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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رقانلا
 [ رز ت61 هانز لع أذ 2نانإ]]ءقأازورن عا 16031 6انآ عاد ءةطعأ:

 احا مذآ[1' نال ناز

 رفعج وبأ ليبد :رب
 | )11:ععاتان5 06 3 ا ا 0 لد

 ري رهخلا ةرسأ نم
 مل كلو عمو ٠ ان قت فسح ل دمع

 ! ذحأ هابثنا تفلد دعب

 تاوقلا لوخد ىلع تّرم عيباسا ةثالق نم رثكا

 نم رثثكلا تردصت تاتفال تحت توريب ىلا ةيروسلا
 ناو .تآ مالسلا نا سانلل تنّئزو .مالغالا لئاسو

 نم ىندا وا نيسوق باق ىلع زارقتسالاو نمالا
 ! ققحتلا

 يبرهعلا مالعالا اهلبق ناك . .عيباسسأ ةنئالت

 ي واسأملاو ينانسنالا مدض ولأ ماما ل وهذم يدرغلاو

 لظ ىف توريبب ةيديطسلفلا تاميخملا هشيعت يذلا

 لظ فو .اهيلع ةضورفملا ةبيهرلا راصحلا ةلاح
 .اهدض ةمجهلا دادتشا

 .ةيبرعلا اميسإلو  تاوصالا مظعم تتكس ةأجف
 ىلا بلقدا دق عضولا ناكو ؛:ةحضلا تأادهو

 ! لف دق راصحلا نأكو ٠ هضيقن

 وع نمو تاميخملا ف عضولا ريفت له .ىرت
 ؟ ندإ

 ميدعتلا لئاسو لك مغرو ,ل وقت ةيمويلا ءابنالا
 اهلها عيوجت ناو .رمدسم تاميخملا راصح نا

 ءاودلا الو .لوخدلام هل حمس ءاذغلا الف .رمدسم

 ايشيليبم فئادق تلاز ام كادو اذه قوفو .اضيا

 اليتاشو اريص تاميخم ىلع ًايمود طقاستن 50

 سيور وو
 020 : نطو .نذإ نمالاو مالسلا نيا
 .ميوحتلاو .راصحلا ةلاح رارمثكسا اذامل

 ةيروسلا تاوقلا عمس تحت ةدادالا برح رازمتساو

 هيش د ميثعتلا اذه هدعن و كلذ لبق اذاملو .اهرضمو
 ؟ لماكلا

 'اهلظ ف كردي ضعبلا لفل .اهحرط نم دبال ةلئسا
 .نانبل ىلا يروسلا لوخدلا ءارو بابسالا زربا
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 فقوملا يف دوغضو نا تاكوملا دذه مومع نم دصحو هتعومحمو وه 7 0 0 3 ْ 3 ظ / ١ نوبرخي فوس ناريا اكج نا ىلا ريشت ظ

 ةت لثالدلا نم ريثك ةمّث

 ةاع نم ةدقبتملا ةليلقلا خابالا لالخ ىرخا ةرم رثاعلا مهلخح ا

 رهشالا براقي ام ذنم ةرمتسملا ايلا شامل وديع دو
 نالذخلاو ةميزهلا ىوس اهيف اوققحي مل يتلاو .ةث
 كراغملا ضرا هتدهش يذلا يبسنلا ءودهلا كلذ :لثئالدلا هذه نم

 نارهط ماكح لواحي يدذلاو . ةمرصنملا مايالا لالخ ةرضبلا يقرش

 نوجحاط يف مهب اوجزيل نييناريالا نم ةديدج دادعا عيمجتل هلالغتسا
 .يتبعلا توا

 ىلع ءالؤه انتَ و يتلا ةيوناثلا تاضرعتلا كلت :اضيا اهثمو

 اف وسكم ةلواحم ِق .لامشلاو طسولا ُْق ةهبحلا نم ىرخا عطاوق

 يماعلا اهنريي تيا ا مهفاذها نع راظنالا فرصل ةداغمو .

 ادلاو

 يذلا برغقلا ُّق ةشويشملا مالعالا ةزهجا 0007 ام .كلذك ا ش

 نم فولالا ديسعت يف ناروتسالا ىلع ناربا ماكح تاردق ميكضن لوادت

 0 ' .كراعملا يف مهب جزلاو نييناربالا
 يناريالا حطسلا تحت رودي ام تالعافت ارخآ سيسبلو ًاريخا اهنمو >

 :ةمكاحلا ةنتكرتلا يف ةفلتخملا ةحنحالا نيب ةطلسلا ىلع تاعارض نم ١

 ةكس ف ةربخالا ةلوجلا هنع رفست فوس ام رامثتسال اهنم لك راظتناو

 ” لامآ ةلاض خغر : ؛ خدش عارصلا ةيلمع يف هعقاوم زيزعتل . مسجلا

 ةيليقتسملا مهنا تيضيرتلا ةفرعمو .ةلوحلا تةذش ىلع نينهارملا

 2 ١ .اهجئاتنب
 دق مسحلا ةنس نأف اولواح ب نويناريالا ديششح امهم نكلو
 ريصم نوكي نلو .مهتميزعو مهتعاجشب نييقارعلا حلاصل تمسح
 ةيئاربالا نسوورلا نم ديإملا ىاوس ٠ .ةمداقلا تالوحلا وا ةلوحلا

 ظ ةيقارعلا ناريثلاو دعاوسلا اه دصخت

 نم دبإل .يسامح راعش يي ها لع هولا اذه ذخؤبي ال يكلو'

 رهش نم نيرشعلاو عبارلا ةليل ذنم.ةلصتملا كراعملا ةلسلس ىلا ةدوعلا

 ام ىلع ءاوضالا ضعب ءاقلال :نآلا ىتح مرصنملا ماعلا نم لوألا نوّوناك

 ايناريا :يسايبسو يىركسع دادعغا نم اهقايدي ام ىلعو اهلالخ ىرح

 .اهلودو

 الو .غارف نم اوقلطني مل ناريا يف مسحلا ةئس راعش اوعفر نيذلاف
 ءاش .ةعساو ةيلود ةرماؤم ىلا اودنتسا لب : ماهؤا درجم ىلع اونهار مه
 ىلع اونهارو .اهفارطا حضتفتل .بسانملا تقولا يف فشكنت نا اهل هللا

 مل يثلا ةريخالا كراعملا يف ترهظ .ةبحيلستو ةيرشب .ةسوملم تايطغم

 اموحه نوتشفف ٠ ةيسرافلا مهتنس ءاهتناب ىهتند ىذلا حسحلا ل

 دعاوسلا لبق بولقلاب وه نطولا نع عافدلا

 ةليضافت نه الوب انفاس ناكر اهئايرجم لك نع دعب باقتلا فشكي
 1 7 بانه ءاختا نويقارعلا اهلجس يتلا ةيروطسالا تالوطبلا

 هتعومجمو ناك هنال .هلك يسابسلا هليقتسم ىلع ننمطم وهو نهاري
 ةيلودلا ةرماؤملا طويخ . هتكرايمو ينيمخ ةفرعمب ,ءافخلا يف نوجسني .

 يسايسلا معدلا مجح نوفرعي يلاتلابو اهبناوح ضفن تفشكنا يتلا

 تكراست ينلا تددعتملا فارطالا نم مهل رفوتملا قمملسلاو يمالعالاو

 هذه رببس ىلع هسفنب فرشا كلذلو.. اشويهصو ًايلودؤ ًايبرع ةرماؤملا يف

 ةحلسالاب نددوزملا نايتاربألا ف فولالا تاثمد اهنلا عفد ينلا كراعملا !آ

 ةنوُخو نييلايربمالاو .ةنياهصلا هئافلح نم اهيلع لصح يتلا ةثيدحلا
 دوعوملا مسجلا نمث دصحب يكل .روهش ةليط .ىرخا شإ ةجوم .ةمآلا

 .ةقطنملاو نارنا ديبس نوكن نا كشو ىلع هنا'نظ نا دعب بعصألا

 هيف هسفن دجو يذلا فقوملا ببسب .دعب تآي مل هباسح ناك نئلو
 كراعملا نالف ,هتعومجمبو هب تطبترا يتلا عئاظفلاو مئازهلا هذه رثإ
 ةهسحلا ةنس ءاهتنال مايا ةعضب هماما لازت ال امك .ةرمتسم تلاز ام
  ةقرو ىلع ماتا هذه يفتكي لهف :هتنهارم لامكا اهلالخ لواحي

 ؟ طقف.برحلا

 اهمها لعلو :ناريا يف ةقرو نم رثكا كلمي يناجنسفار نا يف كشال
 ينيمخلا ىلا يدؤملا بايلا ىلع هنرطيس لب .هل ينيمخلا ديبات نشيل

 ىلع عارضلا ةنعل يف هموصخح نا ادبج كردي وهو . دمحا ةنبا وشو

 يتلا حئاضفلاو :برحلا مسحل هططخم لشف نولغتسي فوس ةطلسلا

 . ينيمخلا ةقث نا كردي هفاامك هدض يوق حالسك ططخملا اذهب تطمترا

 نع عروتي نل هناو .لشفلا اذه: ٍببسب رتهت نا دبال .هتاططخميو هب
 يئاجيسوفار فقد لهف برحلا يف رارمتسالا لجا نم ءادف شبك هميدقت

 كلذ ىضتقا قلو 30006 جرجم داحنا لواحن خا .نيدنلا فوتكم

 ؛ هبسفن ينيمخلا نم صلختلا

  ةليقملا روهشلا وا عدتابسالا نكلو . ؛ةيلهتسن .تسيل كلذ ىلع ةباحالا

 ٠ تببح لوافملا اذه لع سنل ا: بتاوجلا لمحت فوس 0

 .اهيسفن ناربا ليقتسمو برحلا

 نيقارعلا حلاصل نكلو :كلذك تناكف .مسح ةنس اهودارا:مهنا مهملا
 نا ايندلا اوملعو ءادفلاو ةلوطدلا محالم عورا اهلالخ اولجس نيذلا

 نييناريالل ةييسفلاب اما .

 .ايزخ رثكالا حئاضفلاو خعالا توملاو ,ردكالا رامدلا تناك دقف

 .ناريا ءاحنا لك نم نييناريالا نم فولالا تاثم اهلالخ اودشح دقل .
 0 .نذيباع ريغ .ايارسا ايارسا لمنلاك مهب اوجزو .رامعألا لك نمو
 .دهدومصو نيدقارعلا ريض نم نولاني مهلع . دوسا ريصم نم هنوقلب

 يناسنالا ريمضلا راقتحاو . حيراتلا ةنعلو لشفلا ى رويس اولاث افهف

 اهلسصاخت ركدتو كراعملا رابغ يلحني امدنعو . .مهتيسحوو ةهعافطال

 ةنلايربمالا عباصالا اهتكاح يتلا ةرذقلا ةرماؤملا طودخ ةئقب فشكتتو

 ةيمها زربت ,ةيبرعلا ةمالاو قارعلا دض ةيبوعشلاو ةينويهصلاو
 زدمملا هناكم ذخأيو اا م يل قابس يذلا منتحل يخارحا نححا
 لاوط سواشألا نويقازعلا اهققح يتلا ةديدعلا تاراصتنالا نيب
 , برحلا تاوتس

 . ريرحتلا سن
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 ىرخا ةلوح ىلع نويناربالا 7 كلذ عمو.

 رخال داصحلاب ءدبلا ةظحل فرت دادقنو ١
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 نسح دمحم مساح / دادغب

 يناربالا ماظحلا هنلعا يدلا ميسحلا ماع ُّق

 هلالخ نم ىّنمو .يضاملا ماعلا علطم.ذنم
 :برحلا بيبسي رامدلاو رئاسخلاب ةلقثملا ناربا

 يف حضاولاو عيرذلا هلشف مغر يئاهن راصتناب
 تاونس لاوط ضرالا ىلع ركذي حاجن يا قيقحت
 .توكلا

 ماظنلا نا خعضتي بيرقلا يضاملا ىلا ةدوعلاب
 تناك تقو ىف اذه مسحلا ماع راعش عفر دق يناريالا
 حارجلاب ةنخثم ةيناريالا ةيركسعلا ةلآلا هيف

 اهب تقحل يتلا ةلصاوتملاو ةرركتملا مئازهلا ببسب
 ةيداصضتقالا هتاسسؤمو .ةدندعلا اهتاموحم ْق

 وجلا حالس تايرض لعفي ةرمدم هيش ةيويبحلاو

 بوعش ىدل ةمقنلا مقافت ىلا ىدا امم .يقارعلا

 تعفتراو .اهرارمتساو برحلا ةييرض نم ناربا

 ايدج ريكفتلاو . اهفقوي ىلاطت ابلاع تاوصالا

 ليقتسملا بوعشلا هذه تيسسحت نا دعب حالبسلاب

 ةبا قاحلا ةلاحتساو .ناريا لك رظتني يذلا ملظملا

 .قارعلاب ةميره

 مسحلا نول
 يذلا يناربالا ماظنلاب ىدا اعمتجم اذه لك

 < ةبلاعتملا تاوصالاو تاحورطلا هذه رطخ رعشتسا

 موب رخآ ءاهتنا ىلع تادودعم مايا الا قيت حل ها
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 ناوذفلا لع ليهتسملا فقدهلا ؛ ةرصبلا

 ضرفغل حمسحلا ماع نولاب قالطا ىلا .هماظن ىلع

 .ةريدك تاموحه نشؤو .ةلئاش ةيرشن دوسح ةنيعت

 ف ىوقلا ةلداعم نم ريغي راصتنا قيقحت لما ىلع
 حلاص ىلا لماك لكشب اهتفك ليمت يتلا برحلا
 اذه لخا نم ليدحتسملا ناريا تلمع دقو .فارغلا

 وحنلا ىلع كلذ صيخلت نكميو .ريطخلا فدهلا
 : يلاتلا

 تادعم نم اهيدل ام لضفا ناربا تدشح - ١

 نويلملا ءازجا ىلع ويري رشيلا نم ددع ربكا تدنجو
 ”ماعلا ىلع ديزت ةدمل اهتاوق تبردو

 عم نلغلا دح ىلا اهنواعت ةرئاد نم تعسو  "؟

 ربع تنكمتو .ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا
 ةحلسا ىلع لوصحلا نم .يثالثلا فلاحتلا اذش
 نم هتفرغ ام ىلا ةفاضا .ةروطتم ةيركسع تادعمو

 .حملاعلا يف حالسلا راجت ةطساون ءادوسلا قاوسالا

 نم هتقرط الإ أباب كرتت مل ناريا نا لوقلا نكميو
 تمتا نا دعبو .قارعلا ىلع راصتنا ليجست لجا
 | نم ةلسلس العف تنش .اهتادادعتسبسا ةفاك

 ةيدالفملا ةنسلا ءاهتنا عم ةرببكلا تاموحفلا

 ةرصنلا ةنندم لالتحا كلذ يف تفدهنساو .ةيضاملا

 ةلغاشملا تاموحه نم ىرخا ةلسلس نش بناح ىلا

 اةمال رازآ ١١ ؟+١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا " 

 نيعطاقلا 3 ةصاخو .ةهبحلا نف عطاوق 3 دع ُُق

 احضاو ناك اهموحش فده نكلو . يىلامشلاو طسوألا

 افده اهرابتعاب ٠ ةرصبلا ةنيدم لالتخحا انلق امك وهو

 ندزاوم ٍِق يساسإألا ةلقت هل اريطخ ادجيتارتس

 .ى وقلا

 اولا ةلقب
 ىلع دصرتو ةيقارعلا ةدايقلا هكردت تناك ام اذهو

 ةهبج لوط ىلع .ةيئاريالا تاكرحتلا ةفاك هئوض
 ماظنلا تاوق عم ةلصاف ةلوجل دعتستو .لاتقلا
 لالخ نم . ساسالا ةجردلاب اهفده لشفتل .يناريالا
 ثدحب ام لعجي لكشبو .تاوقلا هذه بلغا ريمدت

 تططخ امك كلذ متو .ناريان طبحت ةئقيقح ةثراك

 كراعم يف ةيناريالا ةتامتسالا مغر ةيقارعلاةدايقلا
 تافكنا دقف .ةرصبلا قرش ةريخالا ةثالثلا روهشلا

 ترصوح امنيب .اهمظعم ديباو .ةيناريالا تاوقلا
 لك نم مها نا ىلع .قدض طيرش يف فالألا تارشع
 ىهتنا دق ةرصبلا ةنيدم ىلا لوصولا فده نا كلذ

 / راذأ 5١ خود برق عم اليحتسم تايو .دنالا ىلا

 دوعوملا مسحلا ماع ف موي رخأ وهو .يلاحلا سرام
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 .ةيسرافلا همانز ورلا ىلع
 ؟ قدس ام لك نم جتنتسن اذام

 لك كلذب رقا امك .لوقن نا نكمي ةطاسيب ١
 نوعوملا مسحلا ماع َِق تينم دق ناريا نا .ملاعلا

 تاوتس لك يف اهدهشت مل كراعملا ةحاس يف ةمدزهب

 صخش نويلم عبر نم رثكا تدقف رقف .برحلا
 يتلا ةروطتملا ةحلسالاو تادعملا بلغا ترمدو
 لباقم ابو .«ليئارسا» و اكريما نم اهيلع تلصح
 .لاتقلا تاهبح ىلع ةيقارغلا ةنميهلا تززعت

 قمع يف فده يا لانتل ةيوجلا هعارذ تلاطتساو
 رخا مالكي ينعي اذهو .اهاصقا ىلا اهاضقا نم ناريا

 لشفلا ةلاح عم .يلاحلا سرام / راذا 5١ لولح نا

 رخآل يمسرو لماك طوقس ةباثمب .ماتلا يناريالا
 .مساحلا يقارعلا راصتنالا ديكأت لباقم ؛ناريا لامآ

 ةلاحب دوعوملا يناريالا مسحلا ماع ةاهتنا نا 1

 ماظن ةلرع نم ديزتس :نييناريالا لشفلاو قافخألا
 داما: هتيقادصم نم ةيفادلا :ةيقتلا مشفيو .ششيمخ
 طاطحنالا ةلاح مهيدل تقمعت دقو .امومع نيدناريالا
 قاحلا ةيناكما يف مهلامآ رخآ افطناو ,تايونعملا يف

 ناف .كلذ نم سكعلا ىلعو .قارعغلاب ةميزه ةيا
 لماكلاو يمسرلا طوقسلا اذهو ةيناريالا ةميزهلا
 ذخالا عم .راصتنا يا قيقحت مهو ىلع ةنهارملل
 دق .كلذ لجا نم ناريا تلعف ام لك رابتعالا رظنب
 يدحتلا اوليق ننذلا نييقارعلا تائونعم نم اًرزع

 مهحلاصل هورَّجو بقع ىلع اسأر مسحلا ماع اوبلقو
 .امامت

 ةلماك سفدلاد ةذن

 مساقلا نوكي داكي و .انه ح وضوب هسملت ام اذه
 صخت يتلا سحاوهلاو ثيداحالا لك يف كرتشملا

 زجعلا تابث عم مالسلا لولح برقب نييقارعلا
 يناربالا حمسخلا ماع ءاهتنا دعي ةضاخ :يناربألا

 اهركذتس ةيناريا ةثراكل ةزيمم ةمالع ىلا ل وحت يذلا

 خاع مانا يهدنت نا يىلاو .ايخاو ةمذاقلا لابخالا

 ينلا ةنسسرافلا ةنسلا سآر ِق تادودغملا خسحلا

 ماظنل نكمي اذام يلاحلا سرام / راذآ 1١ فداصت
 يذلا دعولا قوط نم هتبقر ذقنيل هلعفي نا ينيمخ
 .دهحو ةوق نم عاطتسا ام هل دعآو لبطو هعطق

 يقارعلا لعفلاو دومصلا ةهبح ىلع اريسكن

 ليسيتسملا

 ةلوح ىلع ةنهارملا لواحنس ةئا نظلا بلغا

 ىلع ريبك رخآ موجه نش لالخ نم ةمساحو ةمداق
 ململي نا دعب .هسفن ةرصبلا ةنيدم ةهبج عطاق
 لمتحملا موحهلا اذه تامدقم حضتتو .ةيقابلا هتاوق

 تاوق اهتنش يتلا ةلغاشملا تالواحم ىف بقترملاو

 يفو .قارعلا بونج عبارلا قليفلا عطاق يف ةيناريا
 لما ىلع ةيلامشلا هدودح دنع سماخلا قليفلا

 طغضلا فيفختو .يقارعلا ىلاتقلا دهحلا تبتشت

 ام اذهو .ةرصبلا قرش ةرصاحملا ناريا تاوق نع
 نود نكلو ةديدع تارم ناريا هتسرام نا قبس
 عباصألاو ةعساوو ةحوتفم اذه نويعلاف .ىودج
 .مسحلا ةئس يف يناريالا ماظنلا قنع قدل دانزلا ىلع
 .رثكا ال نويقارغلا دارا امكو
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 مشي ينيطسلللا ينطسلللا راوحلا

 ةيلودو ةدب درعو ةينيطسلف ةيسايس ةكرعم طسو
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 تاميخملاو ةيسطولا ةدحؤلا
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 رئازجلاو سنوتو برغلا سلبارط تدهش
 نم ةلسلس نييضاملا نيعوبسالا لالخ

 ,ةماهلا ةينبطسلفلا تاراوحلاو تاءاقللا | ]ب

 نيب اميف تافالخلا زواجت عوضوم ولع تزكرت
 ةمظنم ةدحو ديدحتو ةينيطسلفلا ةروثلا لئاصف

 ينطولا سلجملا ةرودل دادعالاو ريرحجحتلا

 يف ابيرق دقعت نا عقوتي يتلا ةمداقلا ةيديحوتلا
 رئازجلا

 ءاقل نم رثكا كانه ناك برغلا سلبارط يفف

 نم يفاذقلا ديقعلا فقوم ىلع ارط يذلا يبسنلا

 نيبو هنيب رهظ يذلا نيابتلاو تاميخملا دض برحلا
 يف يفاذقلا ديقعلا هنع رّيعو .يروسلا ماظنلا فقوم

 ةقيبح يليإ لابقتسا نكمي فيك» لؤاستلاب هباطخ
 ىلا كلذ يف اريشم « ! تافرع رساي لابقتسا نكمي الو
 اربص رزاجم ؛لطبل» يروسلا ماظنلا ناضنحا
 ةعمطاقم ىلع كهيسفتن ماظنلا رارصاو ىل والا البتاشو

 ريرحتلا ةمظنمل ةيزذيفنتلا ةنجللا سيئر
  ةينيطسلفلا تاءاقللا روحم ناكو .. .ةينيطسلفلا

 وه برغلا سليارط اهتدهش يتلا ةينيطسلفلا
 دنسلا ةروثلا تاوقل ماعلا دئاقلا بئان روضح

 وبا اهيف روزي يتلا ةيناثلا ةرملا يهو) ريزولا ليلخ
 كلذ ىلا فاضي . (ةريخالا ةرتفلا لالخ سلبارط داهج
 مهتمدقم ىفو ىرخالا لئاصفلا ةداق ضعب روضح

 ةيطارقميدلا ةهبجلل ماعلا نيمالا ةمتاوح فيان

 دقو ..ةيبعشلا ةهبجلل ماعلا نيمالا شبح جروجو
 ديسلا دوجو تاراوحلاو تالاصتالا طيشنت ف مهسا
 ةردايملا» ريدب ىذلا ةيدعاسسم فيرش دمحم

 .ىنيطسلفلا قافولا ةداعتسال «ةيرئازجلا
 ةمتاوح ديسلا نلعا راوحلا اذه خانم فو

 ةداعا ىلع حتف ةدايق عم قافتا لوصح نع ةحارص

 يف ىتح ينيطسلفلا ينطولا سلجملا دقعو ةدحولا
 رارصاو ؛ةييعشلا ةهبجلا» عم فالخلا ءاقب لاح

 .بايغلا ىلع ةربخالا

 دعب راوحلا اهيلا لقتنا يتلا سنوت فو ©
 نيد تاعامتجالا نم ةلسلس تدقع برغلا سليارط

 ةيطارقميدلا ةهبجلاو + حتف») ؛:سمخلا تامظنملا

 ريرحتلا ةهبجو ةيبرعلا ريرحتلا ةهبجو
 دقو (ينيطسلفلا يعويشلا بزحلاو ةينيطسلفلا
 ةدلمعلا تاءارجالا ةسارد تاعامتجالا هذه تلوانت
 سلجملل ةمداقلا ةرودلا دقع لجا نم ريضحتلل

 جمانرب دادعا راوحلا اذه بلص يف ناكو ءينطولا
 ةيميظنتلا اياضقلا ةشقانمو ديدج يديحوت يسايس
 ةيلكيهب قلعتت امك .سلجملا ةرودب قلعتت ينلا
 .هنع قثينتس يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا

 رئازجلا نم عيجشتبو ءانثالا هذه يف ©
 عم راوحلا عطق مدع ىلع ققتا ينايفوسلا .داحتالاو
 لازد ام اهفقوم نا نم مغرلاب ٠ ةيبعشلا ةهبجلا»

 ةرئاد نمضو يرويسلا ماظحلا طعض تحت اعقاو

 تأدب قايسلا اذه فو ..هتاديدهتو هطورش
 «حتف» نيب ةيرئازجلا ةمصاعلا يف ةديدج تاعامتجا
 ةلثمم ةيبعشلا ةهبجلا نيبو .داهج وباي. ةلثمم

 ىلع يه تاعامتجالا هذهو ءشبح جروج رونكدلاب
 تمت يتلا وكسومو غارب تاءاقلل لامكتسا  ودبيام

 ا ؟ةرننب ناذآ ؟ذب ن9 دذعلا -:ةيبرغلا ةعيقطلا
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 امهنيب ةرتف لبق
 ةرتفلا دذف تدهش ام ردقب هنا ركذلاب ريدخلاو

 :ةيكيطسلفلا ةيودحولا ةئناختسالا هاجتاب قسشمد

 كلت ىلع يىروسلا خاظنلا طوغص لئاقملاب .تدعاصت

 خت قايسلا اذه فو .سكاعملا تاحتالا ّق تامظنملا

 دحا لاقتعاو ؛ةيطارقميدلا ةيبحلا, بتاكم قالغا
 نا امك . .يسايسلا بتكملا وضع :؛ديعلا وبا, اهتداق

 هةهباسم طوغضل تضرعت اهسفن ةيبعشلا ةهبجلا

 اهتداقل تارادسلاب ةصاخلا تازاخألا ءاغلان تلتفت

 تاءارجا نم كلذ ريغو نيقفارملا نم ةحلسألا بحسو

 . ديغولاو ديدهتلا

 ةدحولا تادطدم

 دجتملا ينيطسلفلا  ينيطسلفلا راوحلا اذه
 تابطغم ةثالث نم همز دمتسي

 ةروثلا هجاوت ثيح : تاميخملا دض برحلا ١-
 ةيوفصت ةكرعم نانبل يف اهريشهامجو ةينيطسلفلا

 التقو افصق يضملا نع اهمعدب يذلا يروسلا

 ةئادب ىلع رهشا ةسمخ نم رتكا رورم مغر اراصحو

 ةعساولا ةيلودلا ةلمحلا مغرو .اهتالوج رخا

 تامدخملا ُْق درضصاحملا ريشامحلا خد نماضتلل

 ةرماؤملا دذهل تدفنملا فارطألا ىلع طعفصللو

 ىتحو . ..اهل ةكرحملاو اهنف ةغلاضلاو ةنوفصتلا

 ةندرغلا تورد ىلا ددجتملا ةيروسلا تاوقلا لوكد

 دق نكي مل اهعراوش ىف لاتقلا فقول ةعراسملا ةعيرذب

 ىدح - نمضتي حل هرمع نم ةعئرالا خانالا زر اكن

 برحلا فقو  نويعلا ىف دامرلا رذ ليبق نم

 لولبا ذنم تاميخملا دض ةرمتسملا ةيوفصتلا
 ! يضاملا (ربمتبس)

 نولتاقملا ردع ةنوفصتلا ةمجهلا هذه ةمواقم ىفو

 ةبلص ةينطو ةدحو نع تاميخملا يف نوينيطسلفلا

 ضخغب .ةينيطسلفلا ريشامجلاو دعاوقلا ديغض ىلع

 هذش تلكش دقو . .ةيميظنتلا حمهناع اهثنأ نع رظنلا

 تاحنان عفدلا ُْق انوق ازقاح ةيلاثقلا ةدحولا

 تادابقلا ىوتسم ىلع ينيطسلفلا راوحلا فانثتسا
 .ةمظنملا ةدحو ديدجتل يعسلاو

 تناك انضنا ءانتألا هذه ُْق لخادلا رمهامج - ؟

 ةلتحملا ضرالا لخاد ةينيبطسلفلا ريهامحلا تالاضن

 ريهامجلا دومصل لماكلا ينبتلا فو ريرحتلا ةمظنمل

 نم ثعبنملا يودحولا خانمللو نانبل تاميخم يف
 يشحولا فضقلا اهّهس دم ينحلا خاوكألا حاكر تكن

 .اهيلها سوؤر ىلع

 داحتالل ريخالا رمتؤملا دقع يف حاجنلا نا هيف كشال
 ضازحلا يف نيينيطسلفلا نيدفاحصلاو باتكلل حاغلا

 وا ؛ةفوربلا» نم اعون ناك هرابتعاب .ةمظنلملا
 رمتؤم دقع نا نم مغرلابو ..ينيطسلفلا ينطولا
 ةيناكمالاو ادبملا ثيح نم وه نييفاحصلاو باتكلا
 ليثمت نا ىقبي ,سلجملا ةرود دقع نم لهسا

 اة ملال رازأ 15 - ١-* ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - /

 يسايسلا نايبلا ىلع اهقافتاو رمتؤملا يف لئاصفلا
 ىلع اهدرمتو .ةماعلا ةنامالا يف ليشثشمتلا ةغيصو

 عنم ىلا ىعس يذلا يروسلا ماظنلا طوفض
 بابلا حتفت ةماق ةقباس لكشب كلذ لك ..دداقعتا

 سلجملل ةديدجلا ةرودلا دقع ةدناكما ماما اعساو

 ةدسادسلا ةكرعملا

 ردرختلا ةمظنم ةذحو ديدجت يعاسمل غبتتملا نا

 هب ردمتت يذلا صاخلا عباطلا ىرب ناو دنال .انلاح

 اهرابتعاب ال .ةيلاحلا ةلحرملا يف يعاسملا هذه
 اهرايتعان كلذ لبق لن . بسكف ةئنودذحو يعاسم

