاقملا ضعب ضرفي ناكو . كحضي

 يف حرطت تناكف ةديرخلا لع ةاوبكاو
 ٠ عيبت دق طقف . ءابمالو قرسلا

 ديري هنا لاقو انب عمتجا ةرم تاذ يثو

 اذا ةلجملا نم فلأ عيسي لإ

 ؟ (ةلحملا طسو

 د : يوانشلا نومأم در ناكف
 . هلع لقا ظسو. ىف :لوف.نسيودتاس
 مآ نبه اتيججرمج ةييهر كنا هلأ اعبطو
 ىلع اهالظ ىطعتو يوانشلا نومأام

 ير نكت ل سيخج يف سافلاف . عقارلا
 ديرت تناك لب .تقولا كلذ ين أرقت نا

 نا طا 4 دحا ناك وف .لبكأت نا

 َه نم رثكأ تبعا ةلحب لك لخاد

 . نييالم

 يبأر يف ةهاكفلا بدأ نا مهملا
 هيف موعت نا نكمي .حلاملا رحبلاك

 كلذلو . هربل لصت الو ةنس نيرشع

 . يوائشلا نومأم انداتسال عمتسن

 : لوقيل يوائشلا نومأم ةملكلا ذخأو
 رهدزت ةيهاكفلا ةملكلا نا كشال

 لب تومتو .ةيرحلا رصع يف ومنتو
 رس روبصع ف ع كدفاو يه ردو

 انين فرت يذلا دنس ومن انوخا

 هتدرشو .رصم نع هتدرش دق هتباتك نا

 باونا تحففتا افدعي ارينا ذاضو

 ندعسلل يىوانشلا نومأم رظشيو

 3 هدك شم . . هنإ الاو» ؟. هل لوقيؤ

 مو جيلا هللادبع نع تملكت دفل

 وه يفن دقل . يبسنوتلا مريب نع ملكتت

 نم ايفنم لظو مالظلا رضع يف رخآلا
 ١48 ىنتخ #١417 وا 2.1977 ماع
 رصف لخد ةيناثلا ةيلاعلا برحلا لبقو
 ضعب هنع عفادو هلوح تفتلاو . ةللستم

 .يوانشلا لماك -مدشم يف و ءايدالا

 ىلع هعم قفتاو اشاب نينسحل حار ىذلا

 داليم ديع يف (ةجاح) مريب بتكي نا
 هكرتيو هنع وفعي ىتح قفوراف .كلملا

 . رصم ل سيغي
 اياحض نم ةثالث مها نا يبأر فو

 مه رخاسلا بداالا قفا يهاكفلا بدالا

 مرن :مهدنتتلا هللادبغ 52

 فرغا الو .يندعسلا دوم , ىبسنوتلا

 نيبلا ةهاكفلا ءايدا نم اسماخ وا اعباز

 وا مهتحارص ءارج نم مه ءأ زج اوذخلا

 قا تاماسالا بسر مهغانسل لوط

 تاظحل يف اوشيعي نا لجا نم اهوجنم

 . ةداعسلا نم

 راثولاو ةهاكفلا

 تاالج بيليف بتاكلا ثدحت مس

 يتلا نكلو لع ةداحل_| هتاباتكن فورعملا

 ةيرخسلاب تقولا سفن ين ءىلتنم
 له فرعا ال انأ : لاقف ةهاكفلاو
 ةباتكلا ترك جردنت نا نكمي يتباتك

 لاق امك مسهملا نكل 86 ما ةرخاسلا

 نكمملا نم ةباتكلا نا يندعسلا دومح

 هتف: ىف انما اسهيجاص روس قا
 ءارقلا اهاقلتي امدنع نكل .ةيدحلا

 هةقرافملا طرف نم اكحض لورحفتي

 . بتاكلا ثبخ اهبرو راقولاو
 هذه يف نيركفملا رابك راتحا دقلو

 وفا ءيراقلا عفدي يذلا ام : ةيضقلا

 ؟ كحضلا ىىلا عماسل

 كحضلا يف ةيرظن .نم رقكا كانهو
 ركفملاف ءادوسلا ةيرخسلا وا لزهملا وا

 ذا لاق يوه نسابوق يرسيابالا
 ابيل نانا كاحضالا وا ةيرخسلا

 ىلع قوفتم هنا ةأجف ناسنالا فاشتكا
 يسنرفلا فوسليفلا ىريو .نيرخآلا
 يذلا وه تسصاققلا 3 نا لاوسحجرب

 . ءيراقلا وا كحضلا رجفي

 نا وهو لاجملا اذه يف يأر ديورغلو

 ىلع بلغتلل انم ةلواحت وه كحضلا

 . يبخادلا بيقرلا

 بتاك وه يبأر يف رخاسلا بتاكلاو

 2 .رخاسلا ريغ: بناكلا نم ةيشوم رثكا
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 ثراوكلا نم ريسكلا لمحت اميعشو ©

 ل ميس مصر نأ قي موي يكاعلاو
 اذهو .ةهاكفلا لالخ نم الإ درلاب
 اباتك مضي طسوالا قرشلا يف دلب رثكاف
 رشملا كلذ يف اني 9 31 اراب

 ةتكنلا) ىلا الخ خيه عضتسلف
 اهفلأ يذلا نم فرعت ال ىتلا (ةيرصملا

 .اهرشن يذلا نمو

 ةملكلا بالج بيليف يطعيو
 : لوقيف ىندعسلا دومحمل

 نيتزيمب زيمتي تاذلاب بالج بيليف
 زيمتي .نيرخاسلا باتكلا رئاس نود
 ناكو .ادج (قاجاوخ فقثم) هناب

 زارطلا سفن نم يفيفع كلمجم موحرم ا

 يذلا بيليف نيكعي رشا فقس

 ةصرقلاو (ةصرقلا) نم هتيرخس برتقت
 ةيضيرعلا هقاقل مخرب ينتلابا3ي رسل

 . جازملا يرصم هناآل عجري اذهو

 لوقي هاري |مك ةيرخسلا موهفم نعو

 لاحلا عقاو نيب قرفلا يه : يندعسلا
 امو نئاك وه ام نيب قرفلاو .ملحلاو

 .نوكي نأ يغبني ناك

 ةيرعت يه يبأر يف ةيرخسلا ةفيظو
 لعجو سانلا نع سيفنتلاو عقاولا

 قف ادج ةرداق ىهو . .أذها مهءاصعا

 1 . يلاحلا تقولا

 روهمخا مم راوخ
 .هةسقملا عم روهمجلا راوح أدبيو

 : بالج بيليف نيرضاحلا دحا لأسيف

 ةهاكفلا : الا ةيدحلا بايغ يف

 1 ةيعاجلاو ةيدرفلا ةقاطلل افازتتسا

 : التاق دريف

 كيييبسل ةهاكفلا نا قفتن نا بجي

 ةيرخسلا ناو 8 قعملاب الده

 انايحأو. . ةيدجلا ةياغ يف امه ةهاكفلاو

 حرطي ارخاس ةلانتنم ان دحاولا تنتكي

 ةءاسبلا اياضقل ىؤرلاو راكفالا مها هيف

 نم القت رثكأ لاقملا اذه حبصيو

 ةداحلسا تاللاقملا تارشع نم ءيراقلا

 . ًاديدج فيضت ال ىتلا ةروركملا

 ةقاطلل فازئتسا اهنا ىرت اذالف

 ؟؟ ةيعاىللاو ةيدرفلا

 نومأل نيرضاحلا دحا ةحوو

 ءاقلا يف يباجيا ريغ هنأب ًاماهتا يوانشلا
 نم ةديدجلا بهاوسملا ىلع ء ءوضلا

 ائاد هناو نيرخاسلا نابشلا باتكلا

 نا نم الدب ةلجعلاو عرستلاب ٍ
 : الئاق دريف . نوعلا دي مه مدقي

 ام يرمعو . لطاب م ابهتا اذه 4 ئ

 ةناكيطاو . يس ركاب

 31 كلا الزج يشب نإ يع
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 نم اهوناعي نا بجي يتلا ةاناعملا