 ةيسنطسلفلا ةروتلا دوحو نع عافدلل ةيشيقح ةكرعم

 .اهتيضقو اهريصمو
 .ةروثلا هذه ةريسم يف ةقباس تارتف تدهش دقل

 عطاقم ىلا توم نم نتكا نفالا لضو و" ةريثك تافالخ

 يف موقت تناكو ...ريرحتلا ةمظنمل تامظنملا ضعب
 *لا . عدلا تار لحا نم طوغضو يعاسم اهنبح

 عفادب كرحتت تناك طوغضلاو يعاسملا كلت نا

 ةناكم زيزعت لجا نم .بحسف ةيديحوتلا ةبغرلا
 فوفص يف ةمئاقلا ةيودحولا حورلا ةرولبو ةروثلا
 وا يعاسملا كلت حاجن ىلع فقوتي نكي ملو .ريهامجلا
 يىريصملا نافرلا نم حمجحلا اذه .اهحاخن مدع

 ءيش ىلا جاتحي رما اذهو .ةيضقلاو ةروثلل ةبسنلاب
 ليصفتلا نم

 ىلع - ضوخي يذلا يروسلا ماظنلا نا : الوا
 ةمظنم ةدابق ةيفصت ةكرغم ١ خخ جاع ذنم لقألا

 لجا نم ةكرعملا هذه ضوخي ال .ةيلاحلا ريرحتلا
 موفافلا دلاخ وا شبح جروجب هباجعا نع ريبعتلا
 ينلا ةفلتخملا ةندناقغلاو ةنسانسلا تاحورطالا وا

 مدغ لباقم .قشمد يف نوميقملا ةداقلا اهحرطي
 فلخ حالصو ريزولا ليلخو تافرع رسايب هباجعا
 اذإ امير لب .ةيدئاقعلاو ةيسايسلا مهتاحورطاو
 اندحن ,اسابق فقاوملاو تاسابسلا نم نلغملا انذخا
 ةنلعملا يروسلا ماظنلا تاسايس نا لوقلا ىلا برقا

 لصف. ةيقافتاب همازتلاو 14 ؟ رارقلاب هلوبق ثيح نم
 يف ,دهف عورشم» ىلع هتقفاومو نالوجلا يف ,تاوقلا
 ماظنلا عم هتاقالع ديدجتو .ةيناثلا ؛ساف» ةمق

 ةمق يف كرايم ينسح سيئرلا عم هناقلو يندرالا

 رمتسملاو يوقلا يسبايسلا هووحم .تابتو ؛تيوكلا
 لود نم اهريغ ىلعو اهيلع هدامتعاو ةيدوعسلا عم
 دده نا .تادعاسملا ىلع لوصحلا َِق حيلخلا

 تافرع ةنورم ىلا ريثكب برقا نوكت دق تاسايسلا
 تاسايسلا ىلا اهنم ريرحتلا ةمظنم ةدايق يف هقافرو

 دمحاو شيخ جروج اهحرطي يتلا تاراعشلاو
 ! لاضف وباو يسوم وباو ليربج

 رامضم يف يا .انه تسيل ةيساسالا ةيضقلا نكل
 تذه كسمت ىدف يف يش لب .ةنلعملا تاسايسلا

 لقتسملا ينيطسلفلا ينطولا رارقلاب كلت وا ةدايقلا
 ةقرولا عازتنا ةلاحتسا مدع وا ةلاحتساو
 الط رع ةمياسسملل نهي دتما نب نم ةينيطسلفلا
 قا ةنثزكلا تاضناقملاو تابووسنلا زيلاه د يف ةفرؤلا

 ةيلايربفالاو ,توبيصلا قدقلا عت كلماسشلا

 تفشك امك  دهعت يدلا يروسلا خاظمفلا نا

 ينويهصلا ١5187 وزغ دعب . ىلوتي نآأب  هتاسرامم
 اه درط لامكتس او ردرحتلا ةمظتم ةقحالم .نافسدلل

 يف بطاخملا ديحولا فرطلا حمصي نا لياقم ينانبللا

 .ةينيطسلفلا ةيضقلاو نانبل ريصم لوح تامواسملا

 صضصضعنل ةمظنملا دداقتنسا ُِق دحين ماظنلا اذه نا

 اهتداعتسا يف و نانبل تاميخم يف ةيلاضتلا اهعقاوم

 حاجن لالخ نم ةيميظنتلاو ةيسايسلا اهتدحول
 .تاحتالا اذه يف ةيلودلاو ةيبرعلا ةظاسولا يعاسم

 ىتح ١9857 ماع ذنم هتانشهارمو ددوهح لكل افسن

 ! كلذ لدق ام ىلا دوعن ال يك .نآلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدابق نا ايناث

 تريبغت لجا نم اهنكمي ام لك لديتو عقاولا اذه كردن

 ماظنلا داحت ةنورملا كلذ يق امب :ةرطاحم حبححت قا

 هةقده نع لمختن نا لما ىلع هسفن يروسلا

 ةمظنملا ةدانق تباحتسا دقو .روكذملا يوفصتلا

 تتناك داحتالا ادهش يف ةريثك ةيلودو ةدب رع تاطاسول

 يروسلا ماظحلا تدئنعت ةكنتت لنشفل ان اهلك باصت

 . ةئ وفصتلا ةفادشها ىلع ترارصاو

 ةندوعسلا تاطاسولا عم رمالا اذه لصح دقل)

 . (اهريغو ةيتايفوسلاو ةيرئازجلاو
 يف ريرحتلا ةمظنم دجت عفاولا ادق ءوض قو

 يف مهله ا نع حهعافدو نانبل ىلا اهيلئاقم ضعب ةدوع

 يييلكسلفلا قافولا معاسم احن يف امك . .تافمنخملا

 بعلن يتلا خضهلا وأ ةنفصضتلا ةرماؤم ىلع ادرمت

 وش لب .يسيئرلا رودلا يىروسلا ماظنلا اسهسدف

 .ةلحرملا دذه يف اهدهعتم

 .:ةضلظمملا ةدحؤؤو لئاضصفلا ةدحو ةلأيننم نا

 ؛ ابيرق دقعُي له : ينطولا سلجملا

 2 - | نذ نخب (:ةاغاز اخ مانا ات



 هه ب ببي ]آي يس إي يي يي | سس سس ص يي يب بيبي لل

 ةيريصملا تايدحتلا هذه هاجتو لاجملا اذه يف تسيل

 بعشل ادبعص ىلع ةيننطولا ةدحولا نع ردع د درحم

 بعشلاو ةروثلل ةيسنلاب ريصملاو دوجولا

 راوحلا لصاوت داهج وبا
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 نم ىرحالا ةييرعلا ةمظنالا فقاومل نا : اثلاث

 مظعم نا نم مغرلابف .ةصاخ ةيمها .ةلأسملا هذه
 بعشلا ىلع اينلع اصرح ىدبت ةمظنالا دزه

 ىلع اهصرح نلعتو هتمظنمو هتيضقو ينيطسلفلا
 ..اهيف مدلا فيرن فقو و تاميخملا دض برحلا فقو
 فقاوملا سكعب ال ينلعلا صرحلا اذه ناإالا

 .ةمظنالا هذه نم ددعل ةيقيقحلا

 ىلع حوارتت ةيقيقحلا ةيمسرلا ةيبرعلا فقاوملاف
 هنا ىري نم نيب .ناولالا نم عساو فيط دادتما
 امك .دحاو يريصم قدنح يف ةينيطسلفل هلا جر وثلاو

 هروضح لكشي يذلا قارعلل ةبسنلاب لاحلا وه
 ةينيطسلفلا ةروثلا دوجول ريخا اجلمك يلاحلا

 هذهو فقوملا اذهل ًاساكعنا .يركسعلاو ىساسيلا

 يروسلا ماظنلا .حاجن يف ىري نم نيبو :ةيؤرلا
 :ةيخيرات. ةصرف اهتمظنم مضهو ةروثلا ميجحتب
 ةيقعلا هذه نمو ينينطسلفلا «عبعلا»١ نم صلختلل

 ىلا لوصولا نود نآلا ىتح لوحت يحلا ةنسياسالا

 تايالولا ةنميه طسبل ةصرفلا حيتت ؛ةيوست»
 باحص ا ضعي دقتعي رما وهو .ةقطنملا ىلع ةدحتملا

 ! ةييتامطلاو لايلا ةحار هل بلحيس هنا اكريما

 يعاسملا ضراعي نم كانه نيفقوملا نيده نيبو
 ,نانبل يف يروسلا ماظنلا اهب موقي ينلا ةيوفصتلا
 يف ريرحتلا ةمظنم ءاقب لضفي هسفن تقولا يف هنكل
 اذه نا رابتعاب .ةوقلاو ةناكملا نم اهل ىوتسم ىندا
 ةيوستلل ةيولطم ةيديطسلف ةقرو اهيقبي عضولا
 هذه هجو يف ةبقع ليكشت ىلع ةرداق وكت نا نود
 ! ,ةحاتملا ٠ ةيوستلا غيص نم كلت وا ةغيصلا

 .ةلاسملا هذه يف هريثات هل رخا فرط كلانه : اعبار

 وهو .صيصختلا نم ءيشب هفقوم ىلا رظنلا بجي
 ىدل ةصاخ ةناكمب عتمتي يذلا يتايفوسلا داحتالا

 يذلا تقولا ٍْق ةينيطسلفلاةروثلا لئاصف فلتخم

 نمو ..يروسلا ماظنلا عم ةيوق تاقالعب هيف عنمتي

 حاجنا ليبس يقف ةريبك ادوهح لديب ةنحتا حضاولا

 عم نواعتلاب ينيطسلفلا  يينيطسلفلا ءراوحلا

 سرامي امك ,رئازجلا تاذلاب و .يبرع فرط نم رثكا
 فقو لحا نم يرويسلا ماظنلا ولع اظوحلم اطغض

 هسفن تقولا ف بلاطيو تامدخملا دض برحلا

 ! ماظنلا كلذ نيبو ريرحتلا ةمظنم نيب ةحلاصمب

 ينافوسلا فقوملا نارادشعا
 رثكا نم اذه هفقوم يف يتايفوسلا داحنالا قلطني

 رابنعا نم
 هلالخ نم رظني يذلا يئدبملا فقوملا كانه -أ

 ةيضقلو .ينطو ررحت ةكرحك ةينيطسلفلا ةروتلل
 الو طسوالا قرشلا ف عارصلا بل اهنا ىلع نيطسلف
 عارصلا ةلكشمل يقيقح لح كانه نوكي نا نكمي
 كلت لهاجت رمتسا ام اذا ينويهصلا  يبرعلا
 .ةينطولا نيطسلف بعش قوقحو ةيضقلا

 قرشلا ةمزا» نا يتايفوسلا داحتالا ريتعي - ب
 يلاتلاب و .ةقطنملا يف ةيساسالا ةيضقلا يه ؛طسوالا

 ةيلمعلا ةمجرتلا وه اهلح يعاسم يف روضحلا ناف
 اذلو .ًاضيا حيحص سكعلاو .ةقطنملا يف روضحلل

 يعاسم ةيا متت نا ىلع اديدش اصرح يدبي وهف
 اهيف هل يتلا ةيلودلا تانيهلا لالخ نم ةيووسن
 امك .يل ودلا رمتؤملاو نمالا سلجمك يساسا روضح
 ةلواحم وا دارفتسا يال ةديندسش ةمواقم يدببد

 .ىعاسسملا هذهب ةدحتملا تانالولا ليق نم دارفتسا

 عم هتقالع يف يتايفوسلا داحتالا ىري  ج
 يعاسم يف روضحلل ةحاتم ةذفان يروسلا ماظنلا
 . ةرمتسم ةر وصب ةمزالا عم يطاعتلا يفو ةيوستلا

 ةذفانلا هذه رارمتسا ىلا نئمطي ال ةقيقحلا يف هنكل
 ةدكربما تامواسم لظ ىف و ةديحولا ةذفانلا تناك اذإ

 بيجتسب الأب وكسومل نماض ال ةريثك ةيكريما ريغو
 يف ةيتايفوسلا ةقرولا عيبيو يروسلا ماظنلا اهل
 .اهزيلاهد

 تاذو ةيوق ريرحتلا ةمظنم ءاقب ناف انه نم

 نع طقف ربعي ال تايفوسلا عم ةقيثو تاقالع
 اهتيضقو ةمظنملا كلت ىلع وكسومل يئدبملا صرحلا
 قرشلا ةمزا ىلع ىرخا ةذفان اهل لكشي لب طقف

 يديا نم بحسي امك .اهتيوست يعاسمو طسوألا
 ةقرولاب ادرفتسالا ةيناكما يروسلا ماظنلا
 رهظ ءارو نم اهقي وست ةيناكما مث نمو ةينيطسلفلا
 قيوست ةيناكما كلذ يف امي يتايفوسلا داحتالا

 عيراشم حلاصل اهسفن ةيتايفوسلا ةقرولا
 ! بسانملا /نمثلا» رفوت لاح يف ةيكريمالا دارفتسالا

 ةدحو ةكرعمل ةيسايسلا ةطيرخلا نآلا يه هذه
 اهديدجت يعاسمو .ةينيطسلفلا ةروثلا لئاصف
 ةلعافلا لماوعلا ةطيرخو .ةرتفلا هذه يف ةطيشنلا
 ةرودلا باوبا ىلع ًاباجياو ًايلس يعاسملا هذه يف
 تقفتا ىذلا ىنيسطلفلا ىنطولا سلتجملل ةديدجلا
 ىتح ًابيرق رئازجلا يف اهدقع ىلع ةسمخلا لئاصفلا
 ! اهجراخ ءاقبلا يف ؛ةيبعشلا ةهيجلا» ترمتسا ولو

 ردب ناندع
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 ةطورسملاو ايضمافلا نطئساو ةقفاوم

 نيدقارملا ضعب اهارد هدلغ

 تي  ناريا ةحيضف نع برعلا ءاهلال ةلواحم

 15مل راذآ ١1١-١1 ديعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ١

 تاثحاسملا نع رداصلا كرتشملا نايبلا
 سيئرلا نيب ةرهاقلا ف ترج يتلا ةكرتشملا

 ةيجراخلا ريزو كرابم ينسح يرصملا | الأ
 /١141 ماع نا ىلع دكا زيريب نوغمش ينويهصلا
 يل ودلا رمتؤملا دقعي لهف .يلودلا رمتؤملا ماع نوكيس
 ةخبط» هنوك ودعي ال رمالا نا ما يلاحلا ماغلا لالخ
 !؟ ةينيطسلفلا رداصملا ضعب لوقت امك ؛ صحن

 يلودلا رمتؤملا نا ىلا ةيادبلا ىف ةراشالا نم دبال

 رهوجلا ثيح نم فلثخي ال .يلاحلا هلكشب حورطملا
 لئاسو ثيدح رادم ناك يذلا ؛فينج رمتؤم» نع
 لبق ةديدع تاونس ةليط ةيملاعلاو ةيبرعلا مالعألا
 نايكلا ىلا تاداسلا رونا اهب ماق يتلا ةرايزلا
 ىنونيبصلا

 تانقافتا نم اهنلت امو ةرانزلا خذه تءاج دقو

 ةياعرب بيبا لتو ةرهاقلا نيب تدقع ةدرفنم ةيوست
 ثيدحلا دمجتل .(ديفيد بماك تايقافتا) نطنشاو
 يعاسملاو فينج رمتؤم نع ةيئاهن هبش ةروصب
 لصوتلا لجا نم طسوالا قرشلا ةمزا ءاهنال ةيلودلا
 .ةلماش ةيسايس ةيوست ىلا

 تايقافتا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تربتعا دقل
 ةقطتم 4 ت دي ذح ةلكرم تدين ًاناذيا هل دقن د بماك

 قيرط ىلع ةمساح ةوطخ اهيف تأرو .طسوالا قرشلا
 لجا نم ةقطنملا نع يتايفوسلا داحتالا داعبا
 يتأت ةيسايس ةيوست ضرفو ءاهب دارفتسالا
 .ينويهصلا نايكلا حلاصم عم ةمجسنم

 تحجن امدعب هتمق يكريمألا هجونلا اذه غلب دقو
 ١١ ةيقافتا) ةديدج ةينما ةيقافتا ىلا نانبل رج ةطخ
 ةطيحملا ةينويهصلا بارحلا لظ يف تعقو يتلا (رايأ
 .ةينانبللا ةمصاغلاب

 دعب ةيكرسالا ةرادالا طغضت نا ررقملا نم ناكو
 ةيقافتاب لوبقلا ىلع هرابجا لجا نم ندرالا ىلع كلذ
 ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ةيضق لحل ةدرفنم ةيوست
 تناك يتلا . :ةينيطسلفلا ردرحقلا ةعظفم نع لزعمت

 ةتتشمو ىوقلا ةكهنم توريب نم تحجرخ دق
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 يكريمالا سيئرلا حرط راطألا اذه نمضو .فارطالا

 .ةقطنملا يف ةيوستلل ريهشلا هعورشم ناغير دلانور
 «ليئارسا» عم ةريشابم تاضؤوافم ىلا ندرالا انعاد

 ..« ديفيد بماك» تاقافتال ةهياشم تاقافتا ىلا يهتنت

 كلذ دعب ةقطنملا يف تث تثدح يتلا تاروطتلا نكلو

 . تاكرخملا ١ ةوقب عفدنملا :يكربمالا راطقلا. تفقوا

 : يلب ام تار وطتلا هذه زربآ ناكو .ةينويهصلا

 سيئرلا لايتغا دعب يرصملا هجوتلا-١
 بماك« تاقافتال يدعاصت , ديمحت» وحن تاداسلا

 ىلع ًاضيا يدعاصت /حاتفنا» عم قفارت ..ديفيد
 عم اهتقالع تعطق دق تناك يتلا ةييرعلا لودلا

 نايعلا ىلإ تاداشتلا ةراسنز بانقمعا 3 رف
 ين ودهسحلا

 تاطلسلا نيد عقوملا رابأ ١ا/ قافتا ظلك 5

 ةيكريمالا ةرادالا فارشاب بيبا لت ةموكحو ةينانبللا
 ينانبللا سيئرلا نع رداصلا نالعالا ءاجو ,رشابملا
 ةمصاق ةبرض ةباثمب .قافثالا ءاغلاب ليمجلا نيما
 دقع يف اهتسايسلو ةقطنملا يف يكريمالا كرحتلل

 .ةدرفدم تائوست

 زواجت يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم حاجن - "
 .توريب نم اهجورخ رثا اهتباصا يتلا تتشتلا ةلاح
 اهرارطضا .مث نمو :سلبارط يف اهراصح نا مغرو
 ام اهنا الا :ةريبك ةسكنب اهياضا دق اهنم ج ورخلل

 ىلا تداعغؤو ديدخلا حرجلا تزواحت نا تثيل

 تناك يذلا تقولا يف اذه .ةوقب ةينانبللا ةحاسلا

 ةيسامولبدلا دعصلا ىلع ةماق تاحاجن ققحت هيف

 .ةيمالعالاو ةافقسانسلا و

 ةيبوعشلا ةمحهلا هحوب قارغلا لنومضص

 خاما ةريبك ةيقع دومضلا اذه لكش دقو . ةديدجحلا

 ىلعف .ةقطنملا يف ةينويهصلا  ةيكريمالا ةسايسلا
 طاقتلال ةيذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاكتا هتدعاق
 .ًايركسعو انسايس تالت اهموجه نشو سفنلا

 1100 - 1 خان نناهزنا# مام[: ع

 دوع نسج جا نإ رتد سمي حرستا



 ةبكريمالا طوغضلا لوصو دومصلا أذه عنم امك

 ىلا هرجل ندرالا دارفتسا يقف اهتياغ ىلا ةينويهصلاو
 ,١7 و ,ديقيد بماك» يقافتال هباشم درفنم قافتا
 :هولفا

 نا .تاروطتلا هذه دعب .حضاولا نم ناكو

 يتلا ةينويهصلا  ةيكريمالا ةيموجهلا ةطخلا
 قيرط تلصو دق ؛ديفيد بماك» تاقافتاب تحلست
 لودلا عيمج تيرعا نا دعب اصوصخ .دودسسم

 ةدرفنملا تايقافتالا ةغيصل اهضفر ةيبرعلا
 ةيا ماما احوتفم بابلا تقبا دق تناك ناو .ةيئزجلاو
 ةمق تاررقم نم اقالطنا ةلماش ةيوستل ةغيص
 .ريهشلا دهف كلملا ع ورشم ىلا ةدنتسملا «ساف»

 ثوعسبملا اهب ماق ىتلا ةيلاتتملا تالوجلا لالخو

 نا ةيكريمالا ةرادالل نيبت .فروم دراشتير يكريمالا
 ةبوستلاب ةينعملا ةيبرعلا فارطالا مظعم

 نم يلود رمتؤم دقع ةرورض ىلع ةعمجم ةيسايسلا
 نمضت دقو .عازنلل ةلماش ةيوسن ىلا لوصولا لجا
 ةراسشا ضيبالا تيبلا ىلا فروم هعفر يذلا ريرقتلا
 دذه فقوم رادنعالا نيعب ذخالا ةرورض ىلا ةحضاو

 ىدل ةقداص ةبغر كانه تناك اذا :ةيبرعلا لودلا
 ةفداهلا ةدسايسلا دوهجلا جارخاب ةيكريمالا ةرادالا

 يذلا دودسملا قيرطلا نم ةقطنملا يف ةيوست قيقحتل
 1 ١ .هفلا تلصو

 يف دراولا مالكلاب ةيكريمالا ةرادالا تعنتقا له
 !؟ ىفروم اهثوعبم اهيلا هعفر يذلا ريرقتلا

 يا داحتا بنجتت ةرادالا هذه نا وديب نآلا ىتح

 جروج ةيجراخلا ريزوو .مساحو حضاو فقوم
 ةموكحلا سيئر ىلا ةلاسرب ثعب يذلا رخلوش
 نطنشاو ىلا هترايز ليبق ريماش قحسا ينويهصلا
 نمضتت نا ىلع ةيكريمالا ةرادالا مزع اهيف هربخي
 هرابتعاب يل ود رمتؤم دقع, ةيناكما ةكرتشملا تاتحابملا
 ثبل ام .,ةيسايس ةيوست ىلا ةيدؤملا بيلاسالا دحا
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 3 يل ودلا رمتؤملا نا ريماشب هعامتجا بقع نلعا نا

 ةرادالا فقوم وه امف .ةرشابملا تاضوافملا يفني
 !؟ نذإ يقيقحلا ةيكريمالا

 ىلوالا يكريمالا فقوملا لوح رظن انهجو كانه
 ام ىلا لهاجتي نا هنكمي ال ضيبالا تيبلا نا لوقت
 ةمزا دديعص ىلعو ةقطنملا ُْق تاروطقلا ةناهن ا

 نايكلاب ةيخيراتلا هتقالع باسحل طسوالا قرشلا
 اذإ هنأب ةعنتقم تتاب ةبكريمالا ةرادالاف . ينودهصلا

 بجيف  ليفرسا رب ًايئاهناوبرع ًاقارثعا نمضتت ةيسايس ةيوست ىلا لوصولا وه فدهلا ناك
 لودلل ةرياسم ةيلكشلا تالزانتلا ضعب ميدقت ندإ
 ةيحلصمو ةقيثو تاقالعي اهعم طينرت ينلا ةيبرعلا
 ' .ةمئادو

 رمتؤملا» نا ىرت ةيكريمالا ةرادالا ناف يلانلابو
 نم يتلا ةيلكشلا تالزانتلا نمض نم وه ؛يلودلا
 ىلا لوصولاب ةبغارلا ةيبرعلا لودلل مدقت نا نكمملا
 نا ريماش ماما زتلوش دكا دقو .ةيسايس ةيوسش
 يلودلا رمتؤملا ةركفب لبقت نا نكمي ةيكريمالا ةرادالا
 يىلود ءاطغ ىلع لوصحلا ىلع ندرالا رارصا ةجيتن

 ,  .ةيوستلا ةريسم يف هلوخد ةيلمعل يبرعو
 ىف اررض ىرت ال ةيكريمالا ةرادالا نا ىلا راشاو

 هليوحتي ةليفكلا طورشلا نمض دقع اذإ رمتؤملا اذه
 .ةينعملا فارطالا نيب ةرشابملا تاضوافملل لخدم ىلا

 طورشلا ىلع قفاوت ةيكريمالا ةرادالا ناف كلذلو

 يهف : رمتؤملا داقعنال زيريب نوعمش اهحرط ينلا
 ةطوبرم يتايفوسلا داحتالا ةكراشم نا ىلع قفاوت

 ةرجهلاب دوهيلل حامسلاو ؛ليئاررسا١ ب فارتعالاب
 ةكراشم ضفر ىلع قفاوتو :جراخلا ىلا ةيرحب

 نيلثمم ةكراشم نا ىلع قفاوتو ..,ةيباهرا»
 ىلع ريرحتلا ةمظنم ةقفاومب ةنوهرم نيينيطسلف
 رمتؤملا نا ىلع ًاريخا قفاوتو ."8”7 و 547 نيرارقلا

5 , 

 «ليئاريسا» نيب ةرشابم تاضوافمل لاجملا حينيس
 .ةكراشسملا ةيبرعلا لودلاو

 ةيكريمالا ةرادالا نا ىرت ىرخالا رظنلا ةهجو
 اهنال .نآلا ىتح يلودلا رمتؤملا دقع يف ةداج ريغ
 نا لوقتو .ةيزيجعتلا طورشلا هذه ىلع قفاوت
 تاكرحتلا ىلع فافتلالا لواحت ةيكريمالا ةرادالا
 نم يلودلا رمتؤملا ةركف فسن لجا نم ةيسامولبدلا
 ىعست لازت ام يتلا ةيكريمالا ةرادالاف .ساسالا
 يتايفوسلا ذوفنلا داعبا لجا نم لئاسولا عيمجب
 نأب لبقت نا اهنكمي ال طسوالا يفرشلا ةقطنم نم
 ف «دقعلا ةدقع» لح ف ايساسا افرط وكسوم نوكن
 قياس ىلا اهذوفن ديعي نا هنأش نم كلذ نال .ةقطنملا
 .تانيتسلا يف ةييهذلا لحارملا لالخ هدهع

 ضعب لوقت امك ,ةيكريمالا ةاردالاف يلانلابو
 ءارو نم تدارا .نطنشاو يف ةيفحصلا طاسوالا
 اهتقفاومل ةطورشملاو ةضماغلا ةغيصلا هذه نالعا
 لودلا ماما ةمظع يمر» ىل ودلا سمتؤملا ةركف ىلع

 ناريا ديوزت ةحيضف نع اهب ىهلتن ةيبرعلا
 .«ةيكريما ةحلسأب

 ةرادالاف .ةينات ةهج نماما .ةهج نم اذه

 ةردابملا ةيحاص ىقبت نا ىلع ةصيرحلا ةيكريمأالا
 طاسبلا عزن ًاضيا تدارا ءطسوالا قرشلا يف ةمئادلا
 زيزعت نم اهعذمل ةيبوروالا لودلا مادقا تحت نم
 يطتمت يهو ةقطنملا لودب اهتاقالع قيمعتو اهذوفن
 اهتيجراخ ءارزو عامتجا نع رداصلا «نايبلا» ننم
 يل ودلا رمتؤملا دقع ىلا اعد يذلا . غر ويمسكوللا يف

 ف اهنع رداصلا نايبلاب لودلا هذه كسمت نلعاو
 ١19/8٠١. ١ ماع ,ةيقدنبلا»

 هانحرط يذلا لاؤسلا ىلا دوعن مدقت ام لك دعبو

 !؟ يل ودلا رمتؤملا دقعني له : ةيادبلا يف
 ريغ رمتؤملا اذه ىلع ةدحتملا تايالولا ةقفاوم نا '
 ىقلي .نيح يف :نآلا ىنح ةدكؤم نيغو ةحضاو
 ريماشف .ينويهصلا نايكلا لخاد ةيوق ةضراعم
 لعجُت طورشب هطبريف زيريب اما الماك ًابضفر هضؤري
 اهنلعي يتلا ةنويللاو .رخآ ديفيد بماك, رمتؤم هنم
 عقاولا يف سكعت .يلودلا رمتؤملا ةركف ءازا زيريب
 ءراو نم ريماش فادها عم هفادهأب يقتلب ايلصت

 ضعب تراشا كلذلو .يل ودلا رمتؤملل عطاقلا هضفر

 اهعضي يتلا طورشلا نا ىلا ةيفاحصلا طاسوالا

 كلملا روبعل ةلظم» ىلا يلودلا رمتؤملا لوحت زيريب
 لت يف ةرشابملا تاضوافملا ىلا يبنللا رسج نيسح
 نا طاسوالا هذه لوقت ,هتاذ ببسلا اذهلو .«بيبا
 دق زيريبو ريماش نيب ةينلعلا تافالخلا ؛ةعبوز»
 تانهارملا عيمح تلشفو .ةعقوتم ريغ ةعرسب تلار

 .لخادلا نم ةيفالتئالا ةموكحلا «راجفنا» ىلع

 نيب تافالخلا «ةجمرب» هيف متت يذلا تقولا يفو
 نم ةيدج فواخم رربت ةينويهصلا ةموكحلا يحادج
 ةمدقم يلودلا رمتؤملا لوح طغللا اذه لك نوكب نا
 ىلع مانت يتلا ةقطنملا هذه يف ةديدج «تاريجفت» ل
 :«لورتبلا» ق ٠دوزاملا» ليمارب

 ةمدقم ةقيباسلا ةيكربمالا تاردابملا نكت ملأ

 !؟ ةيبرعلا ةحاسلا يف ةفينع تاعارصل

 دعسا ىلع حجات

 11 نة ءان ين فسلاا ب ةمرفلا ةعيلظتا
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 سيئر اهذفن يتلا علل ةبلمعلا دعب 7
 ,لمأ  ايشيليم يف قباسلا ةيزيفنتلا ةئيهلا .

 :ةيبونجلا قطانملا ضعب يف ,مشاه نسح ١[
 هيبن ةدايق ىلع بالقنالا نم اعون اهيف نوبقارملا ىآر
 اهاضتقمب لزع تارارق ذاختا ىلا عراس يذلا يّرِب
 دواد بونجلا يف نيرخآلا نيلوؤسملاو مشاه نسح
 تلظ تاروطتلا هذه بنئاح ىلاو .هيقف دومحمو دواد

 :لما#لخادو بوججلا يف عضولا ناي دنقت تامولعملا
 ١ لالخ نم فدهتس | ىيرب نا املع :.ضومغلا هفنتكي

 درمت درحم هنا ىلع فقوملا رد وصت ةيلكشلا تارارقلا

 عضولاف . دعباو كلذ نم رطخا هنا نم مغرلاب .ىهتنا
 يتلا ةيركسعلا دعاوقلا ىوتسم ىلعو ؛«لمأ١ لخاد
 كراعملا يف ًاصوصخ .ةميزه نم رثكأب تبيصا
 يّرب لواحي امم رطخا وه ةيبرغلا توريب ف ةريخالا
 تفشك دقف .هتروطخ نم فيفختلاو هريوصت
 يف مشاه نسح اهداق يتلا ةيبالقناأالا ةكرحلا

 نع كانه ةدوحوملا دعاوقلا لاصفنا ىدفم ؛بونجلا

 اهداق ىتلا كراعغملا تفشك امك .توريب يف ةدابقلا

 يعوبسلا برحلاو يكارتشسالا ىمدقتلا بزحلا

 .«لمأ ١ ةشاشه ىدم ينادبللا

 دننآتب خشاه نسح تداق يذلا يبالقنالا كرحتلاف

 بونجلا يف ةيسايسلاو ةيركسغلا ىوقلا ضعب نم
 ديياتي ىظحي يذلا يرب هيبن نا دكا :ينانبللا
 مامْزِب كسمي ال .ةيروس نم يسايسو يركسع
 نا كلذ .ةير وسلا تاوقلا دوجو لاح يف الا .ةدايقلا
 | يف يركسعلا فقوملا مسحي نا عاطتسا مشاه نسح
 ةعرسب ةيبونجلا ىرقلاو تادليلا نم ريبك ددع
 .ةيبرغلا توربب ىلا داغ يذلا ىّرب نا ريغ .ةيبنايق

 ردصا ؛يروسلا يركسعلا لخدتلا باقعا يف

 يحوت ينلا ةئنروضلا تارارقلا نم ةلسلس

 ايافخ ىلع نيعلطملا نكل .فقوملا ىلع ةرطيسلاب
 .ةنس نمرثكا ذنم ؛لمأ ٠ ايشيليم يف ةرئادلا عارضلا
 دقو .ديدج نم لعتشيس فقوملا نا نودقتعي

 ١ةملإل راّزآ ١١ ؟+١ ردعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١75
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 ظ ' لمأ» تسالي بالقنإا 4 دصْق

 شياعتلا نيب ةيروسلا ةطخلا

 ل كج هه اسج مج ومدلا مسخلاو

 !يونجلا يف ثلا ريفا يق لا ةيداضلا ف يرك ركل لخدتلا يدؤب له.
 اواو

 ىلإ لوصفلا 6 تقلل كو لمقتل وكف

 تان يسايسلا حهافتلاو راوخحلا نم نم ىندا دح

 ريغ نياتعراصتملا نياتوقلا ناآ رايتغان . انحتسم

 .ةيميلقاو ةينانبل ةيسايس ىوق نع نيتلوزعم

 عم هفلاحت يف اديعب بهذ دق ير ناك اذإو

 ىذل ناف :ةنئانيللا ةتاقلاحت باسح ىلع :قشسفد

 نا عيطتسي يتلا قاروألا نم اددع مشاه نسخ
 تاب يرب نا ًاصوصخ .مساحلا تقولا يف اهبعلي
 1 نو اذإو .”ديركلا توريب ٍِق الوزعم

 0 ئاسلا ةهتهقر عيسوت يف نوحجنيس

 يذلا مهتافلاحت نم نوخسريسو . :ةنركسغعلاو

 ..ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا ضعب عم اهودقع
 كلذبو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم ىتحو

 .ايلمع يرب هيبذ لزع ىذلا وه مشاه نسح نوكي

 معد ةوق ةئا ىلا هيف نوكد ام جوحا وه تقو يف

 .نيددغتملا نيضراعملا ةهحاومل

 يبالقنالا كرحتلا بابسا نيبقارملا ضعب ذدريو
 يذلا يلخادلا شالفنالا ىلا مشاه نسح هداق يذلا
 تاضقانتلا ةلسلس ىلاؤو :لمأ١ ايشيلبم هب تييضا

 ماظنلا عم اهفلاحت نم اءدب .اهيف تطبخت يتلا
 تاميخملا دض برحلا يف اهعولضو .يروسلا
 اهذفني ناك يتلا تامهادملا ىلا ,ةينيطسفلفلا
 نوجسلا نم اهريغو ..ةيبرغلا توريد يف نوحلسملا
 ةعضاخلا قطانملا يف اهوماقا يتلا تالقتعملاو
 نم يرب نيب فالخلا ةقش تعستا دقو .مهترطيسل
 امدنع .ةيناث ةهج نم نيرخآلاو مشاهو.ةهج
 ةذتاسالا فاطتخا ةيلمع يف .لمأ ١ تطروت
 نع ةدوعلاب مشاه نسح بلاطف .ةعبرالا نييكريمالا
 نا لعفلا دوؤدر تدلت مل مث .ةيغمقلا ةسايسلا هذه

 نيحلسملا نم رببك ددع قحتلا امدنع تلاتت
 يق مشاق نيسح ةدايقب .توريب يف نيدوحوملا

 فرص فقو ىلا يرب عفد يذلا رمالا .نونحلا

 يلام زجع نم يناعت ؛لمأ١ نا املع ةيرهشلا مهيتاور
 هللا برح» بن خحهقاحتلاو نيحلسملا رارف ىلا ىدا

 .ةيلايخ ةيلام ةينازيمب عتمتي يذلا
 رخآ ًابيس كانه ناف ؛ بابسال ا هذه ىلا ةفاضالاب و

 مشاه نسح ةضراعم يف نمكي - ددرتي امك - ازراب
 ينلاو .يرب اهحرطي يتلا ةيسايسلا لولحلل
 ةبطاخم يق اهلئاسوو ةنر وسلا اضغعلا لسوتت

 نم ةعومجم ضراغتو .ىرخالا ةينانبللا ىوقلا
 ةدح نم ديزت يتلا ةسايسلا هذه ؛لمأ» تادايق

 ةدح نم يلاتلابو .ينانبللا  ينانبللا عارصلا
 . تلوحت يرد ةسادس نا ودين و .ميسقتلاو خاسقنالا

 اجلف .رييغتلا قيرط يف ةبقع ىلا ةريخالا ةئوآلا يف
 دعي مل يتلا ةيبالقنالا ةليسولا ىلا نوضراعملا
 لظ يف تمت اهنا اصوصخ .اهاوس رايخ نم مهيدل
 نا اهل رْذَق ول ؛:ةيبرغلا توريب ىف ةيسايس تاريغتم

 اهررباو ,تريغت دق رومالا نم ريثك تناكل .ققحتت
 نم سبلو .يركسعلا لخدتلا نع ىيروسلا زجعلا
 نسح يرد ىتلاط نا دعب : ع ارصلا ادهب نا عقوتملا

 يتلا قطانملا ميلست نيرخآلا نيدرمتملاو مشاه
 يتلا تارارقلا نودرمتملا ضفري اميف .اهيلع اورطيس
 ,ةيدايق :ةيعرش مدع ىلع نورضنو :يرم اهرودنضا
 نا ىلاو .ةدايقلا يف ةيرذج تارييغتب نوبلاطيو
 ةهباجملا ناف :ىرخاب وا ةروصبي :عارضلا مسحب
 تالامتحالا لك ىقبت امك .ةدراو ىقبت ةيركسعلا

 حالسلا ربتعُي يذلا لايتغالا اهيف امب .ةمئاق
 .نهارلا عارصلا لظ يف ىضمالا

 .ةيبونجلا ةيحاضلا يف يا .ةيناثلا ةهجلا ىلع
 راظتناي ةقدو ماكحاب هبيترت يرجي ءيش لك ناف
 .انركسع دعتسي هللا برح»؛ ف .ةقيقحلا ةعاس

 يرب هيبن نا ىتح :ةعساو ضيرحت ةسايس ذفنيو
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 .ةقياسلا لحارملا يف هللا برح» ىلع اكوني ناك يذلا

 لخدت قيقحت هنم فدهتسي ًاعساو ًاكرحت نآلا دوقي

 ام رارغ ىلع :ةيبودجلا ةيحاضلا يف يروس يركسع
 هتناكم ةداعتسال .ةيبرغلا توريب ف ثدح

 ةلسلس نا نع ثدحتت تامولعم .ةمتو .ةيسسايسلا

 يرصانم ضعبو هللا بزح» نيب تاهجاوملا نم
 حايشلا قطانم يف تذفن لاقتعا ةلمح ناو .يرب

 ةيفصت تايلمع نع الضف :كيرح ةراحو دبعلا رثبو

 - 1."نال مال نمعرتات مخططات - 3

 تاكيرصتلا نم ةعساو برخ يئرجت اميف: ,تمق دف
 هللا بزح» نيب ةداضملا تاحيرصتلاو ةيبساسنلا

 ةيروسلا تاوقلا ضرحت يتلا ىوقلا ضعب نيبو
 يذلا ةيبونجلا ةيحاضلا يف عيرسلا لخدفلا ىلع
 يف رجفنت نا نكمي ىتلا ةتوقوملا ماغلالا دحا ريتعت
 ةيحاضلل يسايس لح ىلا لصوتلا لاح يف :ةظحل
 .نيتنسو ةنس ذنم نيييرغلا نئاهرلا ةيضقلو

 يمدقتلا بزحلا سيئر نم نيبرقملا دحآو
 تاروطتلا نا دقتعي .طالبنج ديلو يكارتشالا
 هب تبيصا يذلا رايهنالا ةصاخ .ةريخالا ةيسايسلا
 ف ةيفئاطلا عيراشملا عيمج تعضو ..لمأ» ايشيليم
 ضعب ىلع اًنبع ؛هللا برح» تابو .دودسملا قيرطلا
 نم جورخلا فدهتست يتلا ةيسايسلا ىوقلا
 بزح» نا» : فاضاو .ةيفئاطلا تاعارصلا عقنتسم
 عراوشو ءايحا لمحم ىلع رطيسي يذلا هللا

 ايسايبس رصاخملا عقاو ف وه ةيبونجلا ةيحاضلا

 يف نوكت فوس ةيقيقحلا ةلكشملا نا ريغ .ًايركسعو

 نا قشمدل قيس ذإ :هتقيرطو يروسلا لحدتلا

 مايق ىلا اهلخدت ىداو :ةقباس لحارم ىف تلخدت

 يف نوتناك : نآلا ىتح اهنم نانثا رولبت تانوتناك
 فدهتسيس لهف .فوشلا ىف رخاو .ةيقرشلا قطانملا

 ةيبونحلا ةيحاضلا يف يروسلا يركسعلا لحدتلا

 ؛ «بونجلا ٠ يف نوتناكلا مايقل ديهمتلا
 نأب ديفت نانبل نم ةدراولا تامولعملا لك

 نكل .ةيركسع ةكرعم ىلع ةلبقم ةيب ونجلا ةيحاضلا
 رارصاف .ةددحم ريغ اهتاياغو ةكرعملا فادها
 تاميخملا دض برحلا ةلصاوم ىلع ؛لمأ١ يحلسم
 دض نوكت دق ةكرعملا نأي رذني ةينيطسلفلا
 يذلا قيرطلا اذه ذخأت فوس ىه وا.تاميخملا

 ةجاجزلا قنع نم جورخلل ةيروس هتراتخا .املاط
 هنا ودبي .ةيبونجلا ةيحاضلا ىف فقوملاو .قيضلا
 نم ةعومجم ةقطنملا هزه تتاب ذإ .ًادقعم تاب

 نم لكاتت يتلا ةعراصتملا بويجلاو تاعبرملا
 باصت اهكرتت دق ةيروس نا ودبي يتلاو .لخادلا
 يتلا برحلاف .ًايئاقلت طوقسلا دح ىلا ءارتهالاب
 نيعساو ابارخو ارامد تفلخ .ةلئلق امانا ترمتسا

 ًآعوبتما رمتتست دق برح هكرنت نا نكمي بارخ يأف
 نا ىَحَح .ةلماكي ارهش ئمتسن مل ١ذإ :نيعومسا وا
 تاحيرصتلا عيمج نا .توريب يف لوقي نم كانه

 ليمكو يّرب هيبنو طالبنج ديلو اهقلطي ينلا
 ةيروسلا تاوقلا ضيرحت ليبق نم يه نوبت
 اهانعم يف يه وا :ةيبونجلا ةيحاضلا برض ىلع
 نوكت ال دق برح يف ةيروسلا تاوقلا طيروت رخآلا
 لوقي ضعبلاو .ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتحلصم يف
 :توريب يف اهل ريفس نييعت نا ناريا ةعراسم درجم نا
 ىتارود دومحم ىناردالا لامعالاب حئاقلا ناك نا دعب

 يف ىلوالا ةوطخلا ينعي امنا :ةرافسلا ريدي يذلا وه

 .ةلبقملا ةكرعملا ةيادب
 ددرتت يتلا تاداهتجالاو تاريسفتلا تئاك يأو

 اريسفت ناف :ةيبرغلاو ةيبرعلا مالعالا لئاسو يف
 تاوقلا شياعت وهو .هيلع ديكأتلا نكمي ًايعقاو
 :ةيبونجلا ةيحاضلا يف مئاقلا عقاولا عم ةيروسلا
 فورظ اهيلمت ينلا ةندهلا نم ع ون ىلا لوحتي نا ىلا
 نا ةيروسلا تاوقلل قبس دقو .ةيلودو ةيميلقا
 عاقبلا ةقطنم ىف شياعتلا نم عونلا اذه تقبط
 يناريالا سرحلا نم 1٠٠٠١ يلاوح دجوي ثيح
 بازخالاو ؛هللا بزح» ىحلسم ىلا ةفاضالاب
  .ىرخالا تايشيليملاو

 ةيبرغلا توريب يف ةيروسل ىقبي اذام ..نكل
 ىلا ةينمالا ةطخلا َّدم نع تزجع اذإ اهسفن
 ىف ةطخلا تيبصا اذإ وا ..ةيبونجلا ةيحاضلا

 : ؟ ةريبك ةساكتناب ةيبرغلا توريب
 اددهم ىقبيس ةيبرغلا توريب يف عضولا نإ

 يف رومأآلا هيلإ يهتنتس ام راظتناب ,رايهدالاب
 مدع نإو .ىرخا قطانم يفو ةيبونجلا ةيحاضلا
 فقوملا نا ينعي مساح رارق ذاختا ىلا ةيروس ةردابم
 ةيميلقا تاروطت راظتنا لضفت اهناو .ريطخو دقعم
 ام ًاريثك تاروطتلا نا ًاملع .رارق ذاختا ىلع اهدعاشت
 نم جورخلا ىخوتت ينلا تاباسحلل ةفلاخم ينان

 .ةنكمملا رئاسخلا لقأب ةكرعملا
 لابحب ةقلعم ةيروسلا ةطخلا ىقبت اذكهو

 ,ديدج نم عالدنالل حشرملا يومدلا عارصلا
 ةيرس تاضوافمبو .نييبرغلا نئاهرلا ةيضقبو
 مصاوع هالوتت ام اهلقا تسيل .سيلاوكلا ىف رودت
 بيبا لتو قشمد نيب يرجت تالاصتا نم ةيبرغ
 نكميو .ددمتلا ىلع ةيروسلا تاوقلا ةدعاسم فدهب

 يف لوخدلاو تاضوافملاب :ىليئارسالا» لوبقلا رابتعا
 ىلا ةراشا نيلقتعملا ضعيبب ريسالا رايطلا ةلدابم
 نيذلا نيضوافملا تاوطخ اهتعطق يتلا ةفاسمملا
 نكت ايأو ..ناتسلاو حرسملا ةبسخ ءارو نوكرحتي
 فوس ي ومدلا مسسحلا ناف .تاضوافملا هذه جئاتن

 ةيعللا ةحاس ىلع .ءىرخأب وا ةروصب .هسفن ضرفي
 فلملا ديقعت نم ديزي دق يذلا رمالا نيبعاللاو
 .ةيروسلا  ةينانبللا تاقالعلاو ,ينانبللا

 شلك زاوف
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 يناثلا نسحلا باطخ يف

 رشرعلا ديدب

: 
 .. بي رف ساابس عاتفناب تاءاحباو

 ؤاهم هنزل

 .يعامتجالاو يداصتقالا عضولل ىرخاو ,ميلعتلا حالصال ةطخ
 ةيليلمو ةنبس يف برغلا قح ىلع ديكأنو

 ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ  طابرلا

 ١96 ةنس هلالقتسا برغملا ققح نا ذنم
 ىلع ةردق رثكا ةينطو ةبسانم ةيا زربت مل
 .«شرعلا ديع» ةبسانم لثم عامجالا ريفوت

 رسالل يخيراتلا مكارتلا لعفب ققحتي مل رما اذهو
 ةكلاملا ةريسألا اهرخاو برغملا مكح ىلع تلاوت ينلا

 ةنس يسنرفلا رامعتسالا مدقا نيح ثيدحلا برغملا خيراتب قمعلا يف طبتري لب ,بسحف .ةيولعلا
 هترساو سماخلا دمحم لحارلا كلملا يفث ىلع 4
 .ذئذنم ةمواقملا ةكرح تعلدناف :رقشغ دم ةريزج ىلا

 ةبراغملا ىدل يعولا قمعت ىفنملا تاونس لالخو
 بركأاا خيسأ لمحت تناك يتلا ها فدط ولا ةهبحلاو

 ةنصخش نب مئاقلا طايترالا ىدمب ٠ «:لالقتسالا
 تناك دقف كلذلو :ةينطولا ةدايسلاو سماخلا دمحم
 هيا يذلا ةنرورضلا ةوطخلا دافنم نم كلملا ةدوع

 .لالقتسالا قيدقحتل اهنع ليدب

 هذهب برغملا ف لافتحالا دعُي .ًاضيا .انه نم
 ىلع ةلالدو .ينطولا لاضنلا خيراتل ًاعجرم ةبسانبملا
 ةلمحم تناكو .ةلاسر اهيف تنمك ةيخيرات ةريسش
 : دعي وشو . ليقتسملل ةديدع عيراشمو رضاحلل ميقب

 اهفافتلاو ةينطولا ةدحولا ةيمشهأب اريكذت ,كلذك

 .كرتشملا فدهلا لوح

 " يف برغملا لافتحا مهفل ةيرورض ةيفلخلا هذه
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 ءافتحاو شرعلا ىلع يناثلا نسحلا كلملا سولجل
 يناعملاب ةبسانملا هزه يف هاقلا يذلا باطخلا
 يف سماخلا دمحم ةيصخش اهتدسج يتلا زومرلاو
 .برغملا خيرات

 اذه نورظتني اوتاب دق ةيراغملا ناك اذإو
 يوتحي دق امل بقرتلا نم ريثكب يونسلا باطخلا
 مهرضاح نوجشو نوؤشل تاجلاعم نم هيلع
 اذه ىلا اوّمض ماعلا اذه يف حهناف .مهلبقتسمو

 ربتعي ام وا .يضاملا ةيبزاج تحت عوقولا بقرتلا
 .هسفن رضاحلل ةيساسا ةزيكر

 ةرملا هذه ةيراغملا دنع طبترا كلملا باطخ نا يا

 .بقرت ةلاحب .مهتائفو مهبخنو مهتائيه فلتخمب
 ال ةلاحلا هذه يف دوجولا وا بقرتلاب ساسحالاو
 بلص يف ةنماك ةيلاجعتسا يعاود ببسب الا نوكب

 ةيعامتجالا تايوعضلاب مخدرم رضاح
 .ًاضيا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 تاذ يناثلا نسحلا باطخ ةءارق نوكت انه نم

 ةانكتساو .برغملا ف يرحب اه حهفل ةعلاب ةنيمشا

 نيب ةقالعلا ىوتسم راصبتساو .لبقتسملا حمالم
 .نيموكحملاو نيمكاحلا

 ربعي ينلا رواحملا لوح ماعلا اذه باطخ روديو
 فقوتي اهيلعو .ةيانعلاب ردجالا اهنا يبرغملا كلملا
 يهو .دالبلا اهنم يناعت يتلا لكاشملا ىلع بلغتلا

 : يلاتلاك اهضرعن يتلا
 ةلودلا ناف انهو : دالبلا يف يميلعتلا عضولا -

 نم ةذتاسالاو نيملعملا حلاصل ريبادت ةدع ذكتن

 ةنس ىلا عجري دعو اذهو .بئاورلا نيسحت ةهج
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 ىلعو .ةلودلا ةيلامل ًاقاهرا لكشي ال امب نكلو ةمداقلا
 ىتوتسمل اداقتنا كانه ناف يويرخلا ىوتسملا

 ةوعدلاو :ةصاخ ةفصب هنم يلاعلاو :لكك ميلعتلا

 نع نالعالاو ,هناشي يملعلا ليهاتلا نم ديزم ىلا
 ةهجاومل اهدادعا متيس ةيلومش ةبحالصا ةطخ نا
 عم اهتمءالمو ةيعماجلا ةساردلا ىلع لابقالا ةفاثك

 ةفاثكلا هذه باعيتسال ةدودحملا ةلودلا تايناكما

 نا مولعملا نمو .ةيولطملا تاراسملا يف اههيجوتو
 دادتما ىلع ًاريبك ًاعسوت فرع ميلعتلا عاطق
 فلتخم ُْق تاعماتلا نددعل ارئاكتو .تانيعسللا

 ثيح لالقتسالل ىل وألا تاونسلل ًافالخو . منلاقألا

 عانبا ىلع اروصحم يعماجلا ميلعتلا ماحتفا ناك

 تدهش ةقحاللا ماوعالا ناف ةظوظحملا تائفلا
 ىلع ًاضيا .ةريقفلاو ىطسولا تاثفلا ءانبال ًاماحدزا
 اهتدعا يتلا تاسيسؤملا ِق ةصاخو :تايلكلا باويا

 :ةراداألا نددانم ُِق ىطسولا رطالا نيوكتل ةلودلا

 ..يباسحلا رييستلاو ةيمومعلا لاغشالاو ميلعتلاو
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 أدادعا ةريخالا تاونسلا تفرع نا كلذ نع ل

 وأ تاعماهجلا نم ءاوس .نينحيرخلا نم ةريببك

 تاعماجلا نم نيتآلا وا لخادلا يف ايلعلا سرادملا
 ضرعتت تحار ًاقيمح ءالؤش لاما نكلو . ةنبتخالا

 ,اهقافاو ليغشتلا تاناكما خادعنا بيسي ةيبخلل

 يف ةيرورضلا ةبلاملا بصانملا رفوت مدع ىلا دئاعلا

 يداصتقالا زجعلا لكاشمو ةدعملا تاينازيملا
 ةرهاظ دونلا شيغب برغملا ناف اذكهو .ةمقافتملا

 لب ؛اهماما ةزجاع ةلودلا فقت يتلا نيجيرخلا ةلاطب

 تاذ تاحالصا متت مل نا لحفتست نا عقوتملا نمو

 يميلعتلا نييوتسملا ىلع ةيلكيه ةعيبط
 .يعامتجالاو

 هن نوصقملاو : ىداصتقالاو يعامتجالا عضولا -

 باطخ ناك اذإو .نيديعضصلا نيذشه ىلع دالبلا ةلاح

 نع تكسب هناف عضولا اذه يمسي ىئاثلا نسحلا

 اهجوتم .يدام فصو يف ةيلاحلا هتاددحم نيبعن

 يف هذخأي نا نكمي يذلا طخلا مسر ىلا .كلذ نم الدب
 .هنع قثبني يذلا رايتخالاو ,بيرقلا لبقتسملا
 نطاوملل ناحمست ةغايصو دادعا. ىلع مئاقلاو
 عمتجملا يف ررضل ضرعتم ريغ جمدني نأب يبرغملا
 .:ةركلا ةسفانملاو ةمحاّرملا عمتجم يلاحلا

 ةيلومش ةطخل ًاحيملت تارابعلا هذه يف نا

 نيديعصلا ىلع اهقيبطتو اهعضو داري ةيديدجت |
 نالغالا ختي ال هنا .معن .يداصتقالاو يعامتجالا

 .اهتفسلف نكلو :ةضيرعلا اهطوطخو اهتامس نع
 فيلبي تايسانم يف اهنع حصفا .اهتيجولويدباو

 يف لثمتتل ةبسافملا هذه يف اهيلع دنكأتلا يرجو

 افاسلا هيلمُت يذلا يعيبلجلا تاحتالل» ءافولا

 نستحتلا هاجتا وهو ؛ءاوس دح ىلع خميراتلاو

 مالا اهنم دمتست يتلا تال دافملا راين ف١ جامدنالاو

 ربتعيو ؛اهدجمو اهءارث ةنهارلا فورظلا يف ىربكلا
 لوالا رايتخالا وه اذه نا يناثلا نسحلا كلملا |
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 تارايخالا عيمجل يساسألا رايتخألا وه لب برغملل
 .ىرحالا

 جاتحي ةيسايسلا ةفسلفلا هذه مهف لجا نم
 اذه يف ةيرورضلا تادافالا ضعبب ريكذتلا للحملا
 مهفلا ضعيب ةرماغملا ىلا جاتحي امك لاجملا

 .الوا :برغملل ةيفارغجلا ةعيبطلا نا .ليوأتلاو
 نم ءاوس ؛جراخلا عم لصاوتلا ةيمتح هيلع يلمت
 وا ءادوسلا ايقيرفا هاجتاب ةيبونجلا هدودح ةهج
 3 ,طسوتملا ضيبالا رحبلا هاجتاي ةيلامشلا
 .رئازجلا هاجتاب ةيقرشلا وا ةيبرغلاابؤوروا

 4 يفرظلا لطعنلل ارظنو . لكك يبرعلا برغملا

 يذلا قاقشلاو ءارحصلا عازن بيسي ةريخالا

 كلذك رظنلابو .رئازجلاو بوقملا نيم هيف ببستت
 ةلقرعو ةيبرعلا تاقالعلا ف بارطضالا لصاوتل
 يداصتقالا لماكتلا تاناكمال ةيسايسلا تافالخلا
 وحن دوقي يذلا يطسوتملا قفالا ناف .ةرفوتملا
 نكمملا لاجملا وه يبرفلا يبوروالا لامشلا

 هتاروطتو رصعلا يف روضحلا ةلصاومل يقبتملاو
 نع برعا نا يمسرلا برغملل قبس دقو .ةعراستملا
 ,ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلاب قاحتلالل هتبغر
 ًاعباط لامشلا وحن ىلع حقفتلا عوزرن ءاطعاو

 ققحتملا لصاوتلا درحم ال جامدنالا عباط . ادسحم

 ةيفاقثلاو ةينداصتقالاو ةيسايسلا طياورلا ٍِق

 نا قباس تقو يف ةيبرغم رابخا تركذو ةيزايتمالا
 تارود ىدحا يف هجوتيس يناثلا نسحلا كلملا
 هذه نع عافدلل غرويسارتس ىلا يبوروالا ناملربلا
 لبق نم اهل ةيولطملا ةدناسملا ىلع لوصحلاو ةركفلا
 .قوسلا ىف ءاضعالا نادلبلا

 هذهو نم يجراخلا بناجلا صخي ام ْف اذه
 لصتيف ىلخادلا بناجلا اما ةيسايسلا ةفسلفلا
 ثيح نم ؛مستملاو يلخادلا يداصتقالا عضولاب
 عاطقلا نيب هعزوتب داصتقالا ةفد ريدستو كالتما
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 .صاخلا عاطقلاو يمومعلا هيش عاطقلاو يمومعلا

 :بدرق:تقو ىنحو ؛نييلوألا نيعاطقلل ناك دقو
 مها رييستو .ةيجاتنالا ةيلمعلا يف ربكالا رودلا
 تامدخلاو داصتقالاو جاتنالل ةيويحلا قفارملا
 يف صاخلا عاطقلا ناف .كش ريغ نمو .ةيمومعلا
 وا رامعتسالا نع ثوروملا هنم ءاويسس .برغملا

 ًايلاح :رفوتب تاب لالقتسالا تاونس يف ثدحتسملا
 ناينبلل ىربكلا تانوكملا نم دعت ةخسار تاينب ىلع
 ءامنالا ْق هتدلاعف نا ريغ .دالبلل ماعلا ىداصتقالا

 ىلع ةردقلاو ةميلس ةيداصتقا ةيكيمانيد قلخو
 لظت .كلذ ريغو :ليغشتلا ىف ةيدجلا ةمهاسملا
 ةلودلا ىلع :ةريثك نايحا يف ؛:هدامتعا بيبسي ةدودحم

 ةيزاوجربلا نال ًارظنو ؛قاوسا نم هحنمت امو اهسفن
 فرصنت .ةعياتلاو ,عاطقلا اذه سأر ىلع فقت يتلا

 كالهتسالاو خذبلاو ءارثالا رهاظم ٍِق قارغالا ىلآ

 ةفيظولا يف .بولطملا لكشلاب .مهست امم رثكا
 ةعباتلاو ةنيجهلا ةعيبطلا نا .عمتجملل ةيئامنالا
 اهرودب مايقلا نع ةفلختم اهلعجت ةيزاوجربلا هذهل
 .ةينطولا ةلودلا ءانب معد يف يخيراتلا

 ةلودلا ناف تايبلسلاو صقاونلا هذه نم مغرلاب
 ةيداصتقالا تارايخلاب نموت يتلا .برغملا يف

 طوغضل ,رخآ رثإ اماع ضرعتت يتلاو :ةيلاربيللا

 ىبلغتلل تالا هيجوتلا يف يل ودلا دقنلا قودنص

 ةرورضب نموت تحبصا .يلاملا اهرجعو اهنويد ىلع
 اهيلا ةلوكوملا ماهملا نم ًاريثك صاوخلا ليوخت
 طاشنلا روحم حبصي صاخلا عاطقلا لعجو
 ىلع ففخي نا هنأش نم اذهو .دالبلل يداصتقالا