 نم هبلطتت امو ةباتكلا فارتحا لجأ

 ةيلمع ًاريخلا قف ءأعل ةينأتم ةءارقو عالطا

 امو بتاكلا ةمصبب ةزيمتم عادبالا
 نوزخمو ةيفاقث ةليصح نم هنزتخإ

 .ريبك يركف
 له : يدعسلا دومحم رخآ لأسو
 قرفلا امو ؟ ًاليخب ميكحلا نا حيحص
 ؟ ظحاحلا لخبو . ميكحلا لخب نيب

 نبل ميكحللا قيفوت ريبكلا انمنع .
 ةعئاش درج ب .قالطالا ىلع ًاليخب
 ةيادب يف رهتشي هي ىتح هسفن ىلع اهقلطا

 5 ال ميكحلا قيفوت بدأو . هتايح

 بيدالا وهف .قالطالا ىلع لخبلاب
 ءابدالا يف 1 ربا يذلا ديحولا ريبكلا

 ب .يف ًاضيا لب مهدحو

 نم ٠٠١/ ىلع رثأو رصم يف نوأرقيو
 .نييرصملا نينانفلا

 قرعي ناسنا وهو (يوق) نانف ميكحلا
 يف اهل ريظن ال ىلوالا هتاياورو .انف
 1 .ثيدحلا يبرعلا تدالا

 . ظحاحلاو ميكحلا نيب قرف كانهو

 نم رثكا ةسايس يه (ظحاحلا ءالخب)و

 ةرصبلا يف ناك ظحاجلاف .رخآ ءيش يا

 ةيبهذم تارابتب جوع تناك ةرصبلاو

 تاكرحلا مه ا! تجرخ اهنمو ,ةيسايسو

 نطولا ىف ةيبدالاو ةيتقلاو ةيسايسلا
 ابهنال ةينبرغلا ةمالا خيرات يفو يبرعلا

 قثويو قفويو ٠ . عمجي ضرالا نم طيرش
 ةيبرعلا ةراضنحلاو ةميدقلا ةراضحلا نيب

 نيب ريعم وا رسج يهو ةديدحلا

 هيف عسمتجا ناكم يو .نينثالا

 أرقي نإ حرتقا كلذلو . .اعيمج دادضالا

 اديعب ةديدج ةيؤرب (ظحاحجلا ءالخب)

 وهف . كحضلل بانك درجم هنا ةركف نع

 برضيو) رخسيو زمغيو كحضي
 .رظن ةهجو مدقيو .(رجانخ

 قيفوت دنع ام دح ىلا دوجوم اذهو
 ىلع رثكا وسكري ناك هنكلو ميكا

 نع ثحببلاو ؛ لبقتسملا قافا فارششتس ةعنا

 .ديدج.َدغ
 يف نآلا ةيهاكفلا ةديرجلاا نيا

 نومأمل ريخالا لاؤسلا ناك .رصم
 . 0 "؟ يوانشلا

 نكلو . .اهيلا دقتفن العف نحن .
 فورظلا لظ يف ةديرج نادصأ

 تحبصا اهشيعن ىتلا ةيداصتقالا

 بو .يقارملا 6# رينعت يف ةنيفافن
 ام له فرعن دعن ىل . .خانملا ريغت

 ةرخاس وا ةيهاكف ةديرج ىف بتكيس

 رضع يف سائلا كحضي»نا نكمملا نم
 ىرخالا تايرغملاو نويزفلتلاو ويديفلا
 . ملعا هللا . .ةريثكل

 تت

 ةلاح : لاو و ةلاح صاخرالا "5 ٠

 .ةديصقلا ليكشتل رعابفلا

 . لكشتلل ةديصقلا ةجاحو | م
 هذه ةقفارملا هتديصق ٍِق ىقيلخلا ىلع

 ىلا لصيل ةلاحلا نع فشكي ا

 (هنم هيلا لصيلا .بتكيل .ةجاحلا

 أيس داس يأف .(8 تيبلا)
 2١ تاببالا) دلو تاذلا ْق ثحبلا

 ةديصقلل نا فرسعن نحف نا( :

 ةايح نم بناوج ةدع 4 ارثا ةحجانلا

 ةيضق يا هاجت هتاساسحا ربع ناسنالا

 ءرعاششلا ساسحا يف ايعادبا ايتانا رثؤت
 ساسستحالا ذاع ل لون نحو

 ةلاح ف ,يلخادلا رضالا 5 .يعادبالا

 ماما نم لوؤسم رعاشلا نألو , غارفالا

 الب هسفن عم لماعتي هدسجن ةديصقلا

 (ةمحرلا كَم ال ةوسقب» .نوابت
 ددحتت ةيرعشلا نال ..(ه تيبلا)
 اوبضت 2 عسا ىشاوتت سيياقمب

 اديج 1 أ «فادهالا هذه ًاديج ن نزي
 .ضكريو وسقي اذهل .سيباقملا كلت
 لخاد ضكري» يفيسسبفت مجرب الو

 مدع هاجنا 6 0 تيسلا) «سعنلا

 الو :قلطن نع تحبي ال وهف لأطخلا

 . كلذ ءارو نم ام تايفلخ ءافخا ديري

 نال .(4 تيبلا) ددحملا نع ثحببي هنا

 نكمي ال ةفلتخملا اهعاونأب نيدايملا
 هذه ىف عةيرعشلاو .اهقلطمب , كاسمالا

 ىلإ ةسفلاب الإ ساقت ال ءةيلاخلا
 . ةينعم تاددحم

 سأبلا مهفو ةرئاشلا سيساحالا
 هاجتا ِق ةريبك بتاكلا ةريح نكل

 ىلع فقي 00 تيححا) أطخلا مدع

 لصياالو يحسم لصور ءسايقملا |

 ةباتكو ١١(. تيبلا) صنلا لاهكا ىلا
 صاهرالا لمتكي ملف . .ةلسيضقلا
 ماصفنا ماصفنالا هطرش نم يذلا

 عضو ح(4 تيبلا) هانا نع رعاشلا

 وهو .قارتحالا يا .ةئلتمملا ةضفنملا
 ١ 7 تبننلا ُْق عضولل داسغم عضو

 رعاشلا ةاناعم رمع نم انمز ضرتفي

 : .(11 تيبلا) ةديضقلا ليكشت لجأل
 ةديصقلا تاددحم نا ىل لضصضنل

 يف نمكت .ناك طسو ينا يف « ةليمجلا
 تاعنيتسا ىلع ةلذيصقلا ةردق
 ةردق اه نوكتل ةرعاشلا سيساحالا

 عم ىشامتت ىرخا سيساجا ثاعتبا

 كيلو نم مهالاو . عاضوالا 0

 لمألا ثعب لبق سأيلا مهف هلك

 نآل (58: 3 ن6 دا# تايبإآلا)
 ةضشنملا اذاملا لاؤسلا يف نماكلا حاخجلالا
 ءا | سأيلا مهف نيح (؟ نذا .ةغراف

 فلات او ةعئقالاو تاومالاب

 انديعي ةيكالهتسالا «تكرامربوسلا»

 قارتحالا اهلجا نم بجي ةلاح ىلا
 .دعب لصخب ١ يذلا (ةضفنملا ءالتما)

 يفو , هحاتجت ةرارم رعاشلا لحسيل

 مهاسي» اروصق حضفيل .هسفن تقولا
 . دعي بتكي مل هنا املاط . .(هيف

 نيمحا قوذت

 لمالا يفني ةلاخلا ىلع فوقولا نإ
 تبثيو .يناحملا يسامحلاو . يناجملا

 0 دمرت ةظحل ُِق ليمجلا قوذت

 ربت رعت ةينيطسلفلا ةلاحلا قو .ناولالا
 مدوقفملا لكلا» ةلأسم رعاشلا ىدل
 ةلأسملا هذه رعاشلا زربي غ(97 تيبلا)
 («نيدوقفملا فاصنا » ؛ةينوك ةيروخم يف
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 نق لكو هم عاقل . اذ تام الا)

 ةلاح ىلا لصيل ؛ةسينوك ةيقئالع
 ةلاح : 7٠١( تيبلا) ةصاخ ةيئيطسلف

 -- هذه يف دبالو . .دوقفملا لكلا

 عقاولا يىعو نم ةداحلا ةيديجارتلا

 نمف 0 7 ناعبسلا) توملا عقي

 فتك ىلع هدي عسضو يذلا 0 و

 داعباو .قيمع زمرلا ؟ تامو رعاشلا

 عاقيال ءادصا تاذ .ةددعتم ةروصلا

 ام ردقب لبغت :ةياهن نم اه سيل توملا
 «دوقفملا لكلا» ةروص نم مدقتو لذبت

 مدعل ىوصق ةيثبع ةلاح نم ةقئاسلا

 را يستلا ثدحتي نبح : ىكحي

 .دوقفملا هلك نع ٠ تيبلا

 ناساف د دوجو وه يذلا مدعلا

 تاالاح ىضقا ُِق يئيطسلفلا يب

 ىيطسلفلا سّؤب تآلاح ىصقا .

 ةليمحلا ةديصقلا هذهو .ءدوجوم -

 سؤبلا ةلاح زواج لع:هتردق يف مهاست

 .يأ (ةرشابم ريغ ةقيرطب ىوصقلا

 يه ةيرعاشلا نأب نيقي عم . . ةيرعاشب

 لوقي نيح .ءىش لك لبقو لوا ةفرعملا

 تيبلا) «اذه لك فرعاز : رغاشلا

 ال4 الل .75 تايبالا ىقابو «."ه
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 ةئيلخا ءاجطا و رخفلا الج " دعب

 ةفرعملا . نيطسلفلا نهارلا يفو

 ةيرعشلا طرش يه هذه ةبيعاوتلا

 ميصانلملا ضعب كانهف .ةدياحن اللا

 تايصوصخ ضعبب يدانت يتلا ةدئاسلا

 لثم .؛ةصاخ ةديضقلاو ةماع نمفلا

 نم هادم ذخأي يذلا يعيبطلا اهدايح

 ءاوكيقلمو ةنايسنالا ةعيبطلا دايح

 ةبئا تانفالاو تاعارص نم 7

 تاعارصلا هذه لثم ُِق انس .ةدودحمو

 ىلا ةيرعاشلا لك نمكت تافالخلاو

 اذهو . .اهطابتسا رعاشلا بتاكلا ىلع

 . ةفيفخ ىقيسومب ليلخلا يلع هلعف ام

 دعب .ةيحوم روصو .ةطيسب تايلكو
 يلحسو 5 حضاولا نم يفخلا طيشتسا نا

 العغف ةديصق طخو . حضافلاو عجافلا

 ةديصقو ؛وه هتديصقل ةبسنلاب ةديدج
 ريغ نأ دعب .ماع لكشب ةلتحملا ضرالا

 ادح عضوو :ةيناجملا سامحلا ةجح
 ةلحرملو .ةثيدحلا ءاجهلاو رخفلا ةيئانثل
 مالا ةروصب ةينيطسلفلا ةديصقلا تلقثا

 - مالا وأ .ةبكيسالاتكلا نظوحلا ه

 رخفلا لاجب نع دعتبت ال .ةييبحلا

 لتحملا ةروص تناك ءاحفمما قو .اريثك

 ٍليلخلا يلع يلع عم . . ناحسلا وا يدنجلا

 ىرخا كاذل وا اذه ةروص تثدحتسا

 . ةديدج

 مانا ةقطمأت ولن لنات - 445
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 ١
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 صئانلا صنلا ْ لاني لم ادي و

 للام
 .ةغراذ ةضفنملا نحل

 (تكرام ب وس ل ويلم كلا ةنهز

 حبلا شئاشحب اننل
 .نجربلا نأ تاومالا روظعو
 ؟ ندا هع راذ ةضئللا اال
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 (ةيب رعلا ةعيلطلا» لسارم : دادغب

 .راصتخاب .«يراصنالا حالص

 .ةصقلا فباتك نم دحااو

 وهو .اهيف هسفن ىريو اهقشعي

 هليحوءانبا عم لياعتب هرقن «عضاوتم
 الب «تاوادع لب لجر , ةقئاف ةبحمب

 وهو ىزاتمت ءيراق .ءيداه تاسفائم

 قشاع اهلك تافضلا هذه بناج ىىلا

 ءاقدصاالاو ةايحلل ىلوالا ةحردلا نم

 ةزئاج ملتسا نم رخآ نع تحلو
 هبسفتب يناهنلا هل مدي نا ًايثمتم .«لبون
 دقو .بعرلاب روعش نودو دسح نود
 ةعيلطلا) ل ثدحتي :نا هنم انيلط

 : لاقف :ةيبرعلا

 ةعيلطلا» ىلا ثدحمتا نا يببلاطت 2

 . يزازتعا ريثي اذه .ءارغلا ؛ةيبرعلا

 ا!ذهو يسفن مدقأ نا يلع امال دحا اذل

 بكعصلا رشكا ىيزنع تنا هلوقتس ام

 ال . ةرورضلا دنع الإ شقاني ال عمتسم

 هيلع عوضوملا نايغط ةلاح يف الإ بتكي
 ءايدالا لك عابطنا اذه .ةنعللا دح

 رظتناو نيكل اركش . ىئع ءاقدصالاو

 . ةمكاحملا

 ؟ ةباتكلا تأدب ىتم ا#

 ال يعادبالا اهاوتسم ىلع ةباتكلا

 ةسردملا يف ناك امير ٍرشنلا ىوتسم
 .ناديز يجرج تاريثأت .ةيئادشالا

 ِتيتك ةيدادعالا ف . كاذنا يطولفنملاو
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 ماظنلا ل يكلملا مكحلا | نم :قارعلا

 نم لوحتلا اذه قفار امو يروهمجلا

 ةحفص ناآلا كلما ال .ةيعايتجالاو

 يتلا عئاقولا زها ىنكل .اهغم ةدحاو

 يبعو ردق اهتشياع ةلحرم نمض اهتداس

 رصتنإ قل ةركبملا تايادبلا تناك , كاذنا

 ىوتسم ىلع .عدبم وأ صاق يا أهم

 يه ىلوالا ةصقلا تناك رشنلا

 ةلذيرج ْق اهترشن يتلا «علصالا»

 يل ركذو ١ ماع ؟ليقتسلا)

 1 وع ةسنقا دع هلالادبع روتكدلا

 ال (ةيقارغلا ةصقلا تسرهفر هباتك
 يف رشنلا تعبات مث .اهومضم ركذتا
 تسيل ةرتفل ةفلتخملا ةيلحملا فحصلا

 طقف يسفنل بتكا اهالخ تنك .ةليوط
 ىسايسلا نيخانملاب قلعتت فورظ ةجيتن
 . ةيعقاولا ىلا .,ةجاذسلا نم .يبدالاو
 . ةيادبلا تناك اذكه ءزمرلا ىلا