 تقولا ْق .هنكلو .فيلاكتلاو ءادعالا ضعي ةلودلا

 تحت ةحداكلاو ىطسولا تاقبطلا لعجيس .هسفن

 تاسرامم طغض تحتو .ةرحلا قوسلا ةمحر

 .لوالا اهنوناق وه حيرلا حيصيس
 لك فلخ نانمكي ناذللا تابناجلا امه ناذه

 حالصالا ىلا ةيلاكي دارلا بلاطملا نم

 يداصتقالا حضولل ةنكمم ليكشت ةداعا
 ةغبص هئاطعا هاجتا ْف يبرغملا يعامتجالاو
 هاجتالا اذهل يقيقحلا مييقتلا ىقبيو .ربكا حاتفنا
 ءاهعضو يف عرشيس يتلا ةيلمعلا ططخلاب ًانيهر
 .رصصانعب اهتنراقمو اهنم ةوجرملا جئاتنلا لالخ نمو
 .نهارلا تقولا يف ةدوجوملا للخلا هوجو

 نيسحلا كلملا ثدحت : ةيليلمو ةتيس يف عضولا -

 حارتقالا ىلا ًاريشم عضولا اذه نع هباطخ ف يناثلا
 ليكشت» ىلا يعادلاو اينايسا ةموكح ىلا ههجو يذلا

 يذلا بودجلا لكشم ثحب ىلع بكنت ريكفتلل ةيلخ

 قوقح ىلع ظافحلا راطا يف هل لح داجحيا بجي دج

 حلاصملا ىلعو .تيوفتلا لبقت ال يتلا برغملا
 حارتقالا اذه نمو .,ةقطنملا يف اينابسال ؛ةيويحلا
 راوحلا راثيا» ىلا ليمب برغملا كلم نا مهفي
 كلذ ىلع باطخلا صن امك «”ليضفنتلاو رايتخالاب

 راوكلا نيغ رخآ ليبثس لك داعيتساو ءافرح

 يتلا ةيليلمو ةتبس ىلع ةدايسلا قوقحل ضوافتلاو
 .تيوفتلا لبقت ال

 يف ةيبرغملا ةيسايسلا ةكرحلا تدمع دقل
 هيبنتل ةعساو ةلمح قالطا ىلا ةريخالا عيباسالا
 ططخملا ءارو ةمئاقلا رطاخملل ينطولا ماعلا يأرلا

 نيتنيدملل يئاهنلا جامدالا ىلا فداهلا ينابسالا

 عاضخاو ٠ ,ةينابسالا ةدايسلا يف نيتيلامشلا

 وا يرابجالا سينجتلا ىلا اهب نينطاقلا نينطاوملا
 :ةصاخ ةفصبن .ةيليلم ةنيدم تدهشو .درطلا

 نيلتحملا نيب ةفينع تاهجاومو ةديدش تابارطضا

 ىلا ءاذه .لالتحالا عضو لوحتو ,ةبراغملا ناكسلاو
 ةحاسلا يف اهسفن تضرف ةدتحم ةيسايس ةلاح
 نع لؤاستلا ديازتو .يجراخلا مالعالا يفو ةيئطولا
 ريزو برغملاب لح نا ىلا يمسرلا برغملا فقوم
 كلملا نم حارتقا لقنب فلك يذلا ينابسالا ةيلخادلا
 ةيوست داجيا يف عورشلا ىلا فدهي .يناثلا نسحلا
 برغملا حلاصم ىعرت لالتحالا ةيعضول ةيملس
 يف عضولا دادتحا ذنمو .دحاو نآ يف اينابساو
 يمسرلا يبرغملا فقوملا رولبتو ,ةلتحملا روغثلا
 .ةيدج ةيانع عوضوملا يلوت ةينابسالا ةفاحصلاو
 .هروطت قافآ نأشب ةبراضتملا رظنلا تاهجو لقنتو
 عوضوم لوح ةدراولا تارابعلا ناف لك ىلعو
 رارقلا ىلع ىرخا ةرم دكؤت باطخلا يف لالتحالا
 لامعالا لودج اما .بارتلا تيوفت مدعب يبرغملا
 بواجت ىدمب انيهر ىقبيسف رارقلا اذهل ينمزلا
 ءاهنلا ةجوملا حارتقالا عم ةينايسالا ةموكحلا

 امل اهقيبطت يف امدق يضملا ىلع اهميمصت ىدميو

 روطتلا رصانعب اذكو ؛(«بناجالا نوناق» ب ىمسبن

 ةعومجملاب برغملا تاقالع قحلت نا نكمي يتلا
 ةيليلمو ةتبس لكشم نا .ةيبوروالا ةيداصتقالا
 يعقاولاو ينطولا هراطا يف نآلا ذنم عوضوم
 .يلودلاو

 ركذي نا شرعلا باطخ يف ًادوهعم ناك اذإو

 ,دالبلل ةيتاذلا تاموقملاو ةينطولا تايصوصخلاب

 ةرديقعلاو .,ةيبرفملا ةلاصالا» ب ةطبترملا
 ةرابع دنع فقوتي نا ظحالملل دبال هناف .ةيمالسالا
 ةدحولا ديطوتو ةمالس» نيب نرقتو صاخ نينر اهل
 كشالو ,«ةيبارتلا ةدحولا زيزعتو ةيوقتو ةينطولا
 -<#| يتلا ةضراعملا وه ةرابعلا هذه يف هيلا لسرملا نا
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 ءيدابم نم ةينبارتلا ةدحولا لامكتسا أدنم ردتغت

 ةضراعملا كلذك يهو .ةتباثلا اهتسايسو اهناميا
 تاسراملل ديدشلا دقنلا هيجوت لصاوت يتلا
 نيدابملا فلتخم يف ةلودلا تارايتخاو ةيموكحلا
 ديسلا يكارتشالا داحتالا بزح ميعز تعفد يتلاو
 برغملا ناب لوقلا دح ىلا ديبع وب ميحرلادبع
 ةبامحلا خاظن دعب .دندخ ةبامح خحاظنل اغضاخ

 نشدو ١9١5 ةنس هيلع ضرف يذلا لوالا
 معد ىلع صرخلا ناف قايسلا اذه فو .هرامعتسا
 عضو ىلع ظافحلا ةيمتح يضتقي ةيبارتلا ةدحولا

 ينطولا عامجالا رفوتو .يلخادلا يعامتجالا ملسلا
 نكمي ا ءيراوط يهو ؛:ءيراوط لكل ايسحت لماكلا
 رئازجلا عم ةيقرشلا دودحلا ةهج نم الا يتأت نا
 ْق ينمالا ةمازحلا لوح ددحت يذلا دعابضتلا بنسن

 ايلا نياصختلا ىلع برقملا حرع ةعيشت غارخضلا

 اذا و . سداس ينمأ راذدجب ةيؤوارحصلا ميلاقالل

 اهثالبا ىلع لبلد نم رثكا تطعا دق ةضراعملا تناك

 ماقملا ف هعضؤوو ةيبارتلا ةدحؤلا أديل ةيقيسألا

 هزاح يذلا ماقملا هنا قحلاو .رابتعا لك قوف لوالا
 تناك اذإو .رضاحلا تقولا ىلاو 151085 ماع ذنم
 ةدحؤلا ادنم عم بواجتلا ةلصاومل .كلذك .ةدعتسم

 ضعب دجتس اناف ؛(ينطولا عامجالا) .ةينطولا
 عانقا .اميرو .اهدعاوق عانقا ةلصاوم ىف ةنوعصلا

 ينخادلا قطتملا كينامتي .:ةيخنك .اهسفت

 يتلاو يسايسلا لمعلا يف ةنهارلا اهتيجيتارتسال
 ةيطارقميدلا ةسرامملا ةيلدج» ناونع لفحت
 يف ةبغرلا نوكت له .؛ةيبارتلاةدحولا لامكتساو
 هباصا ام ميمرت وا قطنملا اذه كسامت ىلع ظافحلا
 نييخيراتلا نيضرافملا لعجب ام وق خرتش نم

 ماقم ىلا ةيلاكيدارلا بلاطملا فص نم نولقتنب
 بلطملا نا رايثعا ىلع ةدودخملا ةهدحالضأالا تلاطملا

 ًابلطم برفملا يف مويلا لثمي يسما يحالصالا

 ماما ةينطولا ةحاسلا يف حاحلاب ًاحورطم انريهامج

 نع ةباحالا ؟ ةيداصتقالا ةيعامتحالا لكاشملا مكارت

 لثمت يشو ؛هرشابم اهب نويدعملا اهفرعي لاؤنسلا !ذه
 ةبنعللا ق ةيصوصخلا رهاوظلا ذحا هسفن تقولا ِق

 . بركملاب فارطألا تىددعتملا ءةاتساشنتلا

 رمتست يكل .ةجاح يف عونلا اذه نم ةبعل نا ديب
 بقاوع كلذل نوكيسو  اهلبح عطقني الو .اهدونب
 لوبقلل اهفارطا عيمج دادعتسا ىلا _ ةميخو
 .ءاظعلل دادعتسالا راهظاو .قافولاو يضارتلاب
 . قلعتت رمالا نا .؛ةردقملا دنع وفعلا« 3 حماستلاو

 برغخا هيلا لكدي دف مدا# يساينس حاتفنا قفاب ءانه
 .نييسايسلا نيلقتعملا نع وفع رودصب نشدي ًابيرق
 لاب هل ارود اوبعل نممو نييرتغملا نييسايسلا نعو
 ) ؛ةيكيراتلا ةضراعملاو ةيبرغملا ةينطولا يف

 تاليدغت نف بسانم وه ام ثادحا عم ىزاوتبو

 ةسرامملل بحرا خانم ريفوتو .ةيسايسو ةيموكح
 انل حمسي عقوم يف دجون ال انك اذإو .ةيطارقميدلا
 انناف ًاكيشو قفالا اذه ناك اذإ ام يف ماتلا ققحتلاب
 نيديؤم .ةبراغملا نييسايسلا نأب داقتعالا ىلا ليمن
 ناب مهعائتقالا بفرت ةلاح يف نودجوي :نيضراعمو
 تالالدو ىزغم نم رثكا هثايط يف لمحي ماعلا باطخ
 يف اهرهظي نا بيرقلا دغلا ثبلي نل تاءاحياو

 .راهنلا ةحضاو
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 ةديدجلا هي رصملا ناباختنالا

 ينطولا بزحلاو ةضراعلا نيب لصافطخو

 يف ةهيادق جدارا

 ةيموي افحص ردصت ةضضراعملاو ..مالعالا لئاسو يف بازحالل ةيواستم صرف

 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 حيشرتلا باب قالغا نم ةليلق تاعاس لبق
 لك تنلعا .بعشلا سلجم تاباختنال

 ينطولا بزحلا ..اهيحشرم ءامسا بازحالا 7
 تاخيشرت تطغ امنيب .رئاودلا لك يف نيحشرمب مدقت

 17 (ناوخالا  رارحالا  لمعلا) يثالثلا فلاحتلا

 اما :ةرثاد 207 يف همئاوقد دفولا خدقت كلذك :ةرئاد

 همئاوقب كرتشا ةمالاو ةرئاد 45 يف مدقت دقف عمجتلا
 .طقف ةرئاد ؟7 يف

 رئاودلا ىلا ًاضيا تدتما بازحالا تاحيشرت
 ,ةرئاد 48 لا ينطولا بزحلا ىطغ ثيح ةيدرفلا
 يثالثلا فلاحتلاو :ةرئاد 4! ب دفولا ىفتكا امنيب

 اميف ..رئاود ٠١١ ب عمجتلا بزحو ةرئاد ٠١" ب
 بازحا نيب قيسنت تايلمع يرجت نا رظتني
 .ةيدرفلا رئاودلا يف ةبضراعملا

 بازحأالا مئاوق ىلع نيحشرملا ددع لصيو

 لعغقم :1٠ ىلع نوسفانتيب حشرفم ١ةن١٠٠ ةسمكخلا

 دعاقملا غلبتو .,ةبباختنا ةرئاد 1:8 ىلع نيعزوم

 اهيلع سفانتي نكل طقف 48 نيلقتسملل ةصصخملا
 وا ةضراعملا بازحال يمتني مهضعب احشرم 4
 نم يفتخت داكت نيلقتسملا ةركف نا يا .اهمعد رظتني
 ةرئاد لكل يفارغجلا عاستالاف .ةيسايسلا ةطيرخلا
 لخدت ىلا ىدا ةيباختنالا تالمحلا فيلاكت عافتراو

 ةصاخ .اهعم نيلقتسملا نيكحشرملا فلاختو بازحالا
 بلظتن يدرفلا دعقملان حشرم ىازوف نالعا نا

 .لقالا ىلع تاوصالا نم ٠١/ ىلع هلوصح

 ةرردلا رهاوظلا
 ظ رهاوظلا مها يه هذه تسل لاح لك ىلع

 دقف ةيلاحلا ةيناملربلا تاباختنالا يف ةيسايسلا
 نكمي ةيمها رثكا ىرخا رهاوظ حطسلا ىلع تفط
 : يف اهلامجا

 ءامد ديدجحت ِق ينطولا بْرحلا حاجن ١

 ةمازنلا تانامض ريفوت مدعب ةموكحلا مهتنو
 فوفقص نم ةزران ءامسا تاطقتساو هبحشرم

 يف هعم فلاحتت وا همئاوق ىلع حشرتت يكل ةضراعملا
 .د و يديم يريبص ءامسالا هذه نمو ةيدرفلا رئاوؤدلا

 يلاو فسوي .د حرص دقو .متسر ديسو لمجلا ىيحب
 طسولا لثمي بزحلا نا ينطولا بزحلل ماعلا نيمالا
 يف حجن دقف كلذلو .يرصملا عمتجملا يف يقيقحلا

 نا ىلاو فاضاو .هنع ةديعب تناك ةريبك ءامسا مض
 مهنم 6٠/ ىلا لصت هيحشرم ءامسا يف ريغتلا ةيسن

 . بايبشلا نم 0

 نيب يسايسلا باطقتسالاو زرفلا ةلاح روهظ - ؟
 نيميلاو (دفولا) يلاربيللا نيميلاب هفصو نكمي ام
 لفعلاو رارحالا نيب يثالثلا فلاحتلا .يمالبسالا

 (مكاحلا ينطولا بزحلا) طسولاو .ناوخالاو
 تالتكتلا هذه .(نويرصانلاو عمجتلا) راسيلاو
 ددحم طمنو نيحشرملاب مئاوق ف اهسفن نع ربعت
 ةيباختنا جمارب نع الضف .ةيساختنالا ةياعدلل

 ام يف ريب رييغت نود يملطملا ,غباطلا اهيلع بلغي
 ةيطارقمندلا ىلع زكري ينطولا بزحلاف .هتحرط

 يلاطب ةي عضحجتلا بترحؤ . .ةنمتتلاو رارقتسألاو

 قوعذن ان انحالصا اخمانرب ىننتب امناو ايي

 ةيلادسرلا معو حاخونالا ةنايس نع
 يثالثلا فلاحتلا مامتها نا ظحالملا نكلا ةينطولا
 .ةيمالسالا ةعيرشلا ةيضقب فعاضت دق

 نم فقوملاو ,ةيمالسالا ةعيرشلا اياضق لثمت-
 انانضق ثالث دها ةبطارقميدلاو ١557. ويلوب ةروث

 باطقتسالاو زرفلاو يباختنالا عارصلا اهلوح رودي
 فارطا فقاوم نأب لوقلا نكمي كلذ عمو .يسايسلا
 بزحلاف .ةتباث لازت ام اهنم ةيسايسلا ةبعللا
 نكلو ةيطارقميدلا ةسرامملا راطا عيسوت عم ينطولا
 ضيلختن بلاظت ةيشراعملا امثنن «جردتم راطا يف
 ةينوناقلا دويقلا لك نم ةيطارقميدلا ةبرجتلا
 فحصلا رادصاو بارحالا نيوكت قحب كلترحملا

 نيناوقلااو ءيراوطلا ةلاح ءاغلإ ىلا ةفاضالاب
 .ةيئانثتسالا
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 ويلوي ةروث نم فقوملاب قلعتي اميف اما
 نيديعصلا ىلع ةيرصانلا اهتققح ينلا تازاجنالاو
 فرتعت بازحالا لك ناف .يعامتجالاو يداصتقالا
 برحلا اما :ريوطتلل راكفا حرطت اهنا الا اهتدمهأب
 ةروثل يعرشلا ثيرولا هنا دكؤيف فقيف ينطولا
 رصضهاحت قا ةيرصملا بارحالا فلكي ١ كِيلَذَك .ودلوب

 اهنكل ةيمالساألا ةعيرشلا قيبطت ةركف ضفرب
 قيمع فالتخا وهو .بولسالاو تيقوتلا ىلع فلتخت
 دداعبا لك نم راعشلا غارفإ ىلا انايحا يدؤي رثؤمو
 .ةيفلسلا ةيمالسالا تاعامجلا اهحرطت امك

 يف ةيمالسألا ةعيرشلا راعش نا عقاولاو
 يف ةرثؤمو ةريطخ ةقرو ىحضا ةيلاحلا تاباختنالا
 ِق يفئاطلا فنعلل ثداوح نع ءاينالا رئاوت لظ

 ضعب ءارو:ةيفخ ديأ دوجوو .ديعصلا ندم ضعب
 .جاهوسو فيوس ىينب يف تامداصملا

 ىه ثالثلا اياضقلا هذه نا لوقلا ةصالخ
 يف مامتهالا لحم تناك يتلا اياضقلا اهسفن
 ريبغتلا ةيضق نا ريغ .ةيضاملا تاباختنالا
 امك ؛:تعجارت دق يتاداسلا جهنلا نع عجارتلاو
 ةصاخلا بلاطملاو راكفالا هسفن راطالا ف تضفخنا
 بماك) ةينطولا ةيضقلاو ةيعامتجالا اياضقلاب
 يذلا .عمجتلا بزح جمانرب ءانثتساب امير (ديفيد
 .ماعلا يأرلا ىلع حرطي يباختنا جمانرب لوا ناك

 ام .ةيلاحلا تاباختنالا رهاوظ مها نم لعل  ؛
 ام دايدزاو يريهامجلا مامتهالا فعضب صتخي
 ةرهاظلا هذهو .«ىسايسلا فوزعلا ضرمب» فرعي
 عمو ..ةديدج ًاداعبا تذختا اهنكل ,ةديدج تسيل
 .اهل يدصتلا لواحتو اهب بازحالا فرتعت كلذ
 بذجل ةديج ةصرف تاباختنالا ثدح نوكي اميرو
 نم ديزم ءافضصاو ةكراشملل ةتماصلا ةييلغالا

 .ةيناملربلا ةبعللا ىلع ةيقادصملا

 و

 ل3

 م

٠. 

 نا الا ةيباختنالا ةكرعملا فارطا ددعت مغر - ه

 مكاحلا بزحلا نيب لصاف طخ دوجو ظحلي بقارملا
 ريسو تيوصتلا ةيلمع لوح ةضراعملا بازحاو
 تانامض رفوت مدع ىلع قفتت ةضراعملاف .تاباختنالا
 ينطولا بزحلا مهتتو .تاباختنالا ةهازنل
 دكؤي امنيب .تاباختنالا ريوزتب امدقم ةموكحلاو
 ةيرحو تاباختنالا يف لخدتلا مدع ىلع نولوؤسملا
 ةطلسلا فارشاب ةضراعملا بلاطتو .نيايخانلا
 ةيعرفلا ناجللا يف تيوصتلا ةيلمع ىلع ةيئاضقلا
 ةياعدلل ةيواستم صرف نامضو .ةيسيئرلاو
 هزهجالا لح دف مدعو ,مالعالا لئاسؤو ْق ةيباخحتنالا

 يحشرم حلاصل ةيموقلا فحصلاو ةيموكحلا
 .ينطولا برحلا

 نع نلغا دق ئرتصملا مالعألا رييزو. نا عمو
 نويزفلنلا يف اهفصن بزح لكل ةقيقد ٠١ صيصخت
 بلاطت ةضراعملا نا الا ؛ةعاذالا ىف رخآلا فصنلاو

 يذلا رمالا .اهتاماهتاب ةكسمتم لازت امو ,ديزملاب
 ةيلمع ةهارنو ةيرح يف ةقث اللا نم ةلاح قلخي
 .عارتقالا

 بزحلا ةقث ىلا ةيباختنالا لئالدلا ريشت - ١
 امنيب .دعاقملا نم 1١/ نع ديزي امب زوفلا يف ينطولا
 زيجاحم زواجتي نك هنأ عمجتلا يرح نداعضع حجو
 بعشلا سلجم يف هئاضعا ليثمتل مزاللا /8 لا
 حشرت ةيدرف رئاود ةدع ىلع بزحلا زكر دقف كلذل
 ضعبو دكاو يفطلو نيدلا يحم دلاخ اهفف

 نا رظتنملا نمو . .ايباختنا ةيوقلا تايضخشلا

 عباصا نع ديزت ال دعاقم ةدع ىلع ءالؤه لصحب

 يف هيدل لمأ الف ةمالا بزح اما .ةدحاولا ديلا

 انه نم :ديدجلا سلجملا يف دعقم يا ىلع لوصحلا
 لويقب هييحرت نع يحايصملا دمحا هسيئر نلعا
 سيئرل قحي يتلا دعاقملا نمض سلجملا يف نييعتلا

 + دعافلاا ىنطولا يرخلا دضصصت[ذإ ةعقافملا ىقنم !كام» تايافمتالا ةكرعم
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 قح ىلا ًادانتسا اهياحصا هيمست ةيروهمجلا
 .يرونسد

 نلف يثالثلا فلاحتلاو دفولا بزح بيصن اما
 بعصلا نمو ./5”5 نع لاوحالا نيسحا يف ديزي

 بلغا تناك ناو .ةدح ىلع اهنم لك ةيسنب نهكتلا

 هل نوكيس يثالثلا فلاحتلا نا حجرت تارددقنتلا

 نيملسملا ناوخالا ناف يىلاتلابو .ربكالا بيصنلا

 ىلا لصت دق سلحملا لخاد ةرثؤم دعاقم نونمضيس

 .ادعقم ؛٠

 نويعويشلاو نويرمانلا
 يف ةيبسايسلا رهاوظلا مها يه هذه تناك اذإ

 ةريثك ثادحالاو ليصافتلا ناف ؛:ةيرضملا تاياختنالا
 هتايناكما لضفب حجن دفولا بزحف ..هلخادتمو
 .يموي لكشب هتفيحص رادصا يف ةمخضلا ةيلاملا
 ةفاحصلا خيرات ىف هعون نم لوالا وه ثدحلا اذهو

 برح ثحبي كلذك .1557 ويلوي ةروث دعب ةيبزحلا
 ءانثا ًايموب ,بعشلا, هتفيحص رادصا نع لمعلا
 يف الا لمأي الف عمجتلا اما .ةيباختنالا ةكرعملا
 لالخ تارم ةدع ةيعوبسالا ؛ىلاهالا» رادصا

 : .تاباحتنالا

 ىلع ينطولا برحلا صرح ىرخا ةهج نم
 ةلواحم يف همئاوق ىلع ةديس ةرشع سمخ حيشرت
 نيثالثلا دعاقملا نع ةيرصملا ةأرملا ضيوعتل هنم
 ٍِق ربخالا ليدعتلا ءاجو اهل ةصصخم تناك يتلا

 هسفن ءيشلا .اهيلع زهجميل تاناختنالا نوناق

 عيمجلا صرح امك .ةضراعملا بازحا هيلع تصرح

 نامضل ةيوق ةيطيق ءامسا حيشرت ىلع اضمنا

 .ةينطولا ةدحولا ىلع ديكأتللو طايقالا تاوضصا

 ءانبا حيشرت ىلع ةيرصملا بازحألا تصرح كلذك
 .فيرلا يف ةريبكلا تالئاعلا

 دجاوتلا قح نم ةمورحملا ىوقلا ةيقب اما
 لئاسوب كراشت اهناف بازحا ليكشتو ينوناقلا

 ىلا .تاباختنالا ضوخي .مهيلغا نويرضانلا
 ,ينطولا بزحلاب قحتلا مهضعبو :عمجتلا بناج
 ,ةيدرفلا رئاودلا ف هسفن حشر مهضعبو

 اماو عمجتلا اوكراش اما مهتهج نم نويعويشلاو
 نويرصانلاو ..ةيدرفلا رخاودلا يف اوحشرت
 يف دعاقمب زوفلا يف ركفي ال مهنم لك نويعويشلاو
 نم اوكراش ىمظعلا مهتيبلاغ نا ذإ .ديدجلا سلجملا
 لعلو .ةيسايس ةكرعم ضوخو دوجولا تابثا لجا
 ةرئاد يف يرصضان حشرم نم رثكا دوجو كلذ دكؤب ام

 حيشرتي رقشالا دمحم سدنهملا مايقو .ةدحاو ةيدرف
 لاقتعالا ديق هنا مغر ةيدرفلا رئاودلا ىدحا ىف هسفن

 ءارجا موي نم ةليلق مايا لبق الا جرخي نا رظنعي الو
 ..تاباختنالا

 لكشي تأ دب تاياختنالا ةكرعم نا لوقلا ةصالخ
 ىلع ةيباختنالا تالمحلاو تاتفاللا تطغو يقيقح

 ؟ زوفي نم سيل لاؤسلا تابو ..رصم يف ثادحالا
 ةكراشملا ةرئاد عيبسوت يف عيمجلا حجني له نكلو
 نم مكو ..نيعرتقملا ةبسن يه امو ؟ ةيريهامجلا
 لاؤس ؟ ةضراعملل ينطولا بزحلا اهكرتيس دعاقملا
 .مداقلا ليربا " يف تاباختنالا جئاتن همسحت

 ازا زب ناخ1 35 1 سلا ء ةييرعلا ةعيلطلا)



 شيئورد دوهتمت

 مساقلا عيمس يناج ىلا

 وكسوم ةودن ف
 اهطقتلا ةروصلاو

 يناطيغلا لامج ليمزلا

 د هج 2 ستس ”تحسس - . ككاو

 يناطيغلا لامج : وكسوم
 مدسمسسسللا لا

 ىدتنملا وكسوم يف دقع ىضاملا ظانش رخاوا[ ىف

 تهحو :يوونلا حلسنلا دذبض يملاعغلا :

 ةئامسمخو فلأ نم رثكا ىلا ةوعدلا

 نفدقسيومو ؛ نيع دبم بتاثتك نم .ةنملاع ةيضصخش

 نييركسعو .ةرذ ءاملعو .نييحرسمو .نييئامنيسو
 فلتخم ىلا نومتني نيد لاجرو .ءابطاو :نيدعاقتم
 لاجملا ِق مهزرنا نمو .ةلؤد 85 نم مشو .ناندالا

 ,رليم نامرونو .نيرغ ماهارغ ءايدالا .يفاقثلا
 «شيرف سكامو ؛مساقلا حيمسو .شيورد دومحمو
 كراش ريصم نمو .راطو رهاظلاو ,تامينر ود كيردرفو

 وبا حالصو .ةيضو نيدلا دعسو .ملاعلا نيما دومحم
 لثمملا اضيا رضح امك .نيهاش فسوبو :فيس

 ليشيمو .يلانيدراك ايدولكو ,كيب يروغيرغ يملاعلا

 .ليش نايلميسكامو فونيتسا رتيبو .نامروف
 رربأ نم ريبك ددع يتايفوسلا داحتالا نم كراشو

 فونامتيا زيكنج مهسأر ىلعو ,هئاملعو هياتك
 ةنرذدناو وكن شتفاي نارعاشلاو .فورعملا يناورلا

 ةدع ىلع نيرمتؤملا لامعا تعزوت دقو .يكنسنزوف
 ءاملعل ةيناثلاو : ءابطأالل ىل وألا ٠ :ةريدتسم دئاوم

 ريدك ددع رضح) داصتقالا لاجرل ةثلاثلاو : ةقيبطل |

 ءاملعل ةعبارلاو (نييكربمالا لامعالا لاجر نم
 ةسداسلاو :نيدلا لاجرل ةسماخلاو .ةسايسلا

 ,ةيناثلا ةنجللا لامعا يف تمهاس دقو ؛بدالا لاجرل
 رربا نم ناكو .ءايدالاب ةصاخلا ةريدتسملا ةدئاملل

 ينيطسلفلا رعاشلا مساقلا حيمس .اهيف نيكراشملا
 ؛نيرغ ماهارغ يزيلجنالا يئاورلاو .ريبكلا
 رعاشلاو .رليم نامرون يكريمالا يئاورلاو
 :ملاعلا نيما دوفحمو :وكتشتفاي يتايفوسلا

 نيدلا دعسو نيهاش فسويو .فينس وبا حالصو

 .راطو رهاطلا يرئازجلا يئاورلاو ؛ةبهو

 اةملال رازآ 15 ١15* ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا أ!