 ةياكحلا تناك له ؟ بتكت تنك اذاملا#
 ةيضق كانه ما ةرهشلا يف ةبغر درحم
 ؟ ابع ئر ,دن ال ىرخا

 رتراس باتكب لاؤسلا اذه ينركذي -
 ركفا تنك ىئسفن انا «بدالا وه امو

 بفكت خلو بعكت اذال: لاؤسلا ادع
 تلصوت ىنكل ؟ ةباتكلا نم ىغتبن اذامو

 يه ةلئسالا هذه يف ريكفتلا نا ىلا
 ةحلم ةقاط كانه .هسفن فخسلا
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 ا را

 صلختا نا 39 - لا لع ضيق ظ
 نا :«انهيلع قباتحا ىطعا نا اهتم

 :هءانسفيلا قاروالاو ملقلا ىسفنتم

 الو كاذنآ ينهذ يف رطخن ني

 يف نآلا ررخم انا .رضاحلا تقولا يف يه

 صخش ينءاج (يبعشلا ثارتلا» ةلحي

 يف ينعجار .هلاقم ينملس م ايالا دجا يف

 تيك ا امارقأ لج : ينلأسسي يتلا مويلا

 ريتركس تملس «مالقألا» ةلجم يف اررحم

 لبق اذه ناك . اهتبتك ةصق رخا اهريرحت

 يأرلا هلأسا نا لجخا يننا . نيرهش

 0 همدع وا اهرشن ررق اذا ايفو اهيف

 يل لكشت ةصقلا ةباتك ؟ اهيغتبا ةرهش

 تابلطتم ىبلت ةصقلا . .ايقيقح اباذع

 ضع نأ . .ةيعاتجاو ةيَسْفنَو ةيركف
 يرمع نم كلهتست ةريصقلا ىصصق
 ةلياقم ىف ةرم تلق ايك لقألا ىلع اما

 .ءارغلا (ءاب فلأ» ةلجم اهترجا يف

 , ةهزن تسيلو ديكأتلاب ةيضق ةبانكلا

 ةعانقلا ةجرد رع ثحبلا

 نيب ىصصقلا كجاتن ىرت نيا ا#
 يف رظنت فيكو ةصقلا باتك نم كلنارقا
 ؟ كليج ءانبا ىلا هسفن تقولا

 رطشلا ىلع ةباجالا يقح نم له -
 انا .ايمسجرت تسل ؟ لاؤسلا:نم.لوالا
 داكي نا دعب الإ بتكا ال .لقم بتناك

 حليو حلي هنكل .رثكا ركف : هل لوقا

 ةجرد لصا ىتح .تارم سمح نع

 يردا الف . ليج ءانبا نعاما . ةعانقلا

 أرقاو ءابدأل أرقا انا . يمتنا ليج يا ىلا
 تيم وافق ىلع ع ةيبدا تالواح

 دمح او يدابعلا يزاغو رصان قاثسلاَد بع

 فيطلو يعيبرلا اووي تاويل
 كا ءاندالا برقأ مهنا .نيسح رصان

 نول يمتنا هك نأ ليج نم يسفن

 . ليج

 اذامل ءدقنلا بتكت كنا فرغا انا #
 تنكمت نا دعب (مها» اذه نع تعطقنا

 ؟ هيف كتاردق تابثا نم

 ةبرحتلا داس يذلا موزهملا لطبلا -

 وه  ةيمستلا تحض نا - ةينيتسلا

 طاقنلا نع ثحبلا ىلا ينداق يذلا

 درمتلا ال ةروثلا حور ىتلا ةئيضملا

 اهشيعي ىتلا ةيدرفلا 59 لاخلا ىوتسم ىلع

 ال ضماغ ملاع طسو موزأملا لطبلا

 لطبلااذه .هعمتجم ىلا ىمتني

 لجا نم دقنلا سرامأل يناعدتسا
 نأ نداق ام نا .هتلادا تبثا .هتيرعت

 لعافلا يباجيالا لطبلا ةءاضا وه دقنلا

 اذه ىلا اهيف ةجاحبا امك ةرثق
 .ةيضق يتمهم تناك افلا جذومنلا

 نا ىلا ةسانف ةجاحب ىنا 1 رعشا

 اوداع ام داقنلا نأل دقتلا ة ةمهم سراما

 اوهبتني نا ةصقلا باتك ىلع ناو ء.اداقن

 بتك اذل .تردص ةمهم لامعا ىلا

 بارخلا) ةياور نع ةيدقن ةلاقم

 ماعلا اذه تبتكو فلخ دمحأل ( ليمحلا

 مسلا) : ىه تاياور ثالث نع
 يذلا لجرلا) و ينابق دمحأل (كحضي
 ماوعا) و رابحلادبع لداعل (نيترم شاع
 ةباتكلاب ركفاو لماك لداسعل (سمشلا
 (دادجالل دافحالا هكرت ام) ةياور نع

 يعادبا لمع كزه نا .يدابعلا يزاغل

 ىلا وعدي ءيش .هل (يوقت ىرت نا نود
 لامعا انيدل .داقن اولا . نزحملا

 هذه داقنلا لمبي اذامل .ةيئاورو ةيصصق

 ولو اهنع اوبتكي نا مهبلاطا ؟ لايعألا

 داقثلا ةطبار اذال .اهولمهم نا ال ايبلس

 انا: ددانقنلا ةطباو نأ كيه 79 جل
 سراما نا ىنيلاطت  اهئاضعا نم تسل

 .فيلكتلا اذبم ملعت نا نود دقنلا

 ةكراشفو سجاه .ةكرعملا ةصق ا#

 اهجذ[ت لاو ةاهيلا رظنت فيك كذب
 ىلع تاونس ةدع رورم دعب اهباتكو
 ؟ برخلا عالدنا

 هعقوتا ام مغر ةلئسالا لهسا هنا

 46 -_ 10ىك ىلا ندلتطات قالت -



 يبازغلا دنع ملغلا مويانم
 ءانرصع يف ًازراب اوفأ تكارت

 وبأ هعلت ىتلا روصعلا يفو
 قوتملا .يلازغلا دمحم نب دمحم دماح

 زربا نم يلازغلا ناك .ه هءه ةنس
 تناك دّقف .ةرهش مهرثكاو هرصع ءاملع

 .ىركفلا ءاطعلاب ةلفاح هتابح

 زيمتم يركف جهنم بحاصو
 ةبارغ الو .ةيؤرلا قيمع .صصئاصخلا
 نم ةصاخ ةياتع هؤرآو هبتك ىقلت نا ف

 عمي ناو .اثيدحو يدق برعلا ءاملعلا

 «ءارآلا كلت مي وقت يف فالتخالا

 كولسلاب قلعتي يف ةصاخبو
 قفو .سفنلا ةيبرت ىلا فارصنالاو

 ةبلاغ» ساسا ىلع موقي صاخ جبنم
 . سانلا نع داعتبالاو سفنلا

 امتها ىلع ةلادلا تاظحالملا نم
 نوكي يكل هرايتخا ملعلاب يلازغلا

 نم لوالا باتكلا وه | باتك

 ءايحا) ريهشلا هباتك نم لوالا عبرلا
 ءزجلا اذه ىيلازغلا مسق .«نيدلا مولع

 لضف نع اهيف ثدحت .باوبا ةعبس ىلا
 نم هدهاوشو ملعتلاو لاو

 ةيافكلاو نيعلا 70 6 0

 امو نيدلا مولع نم ربتعي امو مولعلا نم

 باداو .مومذملا ملعلا نم نيبسعي ال

 تافاو .ملعتملاو ملعملا باداو ةرظانملا

 هلضفو لقعلاو .ءالعلاو ملعلا

 .رابخالا نم هبف ءاح امو هماسقاو

 هتان. يف :ةليبضق يلازعلا دمع ملعلاو

 هلل لايك تيتو: 2 سم ريغ نم

 صاصتخاو رما ُِق نيكيش كلراسبكت

 يدؤي ايف ءرخآلا ىلع ديزمب اههدحا يتلا ةيملعلا 1 تايصشتلا نم

 فلتخت اذهو . ءىشلا كفد.لايك ىلا

 ةسشلاب اهتيمها فالتخاب ةدايزلا
 ' ام لضفلا ةملك قلطت الو .ءيشلل

 5 وعلا لع لاح ةدايرعلا نكت

 .اهرعقلا ةسلاب ةليشل تيببلو
 فرشا نم ملعلا نا يلازغلا ىريو

 فرعي ةعائصلا فرش نال .تاعغانضلا

 روما ةثالثب
 ىلا اب لصوستيو : ةزيرسغلا ب١

 ىلع ةيلقغلا مولعلا لضف ةفرعم

 . لقعلاب 3 ةمكحلا نال .ةيوغللا

 فرشا لقعلاو . عمسلاب كردت ةغللاو

 0 ١
 نم لضقا ةعارزلا :

 ناسئالل ةعارزلا عفن : ميك

 . تاي رو رضلا نم 5 اب ربكا

 .بعذلا ةفايضلا ل نال مسا

 مولعلا رتعتو . ةتيملا دلج ةغابدلا لحمو

 7 عتاعاتصلا فرشا نم ةيندلا

 فرشا لقعلاو . لمعلا قيرطب كردت

 ةنامأ لبق هب نال .ناسنالا تافص

 مولعلا عفن د مومعب تارتسي الو هللا

 ةداعس 6 اهترمث نال ةينيدلا

 . ةرخآلا

 ٍلقعلاو يقطنملا ليلحتلا اذهو

 جبنم انل دكؤي هفرشو ملعلا لضفل

 دمتعي يذلا يملعلا ريكفتلا يف يلازغلا

 ىلا عورفلا نم جردتلاو سايقلا

 ىلا يق نمو .لوصألا

 فيلق ىضاير جبنم وهو «تايلكلا

 ةيثزج- نم يقطنملا لاقتنالا ىلع دمتعي

 لصي يكل ىرخا ةيئزج ىلا اهب ملسم
 . ةقيقحلا ىلا .ناسنألا
 2 نا ةيضا د بلل

 زيمتم جهنمب يبرعلا ركفلا ى
 ل

 يف يلازغلا هحرط ام نا كشالو

 4 نم ملعلا لضفب هفيرعت نطوم

 موهفلاب ةنانذلا ينعي ال لضفلا

 _ ةلادلا ةدايزلا ينعي امناو ع 0

 صاصتخاللا قدا ةروصب وا .لامكلا

 .ءرخآلا ىلع نيفرطلا دحا هب زيمي ىذلا

 ضاصتخالا كلذ ةيمها ىلغ لدي اهب
 ةبستلاب ودعلاك .ءىئشلل ةيسنلاب

 ءقارملل ةبسنلاب لامجلاو (ضرفلل

 ةبوصخلاو .لجرلل ةبسنلاب ةعاجشلاو
 ةبسنلاب ةحئارلاو .ءضرالل ةبسنلاب

 .ةرجشلل ةبسنلاب ةرمثلاو .درولل

 ًأطيترم لضفلا موهفم نوكي اذكهو

 ىنعم ديفي يذلا زيمتلاو صاصتخاالاب

 . لابكلا
 | فرش نع ثيدحلا لاجم ىفو

 بابسأب .يقطنملا هيأر يلازغلا حرطي
 7 هامات مللا ىلا فرشلا

 يهدبلا نمو .لحملاو عفنلاو ةزيرغلا

 ايسر إل

 مومع» وهو رخاآ ارايعم عضي مث
 ةحاحلا تيوقو هعفن دتشا اف )1

 هعفن لق اث لضفا نوكي -

 نوكت اذكهو ءهيلا ةجاحلا تفعضو

 نال  ةغايصلا نم لضفا ةعارزلا

 اهنكلو ةغايصلا نع قنغتست دق سانلا

 نادل ب ةعارزلا نع ىنغتست نا نكمي ال

 رارمتساب طبترت ناسنالا ةايح رارمتسا

 ارايعم عضنت نا اننكميو .ةعارزلا

 ددحن .ىلقعلا قطنملا اذه نم ًاقلطنم
 ثيح نم تاعانضلا فرش هلالخ نم

 ةحاحلا تبيوق الكو ءاهيلا ةحاحلا

 .فرشلا مرهم دا ةدئافلا تمعو

 طبرلا ثيح يناسنالا هدعب ىطعاو

 «سانلا ةجاحو فرشلا نيب مكحملا

 ٍق رظنلا ةداعا ىلا انعفدت ةرظنلا هذهو

 يننلا ةدئاسلا ةيعاتجالا ميقلا نم 04

 اهدودرم بسحب تاعانصلا بت

 ضعب انايحا نهتمقتف سأل

 اصاخ ارابتعا عضتو .فيعض اهدودرم

 الو ناسنالا اهيلا جاتحي ال ىرخا نهم

 . هتايح يف اهتيمااب رعشي
 وهو ثلاث رايعم ىلا لقتني مث

 امم لضفا بهذلا هلحم ناك ايف .لحملا

 ام ناف يلاتلابو .ةتيملا دلج هلحم ناك

 نوكي نا نكمي ال ناسنالا هلخحم ناك
 . ناويحلا هلخم ناك امل الثام

 اهر رقي يتلا ةجيتنلا ىلا لصي ًاريخاو

 ةيئيدلا مولعلا نأ يهو ةياديلا كيم

 هنطوم معلا نال تاعانضلا فرشا

 تافصضص فرشا لقعلاو .لقعلا

 فرشا نانشسشاالاو «كاسحالا

 مولعلا ةمهم فرصنتو «تاقولخملا

 القل .بلقلا ريهطت ىلا ةنيتيدبللا

 اذبمو اناا . نم ءزج فرشا

 ىلا فرصني يذلا ملعلا ضي رابتعالا

 مولعلا فرشا نم بلقلاو سفنلا ريهطت
 فرشا نم مولعلاو «ىرحجتتالا

 اهلحم فرشلو ءةيورخاللا ةداعسلا



 انسجابم قلعتي لاؤس .ةمداق ةلئسا نم

 ىتح انرطق يف سانلا راظتنا .يمويلا

 اديدج انايب نوعمسي مهلع حابصلا
 نال نوبضغي .ةرمتسم ةكرعم رخا

 عم نودهسيف هجارب ىبنا زافلتلا
 ةنوتيزو ةلخن نع عافدلا وه , عايذملا

 , هيدودح

 كخيرات ليجست نع ىناوتت فيك
 نم تاونس دعب ؟ ىنف لكشب رصاعملا

 ىلا راضي نا دبال .برحلا عالدنا
 1 وسلا هوست نضع ىلا

 ريثك صصق نم برحلا نع بتك ام
 ءايبهذ (حنم تلكش اهنا ةجردل ريثك

 نم بهذلا تارذ جر ختسن نأ انتيلتع

 فيصن فيطل ذاتسالا لاق امك ثارتلا
 م هتاءاقل ىدحا ُِق مساج

 زرفت نا ةنحللا هذه ىلع . نيصاصقلا

 نم لكشتتل بارتلا نم بهذلا تارذ

 ةفاضا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةصق
 ةصقلا يف برحلا ةصق ىلا اد ةباق

 .امومع ةيملاعلاو 'انيموتس# ةيبرعلا
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 دض 2 هيو ق مها يئارعلا صاقلا