 عيلخلا برح نوشناني ملاعلا بانك رامك ٠
 ديل ل 1 و ل د يح ديس للا بس 7 تايم ا ا وي ب و جس جس ب ص ا يجن

 ال راوحلا وه ةنجللا هذه يف دئاسلا عباطلا ناك

 لوح هيأر نع ربعي كراشم لك ناكف .ةشقانملا
 .يوونلا حالسلا ةيفصت .ةيزكرملا ةيضقلا
 تايفوسلا باتكلا : تافاحتا ةدع تاملكلا تذختاو

 يرجت يتلا ةماهلا تاروطتلا ىلع مهثيداحا يف اوزكر
 لاق ؛يكنسنز وف رعاشلا يتايفوسلا داحتالا لخاد
 نم ديدعلا نع جارفا دقو هيف ةعجر ال يرجي ام نا
 روتكدلا لثم .ةعونممو ةرداصم تناك يتلا لامعالا
 ١119٠ ةنس رابتعا ررقت امك .كانرتسابل وغافيح

 ىلا هراد ليوحت ررقتو ؛كانرتسابل ةصصخم ةنس

 لاغاش  لصالا يدوهيلا  يملاعلا ماسرلا سأر

 .هيف يفوتو برغلا ىلا رجاه يذلا
 نيلرب رمتؤم ذنم هنا لاقف ,وكنشتفاب رعاشلا اما

 ىلع زكرو .رمتؤملا اذه لثم دقعي مل ةيشافلل يداعملا
 دودح روبعب قلعتت ال اهناب اهفصوف برحلا ةعاشب
 اهنا :نيمصلا ىلا رونع يم امماو بسحف ريغلا
 امئاو ؛ىرخالا لودلا نوؤش يف الخدت تسيل
 .يناسنالا ربمضلل قارتخا

 يف زكر .ريبكلا يكريمالا يئاورلا رليم نامرون
 ,نييمظعلا نيتوقلا نيب رتوتلا ةروطخ ىلع هنملك
 نييكريمألا ىدل نا لاقو .رتوتلا اذه ةلازا ةرورضو
 ناو ءيتايفوسلا داحتالا نع ةبيرغ تاروصت
 داحتالا ف يرجي امب ةبجعم ةيكريمالا ةفاحصلا
 هذه تناك اذإ نوفرعي ال مهنكل .يتايفوسلا
 ىلع نيتنس رورم نم دبال ؛ةروانم درجم ةسايسلا
 نا يرورضلا نم نا لاقو .يرجي ام فيدصتل لقالا
 داحتالا يف يرجي امل ةقيقد تاروصت اندنع نوكت

 قدصي ال هنا :لاق رلبم نامروك نا ريغ :ينايفوسلا
 :يضرالا بكوكلا ينفتس ةمداقلا ةيوودلا برخحلا نا
 مدقتت ذئدنعو .ةيبرغلا ةراضحلا ياس اهنا

 !!. قرشلا ةراضح

 ثدحتف نورغ ردنوف سكام يناملالا يئاورلا اما
 ريطخلا رودلا ىلا ةينف .هسفن هاجتالا ىف ابيرقت
 ايئاملا يف بابشلا نا لاقو .مالغالا هبعلي يذلا
 لهجلا نا .ةبعل الإ تسيل برحلا نا نودقتعي
 حضاو رطخ ىلا يدؤي اذشو . برقلا يف دادزب

 مدقو ,يوونلا رطخلا نع نورخا ثدحت
 ةرئاط صيصخت ىلا وعدت تاحرتقم مهضعب
 ىلا وعدت ةلوح يف حلاعلا ءاحنا لك نم لافطالل

 .خالسلا

 .نيوعدم نم هلثمي نمو :يبرعلا نطولا نع
 حيفسس رببكلا يديلح بلقلا رعاشلا توصض ىود

 : خداق رطخ نع نوتدحتي نيعمتجملا نا لاق .مسافلا

 .يقيقحلا رطخلا شيعت نحنو ,مداق توم نع

 مدع نع اثيدح عمسا امدنعو .ايموي توملا ديشنو
 ,انلافطا تيسن دق ةيرشبلا نا ليختا ينناف ةلادعلا
 نؤمدقي حالسلا راجت . 1 ةثراكلا شيقعن اثنا

 ثدحت . اننيب بورحلا رمتثست يك اندالبل جالسلا

 ُْق ًاعوج نؤوتؤمن ندذلا نيدتيظسلفلا لافطألا نع

 .تامدخملا

 ناكو .ملاعلا نيما دومحم يبرعلا ركفملا ثدحتو
 يف حالسلا ةراجت محح نع .هماقرالاب اقثوم هثيدح
 ٠٠١ تومي ةقيقد لك يف هنا لاق :ثلاثلا خملاغلا لود

 نيثجاللا تاركسعم ىفو .سقفلا خحلاعلا ُِق ةافط

 نا ءاضعب مهضعب لكأب سانلا عرش نيينيطسلفلا
 ةيضقب ًامامت طبترم ةيمانلا نادلبلا لبقتسم
 نويدلا دئاوف دي دستل ضرتقت اهنا :خالسسلا

 يبرغ يقاقت وزغل ضرغتت اننا دلب نا امك .ةيركسعلا

 .ةيموقلا ةفاقثلا ددهب

 ةيردنا حرسملل ىلودلا داحتالا لثمم ثدحتو

 يلودلا داحتالا ماع ريثركس ومو .يتنريب سيول
 ركذتن نا انيلع هنا لاق .وكسنودلل غباتلا حرسملل

 ماهسا ةرورض دكاو ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 عازنلا اذه فقو يف دلاغلا

 عسج ةجتا :ىدتنملا لامعال ثلاثلا ويلا ْق

 جروح ناس ةعاق ىفو .نيلمركلا ىلا ءاضعالا

 نم ةفضاعبي فوشتانروغ ىل دقتسا ةمخضلا

 بطخ ناجللا ريراقت تيلت نا دعبو .قيفصتلا
 نمضت ايسايس اياطخ .ةعاس ةدمل فوشتابروغ

 كرت دقل .عيفر يبدا بولسا ىف ةغاصم ةيسيئر اراكفا

 فانئتسال ةدحتملا تايالولا ماما احوتفم بابلا
 ثدحتو ؛ي وونلا حالسلا عزن لجا نم تاضوافملا

 حالسلا عزن لجا نم يتايفوسلا داحتالا ةطخ نع
 نم يرجي ام نا لاقو : ٠٠٠١ ماع ىتح يوونلا
 ةحاح دكؤت ىنايشوسلا داحتالا لخاد تالوحت

 ةيجراخلا انتساسب نا لاقو .خالسلا ىلا دالبلا

 دوسي امدنعو :ةيلخادلا ةسايسلاب امامت ةطيترم

 خالسلا ىلا ةحاحلا ناف ةيطارقميدلاو ءاخرلا

 يف عازنلا قطانم ىلا راشاو . احاحلا رثكا نوكتس

 عازتلاو ؛ةينارنالا  ةيقارعلا برحلا ةصاخ .حلاعلا

 ةدالب دادعتسا ىدنا امك .ينويهضلا يبرغلا

 نارنتخك دعاس اذا ناتسناغفا نم باحسنالل

 قرف 5 بحس ىلا راشاو .كلذ ىلع ناتسناقفا

 فوشتايروغ باطخ يقل دقو ٠ .لعفلاب كب وشم

 .ىدتنملا ْق ناكراشملا ىدل ًارببك ًاييحرت ٠
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 تنلعاكإ

 نيسنرفلا ءاربخلا دحا اهاري امك يتايفوسلا داحتالا يفريغتلا ةيشرو

 اهدا مقل ليثبت

 5 نبل مولا ىلا
 ةيك ريما ةلبللا دعب

 "بل رمل ععبلكل عع

 تاندنسلا رخاوا يف هنع ربع

 موحهلا ةعاجش كلتما ينادفوسلا ميعزلا

 هرحو ةأرحد رمثس فوسو ..ةعادملا ةداعال
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 ليئاخيم يتايفوسلا ميعرلا راز امدنع
 هتجوز عم سيرابو ندنل فوشتايروغ هيب

 نم يتآلا ميعزلا نم نويبرغلا بّجعت اسيار (
 نم هونباع ام عم ضقاذتنت ةئفاد ةماتستئاب عيقدصلا

 ف اوأرق دقو .فينجيربو نيلاتس عم ةسياع جذامن
 نا ىتح .ماظنلا فظشو .ةعيبطلا فظش امهحمالم
 ةماستبا نكت ملو .ءلكش ريغ» تناك اسيار
 هيلاب يف ةرباع ةطقل اسيار ةسمل ءفدو فوشتابروغ
 عورشم نم ًاءزج لب .ةيلامسأرلا ؛نويعلا» مسرب
 ةيطارقوريبلا تابيذاجلا فيفخت ىلع نهاري يسايس
 سرحلا» ضفنو .ةيبزحلا ةنيكاملا ليكت ينلا
 ةيدعاقلا ايالخلا ىوتسم ىلع ىتح .«ميدقلا
 ةيسايسلا ةرودلا يف رامعالا ةروث حضو ةيبرحلاو
 بجي يذلا ناكملا وه جلتلا دعي» ملف .ةيداصتقالا

 لوقب امك .؛ءفدلا نع اثحب انمادقا هيف عضن نا

 قوقتلا لوقحو حمقلا لوقح لب ؛كانرتساب سيروب
 وو فونيترب يرتميد هيلع در امك ٠ يجولونكتلا

 ىعسي اميف :حمقلا تايح ءاصحا يف كامهنالا» نا
 داع ,تاءارهالا ىف قئارحلا لاعشا ىلا نويلايريمالا
 يف «رامعالا ةروث» ذنم اهانيطخت دقو .ةئيسو ةميدق
 ..نيلمركلا

 يف لوحت ةرتف يف رمت ةديدع ميهافم نا عقاولاو
 تيب» دعت مل ةخوخيشلاف .يتايفوسلا داحتالا
 دعاقملا ىلا لوصولل يقيقحلا رايعملا الو .,لقعلا
 لاجرلا يف رييغتلا نا امك .نيلمركلا يف ءارمحلا
 اهرامثتسا نم ديال يتلا .ىنبلا ىف رييغتلاو قفارتي
 هذهو .ةماع ةيكولسك زرفنت يكل دح ىصقا ىلا

 مدطصت ال فوشتابر وغ ةسمل لمحت يتلا تاءارجالا
 يذلا مويلا ىلا ىقري «يجولويديا عقاو» ب طقف

 يشافي اجلا ص هتضبق نيلاتس هيف 7
 نيذلا دحاولا طخلا ةاعدب ًاضيا لب برحلاو

 تاليدعت ثادحال «ةيئارواملا تاررسملا» ىلع نورصي

 ةئتاذ عفد ةوق نيمأت وا ماظنلاو بزحلا ةيلكيه ٍٍق

 ىلا ىعسي يذلا فوشتابروغ نكل .رييغتلا ةشرول
 جيجضلا نم ةنكمم ةدمك لقأب طالبلا ةيعل ءاهنا

 نا لوقي الو .لبقتسملا نويعب يضاملا ةكرت أرقي
 اوملست نمم مهريغو فينجيربو نينافلوبو نيلاتس
 ةيخيرات تالاح» نم رثكا اوسيل .ةيساسا بصانم

 قالطا لحا نم تقد دق ةعاسلا نا ىرب لب .«ةئراط

 أديت .ةلودلاو بزحلا ْق ةفلتخم ةيكيماثيد

 ةراقلا حبصت مث .ةسايسلا ٍِق يهتنتو داصتقالاب

 اباضقلا عت يطاعتلا ىلع ةردق رثكا ةيىتايفوسلا

 ربتعي يذلا فوشتابروغو .عراستت يتلا ةيلودلا
 ىرسد .تاراقلل رباع خ وراص اضيا يه ةماستبالا نا

 تاعافدلا قارتخال ةندمت ةصرف وه ١4 ماعلا نا

 ناهرلاو .نهولا نم يناعت ينلا ةيبرغلا ةيسايسلا

 ةطسوتملا ةدبكوراصلا ةناسرتلا صيدلقت ىلع سيل

 يركسعلا دوحولا ثاثتحا امناو ءطقف ىدملا

 يف ةلعاف ىوق ةمثو ...ةميدقلا ةراقلا يف يكربمالا

 يفوشتابروغلا عورشملل ايئاقلت بيجتست ابوروا

 يسافس ءفبع ىلا لوحتت يتلا ةدحتملا تايالولا

 ...يركسعو يداصتقاو

 فونتابروغ ةماجش
 ثيدحتلا ةشرو يف اهريغو تاناهرلا هذه

 هَ هتدقع يذلا راوحلا رادم تناك ةيتايفوسلا

 1١15 تكي لذلك 33 2 2210 دعا ب ةسرعلا ةعيللا



 اناداقل

 يسنرفلا ريبخلا عم سيراب يف «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 لوح قيثوتو تاسارد» زكرم سيئر .وتات ليشيم
 لوح تافلؤم ةلمح عضاوو ««يتايفوسلا داحتالا

 ق  راياق تاروشنم  «ةيتايفوسلا ةطلسلا»

 باتك دحأو «ةيبروروالا خيراوصلا لوح لاجسلا»
 .راشتنالا ةعساولا «دنوموللا» ةفيحص تايحاتتفا

 ىلا هلك دم ةينحالصالا ف وشتايروغ ةكرح تلكشو

 ىلع تاريغتمو تباوث قايس يف اهفصوف .راوحلا

 لوزنلا نكمي ةينمز ةماوع الثم ,نيصلا يف يه امنيب

 نال امدر . يلامساأرلا ءيطاشلا ىلا لوصولا روف اهنم

 ٍِق اما .اينثا الماكت كلمت ءارفصلا ةراقلا

 ةجاح ةمثف .ةيتايفوسلا ةرشع تسلا تايروهمحلا

 .ةيراضحلاو ةيسفنلا تاءوتنلا ةيطغتل بوث ىلا

 دودشم لبح قوف يشمي يذلا ,فوشتابروغ نكل
 دومجلا ىلا يدؤب يدئاقعلا دومجلا نا ىري

 ةقطنملا» قرتخا كلذل .يداصتقالاو ىركسملا

 يدئاقع .فولسوس ليئاخيم اهمسر يتلا «ةمرحملا
 جراخلاو لخادلا يف مومهلل غرفتي يكل .برحلا

 لوقت نا ًاتفال ناكو .ةنزاوملاو ةيمنتلا انبضق كانهف

 اهنال ؛يهتنت نا بجي يكريسمالا حمقلا ةلحرم نا
 فوشتايروغ كلتماو .فجترملا داصتقالاو تقفارت
 .اهتعانم تدقف ةيداصتقا ىنب ىلع موجهلا ةعاجش

 ءاربخلاو .رثختلاو لالتخالاب تييبصاو

 اوتفل فوشتابروغ عم نولمعي نيذلا نويداصتقالا
 آدب .ةيبرغلا تانزاوملا بقثي يذلا «نايذهلا» نا ىلا

 انه نم .ةيتايفوسلا ةيومدلا ةرودلا ىلا للستب

 قافولا ةلداعمب كاسمالاو ايوروا ْق ةيوونلا خيراوصلا
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 ىلا ةعانملا ةداعال ةيئاقولا ريبادتلا ىلا هتعراسم

 نا اصوصخ .ةيتايفوسلا ةيداصتقالا ةدحولا

 نم ةعومجم دعت مل ةيملاعلا ةيداصتقالا ةرودلا

 ةدحو ىلا تلوحت اهنا لب .ةلصفنملا تارقودلا

 ةيجولويدبالا تافالتحالا نم مغرلا ىلع .ةقصالتم

 .. قديطتل ١ لاجم يف ةقيمعل ١

 مل فوشتايروغ نا هتاذ قايسلا ْق وتان ظحالد

 ميسوم ناسختا .بينسي ةعيبطلا ىلع موللا قلي
 ةطخلا تناك اميقف ءنط نوبلم ١8٠١ ىلا بويحلا

 وحني لب .نط نويلم 5١5 وحن بقرت ةعوضوملا
 ٍِق بءاثتي يذلا يرادالا زاهحجلا ىلع ةمنئاللاب

 نا لوقتو ..ءارضخلا تاساسسلا عم هبطاعت

 .عارهالا ةيبعل ءازا ةيساسحلا ديدش فوشتايروغ

 روديف ١4/8٠. ماع هكفالخ دعب .ريتعا وهف

 لوقح نع عجارتلاب ةهرشلا تارشحلا نيبالم عانقا

 هيلع قلطي ناك نايوكيم ساتسنا نا ىتح جمقلا
 .«تارشحلا دددف قيقرلا» احزام

 تاحالصا نا ىلا وتات ليشيم تفليو

 «لمكلا» قطنم وهو :تانيتسلا رخاوا دنم هنع

 أرقب وهو ةعاس ةّئم نم رثكا ىضما كلذل .داحلا

 لئاسو نيسحت ىوتسم لوح ةقدقدلا ريراقتلا

 .ةيكيناكنملا تاشنملاو نيدعتلاو لقنلا ِق لمعلا

 ايريبنيس ليوحت نال هتالوح يف دعتلا اذه ىلع ددشو

 ةلاسغ نيمأت نع ةنمها لقب 5 يعافنص سودرف ىلا

 ىلع ظفاحب يكل ,دارغتدشبل وا وكسوم ِق ةآرما

 ةرم تاذ الاؤس هجوي نا سني ملو .اهعباصا ةقاشر

 فيك .قيفرلا اهيا. : ةيئايميكلا ةعانصلا ريزو ىلا
 نا نود نم ةدمسالل ةقالمع عناصم ءانيب تلبق

 باوج ناكو .كيدل ةيلوالا داوملا رفاوت نم دكأتت
 ةقرولا ىلع ًاريثك تنهار دقل» .ًايضتقم ريزولا
 تاءارحاب دقتعي ناك هنا دانعم ام يا :«ةدسانسلا

 ..داوملا كلت لثم يتايفوسلا داحتالل رفوت ةيسايس

 بنصلا ردتخالاو تاروطتلا ينعم
 ةيتايفوسلا نوؤشلا يف يسنرفلا ريبخلا صرحي

 تاحالصاإلا ةشرو ٍِق هتءارق قيتيتوت ىلع

 كلذل .ةيمقر تايطعم ىلع اهئاسراو ةيفوشتابروغلا
 غامدلا ماما رارزالا ةينقت ىلا ةلصو لك دعب اجلي
 تباوثلا ةنراقمو تاروطتلا ةلسلسك .ىنورتكلالا
 لواحي يذلا ةقاطلا ّمه دنع فقوتيو .تاريغتملاو
 دعب ًاصوصخ .هل جراخم ةرولب يتايفوسلا ميعزلا
 ملاع لوح ماهفتسا تامالع حرطي وهو .ليبونرشت
 اقافا فوشتايروغ عضو كلذل .طفنلا دعب ام

 رداصم ىلع زيكرتلا لالخ نم ةديدج ةيجيتارتسال
 نورتينلا تالعافمو ةرذلاك ليدبلا ةقاطلل ىرخا
 ًلضف اذه يعانطصالا لئاسلا دوقولاو ةعيرسلا
 ..ةيسمشلا ةقاطلاو ةيرارح ودحلا رداصملا نع

 سيل يحالصالا فوشتابروغ عورشم نكل
 هنف لتحت ةيمنتلا لماوع تناك ناو .طقف ايداصتقا

 يدؤت ةيداصتقالا ةزجعملا نا كلذ .ًايروحم اكرم

 رابتخالا اذهو .ةيسايسو ةيجولونكت ةرجعم ىلا
 7٠٠١. ماعلا ىلا ءامتنالل هنم دبال نكل .بعص

 ةئبعتلا نيب ,تقاوتلا» دصري وتات ليشيمو
 .ةيسايسلا ةئبعتلاو ةيومنتلا  ةيداصتقالا
 ىلا رابتعالا ةداعا .ًالثم ,اهنم تانيع دنع فقوتيو
 ١١١ ةلبنق ليطعتو .فوراخاس يدوهيلا قشنملا
 ماهتاو .ةيجولويدياو ةيسايس بابسال القتعم
 ىلا نوتئيسي مهنآب «يب . يح . يكلا» لا ءالمع ضعنب

 ثاثنحا ع ورشم يف لمعلا ةدواعمو .ةلودلاو برحلا

 ًاماع نيرشع ذنم فقوت يذلا ةينيلاتسلا اياقب

 بزحلا ِق يديلقتلا باحتنالا ماظن يف رظنلا ةداعاو

 ..اعم ةلودلاو

 اهداعباو :تاروطتلا هذه ىنعم نع وتات لأساو

 ةعومجملا ىلع امك .اهيقشب اموروا ىلع اهتاساكعناو
 ديدجلا عضولا نع اديعب» : بيجيف .ةيلودلا
 ىوتسم ىلع ةفلتخملا ةلاحلا نعو .نيقشنملل
 ِق حضاو يسايس نومضم ةمث .ةيمنتلاو داصتقالا

 ةايحلا نا دقتعي فوشتابروغو .ةيفينجيربلا
 .فينجيرب عم تعقنتسا ةيسايسلا - ةيعامتجالا
 طاسوا ف لوحكلا ىلع نامدالاو داسفلاب تمستاو
 ةيمويلا ةسرامملا يف لهرتلا نع الضف .علاطلا ليجلا
 تافآلل ةحلاعم نم نآلا ثدحب امو .ىسايسلا لقعلل
 ثدح امع فلتخي فينجيرب نمز اهنع ضخمت يتلا
 نع تمجن يتلا تافآلل ةجلاعم نم نيلاتس دعب
 ةدابع» ب تفرغو . تانيسمخلا ْق .ةبئدلاتسلا

 اجلب فوشتايروغو ..ةيتامغودلا» و ٠ ؛ةيصخشلا

 ةحفص ّىطل ىطخلا ثحتسيو .ىشابملا باطخلا ىلا
 نم :ماظنلا يف يوينبلا للخلا زواجتو .ىرخا حتفو
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 يضاملا ءاطخا يف عوقولا مدع ىلع هديدشت لالح

 زرداو .كلذ لجا نم ةمزاللا تانامضلا قالطاو
 يتايفوسلا ميعزلاو .ةيطارقميدلا يه تانامضلا
 لالخ نم .يطارقميدلا نامالا مامص نا نم نيسقي ىلع
 دالبلا بنحب .يسابسلا ماظنلل دديدج ةرولب

 ا ةيصخشلا ةدايع نب عابضلا ابقتسم

 امك .ءاحرعلا تاحالصالاو ةيتامغودلاو ةيديدحلا

 يدلاصتقا للش يف قرغلا نود لوحي هنا

 ..ةيجاتنا ىودج الو ةيطارقوريبو
 يمارونابلا هضرع يف فطعني يسنرفلا ريبخلا

 ىناثلا نوناك ةمدص» نا لوقو .تانراقملا وحن

 ماعلا نيمالا اهثدحا يتلا 1987 رياني
 ماع نيرشعلا رمتؤملا ةمدصب ركذت .فوشتابروغ
 اتزكرت ناتمدصلاو .فوشتنورخ اهتدحا يتلا 57

 نيلاكس هفرت امك ثرالا رجيوشت ةرورش لغ
 هنم دبال قايرتك ةيددعتلا ىلع اتنهارو .فيدجيربو
 ةيداحالا ةيؤرلا باحصاو دزحجعلا ىلع ءاضقلل

 ىلع ديلا عضي د حالصالا اذهو . ةيبزحلا تازائتمالاو

 يف ةيعويشلا بازحالا هنم يناعت يذلا ريبكلا للخلا
 ...ماعلا اهنيما بوث يدترت ام ًابلاغ اهنال ؛ملاعلا
 بهذي فوشتابروغو .ةدعاقلا عم ةعيطقلا ىمعتو
 عيونت ١151١ ماع لواح يدلا فوشتورخ نم دعبا
 يف ديدجلا مدلا ماما لاجملا حاسفاو ةيدعاقلا رومرلا

 مدطصي مل فوشتورخ نكل .ةيبزحلا لاصوالا
 ةنجللاف .فوشتابروغ قيعت يتلا اهتاذ زجاوحلاب
 تملكتو ..يرسلا عارتقالا ب ملست مل ةيزكرملا
 ةكرعملا نا ينعي اذه .تامغمغلا نم عوني هيلع

 نيمالا ةفك تناك ناو .تاحالصالا لوح ةحوتفم

 ذخأت اهنال .فاطملا ةياهن ىف ناحجرلل ةحشرم ماعلا
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 مالسلا موجهو رييغتلا فوشتابروغ
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 ةقلطملا ةدحولا نمض تايصوصخلا رايتعالا ُِق

 فوشتابروغ نا ينعي اذهو .ةيتايفوسلا ةلودلل
 ماعلا نيمالا .كيشتبودو فوشتورح نم جيرم
 ماع غارب عيبر لالخ يف يكيشتلا يعويشلا برحلل
 ا

 [الصالا لصا وبس فوشناد روغ

 ..ةيلودلاو ةينرعلا اهتاساكعناو .رييغتلا ةسرول

 نم ًاثحبح دكاعلا رمفممك يرذه تامل ىلا دوعيف

 ماما فوشتابروغ» نا يهو .وكسوم يف ةلوج
 ىلا عراسي مل لاح يف ةيداصتقالا ةمزالا : نيرايح

 ىف عراس اذإ :ةيسايسلا ةمزالاو :ماظنلا ىف تاليدعت

 يتلا ةيسسساسإالا تباوثلاو تاملسملا ةعومجمب سملا

 نم هنا ْف كشالو ...فلتخم راطا يف اههيجوت نم دبال

 هتغايص ترج يسايس ماظن ريوطت ناكمي ةبوعصلا
 تامدصلا باعيتسا ىلع ارداق هلعج لكش يف
 نا ريغ .نييفارحنالا هجو يف ةعانم كلتماو .تامزالاو

 نم قلطنت .ةيرصيق ةيلمع نمض نكمم ريوطتلا
 مواقتو .يضاملا رباثب / يناثلا نوناك باطخ

 زفحت فوس ةمواقملا نا ينعتو ...ةضفارلا تاقلحلا
 مزحو ةأرج يف ؛هتريسم يف يضملا ىلع فوشتابروغ
 دهع ذنم ةيلاكيدار رثكالا هتاحالصاو .دحتو مرعو

 تاباختنالا تابلمع ريوطت اهروحمو .نيلاثتس

 هذهو . ًاينطوو ًايلحم . يرسلا تيوصتلاب عفدلاو

 يهف ٠ .ًايلخاداما . ًاسوروا ةيطارقميدلا وحن ةوطخ

 رطا نمض ةجمربملا ةيلارييللا وحن يرذج فاطعنا
 ةيرصيقلا ةيلمعلا هذهو .هتارارق ةيزكرمو بزحلا
 امو .ةيتايفوسلا ةبرجتلا زاقنال ةيرورض اهارا

 نمز يفف .راطالا اذه ىلع جرخي ال نيصلا يف يرجي
 يطتمي لازي ام يذلا ينيصلا ىري .يئاضفلا كوكملا

 مل ةيفوصلاف .ةرباغ نورق يف هنا .ةيئاوهلا هتجارد
 نود ًالئاح فقت ال نا بجي ةيتامغودلاو .ةيفاك دعت
 داحتالا امك نيصلاو .ةيجولونكتلا ةزجعملا
 .بعصلا رييغتلا تارابتخا ةبتع ىلع يتايفوسلا
 ىددي طيترم يسافسلا عورشملا نا اصوصح

 ىودحلا ةدودحم ةيداصضتقا

 فوشتابروغ قارتخا» نا ىلع وتات دكؤيو
 ةروتافلا صمسلقتو يداصتقالا ماظنلا يي تامرحملل

 قافولا ةلداعمب كاسمالا ىلا هنادوقب فوس ةيعافدلا

 نم ررسحتي ام ردقبو .نييمظعلا نيقلودلا نيب
 ةنورم رثكا اراطا ع وصد .نيدلوصالاو نيددشتملا

 وه اذهو .رامدلا ةناسرت نم ّدحلاو حلستلا ضفخل

 حيراوصلا ةطيرخ يف رظنلا ىلا هنوعد نومضم
 موجه وا يعونلاو يمكلا ىوتسملا ىلع ةيبوروالا
 نم يكيتكتلا باحسنالاو .. .هنميسأ امك :مالبسلا

 ِق ةدندج ةلاح قالطاو .هةنناغفالا قطامملا ضعب

 ريبخلا سمالبو ..,ةيقرشلا ايوروا عم تاقالعلا

 برغلاو قرشلا نيب سامتلا طوطخ يف يسنرفلا
 اهنم .ةيلودلا فوشتابروغ ةبيقح يف ىرخا قئاقح
 يتايفوسلا نمالا مهت يتلا اياضقلا يف ةمواسملا مدع

 عم تايوست دقع لجا نم ؛ةيوناث اياضق ف ةنورملاو
 فوشتابروغ عورشم نا يفخي الو .برغلا
 لخادلا نم ؛ز وجعلا ةراقلا» دخا يف لثتمتب يبوروالا

 - ؛ةيبوروالا - ةيكريمالا تاضقانتلا ريمثتو
 ...موجنلا برحو .ًالثم .ةيسلطالا ةموظنملا
 0 نم «ىصقالا بلصتلا» أدبم سرامي .نطنشاو
 :ي وون بعر الب ملاع ىلا وعديو .ايمادص نوكي نا
 طسو كلذ يف حجني له نكل .ةيئاضف بورحو
 ؟ توملا ةناسرت ىلع قابسلا

 أرقي ال هنا لوقي يذلا وتات هنع بيجي ال لاؤس
 تاساكعنا ةفرعم ىلع صا يننكل .ةهلآلا رارسا يف

 قرشلا يف يتايفوسلا روضحلا ىلع حالصالا
 نا لوقيل هقاروا ىلا وتات عراسيف .طسوالا
 نم ددع ىلع نهاري .هقالسأك .فوشتابروغ
 ىلا علطتيو .ةقطنملا يف ةيجيتارتسالا تازكنترملا
 ةليللا ضاقنا ىلع ليوطلا يتايفوسلا مويلا
 ىلا للستلاو .ةرهاقلا عم لزغلا انه نم .ةيكريمالا
 ضكغيو .تايفوسلا دوهيلا لالخ نم عارنلا ةرادص

 تاثداحملا اهنع رفست دق يتلا جئاتنلا نع رظنلا

 دوهيلا ةرجه ناف .«ةيليئارسالا,  ةيتايفوسلا
 ةركفم يف ةيولوا ؛ليئارسا» ىلا تايفوسلا
 عم ةقالعلا ىوتسم ىلع هردانرافيشو فوشتابروغ
 ىلا بيبا لت باحسنا ةيناثلا ةيولوالاو نطشسشاو

 ةلودلا ةماقاو . /١9571 ماع اهءراو تناك ينلا دودحلا

 رمتؤملا» ب يداني فوشتابروغو ةيئيطسلفلا
  ةيبرع تاقالعل لمعيو .ةلماشلا ةيوستلل يل ودلا
 تانيتسلا يف هيلع تناك امب ركذت ةيتايفوس

 نوع «ةيكريمالا» فورظلا له نكل ... تانيعبسلاو

 ؟ يتايفوسلا داحتالا خيرات يف ةيناثلا ةروتلاب

 ردزم ضاير : سيراب ف هرواح

 ؟ أي وشيق ىلاذأ الق 1-7 ددعلا بةيبرعلا ةعيلطلا
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 .ةيويستلا ناجنف يف ةعبوز نورثب ضيبالا تيبلا روقص
 ! يبوروالا ميشهلا يف لعتشت وكسوم ةرارشو

 يدعسلا ديعس .د / نيلرب

 جروح يكريمالا ةيجراخلا ريزو لصي ب
 يف ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىلا ًابيرق زتلوش
 ىوتسم ىلع كش نود اهنكلو .ةفطاخ ةرايز

 ةيفاحصلا تاعئاشلا .ةيمهالا نم يئانثتسا
 لوح ةيساموليدلاو ةيسايسلا رئاودلا تاعقوتو
 ميعزلا نيب ةثلاثلا يه ةديدج ةمق داقعنا لامتحا

 سيئرلاو فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا

 لصوتل ةديازتملا صرفلا ريبك وحن ىلع اهتذغ
 خيراوصلا عزن ةيقافتا ىلا نطنشاوو وكسوم
 ةراقلا ىف ةطبارملا ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا
 .ةيبوروالا

 ,ةيمهالا ةغلابلاو .ةعراستملا ثادحالا هذه
 لكشب نلعا امدنع نيلمركلا ديس اهليتف لعشا
 مرصنملا رياربف / طايش رخاوا يكيتاماردو ءيجافم
 ةنكمملا ةيوستلا لوح ةديدجلا هتاحرققم