 نيب + ةيقالا ذي رمضان ةديلعو عدبمك

 لاعفنالا راص ول هأ .نانفلاو لاعفنالا

 ةينقتلاو ةيئفلا هتاودا كلمي ال يذلا

 ىلع نآلا هلوبق نكمي كلذ عم .انف

 معتم بارت هنا . يريبعتلا قوتسملا

 . بهذلا

 هيلع قلطن ءنآلا دلوي ليج كانه ا#

 جذادلا يف فليار: اه .(تايشلا) مسأ

 وباع قلطن نا نكمي لهو .ءامسالاو
 ؟ تانيتسلا ليج رارغ ىلع (ليج) مسا

 .ريبك ءابغ ىنيرتعي ءمهفا ال انا -

 خيرات يف زيمتملا وه تانيتسلا ليج اذامل
 ليج هنألا ؟ ىقارعلا رطقلا بدا
 هتيمسا مك بابشلا ليج ١ بيرحتلا

 متما مهيلع قلطت لع يلاست مثادعنلا

 نبا وه. له .تابشلا ليج ؟ (ليج)
 يأ ؟ تانيعتشسلا نبا ما تاتيناغلا

 ركفا نا نود بدالا نع ثحبا

 نيب .صنلا نع ثحيبا .دوقعلاب
 باتك نم لضفا بتك نم بايشلا

 زواجتا ال ىكلو ديكأتلاب تانيسمخلا

 نا يبيرجتلا ليجلاب ىمسي ام ىلع
 الو مهئارو نم ةصقلا ةباتك تكرت

 .انا يمتنا ليج يا ىلا دحا يردي

 نوكيس بابشلا ءابدالا نا .ديكأتلاب

 يقارعلا رطقلا بدا فق انأش مهضعبل

 اوأدب ءايدالا نم ريثك ٠ يبرعلا بدالاو

 بدأب ةينعملا (ةيبدالا ةغيلطلا) ةلحجم نم

 ةحاسلا ْق مهدوجو اوضرف مل 5 تابشلا

 مهضعب ىلع فاخا يذنا . قحب ةيبدالا

 نال: تةتنيمسحلا ام اذهو  ةيسجرنلا نم

 .ضعبلا اذه كالهلا لثمت ةفصلا هذه

 رشتلا ةيادب اناو الهس نسل قيرطلا
 . اذبا زواحتلا سيل

 يما ؟ يراضنالا جالضاوه ننال

 عادبالا مومف نيب ةلايتاكمسم وه 2

 ..نقارعلا
 .انا وه يراصنالا حالص -

 :١ زيت يردا ال .ةياورو ةصق
 : يقارعلا رطقلا يف ةفاقثلا ةحاسم

 لكل زتعا .ايسجرن تسل ينا يفكي
 .ىمد نم ءزج نعال اهرشنا ةملك

 : روشتملا يجاتنا

 ةعومجم (ةكرحتم لامر) - ١
 . ةيصصق

 ظ .ةياور (مهعم) - ١"
 .ةياور (رفاست ال نسمشلا) ” 

 (ةيقارغلا ةيبعشلا ةياكحلا)

 مساأي نيداعتساالا عم كارتشالاب

 .ريصنلا نيسايو يدومح ديمحلادبع
 ةيصصق ةعومج دادعأ ددصبو

 (راحب ةايح نم عطقم) ناوتعب ةديدج

 هدحو هللاف مومها عم يببقتسم افا

 مي ّى 0 ال 5 اهملعي

 تابتاكلا ١ فولسا ىلا رظنت فيك 8#

 .الثم يميلدلا ةفيطل ؟ تايقارعلا

 ةأرملا مومه نع اداعتبا رثكا ابغا -

 ينفلا نا 3 عقاولا ةيلومش كلمت

 أ وم
 . هعئار 6

 ؟ ىرصانلا ةنيثب ا#

 يتلا ةريخالا اهتعومجم ىلع علطا مل -

 نا نكمي ال ىنكل .ةرهاقلا يف تردص

 .تييح ام (سراقلا) اهتصق ىسنا

 ؟ ىداه نولسيم ا#

 تدعتبا ول ةضاق نوكت نا نكمي
 لمكتستل ةيصصقلا عيراشملا نع

 . ىنغلا اهءانب

 ؟ زهمالا 7 يزيد اه

 2 .لوقا نا ىنفسؤي -
 رصضقت اذهو ةاعشااش اركآ نا ةصرفلا

 . يم
 1 ؟ حودمت ةيلاع اه#

 ف ةريبك ةأرج . .طابحا ةيرجن 5

 . نومضملا

 ةصقلا لبقتسم.ىلا رظنت بفيكاقا

 ىبرعلا مها ريع ةيبرعلا ةضصقلاو ةيقارعلا

 2 19 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمزاو ةلرتشملا
 .ريطخو ريبك لاؤس وه مك رت ملأ

 ةصقلا نم ءزج ةيقارعلا ةصقلا

 اذامل نذإ . كركشملا يب رعلا مها . ةيب رعلا

 ةيمهال راكنا نود - برعك بتكن

 يهو - ةيناسنا ةلاحك ةيتاذلا ةياتكلا

 ةفاقثلا ةمزا .برعلا مهلا نمض ًاضيا

 , سيردا فسوي قحتسي الأ . .ةيبرعلا
 تناك نا . لبون ةزئاج لاثملا ديعص ىلع

 ىهف ةلعتفم يهو ةيب رعلا ةفاقثلا يف ةمزا

 نوفرعي ال نيذلا نيهئاتلا نيفقثملا ةمزا

 .هدغو هثارت نولهجيو مهنطو

 51/١43 راذآ 35# انانعالا- ةيبرسللا فيلا



 . لقعلاو بلقلا وه ىذلا

 لاسلالا لغ بجاو ملعلا
 ناك اذا ملعلا نأ يلازغلا ىري

 ابلط هملعت ناك روضألا لضفا

 . لضفالل ةدافا ةميلعتو . لضفالل

 ةيشنئلاب ءايشالا ١ نال كلذو

 لضفاو .ةيدبالا ةداعسلا ىمدآلل

 لصوتي الو .اهيلا ةليسو وه ام ءايشالا
 لصوتي الو .لمعلاو ملعلاب الا اهيلا

 .لمعلا ةيقيلكب ملعلاب الا لمعلا ىلا

 لك ىلع ايجاو ملعلا حبصي اذكهو
 .. عت

 ربتعي ملعلا نا ًاضيا يلازغلا قرت

 فلك يتلا ةلماعملا ملع وه نيع ضرف
 ا لاجم ف اهب لمعلا دبعلا

 ليحتسملا نم نال كرتلاو لعفلاو

 مو سل ملعلا نوكي
 ملع وا هقفلا ملع وا مالكلا ملع ةفرعم

 رع مرت كلذ نال ليف نا ريسغلا
 ردقلا ناك الإ ؛ةيرشبلا ةقاطلا دودح

 ةفرعم رادقم زواجتي ال بولطملا
 ةديقعلا لاحم ىف ةيساسالا تايلكلا

 ةفرغمل فاك ردقلا اذهو .ةلماعملاو
 . لمعلا ةيفيك

 نا اما مولعلا نا يلازغلا دقتعي

 . ةحابم وا ةمومدم وا ةدومحن نوكت

 كلت طابترا بسحب كلذ طبتريو
 ثيح نم هيف اهرثأبو . عمتجملاب مولعلا

 يف وا .هحلاصم حا
 ةدئافلا مادعنا نم وا .هب رارضأ قاحلا

 . اهنم

 كابل اذه يف :يلازغلا مدقيو
 نهرا ل مكن جي رابعه

 له ءامومذم وا ادومحم هنوك ثيح

 ملعلا يف ةيتاذ ةفص نم قلطني ال مكحلا

 نال ؛ ةمومذملا مولعلا نمض ريتعي يذلا

 ىأب امومذم نوكي نا نكمي ال ملعلا

 ّّ ةفرعم هنال .لاوحالا نم لاح

 ةفصلا هذبب ملعلاو هيلع وه ام ىلع
 نكمي ال كلذلو ىلاعت هللا تافص نم

 امومذم نوكي نا رابتعالا اذه ملعلل

 ثيح نم مذلا ةفص هقحلت اينإو ؛ هنيعل
 . دابعلا ىف هرثا

 هذه لالخ نم يلازغلا ودبي اذكهو
 ركفمك هسفن مدقي ةيعوضوملا ةيؤرلا

 , ظافلاو ميهافم نم يبرعلا عمتجملا

 كلتل عمتجملا ةسرامت ةعيبط عم اهتعيبط
 هيلع ام ةروص تحبصا ىتح , ميهافملا

 هيلغ ناك امل ةرياغملا لك ةرياغم .

 : افملاب نيصر مازتلا نم «فلسلا

 ظافلالا تالالدل ةحيحصلا

 ىلع حضاو صرح نمو .تاحلظصملاو

 عم ةمحسنم تال ال دلا .تللت نوكت نا

 تاخحلطصمل رظني 7 ىلازغلاف
 دجملا يف عاش ام لالخ نم ظافلالا

 كلتل ديري الو اهب ةطبترم ميهافم نم

 دودح زواحتت قافا ىلع ةلادلا ءامسالا

 ميهافم ةريسا نوكت نا ةقيضلا ةرظنلا
 . ةدئاس ةيعاتحا

 وه سيل يلازغلا يأر يف ؛ملعلا» نا

 . ةيهقف لئاسم ٍِق موصخلا عم ةرظانملا

 . عورفلا ةفرعم وه سيل هقفلاو

 ةفرعمو مالكلا ملع وه سيل ديحوتلاو
 . ةلئسالاب قدشتلاو ةلداحملا قيرط

 سلاجم يه تسيل ركذلا سلاجمو
 بتاحصاو ءارعشلاو نياصاصقلا

 تايلكب نوقدشتي نيذلا تاحطشلا

 بعالتلاو لاصولاو ىهلالا قشعلا
 نع اهفرحو .ظافلالا يناعمب لهاجلا
 باوبالا حتفت ةينطاب ناعم ىلا اهرهاوظ
 كلذ لك .لالضلاو فارحتنالا مامأ

 . هرطخ ىلا هبنيو يلازغلا هضرعي

 نيذلا هجو يف يلازغلا فقو دقل

 0 0 ردع هيفارختالا اولواح

 0 الو ءءادعلا لقعلا بصاني

 رمالا ديعي امناو «ملعلاو ةفرعملا ءايعدا

 1ع ركفلا مدقيو هباصن كل

 وقت ىتلا لالا ةيقنلا هتروص

 2 صئاصخب فارتعالا ساسا

 .ةيناسنالا

 ذيب رغلا ةفللا زارع
 هل قالخ ال

 لاعفالاو ريخلا نم رفاولا بيصنلا : ماللا فيفختو ءاخلا حتفب (قالخلا»
 يفو وق نعل بيصتال يأ ىىومذ اذإ (هل قالخ ال نالف) : لاقي ةدومحملا

 . (ةرخآلا يف مهل ٌقالخ ال كئلوأ) : ميركلا نآرقلا
 اهفلأو تظطظقس قالخالا «قالخلاو وس مايالا هذه بناتك نم اريثك نكلو

 ةنسيحأ قالخا الب نوكي ٍناسنا يأو . . .(مهل قالخأ ال نم نالف) : نولوقيف

 9 ةعيبقامأ هقالخأ كك

 لاخلا عضوم تعضو ءامبمأ

 4 طوخ) تبلاخو (ارمق) تدب

 (ًالازغ) تفر ور( اريغغ) تحافو

 امك ةققشم هقففشم تافصب ٍتسيل هو «لاحلا ىلع ة هب وصنم ءامسا تيبلا اذه ف

 اريثعو ناب طوخو ارم ىهو ٠ : قحاب اهولوا مهنكلو «لاحلا ِق طرتشا

 . ًالازغو
 ةهبشم تدناف : ىنعملاو لاخلا | عصضوم تعصضو ءامسأ 54 : يدجاولا لاق

 أ ردع ةهبشم تحاف» و ؛اهيشت يف نب نصغ ةهبشم ثلامو و اهنسح يف رمق 1

١ |! 

 .«اهتلقم داوس ىف ًالازغ ةهبشم ُتئر» و ءاهتحئار بيط

 3 امإ كلوقك ماهفتسالا دعب تدرو ءامسا لاحلا ىلع بصن دقو

 : ىلاعت هلوق هنمو (؟ اسلاج بابلاب اذ نم) و (؟ ًايشام كلاب ام) و (؟ًيئاق

 .(نيضرعم ةركذتلا نع مه

| 

 مهردلا دازف يأ (ًادعاصف ردب هتعب) : مهوق لاحلا نلع بصن امنو
 و (ًآلوا ًالوا اولخدا) و (ًاعيمج موقلا ءاج) و (اباب باب هباسح تنيب) و 0-0-0
 ءاج) و :ةةلاضقف هباسح هل كلئمف ىنعملاو (ديب انف هتعب) و (ًادحاو ًادحاو اومله) 4

 . .(ًادقانم هتعب) و (نيبترم اولخدا) و (نيقفارتم موقلا '
 .لاعفالا نم ةقتشملا ءايسالا ىنعم لاحلا عم ةيوصنملا |

 ءامسالا هذه يفف ٠

 (نما» ةرايز طورش ١

 مقي ال) : وحن يبن يبو كا يناثلاو .(دحأ نم
 وحن «له» ب ماهفتسا اهمدقتي '

 ينءاج ام) : وحن يفن اهمدقتي نا لوالا ورق دعب ةدئاز «نمال لقعتست

 نا ثلاثلاو .(دحا نم
 اهمدقتي نا عبارلاو «(؟ هللا ريغ هلإ نم له) :

 اهرو رجم نوي نا سماخلاو . (ةقيلخ نم ير دنع نكي امهمو) : وحن طرش
 . ةقياسلا ةلثمالا يف مدقت اك ةركن |

 اذهو (نيلسرملا أبن نم ءاج دقلو) : وحن ةفرعملا ىلع دازت نا طعلالا زاجأو
 : وحب باجيالا ِق اهتدايز نييفوكلا ةزاجإ هفلاخ مك هروح بهذمل ظل ْ

 . .(رطم ٍنم ناك دق) ١

 تيصتما
 ةلئاقك رباغلا طشنيو رطاخلا لقصي نلو) : هتاماقم ىدحا يف يريرحلا لاق

 انويصتم نوكي نا امأ «:اصوصخو» : هلوقف رجا يرهش يف ًاصوصخو رجاوه لا 1

 ريدقتلاو ةاحنلا ضعب دنع لاحلا ىلع َ
 زوجنو ءًاصوصخ اذه ٌصخأ ريدقتلاو .ًاقلطم ًالوعفم يأ ةيردصملا ىلع ًابوصنم 1

 نا ةظفللا هذه يف ' ا

 نوكي نأ اماو. ءاصوصخ ؤااضاخ ١

 ءانلبأ ميضق نار وملو عفو باج نما ةقبيم اهنا لا لاذب اهؤليخ قت
 الو : ىنعمب (اصوصخ) نويوحنلا لمعتسي ام اريثكو ءردصم اهنا ىل |ء ءانب |