 زورك تافوذقمو " غئشريب ةيوونلا خيراوصلل

 ايلاطياو ايناطيربو ةيداحتالا ايناملا يف ةطيارملا
 ةيوونلا جخجيراوصلاو .ةدنلوهو اكيجليو
 ابوروا يف ةطبارملا ٠١ سإ سإ ةيتايفوسلا
 .ةيقرشلا

 ةيبورولا بلطمل ل ةدوغ
 ةدعاق ىلع موقت ةديدجلا فوشتابروغ ةردابم

 عزنل وكسوم دادعتسا ينعي اذهو .رفصلا لح

 ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ةيوونلا خيراوصلل لباقتم
 ةئاملا ىلع ديزت ال اهلعج دح ىلا ىدملا ةطسوتملا
 يلخت طارتشا مدع عم .نيفرطلا نم لكل خوراص

 ؟ ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١1- 5١١ رازآ ١541

 يا يد سإ ءاضفلا ةركسع جمانرب نع نطغنشاو

 عورشم يف وكسوم هيلع ترصا يذلا أدبملا وهو

 فيرخ كيفايكير ةمق لالخ هتمدق يذلا ةيوسنتلا

 -- ىلا ةدوعلا الوا ينعي اذهو ١19/5. ماع

 فلح رارق تايثيحي ةطيترملا ةيبوروالا بلاطملا

 / لوا نوناك يف لسكورب عامتجا لالخ يسلطالا
 .191/94 ريميسيد

 رشن رارق ريربت ضرعم يف نويبوروالا لاق كاذنا
 قوف ىدملا ةطسوتملا ةيكريمالا ةيوونلا ةحلسالا
 خيراوص ليحرتل نودعتسم مهنا :مهدضاوا

 ليحرت ىلع وكسوم قفاوت امدنع .نطششاو

 ةهجوملاو ةيبوروالا ءارجالا يف ةطبارملا اهخيراوص
 .ةيبوروا برغ فادها دض

 هسفن يكريمالا سيئرلا هلاق ام ءايحا ةداعا .ًايناث
 نع يلختلل هدالب دادعتسا نع ١" فيرخ يف

 زارط نم ًايوون ًاخوراص نيعبسو نينثاو ةئامسمخ

 تايفوسلا بحس لياقم ز ورك تافوذقمو ١ غنشريب

 سإ زارط نم ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا مهخيراوص
 مل هزهك ةيوست ىلع هتقفاوم نا ىلا ةفاضضا . ٠5١ سإ

 ةيدنلسيالا ةمصاعلا ةمق لالخ لّواست عضوم نكت

 .5"38 رخاوا

 تيبلا روفص عيطتسي له قئاقحلا هذه لك ءازإ

 تاحرتقم ضفر ةيبرغلا ابوروا اوددشتمو ضيبالا
 مهتاحرتقم ضفر ءالؤه ناكماب له ؟ فوشتابروغ
 7/9 ماع رخاوا ذنم اهيلع اورصا يتلا مهبلاطمو

 ؟ نيلمركلا ديس نالعال قياسلا مويلا ىتحو

 طورش نع فوشتابروغ ىلختي اذامل لباقملابو
 ةايكير ف اهيلع رصا يتلا ةلماشلا ةيوستلا
 ؟ ةدرفنملاو ةيثرجلا تايوستلا قيرط كلسيو
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 ايوروا يف قاروالا طلخ : ناغير - فوشتابروغ

 يكردأ رادجو يتابفوس طرذ
 مهف ةلواحمو روصت كش نود ةجاذسلا نم

 نمو دارفنا ىلع ًالك ةيتايفوسلا تاردابملاو تاحرتقملا
 لماكتم يكيتكتو يجيتارتسا ططخمب اهطبر نود
 ليئاخيم يلونل لوألا مويلا ذعم ةياغلل ءيرجو يكذ
 اننا .ةلودلاو برحلا يف ةدايقلا فوشتايروغ

 نكي مل يتايفوسلا ميعزلا نأي لوقلا نآلا عيطتسن
 يف هعورشم نطنشاو ضفر لوح اماهوا كلنمي
 تاثحابم ساسا ناك يذلا ةلماشلا ةيوستلا
 اديو عورشملا اذه حرط كلذ عم هنكلو كيفانكير
 .هيلع ارصم ةقحال روهشل

 تاحرتقم تاثحابملا كلت ف فوشتابروغ مدق
 نأشب ىرخالا ولت ةدحاو ناغير اهيلع قفاو ةيوست
 يف ةددحملا ةعبراألا فيثح تاضوافم نيدايم

 ةحلسالاو ءالوا ةنموجفلا ةيجيتارتسلا ةحلسالا

 ةحلسالاو .ًايناث يدملا ةطسوتملا ةيخوراصلا
 ةيعافدلا مظنلاو ٠ ًاقلاخ ىدملا ةريصقلا ةيحوراصلا

 فوشتايروغ نكلو . ًاعبار ةيجيتارتسلا ةيخوراصلا

 تاب وستلا هذه لك ىلع اروف عيقوتلل هدادعتسا طبر

 يحبت ىجحيتارتسلا عافدلا ةردايم نع نطنشاو ىلخت لباقم

 يكريما رادجب تاثحابملا تمدطصا اذه .يا يد سإ

 له كيفايكير ةمق لشف الو لشف ىلا ىدا امم ليقث
 تباثو يئاهن لكشب دكأتلا نذا فوشتابروغ دارا
 قيرط ىلع مدقتلا قيقحت اهيف نكمي يتلا نيدايملا نم
 كاذنآ حجن لهو ؟ ناغير عم يوونلا حالسلا عزن
 جنرطشلا ةعطق ىلع يكريسمالا كلملا رشح يف
 ؟ ةيدنلسدآلا

 كيفايكير ةمق نا لوقلا ءيش يف ةغلابملا نم سيل
 اهنا امك .ًايلود ًاحاجن يتايفوسلا ميعزلل تققح دق
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 هتملكب نافغير ذخا عيطتسي ىتمو نبا هل تحضوا

 .لاقب امك

 مصاوعلا ةديدجلا وكسوم ةردايم تاجاف اذكهو
 ءادصالا مغر ةددرتم ةرئاح تدب يتلا ةيبوروالا

 امورو ندنلو نوب ىلع ناكو .ةماعلا ةيباجيالا
 تناك ١ ينلا ةردابملا هذه دينأت سيرابو ليسكوريو

 درلا ًاضيا نطنشاو ىلعو .مئادلا يسلطالا اهبلطم
 قفاو دق هسفن يكريمالا سيئرلا نا املاط ةيباجيأب

 .كيفايكتر ةمق يف ًافلس اهبلع

 ريثملا قاروالا طلخ ةظحالم بعصلا نم سيلو
 ميشهلا يف فوشتابروغ ةرارش هتثدحا يذلا
 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةرم لوألف .يبوروالا
 ريزو رشنيغ يلاربيللا ميعزلاك ناودع قفقي
 سوارتش يحيسملا ميعرلاو ,يناملآالا ةيجراخلا
 امه دييأتو امهحايترا ءادبا ىلع ءايرافاب ءارزو سيئر
 .يتايفوسلا حارتقالل

 ف نيراين دوجو ىلا ةراشالا نم دبال كلذ عم
 لوالا .ةيبرغلا ةيبوروالاو ةيكريمألا ءادصالا
 ةسايسلا ىف لدتعملاو يعقاولا جهنلا يف لثمتي
 يذلا يناودعلاو فرطتملا جهنلا ىف رخآلاو ,ةيلودلا

 تاراكتحا ىربك حلاصم نع ىلوالا ةجردلاب ربعي
 قافنالا نا ىرد لوالا .ةيكريمالا ةيبرحلا ةعانصلا

 ةيفوتالا ةيورخلا عيراومسلا بحبس لع
 ةراقلا مومع نم ىدملا ةطسوتملا ةيتايفوسلاو
 تاقالعلا رارقتسا زيزعت هنأش نم امنا ةيبوروالا

 هاجتاب ىرخا ةوطخ بارتقالاو .برغلاو قرشلا نيب
 يناثلا اما .يبورؤالا مالسلاو نمالا حماظم ربكرت

 ةيوست دض ليقارعلاو تابقعلا عضول ىعسي هنأف
 ةيبرغلا ابوروا لعج ىلا يدؤتس اهنا ةجحب .هذهك
 بايغ دعي يتايفوسلا بدلا ماما ةديرف ةديحو
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 .ةيكريمالا ةيوونلا ةلظملا

 ةاحاذملا الذ ةاحاذملا

 نطنشاو يف ال هوديرمو هزومر رايتلا اذهل
 .نيدبورؤوالا ءافلحلا مصاوع يف امناو .بسحف

 هداورط ناصح يف ةعفدنم وديت ينلا وكسومو
 ىلع اهدر ناف كلذلو .قئاقحلا هذه كردت يسايسلا
 ةيفدك نآأشب ةددشتملا نطنشاو روقص تاحرتقم

 تمدق يتلا ةيوونلا ةيوستلا تايقافتا ذيفنت ةباقر
 ءادعالا لهذا 65 يناثلا نيرشت رخاوا فينج يف
 ةباقرب ةيكريمالا ةرادالا تبلاط كاذنآ .ءاقدصالا لبق
 خيراوصلا عزن ةيلمع ىلع ةيناديمو ةرشابم
 ةيتايفوسلا ةدايقلا ضفر عقوتت تناكو .ةيتايفوسلا
 ةحيرص معنب اهتأجاف وكسوم نكل بلاطملا هذه لثم
 اهفصوب هزهك اياضق عم لماعتلابو ؛ةحضاو
 لوقبي امك .,ةياغلل ةيوناث ةينف تاءارجا»
 .يتايفوسلا يمسرلا قطانلا فوميساريك

 اهتعاشا يتلا لؤافتلا ةلاح نم مغرلا ىلعو
 ةحلاكلا ابوروا ءامس ىف ةديدجلا وكسوم ةردايم

 ددشتملا رايتلا زومر نا لوقلا نم دبال ؛مايالا هذه
 ةئا لاشفا ىلع لمعلا نولصاويس . ًايكريماو ًايبوروا

 داق دقل .يتايفوسلا داحتالا عس ةتوونت ةيوست

 ةيقافتال ةيكريمالا قرخلا لامعا لك قباسلا يف ءالؤه
 يوونلا حالسلل ىلعالا فقسلا نأشب ١" تلاس

 يكريمالا عافدلا ريزو) اولواحو يجيتارتسلا
 عافدلا ماظن ةماقا دعوم بيرقت ضرف (رغريدياو
 ةكرحلا ةيرح دييدقت فدهب يا يد سإ يئاضفلا

 .ضسسالا تيبلا ىلا مداقلا رسيئرلا ىدل فرصتلاو

 ًاقرخ تلكش ةديدج ةيوون براجت ءارجا ىلا اوعفدو
 يب يأ ةيعافدلا ةيخوراصلا مظنلا ةيقافتال ًاحضاف
 .ا/" ماع ةعقوملا ما

 ةلتكلا ميعز رغيرغ) نوريشي مهناف نآلا اما

 : ايوروا خيراوص

 يف ةلعتفم ةعبور (يناملالا ناملربلا يف ةيحيسملا
 معازملا نوجوريو .ذيفنتلاب نيهرلا ةيوستلا ناجنف
 يتايفوسلا قوفتلا لوح يرهوج لكشب رودن ينلا
 طسو ةيركسعلا تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا يف

 .ىدملا ةريصقلا ةيوونلا خيراوصلا كلذكو ؛ايدوروا

 ماعلا دئاقلا زرحور تاريذحت تءاج هاجتالا ادهبو

 عزن» بقاوع نم يسلطالا فلح تاوقل قياسلا

 .ءايوروا يف يوونلا حالسلا
 ديكأتلا ىلا تفلم وحن ىلع وكسوم تعراس دقلو

 ةمق يف هيلع قفتا ام قيبطتل اهدادعتسا ىلع

 ةريصقلا ةيخوراصلا ةحلسالا ناشي كيفايكير

 نيد اهادم غلبب يتلا ةيكيتكتلا  ةيتايلمعلا» ىدملا

 اددع تمدق امك .ىدملا ةطسوتملا ةحلسالا ةيوست
 نيب انييف تاضوافم ماما ةءانبلا تاحرتقملا نم

 ضيفختلا ىلا ةيمارلا :يسلطالاو وشراو يفلح

 ةيركسعلا تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالل لدابتملا

 .اهور وا طسو
 تانالولا ْف يلاكيدارلا رايتلا زومرل ىقبي ال اذكهو

 ىلع زكعتلا ريغ ابوروا برغو ةيكريمألا ةدحتملا
 ,ةدكربمالا ةلظملا بايغ نم ةيبوروالا فواخملا

 اهيف ظفحتس يتلا عقاوملا لوح تالؤاستلا ةراثاو

 دعومو :ةيتايفوسلا خيراوصلا نم ةيقبتملا ةثاملا

 ىدملا ةطسوتملا اهخيراوص عن وكسوم ةيلمع ءدب

 تاءارحا اريخاو ,.ايبسا يف ٠١ سإ سإ زارط نم

 . .مهلستلا ىلع يارا

 ا ةطسوتم ةيوونلا خيراوصلا ةيوست

 نيرشعو نيذئاو نيتئامو فلاي وكسوم ةيحضت

 يا.”١ سإ سإ ىلع ايوصنم اآرجفتم ًايوون ًاسأر

 ,ناديملا اذه ٍِق اهتناسرت نم رخل ف ةينحضتلا

 يا ايكريما ًايوون اسأر رشع ةتسو نيتئام لباقم

 .طقف "4

 تال ارنجو ةيبرغلا ابوروا ءامعز هكرديرمالا اذه
 فوشتايروغ تاحرتقم نا امك .لسكورب يف وتانلا

 لخاد ادح ةقيقدو ةصاخ فورظ يف تءاج ةديدجلا

 تبغ - ناردا ةحبضف تالعافت رثإ «ضسدالا تيبلا

 3 د نيس تاقالع كسك يتلا

 هتيسايس ةيقادصمو ناغير دلانور يكربمالا سيئرلا
 فصو تسوب نطنشاول قحب اذكهو .ةيلودلا

 يتايفوسلا ذاقنالا قوظ» فوشتايروغ ةردايم

 حاجن ىلا ةحاحلا سما يقف نآلا ريتعي يذلا .ناغيرل

 ضعب ةداعا هنأش نم حاجن ىلا :يىل ودلا طسولا يف ام

 ادبعي ماعلا يأرلا راظنا هبحوتو هتسايس ىلا ةقثلا

 .«تدغ  ناردا تالعافت نع ًايبسن

 تايناكمالا يه ام» هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 يعناصل يكريمالا يسايسلا ماظنلا اههحيرشي يذلا

 حلاصملا ةهجاوم يف سيئرلا صاخ هجوبو .رارقلا
 ىتح ةبراضتملاو ةدقعملاو ةكبياشتملا ةمخضلا

 يه مك !؟ ةيكريمالا ةيركسعلا ةعانصلا تاراكتحال

 جاتنالا مردشاكيم ىلع ةرطسسلا ٍق ةردقلا دودح

 ًاينقت انوناق حبصي داكي يذلا يكريمألا يركسعلا

 يسايسلا رارقلا تاربثآت نع القتسم ايعامتجاو

 !؟ ةيجراخلا

 "ا اةورلا/ راز] 35 5١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعبلظلا
 - هت -



 ناديإ يف ناسا :نوفح كاتم
 ممالا ةمظنم نع رداص ريرفت ربتعا

 اوسا وه ينارنالا ماظنلا نا ةدحتملا

 | ناسنالا قوقح كاهتنا يف ةمظنالا |
 , حادعالاو لاقتعالاو بيذعتلا ةسرافمو

 يف نيلوؤسملا نارزيرفقتلا يف ءاجو :
 اقرط:نونسزامي ةيناربالا نوجسلا
 مشقدلاو ىديسحلا بيذعتلا ف ةردعتم

 ٠ ت0 ةينايرهلا تاقدنسحلا ايهننب

 !ةناوضلا "||
 لمعلا ةعوُمجم ترشن ةيئاثاةهج نم 1

 ةعئاتلا نييسايسلا نيدوقفملا لوح

 ا 0 تنلعا ريراقت اس شت ةدحتملا ممالل

 نم ىاىلع درت مل ةيناريالا,ت تاطلسلا نا

 نيسانسلا نيدوقفملاب ةقلعتملا تافلملا

 45 لا

 ددع نارا ريرافقت لوفقتو
 نط ريدخن رثعا ب نييسايسلا 06-

 ١ يدهاجم. ةملظظنم 5 تروكذ ا

 !' ةلقتعم 8١.نا ,اريخا تنلعا :قلخ
 ,ناريا يف اومدعا دق ًايسايس

 لق طم ف
 1 | يلاوح ذنم قلغملا يلودلا توريب ,راطم

 ا

 | نيب لاكشا روجم لازيام .نيرهش |
 .ناندل ف عاصم ةيسايبسلا ىرووقلا

 تاوقلا نأ. نم مغرلاب .رؤظنملا ىادملا
 :ةيبرغلا توزيب ىلع رطيست ةيروسلا

 بايسلاو يلطلا توف
 ةيروس با بايسو ةيلط يدطولا داحتإلا مسيأد ةفطان

 ١9857 ناريزح يف سسات يذلا ةيروس بانشو ةيلطل ينطولا داحتالا ردصا

 / لوألا ن  وناك رهس يف اهنم يناثلا ددقلا رذدص دقو ةهةفميان ةقلتان ةئنز وذ ةلكشف -

 :يروس يبرع باشو بلاط لكل ايمالعا اردنم داحتالا اقريتعي و ,يضاملا ريمسيد
 ىدح اهرم اردص صسصدللا نددذعلا نا ظح البو راوحلاو يتارلل رببم اهنا نع الصف

 تاقالعو .ةيلخادلا ةير وسلا اناضقلاو تاعوضضوملاب افامتقا نايديب .نآلا

 ىلا ةفاضالاب . ينطولا داحتالا تاظايشف ناددغلا لقتن افك .كفينرقلا ةنروس

 يرونسلا جالخلا ايقيس يذلا عمقلا لئاسوو ةيميلعتلا اناضقلا لوابتت تالاقم

 ةقلعتملا تاطاشتلا ضعب ًاضيا ناودعلا لفغي ملو .دالبلا ىلع هتضبق ماكحال

 جيلخلا برحو ةينيطسلفلا
 داعباو .ةيروس يف يميلعتلا عضولا لوانت مت الثم يناثلا ددعلا يفف

 ىف يروسلا داصتقالاو .يناربالا - ينودهصلا  يكريمالا يىحيلستلا نؤاعتلا

 0 دمحا روتكدلا يىرويسلا رعابشلا دديصف رش مئامك .لؤودنسبن قيرط

 يرعشلا ديرملا ناحرهم يف تدقلا ةديصق يهو (جايسلا ءارو راجشا) دمحالا
 .ريخالا

 نم ةيدل امب اهتلسارم ءىراق وا سراد يا نكفتيل اهناونع ةلجملا تبئتو
 ؛ يىلاثلا وش ناونعلاو

 يطب 20 يات 1211 عالعالاع 3 ظااثغ, دالاذذغع

 ىوقلاف زاطملا ىلا ةيدؤملا قيرطلا ىلعو'
 ىلع رصت :ةيقرشلا قطانملا يف ةيسايسلا

 ةنيدم نم بيرقلا تالاج راطم حتف
 راطم حتف رع ةقفاوملا لباقم ليبج ..

 . لحلا وه ام نآلا ئتح فرعُت الو .توريب
 5 لظ يف هبلا .ليصوتلا نكعي يذلا

 ' ادفع

 ٠ يقرببا عام 00
 ا 000 ان ترفسا

 ةدحتملا خفالا قف ةبكريمالا تدتتملا

 نم ددع ىلا .زرتلوو نونرف لارنجلا
 يكرتما ءونض نع .يبرعلا برغملا ناذلب

 داتعب يسوتلا شيجلا .ديوزتل رضخأ .

 هذه نطتش داو ريتعت دو .يكربما يركسع
 يف ةيمها نم'اهل امل ةيرورض ةيلمعلا '

 .ةلبقملا ةلحرملا يف يسنوتلا شيجلا رود

 رصم يف يئالغلا فلاحتلا

 نا ةرهاقلا يف ةدلئاست داضن فرك

 ينزح نبي يثالثلا فلاحتلا كاَبَضَنا

 نيملسملا ناوخالاو رارحالاو لمعلا

 ةدانق تادضان زا دعب :ةبوق ةيساكتناب

 سؤرت مدع نم اهفقوم ىلع لمعلا بزح
 ةمئاق ةيال رارخألا تادايق نم دحا |

 نا لمعلا بزحا دقتعيو ةيباختنا |

 ةيباختنا دعاوق ىلإ نورقتفي رارخالا | |
 ىلع زسيمتم زوف قيقحت ىلع دعاك

 ١ 1 ليرخا تارجحا

 .نارفاظت

 برغلا دف
 يتلا .ةرحلا ناريا. ةرشن تدافا

 اغأو زاريسو زيربتو نارهط نا ةيضراعملا .
 ىلع جاجتحا تارهاظت تدهيش دق يراج
 .«ةرحلا ناريا» تلاقو .برحلا رارمتسا
 اوبلاط ةيناربالا ندملا ف نيرهاظتملا نا
 .يتلاو .نييدنارنالل ةرمذملا برحلا فقون

 ىلع ميحج ىلا نارنا يف ةايحلا تلوح .

 ةيداصتقالاو ةنتناسنالا تايوتسملا

 ريتك ددع لاقتعا حت دقو .ةنعامتجالاو ٍ

 تارهاظتلا هذه يف اوكراش نيذلا نم
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 : ةديدجلا تابختلا دعب ررقت نايرصملا نيدفاحصلا ةياقن

 ينويداصلا نابكلا روزي يفاحص ىإ لصف
 نماعد ةرهاقلا

 سيئر عفان ميهاربا راف ىل والا سكع ىلع  ةريبك ةيبلغأب و ةيناثلا ةرملل
 ىلع عفان لصح .نييرصملا نييفاحصلا بيقن بصنمب .مارهألا. ريرحت

 ةيسفانمل 5955 و .يصمامحلا نيددلا للج هسفانمل ١" 4 لياقم انوص ٠١45
 .يغارملا دومحم يناثلا

 تفتلا امنيب .يغارملا بناج ىلا هبلغا يف فقو هنكل هسفن ىلع مسقنا راسيلا
 ةليلق مايا لبق حجن هناو ةصاخ .ةينهملا تامدخلا ةيمها ىلع ديكاتلاو يسايسلا عارصلا عييمت يف حجن عفان نكل .نيميلا يلثمم نم ةريبك ةعومجم يصمامحلا لوح
 تاسسؤملا ماغراو .قاحص لك بئار ىلع ًاهينج 10 ةدايز قيقحت يف تاباختنالا نم
 .نيدعبملا نيدفاحصلا لك ةدوغ لويدق ىلع نمالا تاهجو ةيفاحضصلا

 نأل امدر .تامداصملا وا لكاتشملا نع ًاديعب عوده يف تاياختنالا ترجح
 خانملا نال اميرو .اهسفن تضرف يتلا ىلوالا ةيضقلا يه تناك ةينهملا تامدخلا
 نم رثكا حبصا يذلا يسايسلا دجاوتلاو رتوتلا ةدح نم للق ماعلا يطارقميدلا
 داقعنا ءانثا ةيسايسلا ايابضقلاب خامتقا زري كلذ عمو .قفاحصو يبزح سقفننم

 بو مان ناذأ آيت ل 1+8 دالعلا ١ ةيبرعلا ةعيلطلا -
 ا 1 ع

 إ

 .ينوبهصلا قؤدعلا غم غيبلجتلا لاكشا ةفاك .ضفر تددح يتلا ةيموفغلا ةنعغمجلا

 لك ىلع عقوت تابوقعب نوناق رادصاب ةباقنلا سلجم روضحلا ةيبلغا بلاطو
 نايكلا روزي وا .ةرهاقلا يف ؛ةيليئارسالا» ةرافسلاب لصتي يرصم يفاحص
 .لصفلان يهتنتو رظنلا تفلب تابوقعلا هذه اددتو .ينويهصلا

 لفمغ ةعرسب اويلاطو .فحصلا رادنصا قح ىلع ن ويرصملا نويفاحصلا دكأو

 ةنا نونفاحصلا نادا كلذك .نونطاوملا اهنف بتتكا يذلا ةنفاحصلا تاسيؤملا

 ديزم ريفوتن اويلاطو ةئرودلا ريغ تالجملاو فحصلا رادصا قح ءافلال ةلواحم

 نامضل ةمزاللا تاءارحألا ذاختا عم ٠ علل ةيبدالاو ةيداملا تانامكلا نم

 .ريبعتلاو يارلا ةيرح

 ءانسو ىسنع لالجو فراع لالج ةباقتلا سلجم ةيوضعي زاف ىرحا ةهج نم
 7”؟ ناب نم ءالؤش زاف دقو .فورعغم دومحمو انهم يدحمو اناريس ةماساو يسيبلا

 دئاو ٠ ةفاك ةنفاحصلا تاسسؤملا نم سلحملا ةئوضعل حهسفنا اوحبشر ان انفاحص

 بصنم ىلع سفانتلا هل قيس دق ناكو .تاوصضالا ىلعا ىلع فراغ لالخ لصح

 .طقف تاوضا عنرا ةيبلغ اب اهموي هيلع زاف عفان ميهاربا نا الا نيفاع لبق بنقنلا

 ةيناثلا هتسائر يف نوكيس عفان ميهاربا نا نوبقارملا ىري ةجيتنلا هذهب
 نأ ىفخي الو تاشفاحتالا لك لثمت ةباقن سلخم هءراو فقد انوق ادنقن ةريبخالاو

 أاقك نيزئافلا سلخملا ءاضعا ةيدلغال ةرييك ةيباختنا تادعاسم خدق عفان خنه ارنا

 نم هنانكمن ةموكحلاب ةددحلا هتاقثاعو ؛:ةارشالا» ريرحتو ةرادا سلجمل هتسائر نا

 قطنم قفو فرضتي هنا ةصاخ .نييفاحصلل ةديدع ةيدام تابستكم ىلع لوصحلا
 .ايسايبس ةثم رثكا باقب

 24 كاره نوركلذاج زااخلتان -



 المزج ىلع ةيرؤرم طوف
 نيب بيرقتلا ف ءاطسولا حجني مل

 ديلو يكارتشالا يمدقتلا برحلا سيئر
 هيبن «لمآ١ ايشيليم سيئرو طالبتج
 نم برقم فرط نم رثكا لواح دقو .يزرب

 نا تامولعم ديفت ةيناث ةهج نم
 ضعب ىلع ايئاهن .وتيف» تعضو ةيروس
 يمدقتلا بزحلا ُِق ةيدايقلا ءامسالا

 ءارجا طالبنج نم تبلطو .يكارششالا
 .بزحلل يدايقلا خرهلا يف تارينغت

 21 دنأ ديللا زا د ِ : | نم 3 ويعاو

 ِق ةعساو تاريدغت ءارجا نوعقوتبي

 ةموكحلا لشف دعت .ةيرؤنسلا ةموكحلا

 يداصتقالا روهدتل يدصتلا يف ةيلاحلا
 نين تاضوافملا ةدوع دعيو .يلاملاو

 ةيبرغلا مصاوعلا نم ددعو قشمد .
 .ندنلو سيرابو نوبو نطنشاو اهنيب ٠

 | واح قدلاخم» طاخن

 نم رصانع نا .:ةضراعملا ةيناريالا..
 زكرم دض ًاموجه اونش دق نيدهاجملا .

 توفريج ةنيدم يف نويزفلنلاو ويدارلا
 نع لوؤبملا اولتقو ءناريا بونج
 ناكو .ينيمخ سرح نم اددعو ةرادالا

 نم ةعومخم نا نلعا دق بنتكملا

 يف زوفيناد ةدعاق.اومجاه هيدهاجم
 ,تارشعلا تحرحو تلتقو :نالع ةقطنم

 .ينيمخ سرح نم ةعبس ترساو .