 نينيبازلع .نيتئيدم نحيل دعتلا طنقؤلا, ادهن هلالخ نم

 [اه اهييلكنو «نيظطشلف ٍِق ىوخالاو يي ٍِق ةدقعاو /

 نولئاقفاب ١ اقيح 0 اهرخاؤت د ةصنلا#

 يذلا انفارغجلااطخأ نب امو ةرصحللا الأ انهيخاؤت
 ططخب اهل ةقالع.ال ىرخا طوطخ .ايمهثتب طئري. ْ

 فكا.قوق ةموؤشرملا دحملا طوطخيب لب .ءاوتسالا

 .ةهيولق نييارشو.مههوجو تامسق نيبو .امهئانبا
 ١ قف رعشللو:ةراضحلل ةنيدم .ةرصبلا ريكذتشبسا

 ىلا يديهاربفلا نمف ؛اهرضاح يف امك اهيضام
 طست جوم كلاغ تاملكلا نم جومآاةمت . ,تانيبسلا

 - «لاجرلا ريطاشبا,نم زونك اهارث تجتو ؛ .ٍترعلا
 :ةيصوصخ ااهلف ىرحالا ندملا: ةيقد لغم تسيل

 لدعم تيسناو. خئزاتلا ّقأ امك اقفارهخلا يف ةديدجا

 "يهف "اهنع ّنويعلا نع تالعب نا تح نيويفلا#نع
 عباصالا ترانشا ناوءاهتاذ بولقلاو اهتاذ.نيعبلا*

 .اهل اهعمجا :تاراشالا ناف تاكفألا ْق
 ظ َّ بايشلا اراه ندن مما ةرهيلا -_

 ذدحم ” رفعيج 5 ةيركلا دبع روُيشاخلا اشي
 نمو مهأ ومس تاريعو د :جاجشلا مظاك يرئيرجلا 5

 فآفض لافر:ىلع ويعلو بيصخلا ينتا ءاوشنالر

 يه 0 تحت كود اينكو ججرغلا طشريي#
 "نب ةةنييتتلا

 0 هيفا وه قو .قارع اي ان” جيئامب "ناقيسلا ناك

 عنيباشمو .اانضنأ# قارعاان : غيض جالكسملا ظ
 ١ رييهتحمبلا :”نطوت ىرخا تاءادن ةلنمت ,نيتحصلا

 رخآلا وه . 0 .ةلالقتسا نعي م تس

 عميعرع كم ش 017

 نم قلايف اهيودحت دبع ففي ةثييوم . .قدملا سيما وقاو# 5

 نارط:نم دئاصق اضنا قودنتكم ؛لاطيالا ندقارعلا

 قيةشيلا# حتفتب يذلا ةهياهشلا مدقق ةيب وتكم .رخأ#

 :نطولا دو دحتا ىل عا نامعدجلا

 رايكلا ةغاصلا ةنددم .اهزاوا ءاوفطتما دل ةنددمب .)

 ملوك تاوحلا مو ديصتي ةئيدم . . تاضلكلل

 , ةاخيأ ةهعياضا.تكنتو, ورز نرعيلا نم ءةاضالا ةظورأ“ و
 1 .عييداشلا لقحلا نع ةارجتلا دس, يذلا قدانيلا 8

 .ةكربلاتت ىليحتلا هلباكسو .
 قراو قاؤف نايجاينتت نامااوت ,افيج  ةريصبلا»#ب
 رئافظب ناملحت نيتلقط ,لثم نايغاتتتو اظئارتخلا

 .رضهدلا مولد ىه اعمال اميتاظعو د دق عقودا ددودضشم :

 .بولقلا 4 ,عامشلا حب 1 افيكوأ '

 يربو 5 يلذم قنبر ني قلب هلقانم 3

 : يدير للف

نمؤلا اهلقيصاو ةطجلأ
 ' ني

نالب تاو ايلي
 ,اب

ا ةايحلا انناوج افلتخيإ
 ** ةيبرقل

 ؛ سكت نا ةرورتفلاب شدلو

 . ..ةلجملا ةسايس «مهؤارآ

 نم لفاحتُت اهيودحيدنع' فقتو ؛ ينك ل فن

 - .,عافرشلا ندراجملا“

 ," * ى* , يرعب ظش ءايقااقوفأ| «
شل هدفا هذه ١

 ة 5 فقكت ي

 3 امةمظعيو ريكا ع نما تاي طفت اهنقا
 / 0 ' .فرشلاو ةلوجزالل ميقا نم نْرَتخَت 5

 هاد نوم :ىلوطيلا اهدومصب زصتنت >

 0-0 نو بيير اهجاهمأوأ اههييحوي هتادناو

 !/ ٍ 9 ” مق دان 3 ربا 1
 ٠ قارعبأ ةديبصق ةقيفو ًالابش دفع ,نآلا بتكت' هنا

 '.ىربحلا

 - 7 قدور طصلا هسامجت انتا, وكيبت دأ دؤعيو

 د | هترشن ناولبلو .ينانآلا ةنانيكلا قزرُي اجا هنإ
 ل هعادصا غضب وأ نييثاقسا ةلذبا يدترتت ٠ .ءارمسيلا

 .داشرلا

 0 ا ًاشرفوا هتك لب ,تسحفأ نييَتلا هيكل ةادميتت
 .له"لمرلا اهبا |"

 , ناكملا يفاةعبس نم

 ا جرب -

 , . ةقلشاع 3 كوين دينأت

 0 . ةقسابلا اا اهب ظ



 .ةأرملل ديع وه ٠ .ماع لك ء؛راذا نه نماثلا ؛ 00 ١ 4ث ف 11 2 1 5

 ةدئفالا يف سسأتت يهو مالا ةنوئيكب لافتحالل ديع ١ 7 5! 535 ظء نياك 0 رز 2

 . ءاضولا اهنيبج جهو لمحت ىلا
 .ةييبحلاو .ةجوزلاو .تخالاو مالاب لافتحالل ديعو

 هيلا تلخد ناديم لكو :ةيبرملاو هةسدانعملاو ؛ ؛ ةلماعلاو
 فضن ابنا نم نماسا لع :ةرادجو ةءافك ثدنث أف .ةأرملا

 ةايحلا ةلجحع لطعتت .فصنلا اذه بايغبو يستحملا

 .تارودلا نع

 هتكرابو ةيلودلا تامظنملا هترقا .ةأرملل ديع .نذا وه
 نطولا يفو .ملاعلا يف ةيئاسنلا تايعمجلاو تاداحتالا

 .يبرعلا
 اقوي .يب رعلا اننطو يف «نذا .دبعلا اذه نم لعجنل

 ءاسنو .تابيخملا ءاسنو .ةرصبلا ءاسن عم ايئماضت

 . نيطسلف ءاسنو . نابل

 ء ةنس لك « سرام ءراذا نم مويلا اذه نم لعجنلو

 . نطولا ءابعأو .ةايحلا 0 يىتلا ب اديع

 اننخنا ةلحرملل لهأ ابنا .ةيبرعلا ةارلل تعبت

 .لجرلا اهيحا لثمًاماغ
 ..غانيلا لجا نم ديب دي

 . لبقتسملا لجا نم ديب ديو

 .هتزعو .نطولا ةمارك ىلع ظافحلا لجا نم ديب ٌديو

 ئ .هخومشو
 تخاو ةجوز لكلو . . .درو ةقاب .ديهش ما لكلو

 . ىرخا درو ةفاب ديهش
 نم رهز ةماضا . . نطولا ءانب يف مهست ةأرما لكلو

 .يلاغلا هبارت لج نم ىتلت يذلا نطولا دورو



 1 2 < 3 1 - 5 ذيل و 0 > 26 اعث