 - 1. مالا نولتا)ا# ماجخاتات 5

 لطفا راؤخلا ..:اهنسص

 لع يىلامشلا نميلا سيئر نضفر
 سيئر تاوق ملستت نا حلاص للادبع
 دمحم رصان يلع قياسلا يب ونجلا نميلا
 ةليقت ةحلسا ةيبا .ءاعنص يف مدقي يذلا

 ةيركسع ةييلمع ذيفنتل اييوييتا نم

 لح يه نآلا ةحلملا ةلأسملا نا يلامشلا

 نميلا نم زرجهم فلأ ٠٠١ ةلكشم

 راوحلا كولس لضفب كلذلو ..يبونجلا

 .يعامتجاو يسايس لح ىلا لوصولل

 ديبإ يف يف راغتتللا
 . ينويهصلا نايكلا يف راجتنالا ةرهاظ

 ىلا ىدعشل ١ ا!ىوتسننلا نم لقتنفت

 : فحصلا تزكذ دقف .ىلعالا يوتنسملا
 مهدحا ةثالت نا بيبا لت ىف ةرداصلا
 يف راحتنالا ىلع اومدقا دق لامعا لجر
 لامعالا لجر نا تفاضاو ..ليئارسا٠

 ةدع بصانم اهيف لغش دقو .ناريطلل

 ٠ .ةرراب

 راخفنللا لجأت
 تقؤلا يف .ينما راجفنا يا عوقو عنمل

 ةيوق ةيروس طوغض هيف اهلباقت يذلا
 يف ةينمالاو ةيسايسلا تالداعملا رييغتل

 ةينانبل رداصم لوقتو .ةيقرشلا ةقطنملا

 بزح سيئر داعبا ديرت قشمد نا
 دئاقو نوعمش يضاد رارحالا نيينطولا

 عجعج ريمس .ةينانبللا تاوقلا»

 لخدتلا مهتضراعمل نيرخآ نيلوؤسمو
 .ةيبرغلا توريب يف يركشعلا

 نوير غلا يناهرلا
 يف نارهط نم ةبرقم:رداصم تبرس

 نل نييبرغلا نئاهرلا نا نع ءابنا ,نانبل
 تاباختنالا لبق مهحارس قالطا متي
 دقو .ةيسن درفلاو ةبكربمالا ةنبس : اًنرلا

 هذه بيرست رداصملا هذه تدمعت

 تاضوافم ةيا نا ىلع دنكأتلل :ءاينالا

 نلطرولا]] ]خل
 0007 سا

 راخلا ةصقر

 لك نع فلتخم ماعلا اذه ناريا يف ةيسرافلا ةنسلا سار ديع

 .ةقباسلا ةنسلا سوؤؤر
 ذنم .نويناريالا لفتحي .ماع لك نم نيرشعلاو دحاولا يف ]٠(

 ىتح .تاهاشلاو تاناخلاو ةتريساكالا دوهعب ارورم .ةيوناملاو ةينتشدارزلا

 مل :ةميدق ةيسراف سوقط بسح .ةنسلا سأر مودقب يلاحلا يلالملا مكح
 ! «ةيمالسالا ينيمخ ةروث» اهغلت

 اذهب ءافتحا رانلا نودقوب .هيدآو داننشلا دهع .ىل الملا ءالؤه ناك دقلف

 اهقوف نم نوزفقب مث ,ريهامجلا طسو نيصضقار اهلوح نوروديو ديعلا
 .تشدارز ذنم ديلقتلا هقاس مالكي نيمطريم .ارارم

 هولعج لب .ةطلسلا ينيمخ ملست دعب .ديلقتلا اذه يلالملا ذبني ملو

 اهناونع .«ةيروثلا» نم اغابصا هيلع اوفضاو .يضاملاب رصاوالا راعش
 فدهلا نأكو .رياغلاب رضاحلا طيرو .,ةقيرعلا» تاداعلا ىلع صرحلا

 اتبع سيلو .نيدو ةراضحو .دايعا نم اهيف امب .ةيمالسإلا ةلحرملا ءاغلإ
 .يسرافلا خيراتلاب ةليذم هتارارقو هلئاسر ينيمخ عقوي نا

 ؟ ماعلا اذه راذا نم نيرشعلاو دحاولا ىف نودقويس ران ةبا

 وا .اهلوح اهعم اوصقريل ةسئايلا ريهامجلا نوعديس ران ةيا ىلاو
 .اهئانبا داسجا هيف ترهصناو برحلا نوتأب تقرتحا دقو ؛ اهقوف اورفقيل
 .اهليقتسم دمرو

 ام مغر .اهءافطإ نوبآيو .نينس عبس ذنم اهولعشا يتلا رانلا اهلعل

 .مهبوعشو مهداصتقاو مهرايد نم تقرحا
 تاثمب نولابي ال .مهب وعش نولصيو اهب نولطصي مهدقح ران اهارن ما

 ٠ ةيمويلا ةقرحملا ىلا اناعطق مهب نوعفدي رارغالا نم فولالا
 ؛؟نييناجم اتومو ارامد مهينطاوم ىلع تبلقنا يتلا مسحلا ماع ران يه ما

 ديكأ مسح نع نارهط ةاغط نلعي .نيدنس عبس ذدنمو .ةتس سار لك عم
 مهعيراشمو مهلاما بّيخي لسابلا قارعلا شيج نكلو .ماعلا ةياهن لبق
 .مهاوق مطحبو

 مرسملا ءاضقلاب .رمالا حينظعلا يبرعلا سسيحلا اده ميس .ماعلا اذهو

 :يناريالا داصتقالا دعاوقو ةيبرحلا اهتلاو ةيسرافلا تاوقلا ةزيكر ىلع
 .ةنتن اهاوفا الإ ينيمخ يلالمل عدب ملو .لتاقم فلأ ةئامثالث نم رثكا كلهاو

 كراعم نع ءايدا يناريالا لخادلا ىلا موي لك ردصت .ةليوط ةنسلاو
 .ةثراكلا ةقيقح نع هيهلتل .ةيمهو

 ةنسلا سوؤر لك نع فلتخم ماعلا اذه ةيسرافلا ةنسلا سأر
 نم دقحلا ران يلالملا عزتنا اذإ الإ .لعتشت نل ديعلا ران نال .ةقباسلا

 .رجفلا ىتح اهلوح اوصقرو مهرودص

 يناولح دحام

 اًرن قالطال

 وا ىميلقا فرط يا عم سيلو ناريا عم
 1 .رخآ ينانبل

 رسل نطاؤم اقف
 يتلا :يبيللا بيقرلا» ةرشن تدافا

 ةنبيللا ةينطولا ةكرحلا راصنا اهردصي

 ةيروثلا ناجللا رضانع نا :ايناطيرب يف

 داك ريت نم عباسلا يف تلاتغا دق . متت نأ يغبني .نئاهرلا ح

 دمحم يبيللا نطاوملا رباني / يناثلا
 نم هجاردتسا ىف تحجن نا دعب همدحفا

 ءاقل ةجحب نانويلا ىلا ةدحتملا تايالولا
 هميحقا نا اهلوق تفاضاو .هل قيددص

 نييبيللا نيضراعملا نم ددعل قيدص
 ذقن لايتغالا ناو .جراخلا يف نيدوجوملا
 خمعطم ىف ادوجوم هميحفا ناك امدنع

 .ةيئتانونلا ةمضاعلا جراخ
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 ..ةدوجوم ريغ تالاحل ةيلايخ تاضيوعت
 ةيذاك تاءاعدأو

 دحاو صخشل ضيوعت نم رثكا بلط
 ! ارمتسم عفدلا لاز ام ..كلذ عمو

 ١ةملإل رازآ ١١” - ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5"

 !..دعب هتنث مل ةيناثلا ةدملاعلا برحلا نأكو

 نايكلا سيئر .غوستره ميياح دعتسي
 رهشلا يف ةيبرغلا ايناملا ةرايزل ينويهصلا 0

 ثحبتس يتلا ةيرسلا دونبلا دحأو .لبقملا
 دوهيلل ةيناملالا تاضيوعتلا عوضوم ةرايزلا لالخ
 .«يزانلا داهطضالا نم نيررضتملا»

 تائم تزواجت يتلا تاضيوعتلا هذه ةياكح ام
 نا عقوتي يتلاو ...نألا ىتح تارالودلا نم نييالملا

 نرقلا لالخ ىتح اهعفد يف ةيناملالا ةينازيملا رمتست
 ةيضق ينويهصلا نايكلا طيحي اذاملو ؛ لبقملا
 يقلي نيح يف .نامتكلا نم راتسب تاضيوعتلا هملست
 قحب نييزانلا مئارح ىلع ءوضلا لك ...ءوضلا

 ؟ نوهنلا

 ماقرالا لك ىلع تلصخ ..ةيبرعلا ةعيلطلا»
 يف ريبك رود اهل ناك يتلا ,تاضيوعتلاب ةصاخلا
 لئاؤا راهني نا داك يذلا ينودهصلا داصتقالا معد

 .اهالول تانيسمخلا

 كنبلا بلطي .رهش لك ةيادب يفو .ًاماع 5 ذنمف
 اولمعي نا هيفظوم نم يبرغلا يناملالا يزكرملا
 رالود نويلم ٠٠١ نم رتكا ليوحتل ةيفاضا تاعاس
 نوقلتي اولاز ام نيذلا حلاعلا ىف دوهبلا تاباسحل
 ىلا بهذي غلبملا كلذ ثلثو .ايناملا نم مهتاضيوعت
 .ماعلا ىف رالود نويلم 5٠١" يا :ليئارعسا»

 يضياقل ينويهصلا نايكلا ةموكح تحتف دقو

 باسح ةيلع قلطا ًاصاخ ًاباسح تاضيؤوقعتلا

 تارايلم © مويلا دجوي باسحلا اذه يف و ::ميتيب»
 ١921 ماعلا ذنم دوهبلا ءالؤه ىقلت دقو .رالود
 .رالود تارايلم ١1445 ماعلا ةياهن ىتحو

 نا ؟ تهتنا دق ةيناثلا ةيملاغلا برحلا نا لاق نم

 ينويهصلا نايكلا يفف .ةيراج تلاز ام اهتاقحتسم
 دذه لثم نوقلتي صخش فلأ ةئام خونلا

 ايناملا ف ن ونذكسبي اوناك نيذلا نم مهو , تاضيوعتلا

 اما /١15141: (ريانب) يناثلا نوناك نم لوالا لبق

 حهف :ةيناملالا ةفاقثلل نوعيات حهنا اوتنثا نينذلا

 نوقلتي نيذلاو .ًايرهش ًاكرام ١٠١ نوقلتي
 أبا اودقف نيذلا نم ةرورضلاب اوسيل تاضيوعتلا

 نم لك لب .يزانلا مكحلا لالخ ًابيرق وا ًاخا وا
 نا دقف وا .ةفاقثلا وأ ,كالماألا ةنكحان نم ررضت

 .ًايحص ًاررض ررضت وا ةفيظو
 رايلم 1١ نألا ىتح ةيبرغلا ايناملا تعفد دقل

 باحصا ملستو .دوهنلا ىلا (رالود رابلم ؛2) كرام

 غلبملا اذه نم ةيلئاعلاو ةيصخشلا تاضيوعتلا
 نع ًاضيوعت تارايلم ؛ , ١5 عفد امك .كرام رايلم

 نابكلا ةموكحل تعفد تارايلم 5,5 و :كالما

 و ةفلتخم تاعوفدم كرام ارابلم يطعاو :ينودهصلا

 ضيوعت تابلط باحصال تعفد تارايلم ه ,؛
 .ةرخأتم

 ةئاملاب 4٠ بهذ دقف ةيلئاعلا تاضيوعتلا اما
 ٠١ و ينويهصلا نايكلا يف نوميقي دوهي ىلا اهنم
 و اهسفن ةيبرغلا ايناملا ف نونطقي دوهي ىلا ةثاملاب

 .ىرخا لود يف نونكسي دوهي ىلا ةئاملاب ٠٠
 1١ اهنم بهذ دقف كالمالا نع تاضيوعتلا افا

 .ًاضيا ينويهصلا نايكلا ف نيميقم دوهي ىلا ةثاملاب
 ايناملا يف نيميقم اولاز ام دوهب ىلا ةثاملاب ؟5 و
 .ىرخا لود يف نوميقي دوهيل ةئاملاب "و. ةننرغلا

 ...نافلا ماعلا ىنح

 انناملا ىلع ينقب ٠ .ةنفيسرلا تايئاضصخالا بسحو

 تاكراملا نم ارانلم 5 نم رثكا عفدت نا ةينرعفلا

 ا ذكهؤو . تاضيوعتلا عيمج > عفد نم ايلك يهتنت ىتح

 يدوهي فالآ ةرشع ىوس س ماعلا ىدح ىقبي نل

 ايناملا نم تاضيوعتلا بلط د ع

 مظعم اهيلع قفاوو نويروغ نب ديفاد ةيبرغلا
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 تادبو .ينويهصلا نايكلا ةدايق ءاضعا
 نكل ؟ تارادلم ه ؟ تارايلم ؛ ؟ بىلطن مك : تاباسحلا

 ًارايلم ينويهصلا نايكلا بلطي نا ىلع رقتسا يأرلا
 اذه هديدحت ىف ادمتعم تارالودلا نم رانلملا فصنو

 يف يدوهي ءيجال نويلم فصن دوجو ىلع غلبملا
 فالا ةثالث مهنم دحاو لك ريجهت ةفلك ناو .ابوروا

 بلاطت ةركذم ينودهصلا نايكلا ةموكح تمدقو

 ضيوعتو غلبملا عفقدب ةيبرغلا ايئنام لااهيف

 بلط ىلا ةقافصلا اهب تبهذ لب :اييدا نيررضتملا

 نوينذم اعيمج ناملالا ناب ًاننلع فارتعالا

 نايا دوهنلا باصا يدلا داهطضالا ٍِق نوكرتشمو

 ! يزانلا مكحلا

 راشتسم نلعا 1460١. (ربمتبس) لوليا 707 يف
 نا روانيدا دارنوك تقولا كلذ ف ةيبرغلا ايناملا
 تاضيوعتلا عفدل ضوافتلل ةدعتسم هتموكح

 هلعف ام نولمحتي ناملالا ناب فارتعالاو نيررضنملل

 .كرويوين يف و .كلذ رثا ىلع .دوهيلاب نويزانلا
 اولكشو .ةيدوهب ةمظنم ١١ نع نولثمم عمتجا
 نبد يرجتس ينلا تاضوافملا ىف مهلثمت ةدحوم ةئيه

 .تاضيوعتلا نأشب ايناملاو ينويهصلا نايكلا
 رمتؤملا سيئر نامدلوغ موحان ةنجللا تبختناو
 .اهل ًاسيئر .يملاعلا يدوهيلا

 نا ينويهصلا نايكلا يف بازحالا ضعب ضفرو
 ايناملا عم ةرشابم اهتاضوافم يف ةموكحلا كراشي
 نا ةرم نم رثكا دكا نويروغ نب نا مغر :ةيبرغلا
 ليمحت نع دوهبلا لزانت ينعي ال ايناملا عم ضوافتلا

 .يزانلا بنذلا ةيلوؤسم هلمكأب يناملاآلا بعشلا

 ديلاب اهنلا ًاريشمو هدد اعفار نغيب ميحانم فقوو

 لجا نم برح اهنا : الئاق ةيليثمت ةكرحب ةيناثلا
 تنك اذإ ىنميلا يدب سسييتتلف .توملاو ةايحلا

 .«دوهيلا ىنفا دق رلته نا يتايح يف ىسنأس
 يناثلا نوناك 4 يف رقا نأب ىهتنا تسينكلا نكل

 ةيبرغلا ايناملا عم تاضوافملا ءارجا ١1957 (رياني)
 ١" ةيبلغاب تاضيوعتلا هذه ىلع لوصحلا لحا نم

 مادام .ًايرغتسم رارقلا نكي حلو . ه٠ لياقم اتوص

 ! دوهيلا بويج لخدتس لاوماب قلعتي رمألا
 ف تاضوافملا تأدب ,. ١457 (سرام) راذا ٠١ يف

 نم افلؤم ناك يذلا ينويهصل ادفولا نيب ياهال

 نيبو ءزبا نوشرغو لتفسوي ارويغو رعنثش ساحنب
 نم الك مضي ناك يذلا يبرغلا يناملالا دفولا

 رسيتم وتوا روتكدلاو مهيب سنريب روسفربلا
 تاضوافملا هذه نكل .ندورف ماهاربا روتكدلاو

 علبملا نا يناملالا دفولا ىأر دقف .ةيادبلا ذنم تلشف
 ضرعو .هيف خيام ينويهتضلا 0 ل هبلطي يذلا

 اوددست نا ىلع ةنس يقال ىدم ىلع تاضيوعتلا

 اما .ايناملا ف ةعونصم عئاضيب اهنم ردكالا مسقلا

 نا ضفري هنا ناملالا ىلع در دقف ينويهصلا دفولا
 ايناملا يف ةعّنصم عئاضيب غلابملا ايناملا ددست
 يدودهنصلا نايكلا حبصي نا نم افوخ ةيبرغلا
 عطاق لكشب ضفر امك .يناملالا جاتنالا ىلع ًادمتعم
 .تاضيوعتلا غلابم ضيفخت

 يناملالا رايشتسمل ١ ءاقلل نامدلوغ موحان رفاسو
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 لت يف يبرغم» ةراح ىلا دوهيلا فالآ جرخو ,روانيدا
 رخآلا ضعبو .ءادوس ًامالعا لمحي مهضعب .بيبا
 نيدتري يتاوللا ءاسنلا تلمحو ,.ةاروتلا لمحبي

 نلو ...نييالملا ىسنن نل» : لوقت تاتفال دوسالا

 .«نويزانلا مهقرحا نيذلا دوهيلا ىسنن
 نوضفرب لكلا

 ؟ كلذ لك نم ةقيقحلا ندا

 ةجاحب ناك ينويهصلا نايكلا نا لوقت ةقيقحلا
 ١56١ ماعلا قف تادراولاف :تارالودلا نييالمل ةسام

 ىرجا دقف ةيبرغلا ايناملا يف اما .مهعفني نل ةيبرغلا
 هذه عفد يف ةرورض ىري يناملالا بعشلا

 اوضفر ةثاملاب ؛ 4 نا ةحيتنلا تناكو . تاضيوعتلا

 ١14 و .ةركف ةبا حهيدل نكت مل ةناملاب «”١و .كلد

 نايكلا اهب بلاطي يتلا غلابملا نا اولاق ةئاملاب
 .اهيلع اوقفاو طقف ةثاملاب ١ و :ةريبك ينويهصلا

 هل لاقو نويروغ نب عم نامدلوغ موحاد ىقتلاو
 دعاسيسو ديج غلبم رالود نويلم ٠٠١ لا غلبم نا
 اهنود عيطتسي نل يذلا ينويهصلا نايكلا داصتقا
 يتلا ةينيطسلفلا يضارالا يف ءاقبلاو رارمتسالا
 نل هنا نامدلوغ ىلع نويروغ نب در ناكو .اهبصتغا
 ا رالود نويلم 5٠١ نم لقأب لبقي

 راشتسم ىلع ةيبوروالا لودلا طغض ببسبو
 ةنجلب عامتجالا ىلا روانيدا رطضا ةيبرغلا ايناملا
 ,يناملالا يداحتالا باونلا سلجم ْق ةيجراخلا

 نابكلل تاضيوعتلا عفد ىلع ةقفاوملا ىلا اها عدو

 ةيجراخلا ةنجل ءاضعا توص دقو .ينونهصلا

 :كرام رابلم ” , * عفد ىلع عامجالاب ةيبيرغلا ةيناملالا

 ددسسبي نا ىلع .رالود نوبلم “8١ لدافيام يا

 لالخ ةييرغلا ايناملا ف ةعونصم عئاضبب همظعم
 .ةدس ١٠

 نيب دقعلا عقو 1101 (ربمتبس) لوليا ٠١ يف
 ,ينويهصلا بناجلا نع تيراش يشوم .نيفرطلا
 دقتعا دقو .روانيدا يبرغلا يناملالا راشتسملاو

 اهنكل هلك غلبملا عفدت نل ةيبرغلا ايناملا نا ضعبلا
 ةتعبلا ترفاسو .اماع ١١ لالخ علبملا تدذدس

 اذه لجا نم اينولوك ةنيدم ىلا ؛:ةيليئارسالا»
 تاأشنا امك .ةيساموليد ةفص تحنم ثيح .ضرغلا

 ىتح بيبأ لت يف «ةيليئارسالا تاضيوعتلا ةكرش»
 .تاجوتنم لكش ىلع لصت يتلا تاضيوعتلاب متهت

 .كرام نودلم 817 تالصاوملا ةرازرول صصخ دقو

 ةيديدحلا ككسلا ضعب تاراطقلا ةكرش تملست ذإ
 كرام نوبلم "5 تصصخ امك .ةديدجلا تايرعلاو

 .ء ' .ءايبلا خرقل
 نيون ةليضيولات

 .لصت ةيلئاعلا تاضيوعتلا تأديب امدنعو

 تضفر دقف ؛ةماع ةلكشم ىلا اهتلأسم تلوحت
 ءاطعا تاستوبيكلا نكست يتلا تالئاعلا
 ىلع قفاو ضعبلاو ,ستوبيكلا ةرادا ىلا اهتاضيوعت
 اما ؛ةرادالا ىلا تاضيوعتلا ةميق نم ةئاملاب ٠١ حنم
 .مهتايغر بسح ةلئاعلا دارفا هب فرصت دقف يقابلا
 تاستوببكلا ةرادا تيلط ةريصق ةرتف دعب اذكهو

 تالئاعلا نكل .تاضيوعتلا غلبم عيمج اهحنم
 .ندملا ف نكستل تاستوبيكلا ترداغو تضفر

 تعجش دق ىنويهصلا نايكلا ةموكح تناكو
 نم ردق ربكأب ةيناملالا ةموكحلا ةبلاطم ىلع تالئاعلا
 قرفلا رهظو .ةيزانلا يررضتمل تاضيوعتلا
 ينويهصلا نايكلا ةموكح هعفدت ام نيب ًاحضاو
 برحلا يف ةلماك وا ةيئزج ةهاعب نوباصي نيذلل
 ةرتف لالخ ةلثامم ةهاعب اوبيصا نيذلا دوهيلا نيبو
 ةهاعب صخش بيصا اذإ الثمف . يزانلا داهطضالا

 تاكرام ٠ ؛ لداعي ام ةيلاملا ةرازو نم ىقلتي ةيئزج
 اهسفن ةهاعلاب بيصا صخش ىطعي امنيب انرهش

 نمو . اكرام ه9١ ايناملا نم هتاضيوعت ىقلتيو

 يف قحلا ةيلاملا ةرازو نم تاضيوعتلا نوقلنتي
 امثدن :ةموكحلا باسح ىلع ةحارلل دحاو عوبسا

 قحلا ةيبرغلا ايناملا نم تاضيوعتلا نوقلتي نيذلل
 نوقلتيف لماك قوع مهيدل نيذلا اما .عيباسا ةثالثب

 نيذلا امنيب ًايرهش رالود 6٠١ ةيلاملا ةرازو نم
 نوقلتي ةيبرغلا ايناملا نم مهتاضيوعت نوذخأي
 ! رالود ١ممل:٠

 نم ديدعلا ةيناملالا ةموكحلا تفشتكا دقو
 صخشلل بلط تالئاعلا ضعيف .ةيذاكلا تاءاعدالا

 صاخشال بلط اهضعبو ءضيوعت نم رثكا دحاولا
 ًافيزم ًايلط 158 مدق رخآو ٠ .الصا نيدوجوم ريغ

 باسحلا لاز امو ...ةفيرم ةقيثو 5١" اهب اقفرم

 ىلع ميتعتلا لالظ يقلت ةينويهصلا نكل ...ًايراج
 ا يل ا .تاضيوعتلا هذه
 ادخيرات ةتيثم ريغ زاغ ن نارفا قاوقرعلا نوذلا دوهيلا
 ! نآلا ىتح

 لصاو وبا بيهو
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 اكريما ناخ ينويهص ىلع هعون نم رارق لوا ف

 هليئاردا» حاصل

 0 رافوب ىلع مكحلا
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 ظ 0 90 فب

 | ايئارمالا - ةيكيدالا نافل ةياطت ةيزويرسلا ةلوقلا طف ايتيدقم ل داعرارع وكتب كتبا
 جالحلا دمحم .د - نطتشاو

 اهئاخ اينوبهص اكريما تبقاع ..اريخاو 5
 تمكح دقف .بيبا لت ف ةداسسال ةمدخ

 يكريمالا ينويهصلا ىلع ةيلاردف ةمكحم |[
 ةمانقل ةايرحلا ىدم نحسلاب درالوب ناتانوح

 .«ليئارسا + حلاصل هدالب ىلع سسجتلاب
 مل هنال .انه عيمجلل ةأجافم مكحلا اذه ءاجو
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 يكريمالا يموقلا روعشلاب مادطصالا نم فوخلا : اكريما ةنياهص

 ؛؟ةممال رازآ 5١١ - ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 يان يضاملا / اكريما 3 دحا خكوح وا ندا نا قيس

 اكريما دنض ةنياهض اهيكترا يثلا ةرركتملا مئارجلا نم
 نيعبرا لبق اهمايق ذنمف ينويهصلا نايكلل ةمدخ
 يف مهدالب نيناوق نوقرخي اكريما وينويهصو ةنس
 اوبهنو .,ةحلسملا اهتاوق يف اومدخف : اهتمدخ

 ةزهجالا اهيلا اوبّرهو ؛ةيركسعلا اهتينقتو اهرارسا
 .كلذ ىلع دحا مهنم بقاعي ملو ..ةيوونلا داوملاو

 ؛ةصاخلا ةقالعلا» نا ارشتنم داقتعالا حيصاو

 انه ةنياهصلا عضت بيبا لتب نطنشاو طبرن ينلا
 .مهريغل زوجي ال ام مهل زيجتو نوناقلا قوف
 عقاد امدنع ةيضاملا ةنسلا يف اهادم ةلزهملا تلصوو
 هنا ةمكحملا ماما ءاعدالاب هسفن نع يكريما سوساج
 ,ليئارسا. ةفيلحلا حلاصل سسحجتي هنا نظب ناك
 نا ضارتفا ىلع ...يتايفوسلا داحتالا نم الدب

 روذعم وا ..عورشم طاشن .ليئارسال» سسجتلا
 .لقالا ىلع

 رس عديسمل ةمدص درالوي ىلع مكحلا ءاج كلذل

 ةواسقلاب ةمكحملا اومهتاو حهترئاث تراثف .اكريما

 يهو اهابا ةلوقملا ىلا مهيآر يف نيدنتسم .ةدئازلا

 يكريمالا يموقلا نمالل ررضب ببستي مل درالوب نا
 مدخت ةقيدصو ةفيلح ةلودل اهرارسأب حوبي هنآ
 عت خمحكستن يارلا ادذضهؤ .ةرئكرتمالا ملاصضملا

 ناب ةلئاقلا اكريما يف ةينويهصلا ةيجيتارتسالا
 دح ىلا ةلماكتم ؛ةيليئاربسالا١ و ةبكريمالا حلاصملا

 يف يه ةدحاولا ةمدخ ناو .امهنيب زييمتلا ليحتسي
 .ىرخالل ةمدخ هتاز تقولا

 اكريما يف يدوهيلا سوساجلا ىلع مكحلا اما

 مها نمو .اهيف ةنياهصلا قلقت داعبا ىلع يوطنيف
 : ىلب ام داقناألا هده

 نا ىلع دبؤملا نجسلاب درالوب ىلع مكحلا نا ١
 حلاصملا قباطتب ةينويهصلا ةلوقملا ضفرت ةمكحملا

 ةساسلا مظعم اهلبقي يتلا ؛ةيليئاريسإلا»  ةيكريمألا
 ءاضقلا نا كلذ ينعيو .اهيدهب نوريسيو نييكريمألا
 ةصاخ ةناكم اهئاقدصاو . ليئارسال. نا يأرلا ضفر
 نا ةنياهصلا قلق نم ديزي اممو .ةديرف تازايتماو
 ةنجل هيف تلاق يذلا تقولا يف ءاج درالوب ىلع مكحلا
 لت رودو تيغ  ناريا ةحيضف نع اهريرقت يف روان
 ضقانتت :ةيليئارسالا, ةحلصملا نا اهيف بيبا
 .ةيكريمالا ةحلصملا عم انايحا

 ىلع مكحلا رودص دعب ينويزفلت راوح يفو
 ليكوو ةينويهص ةمظنمل لثمم نيب ىرج .درالوب
 (يأ يا يسلا) ةيزكرملا تارابختسالا ةئيهل قباس
 نذل خكحلا تواسق ءاع ذا ىن نينهصلا رؤاكمملا ررك

 تارابختسالا ليكو هيلع درف .؛ليئارسا» مدخ درالوب
 نا ىسنب ال نا يكريما لك ىلع نا ةلوقب قباسلا

 يه اكريما عم اهنقالع نع رظنلا ضغب ,ليئارسا.
 ال هناو .ةيبنجالا لودلا نم اهريغك ةيبنجا ةلود
 لاقو .«ليئارسا», ةمدخ ةجحب ةئنايخلا ريربت زوجي
 .اكريما دض سسجت ةميرج عشيا درالوب ةميرج نا
 قئاثولا نم . بقكم مدق "57 قرس هنا ثيح
 ضعب تلمعتسا ؛ليئارسا» ناو :ةيريسلا ةيركسفلا

 ةيركسع لامعاب مايقلل درالوب اهقرس يتلا تامولعملا
 ىلع ةيوجلا ةراغلا لثم ةيكريمألا ةحلصملاو ىقنن و
 .سنوت

 حلاصم نب زييمتلا اذه اكريما وينويهص ىشخبو
 قفاوتلا ةلوقم نال ؛ليئارسا. حلاصمو اكريما
 ةمدخ ىف لمعلل ءاطغو ةصخر مهتطعا يحلصملا

 يدؤب نا نوشخي مهو . عدار الب ةينويهصلا ةلودلا
 ارايعم ةيكريمالا ةيموقلا ةحلصملا لعج ىلا زييمتلا
 ةيدوهنلا ةلودلا عم لماعتلا يف روخيال امو زر وكن امل

 يف وه امم ةينالقع رثكا اهل يكريمالا معدلا لعج يفو
 .رضاحلا تقولا
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 يعولا يدؤي نا اكريما ةنياهص ىشخي  ؟
 يف .ةيليئارسالا» و ةيكريمالا حلاصملا نيب نيابتلاب
 تماق ذنم مهفيخت ةلاسم ةراثا ىلا اناضقلا ضعب

 .عالولا ةيجاوذدزا ةلاسم ىهؤو ؛:ليئارسا»

 اهنال اكريما ىف ةساسح ةلأسم ءالولا ةيجاودزاو
 اودفو اهناكس نم ةريبك ةيسن نالو نيدطوتسم نطو
 نم دوهيلا فوخت ديزي اممو .ىرخا نادلب نم اهيلا
 لوقت ةينويهصلا ةديقعلا نا ءالولا ةيجاودزا ةمهت
 يقيقحلا اهنطو ةيدوهي ةمال» نومتني مهنا
 "يلف نوضيعي نويليئارسا, اهربما دوه ناو «ليقارسا

 يكريمالا يدوهيلا سوساجلا فاشتكا راثا دقو

 يارلا ةنامط نولواحي اوحارف .فواخملا هذه درالوب

 امك ةفدخس ججح ىلا انايحا ندحال يكريمالا ماعلا

 ةديرج يف عوضوملا لوح االاقم ترشن ةبتاك تلعف
 ردغي ال يدوهيلا نا هيف تلاق زميات كرويوين»
 ١ لفطلا نا امك . ..لدتاريسا هدح وه نا اكريماب

 !! همأ بحا اذا هيبآب ردغي

 قحالي لظي جودزملا ءالولاب ماهتالا حبش نكل
 ةئادا يدؤت نا نوشخي مهو .اكريما ىف نيينويهصلا

 درالوب ناو ًاصوصخ .مهب ةبيرلا ةيذغت ىلا درالوب
 هنا ىلع رصن لظ  هتنادح نمت ضبق هنا عم  هسفن

 .نويهص دودج نم ايدنج هسفن ريتعا
 نم نيريثك جعزت ىرخا ةلأسم كانهو -

 ةموكح نأب روعشلا يهو .اكريما يينويهص
 ايفاك ادهج لذبت ملو درالوب نع تلحت ؛ليئارسا:
 ناب ةينويهصلا ةركفلا ضقاني اذهو .هذاقنال
 .اهريسا ذاقنال ليحتسملا لعفت /ليئارسا»

 اهعّزانتن هنا وه انه نيتنويهصلا ةلصعمو

 درالوب لاقتعا اهتدحا يتلا ةحضلا ةندهت ِق ةيغرلا

 بقاوع نم فوخلا ةلازا َِق ةنغرلاو .هتمكاحم مث

 ةموكحلا َحايق نا كشالو ..:ليئارسا ةمدخ

 اودنج نيذلا اهتارياخم لاجر ةآفاكمب ,ةيليئارسألا»
 نا نم فواخملا ةنامط ىلا ايئزج فدهي درالوب
 .اهمدخي نم نع ىلختت ؛ليئارسا»

 اكريما دوهب درالوي دض مكحلا فيخي .اريخاو-؛

 ةيموكحلا ؛ةيطارقوريبلا» نا 9 دكؤي هنال

 دقو .ةيدوهبلا ةلودلل مهتقادص ةساسلا كراشت ال
 ىبوللا تاميظنت ربكا يهو  كابيا ةمظنم تناك
 ىف فوختلا اذه نع تربع دق  اكريما يف ينويهصلا
 ةرورض ىلا تعد امدنع ريخالا يونسلا اهرمتؤم
 يطارقوريبلا زاهجلا يف «ليئاريسا ءاقدصا, سرغ
 لعفي امك /ليئارسا» عم فطاعتي ال هنال يموكحلا
 دوهي نم نوريثك رعشيو .نويسايسلا هؤاسؤر
 مكح. رودصو هتمكاحمو درالوب لاقتعا نا اكريما
 ف دوهيلل رتتسم ءادع نع فشكت هدض ٠ ساف

 يكريمالا ممدجملا

 يف ةينويهصلا نا ةظحالملا روجن ةباهنلا ىفو

 ,يكريمالا يموقلا روعشلاب امو مدطصت دق اكريما

 اهتجاح نع ينغتست نا ردفقت الو ينغتست ال اهنال

 نا كلذ لدجعت نرعلا ةعاطتسايو .اكريما لالغتسال

 صيلقتل /ليئارسا, هجو يف فوقولا نم اونكمت مه
 اهتفلكت ةدايزلو اكريما ةمدخ ىلع اهتردق

 ١ ثا 5+ .نظتنتاو
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 تمكاحم ىلع ةدْن وؤيهص 0 وج اه

 - سس بجمم

 اهعضو ينلا :ةيمدلاو كلملا ةيحرسم يف
 ىرجو .اريفوا تريبور ينويهصلا بتاكلا كنب

 يرجت 1580 فيرخ يف كرويوين ف اهضرع
 نم هوتل تآ دالج لكش يف لوهجم صخش ةمكاحم
 اهنا ةنياهصلا معزي ثيح ..زتيفشوا» تالقتعم
 راردتسا عورشم نمض ..زاغ نارفا» ىلع توتحا
 مت نمو .«بوكنملاو هنانلا بعيشلا ىلع يلو دلا عمدلا

 .ةلتحملا نيطسلف يف عمقلاو عالتقالا ةطخ ريربتل

 لتاق» ل فرصت اهناب «دالجلا, فرتعي ةيحرسملا فو
 ءالؤه عم ةيرورض تناك ةيريربلا. نال .فرتحم
 .ملاعلا قوف مهنأب مهساسحا اودقف نيذلا سانلا

 .«ملاعلا اوثري نا مهيلعو
 .كوجناميد نافيا ةمكاحم يف لصح كلذ نم ءيش

 .:نديقشوا ' يق «راغلا نارفا» ءارو هنآب دومهتا ىذلا

 .يضاملا ع وبسالا .ينويهصلا نايكلا هك طالع ِق

 اضنا يه .ةعبصم ةيذك يه ام ردقب ةمكاحملا دذهو

 ًاعبتو .ةنياهصلا اهبلا اجلي ةيجولويدبا ةطفاي
 ةراصع:٠ حهنأب حلاعلا ريكذت لحجا نم .صاخ تيفقوتل

 ةظحل يف يتات ةمكاحملا لعلو ..برعلا اهقوطب .ملآ

 .«يلودلا رمتؤملا» ماما نويكريمالا اهنف لملمتي
 .«ةيقدنبلا نايب» ةيوييغ نم نويبوروالا ظقيتسيو
 عفدنيو ةلجؤملا ةيوستلا كيرحتب نيبلاطم
 .ةيدوهيلا ةرجهلا ,معط. الخ زم ولو .تايفوسلا

 هيد سوما ريوزت كوهئاميد ةيكاحم

 يارا زونكاحب نويبافرا هاضف

 ! ميدق خيراغلا
 نبد قفوت ينلا تاضوافملا :ةرانص» بن نيحولم

 يقيدص», يف يرينفا يروي لوقي امك . ثايلوغو ديفاد
 اصوصخو .حلاعلا نوركذي ةنيباهصلاو . ,ودعلا

 لجا نم يل ود طغض يا نآب نييبوروالاو نييكريمالا
 نا وه ليلدلاو .ضوفرم رما ةيوستلا فلم حتف
 .مهدراطت تلاز ام زاغلا نارفاو .لمدنت مل ؛مهحارج»
 قلعي ريباس ادوهي بتاكلاو ..ىرخا لاكشا يف ولو
 تيبلا نا» الئاق كوجناميدل اكريما ميلست ةيمها ىلع
 يفو .ءانولتق نيذلا ماظع نم راثلا دارا ضيبالا
 ف ةمكاحملا ةعاق ىلا لخدي ءيسفن راطشنا ةظحل

 لزتره رودويت نا فيك» روصتيو .ةلتحملا سدقلا
 يف ابتحا لب .طق تمي مل ىرحالاب وا ءانح تعدت

 ةمكاحم ةجيتن ارظتنم نمزلا اذه نم ام بدجح

 '..ةردرشلا حاورالا

 .طقف حيراتلا نوروري ال ةنياهصلا نا يف كشال
 نم يباهرالا بناجلا دنع نوفقوتي اضيا مهنا لب
 ىلعو .شتريه ماهاربا ريبخلا لوقي كلذل .ةاروتلا
 ب هفصي يذلا ؛بيهرلا نافيا. ةمكاحم شماه

 ةيلاردفلا» نا اينولوب يف اكنيلييرت لقتعم «حافس»
 تماق ةدحتملا تانالولاو ليئارسا نيب ةيتوفهاللا

 يمرجم دايتقاب يكريمالا دهعتلا دعي اصوصخ .العف
 2 «,..ةمكاحملل بيبا لت ىلا ةيدوهبلا تالقتعملا

 ىوتفب اناهاك ريثام ماخاحلا جرخي نا ًاتفال ناكو
 -<# نود نم لمتكي ال يدوهيلا خيراتلا نااهدافم
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 ملاحعلا ”"

 ! ضاق لتاقلا .ينويهصلا نايكلا مكاحم

 .يدوهبلا مدلا بخت اويرش نمذلا نم صاصتفالا

 باقع ىلع اماع ١65 دعب يتأات كوجئاميد ةمكاحمو

 رزاجملا يف هعولظب مهتا يذلا نامخيا فلودا

 ردق ردكا عم .اهلسوت ينويهصلا نايكلاو .ةيزانلا
 ةيسايس ةلمح يف اهفظويل .يئاعدلا قيربلا نم
 وه فادهالا لواو يل ودلاو يميلقالا هعورشم مدخت

 عيرست لحا نم يتايفوسلا بأيلأ ىلع عرقلا

 ىفو يناركؤوا كوجنئاميدف ..ءاضيبلا ةردهلا تاتو

 نولغشي يذلا دوهيلا نم ةفاتك ةيروهمجلا هذه
 ةيملعلاو ةيعانصلا تايلكيهلا يف ةيدايق بصانم
 ىلع ةرم نم رثكا رصا ريماشو .ثاحبالا تاربتخمو
 .«يناركوالا جلتلا نم ةورثلا هذه ةداعتسا ةيولوا»

 ةيضارعتسالا ةمكاحملا نم رخآ فده ةمثو

 تلفي نل هنأب مياه دلاف تروك اهسيئرو اسمنلا ريكذت
 دق ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تناكو .كوجناميد ريصم نم
 ةنياهصلا تيمتسي فيك .تاذلاب انييف نمو .تفشك
 فرشا هنأب مياه دلاف ماهتال ةروزم قئاثو عينصت يف
 يران هناو ... ١1557 ماعلا يف .:كينولابس» رزاجم ىلع

 سلاجملا دحا ف حرتقا ريماش نا لاقيو .ميدق

 هقوسو مياهدلاف فاط تخاب مايقلا ةيرازولا
 ةيلمعلا نا ردتعاو .ةلتحملا سدقلا ٍٍق ةمكاحملل

 ,داسوملا» لاجر ضعب ىلا اهميزلت يفكيو .ةلهس
 .ةيخيرات ةريعو اسرد نوكت يكل

 الع ةتياهصلا قفاوح .هفاز قامسلا نقش
 خيراتلا ىلا رابتعالا ةداعا ىلع كوجناميد ةمكاحم

 مهو هقيوست اولواحو هويتك امك .ينويهصلا
 طلس ةبوذكا يهو .زاغلا فرغ دوجو ىلع نودكؤي
 يف يعوضوم ثحابو ريبخ نم رثكا اهيلع ءاوضالا
 مهتبكن ىلا راظنالا نوتفليو .ةريخالا تاونسلا
 يف ينيطسلفلا مدلا ةحابتسا ريربت فدهب .ةرمتسملا
 .رخا ناكم يا ىف يبرعلا مدلاو .عاطقلاو ةفضلا

 ١ راذآ 35-1521 ددعلا _ ةيبرعلا ةعيلظلا - 8

 وهو .يفدل فود .ةيمكتملا يضاق ىلا وظفت نأ يفكي

 يف ريماشو نغيب كراشو ..نريتش» يف مدخ يباهرا
 تادراطملا يف اضيا كراشو .دواد كلملا قدنف فسن

 رماتم وهف . عافدلا يماحم اما . برعلا قحي ةيومدلا

 ناي هنجح تناك ناو .ريورخلا ةيلمع يف اضيا
 سابتلا كانهو ..يقيقحلا حافسلا ٠ سيل كوجناميد
 :عوضولل

 ةيرامعم» ماما .اتحب ًاينقت ىقيي رمالا اذه

 ةدئاع ةلدا قوف اهعفر ةنياهصلا دارا ىتلا «فيزلا

 تايركذو ةقرحملا دوهشو .ةيزانلا .ةفصاعلا. ىلا
 لقتعم تاطقلو ١440. و ١947 نيب ثلاثلا خيارلا
 ىلع ةيلودلا ةركاذلا ظاقيا اهفدهو .اكنيلييرت
 حباذم. يف داعتست نا نكمي يتلا ةميدقلا . ,ةاساملا»
 ةلاسملل يئاهن لح عضوي مل اذإ ,,ةديدج
 ةدابا لالخ نم ًاعبط رمي لحلا اذهو . ع

 .عاطتسملا ردقب ةينويهصلا دودحلا دمو برعلا
 .فاصوالا ةلماك اذإ ةيحرسم كوجناميد ةمكاحم

 ليجلا ىلا ةهجومو .جراخلاو لخادلا مسرب يهو
 اجيردن نولحري اوادب نيذلا ةنياهصلا نم علاطلا
 نم سايلا دعي :ملاعلا ىلا «داعيملا ضرا» نم
 ةمكاحم نم دبال ناك اذإو .وتيغلا ةيجولويديا
 مهتملا ينويهصلا نايكلا نوكي نا بجي ةيلود
 شيني وهف .بقاعي نا بجي يذلا فرطلاو .لوالا
 .نيدمهو صاخشأب ناقعلا لاؤن ال «ةبمهو ةقرحم»

 مامالا ىلا برهيو ايموي ةميرجلا سراميف وهاما
 وه نبا نكل .فطعلل ًاراردتساو اهدلع ةيطغتلل
 ؟ ةلتقلا هجو يف هفيس رهشب يذلا ىلودلا ؛يضاقلا»

 نوكي نا بجي لب .عبطلاب ًايكريما نوكي نل هنا
 .قحلا بحاص نم ةلادع رثكا سيلو .ًاييرع

 حاتصلا ريثم
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 مامتها بطقتسي داشت يف عضولا لازي ام

 ةيقيرفالا ةراقلا يف نيسسايسلا نيبقارملا هل
 هتيصوصخ مامتهالا اذه ذخايو .اهجراخو |."
 عازنلا نا ىلا تارشؤملا نم ريثك هيف ريشت فرظ يف
 ىهتنم يف ةيركسع تاروطت فرعيس يداشنلا
 نيب ةرشابملا ةهجاوملا ةجرد ىلا لصت دق ةروطخلا
 تاوقلاو لاشمشلا ل ةزكرمتملا ةييببللا تاوقلا

 . ١5 ضرعلا طخ يب ونح ةرشتنملا ةيسنرفلا

 ءاقلا ىفكي لامتحالا اذه ةحص ىدم ةفرعملو

 .نيتقطنملا يف ةيركسعلا ةطيرخلا ىلع ةعيرس ةرظن
 ةداعال ةيسئرفلا ةوقلا لامكتسا زربت ةطيرخ يهو

 ١١ نمضتت .ًالجر 7١4٠ اهددع غلابلاو .اهراشتنا

 ١. ف جاريم تارئاط 8 و راوغاج رارط نم ةرئاط
 ىلا ةفاضا .خيراوصب ةدوزم ةيتمس تارئاطو

 لخدتلل دادعتسا ىلع ىرخا ةيركسع ةعومجم

 ايقيرفا ةيروهمج يف اهعقوم نم مودقلاو .عيرسلا
 نيب ةعزوم ىرخا تاوق كانه نا امك .ىطسولا
 تبلطت ىتم مادقتسالل ةلباق يغنايو ليفرييل
 ناف ىركسعلا داتعلا اذه بناح ىلاو .كلذ فورظلا

 يف لثمتت ةبوؤد ةكرح دهشي انيماجن ةمصاعلا راطم
 .ةيكريماو ةيسنرف نيومت تارئاط لوزن

 يتسيتلا ينفطنم يف يا .ي داشتلا لامشلا يف

 .ةيبنللا تاوقلا لصاوت (اقرش) يدنكلاو (ًابرغ)

 مالعالا لئاسو ردقتو .اهراشتناو اهقفدت .اهرودب
 لجر ٠٠٠٠١ نع فيني امب اهددع ةيبرغلا
 شيجلل ةيركسعلا تايلآلا ةفاكب نوكرحتي
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 .نيريخالا نيعوبسالا يف .ايبيل تدمع دقو لامشلا
 ةميسجلا رئاسخلا دعب اهداتعو اهتاوق زيزعت ىلا
 اداف ةنيدمل اهنادقف رثإ ةصاخو .اهب تقحل ىتلا
 رييغت ىلع مدقا يفاذقلا ديقعلا نا امك .داشت قرش
 اهسأر ىلعو ؛داشت برحب ةفلكملا ةدايقلا رصانع
 ف ةيسامولبد رداصم تركذ يتلا .يفيرلا دئارلا
 هبيردت مت ديدج مقاطب تلدبتساو .مدعأ هنا سيراب
 نيكمت ةمهمب فلكو .تاباصعلا برح ضوخ ىلع
 .لامشلا يف ةردابملا عاجرتسا نم ادبيل

 ةلاح يف و .حلستلا يتفيثك نيتوق ماما .نذإ .اننا
 ناب املع :ىرخالل امهنم ةدحاولا ىدصتلل رافنتسا

 تاوقلا تعرش ثيح لامشلا يف فقوتت مل كراعملا
 نيسح عقاوم ىلع ةرركتم تاموجه نش يف ةيبيللا

 ادادعتسا اهنع نيومتلا قرط عطق ةلواحمو .يربح
 ديقعلا نا نويقارملا دقتعيو .لماكلاب اهقيوطتل
 يف نوكي ام دعبا باهذلا ىلع ممصم يقاذقلا
 هيفست هنا ربتعب ام ءازإ ىيركسعلا ديعصتلا

 دهاشب تاب نا دعبو . ؛يداشتلا لامشلا ف هتبيهل دددح نم ..داسن

 .ةيقيقح ةطخ كلتمي يربح نيسح سيئرلا نا فدك كالو

 ىفو ٠ .ةقطنملا نم نيييدللا درط اهقده ىدملا ةليوط

 يبيللا سيئرلا ناف ءامئاد ,نيبقارملا ءالؤه داقتعا
 نزاوتلا ةداعاو ففوملا ىل اع ترطنبسلا نم نكمتي نل

 ةيركسعلا لفاوقلل قدطصتلا] يف حجن اذإ الا .لتخملا

 ةلاحم ال هرطضيس ام وهو .ةبعرشلا ةيداشتلا
 انهو ١١ ضرعلا طخ قرخ يا .بونجلا .برضل

 عم ح ها دع انباجن ةدرقلا قيرط رع ينيفوتوب...ةرداعلل عا وتفملا ةهجاوملا بابو .روظحملاو روذحملا | | رغ
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 قاض نب ةيياجلا ةهاسال دوف ءاستهالا | ةيفلخلا دعاوقلا نم مهنيومت لصاوتيو .يماظنلا
 يف ةيعرشلا ةطلسلا نيبام يفو .اهنيب ام ف ةضراعملا | تاراطملا .اضيا دجون ثيح ايبيل بوتج نع
 ينوكوغ نا .مويلا .ادكؤم حبنضا دقل .انيماجن | ىلع ةيبيللا تارئاطلا اهنم ريغت يتلا ةيزكسعلا
 دوعش الا ىكل شارجلا "ىلا انيدقل رداع نق ىدموم ١ ف ودك يسحب كلوق اهيل كنوتيما كلا قاوم

 ةدوعلل ًاربعم رئازجلا يف ةيلاحلا هتماقا حبصتلو
 يتلا تاروطتلاب ةنيهر ةدوعفلا هذهو .ددالب ىلا

 مسجاوعلا نضع اهيرجت يتلا تاطاشولا اهفوكتس
 يريحو ينوكوغ نيب رئارجلا اهنمو ةيقيرفالا
 نمض اذهو نيلجرلا ءاقلل ةمئالملا طورشلا بيترتو
 ةينطو ةحلاصم ققحي نا نكمي كرتشم دوهجم
 له ؛ةيحان نمف : لاؤس نم رثكا راثي انهو .ةلماش
 ةدوعب تنوغلا ميعزل نويرنازجلا نولوؤسملا حمسيس
 لاح يفو ؟ يفاذقلا ديقعلا بضغت انيماجن ىلا ةلهس
 تارشلا سقم ةيغك هنا ةووضلا ةطلاصلاا قفط
 معد مساب ةدوجوملا ىشو ٠ .ىداشتلا لامشلا ٍق ةييبللا

 ماعلا يأرلا عاتقا يف يقاذقلا حمجتيس لهو ؟ ةضراعملا
 سيئرلا وه رمع نبا ييشلا ناب يلودلاو يقيرفالا
 لاصقتا' ناق قاتلا. .ةبكراعمللا عجوصلا ىعرشلا
 دوجو ةيعرشب رضي ال يبيللا طخلا ةدئاسم نع ءينوكوغ
 ؟ سليارط تاوق

 ىوس اهنع ةياجالاب حمست نل ىنش ةلئسا
 ىلا يدؤت نا نويقارملا عقوتي يتلا ةمداقلا عيباسالا
 يركسعلا نيديعصلا ىلع داشت يف ةدبكا تاروطت

 .يساعيلاو
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 كيتامولبد دنومول

 ةيبرغلا توربب ىلا ةيروسلا تاوقلا تلخد
 ىلع  ةأجف فقوتل 1187/15/17 خيراتب | ©

 عارصلا رارمتسا  نمزرلا نم ةرثفل لقالا

 | ردصم ىلا هتيوست مدع تلوحت يذلا .ينانبللا

 | انمز هنم تدافتسا نا دعب .؛اهسفن ةيروسل ديدهت |

 | تاخائم» ىلا ينانيبللا ءاضفلا تيتفتف . ايوط

 ' رخآلا ىلع هبرح نشي اهنم دحاو لك موقد «؛ةريغص

 ال ابرح ضوخي نأب دسأ ظفاح سيئرلل حمس دق |
 | تلام دقو ؛لمأ» لالخ نم نيينيطسلفلا دض فقوتت |

 .ةريخالا ةنوآلا ف تافرع رساي ديسلا حلاصل اهتفك
 ١ توريب ىلا يروسلا شيجلا لوخد نم دبال ناكف
 دعب ررقت يذلا لوحدلا اذه . قشمد ةرطيس ةداعال

 يرب ايشيليم لالخ نم ةينانبللا ةمزالا

 ةسائسلا روحم نا دحا ىلع فاخ سيل عيطلاب

 دض لاتقلا ىلع زكرت دق +١18 ماع ذنم ةيروسلا |

 ١ ىلع ةرشابملا ريغ ةرطسسلا تالامتحا لك نافنتسا |

 ف تاميخملا ةكرعمف .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 دوعت يضاملا فديرخلاو 5 عببرو 5 عيبر

 «ةدوعب» هتينمست ىلع حلطصا ام ىلا اهلوصا

 «يليئارسالا» ينمالا مازحلا ةماقا دعب نيينيطسلفلا

 | يلتاقم ةرداغم نم مغرلا ىلع ذإ ؛ينانبللا بونجلا يف
 ١1/7 ماع توريد ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم |

 | طابترالا نع اوفقوتي مل مهئاف 11/17 ماع سلبارطو
 لالتحالا دض ايسيئر ارود اوبعل دقف نانيلب '
 . بونحلل : «يلدّئارسالا» 1

 ءرج مه .مويلا نولتاقي نيذلا نم مهنم نوريثك
 اما :19/07 ماع ذنم تاميخملا يف ربك يذلا ليجلا نم أ

 سئنوت ىلا نيدعبملا ةلفاق ىلا حضنا دقف رخآلا ءزحلا

 | ىلا داع مهنم ًاددع نكل . نميلاو رئازجلاو نا دوسلاو

 تافرع ىساب ذوفن ةدوع ينعت ينلا ةدوعلا هذه

 الثم تطمبحا نيح .فرط نم رثكا تزفتسا دق

 ىلع ١11/87 ماع ذنم تزكرت يتلا ةيروس تاططخم '
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عاضخا ةلواحم

 | حبسمي ددهت .,ليئاريسا» رظن يف ةدوعلا هذه

 تقو يف ١م ماع نانبلل اهوزغ نم يسيئرلا فدهلا

 | حلاصل تابارطضا ةيبرغلا ةفضلا هيف شيعت '
 «لمأ» تفلك كلذل .ةينيطسلفلا رسرحتلا ةمظنم :

 ١ تويتحول درع اي رشا اييحم نك تحلل |

 نيد ةرركتم تاهجحاوم كانه تناك .عقاولا يف 3و

  371ددعلا  ةييرغلا ةعيلطلا ١١-١1 7 راذآ /١941

 روكذملا ماعلا لبق نيينيطسلفلاو «لمأ»
 تارابتعال ةيسايسلا اهتكرعم لمكت اهنأكو «لمأ»
 .ةيفئاط

 ١9/6 ماع «لمأ» تززع ,قطنملا اذه نم ًاقالطنا
 ةهبجلا ىلع عضولا «عيبطت»  ةيروس ةياعرب -
 ةعباتم ىلا نوليمب نيذلا ةدراطمب كلذو .ةيبونجلا
 .بونجلل عنقملا «يليئارسالا» لالتحالا دض حافكلا

 ٍِق تاميخملا برح ٍِق ىلوالا ةلوحلا تحتتفا كلذل '

 « لمأ » ليشفبي ةكرعملا تهتدا . .توربب يف ١ مه عيدر

 .ناريا همعدت يذلا هللا بزح اهسفانم مجن دوعصو
 أ عورشم يا ؛ءرمتسم قرزاملاو نيحلا كلذ ذنم

 ختن حيلستلا ناك كلذل .«رنونلا قطانم» ىلا ةحلسالا '

 حاالبس عرنو يميط_.تلقلا روضحلا ةبيوست

 .تامدخملا

 تمعد نباح ةرم : نيترم ترسكح دقف ةيروبس اما

 .توربب فو بودجلا يف ةددهم
 ندذلا نيدنيطسلفلا نيقشنملا تعجش نيح ةرمو

 ١ تامدخملا ىف تافرعل ةئلاوملا ةيبلغالا عم اودحتا

 ريرحتلا ةمظنم ةدايق تحت اولتاقو ةينيطسلفلا
 تاميخم نا ةيئاهنلا ةلصحملا تناكف .ةينيطسلفلا
 ةعلق حيبصتل تداع دق اهسفن ةنيدملاو اديص

 ةمظنم ذوفن ةوق ىلع ليلد ٠ ةئنواسأم فورظ نم هروح

 يناكس عمجت لك نا ودبي نإ .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 نكت ملوا نو وو يار أ حم

 ؟ ةبعينطلا حتف ضرا امئاد تامدخملا

 | نم كلذ هينذعي امو يروسلا لخدتلا يتأيو
 تاميخملا ىلع  ًايئزج ولو - ةرطيسلا ةيناكما
 تقو يف ءطاقنلا ضعب بسكل توريب يف ةينيطسلفلا

 يف مهالا يه ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لظت
 .نانبل يف ةثلاثلا ةنيدملا .اديص

 «ةردابملا» بكاوي يذلا يداعلا ريغ رذحلا اما

 ةسرامم ةئروس اهيف عيطتست يتلا ؛,ةحاسلا وه

 فشكي يذلا ناكملا اضيا هنكل ؛تاظحلل اهدوفن

 ١941 سرام /راذآ ددع .اهفعض طاقن لك ًانايحا

 ا

 ةيكريما ريغو ةيكريما خطا
 ناريق

 دقف .ناردال ةعورشملا ريغو ةيرسلا ةحلسالا
 اسنرفو لاغتربلا نم لك يف باقنلا فشك

 كنب
5 
 تاقفصب ةلقثم ةيبرغ لود ةدع دوجو نع ديوسلاو

 | ًاجيجض رثي مل اهنع فشكلا نكل .ةعونتم ةحلسا ] ودبت نآلا .

 .نطنشاو يف هراثا امل ًالئامم

 | ةتيفس اهتلقن نط 57٠١ ىلع يوتحي ناك ةيبوروالا
 | كلام .لاغتربلا ءيطاوش ىلاو نم رهش ةدم لاوط '

 | ةحلسالا نمثو .غرويماه نم لجر ةنيفسلا '
 ْ ي وتحت .رالود نويلم 5,/ لاغتربلا يف ةعونصملا '

 | ملم ١١٠١ رابع نم رتروم ةفيذق فلآ 5ا/ ىلاوح ىلع

 .يناردالا سابع ردني ءانيم ىلا اهقيرط تدذدحا

 ١ رظن ةهجو نم ةعورشم ريغ ريتعت تانحشلا هذه

 نارياب اهطبرت يتلا
 لمحت تناك ينلا ةنناملالا ةنيفسلا حساو

 ةموكح تملع دقو .لتبرغ ةعورشملا ريغ تان 3

 .ةرشابم ريغ تاقالع

 نع 1481/1/9 خيراتب رمالاب ةيبرغلا ايناملا'

 لود نم ةلود يا يف ءانيم برقا يف فقوتلا ةرورضب
 دبورو ومجملا | ةعيضشن دعت يذلا ةيدهتالا لفم لعلو . ةمظنمتل .ةسسوروالا ةع |

 ةلاسملا ناف . ,ةيلاغقتربلا ةموكحلل ةيسنلاب

 .لاغتربلا ءيناوم ىلا اهتدوع ةضفار

 ْ دول هن ةعاو وحس سو

 ًادويق ضرفت ال لاغتردلا نقم اهانادق ًادبا فشكنت ْ

 نكل .ناربا ىلا ةحلسالا تاعبييم وا تانحش ىلع

 |  ةلمحم ناريا ىلا اهقيرط يف تناك سينودأ ةنيفسلا
 نم يبرحلا داتعلا نم نط ١١٠١٠١ ب لاقي امك

 | نانبل نا نوكردم قشمد ةداق نا ىلع لديف ةيروسلا
 الا

 : تنحش دق ديردم نأو .يبرحلا داتعلا نم نط فلآ '

 | / لوليا يف ةرشابم ناريا ىلا ةعورشم ريغ ةحلسا |
 | قيرط نع كلذ دعب مث يضاملا 1987 ربمتبس | |

 ا ىلع دبال نابسالا نا هييش يعدتو .لاغتربلا '

 ةموكحلا نا ةيلافغتربلا فحصلا لوقتو .اينايبسا

 ١78 ناريا ميلست تعجش دق اينابسا يف ةيكارتش

 يف اهما دختسا نكمي ال لاغتربلا ىلا ًابذك نحشت يتلا
 .ةيلاغتربلا ةحلسالا

 «سييانلا» ةفدحص تهجحو .ىرخا ةينحات نم

 ذنم رالود نودلم 7١ هتميق امد ناريا ىلا يركسع '

 تناك ةفيزم قارؤوا َمادختساب كلذو . ١ ة ممل ماع '

 .تاماهتالا ةموكحلا تركنا دقو . نويروسلاو

 ينلا ةدياحملا دب وسلل ةحرحم ىرحا ةلاح كانه

 تركذ دقف .برح ةلاح يف لودل اهتحلسا عيب عنمت

 دق دق «سروفوب» ةسسؤم نا ةيلحملا فحصلا ردراقت

 | نم تاثنم ةدع يضاملا ماعلا يف ناريا ىلا تعاب

 ' 8مم[ 0 عون نم ةلومحملا وح  ضرا حيراوص '

 32 - انحلال ىلا" 0 خامات نخلق -

 ا

 | يتلا ةحلسالا ةعانص راهدزا وه مهملاف .3 ةاتخم | 39 را 0 يع
 تاعيبم نع دويقلا لك عفر ىلا لاغتربلا تعفد وراصحلا نم مغرلا ىلع ! «لمأ١ عطتست

 نا ىلع ةنوبشل ةموكح ترصا نا ناكف .,ةحلسالا'
 ؛ةعورشم لتيرغ اهلمحت يتلا ةحلسالا ةنحش

 أ داتعو ةريخذ عيبب ةينابسالا ةموكحلا ىلا ماهتالا |
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 ظ نويييللا مه نيرتشملا نا ىلا انايحا ريشت ا



 ]| نع ١988 و ١47 نيب ةعقاولا ةرتفلا يف كلذو ]

 .يكيجلبلا جيربيز ءانيم قيرط
 ةحلسألا مسق ريدم قددرا نترام نا هركذ رددحلا

 .يضاملا عوبسالا ١

 نوربتعي نويسنرفلاف : فلتخم ببسل ( نفد .استرف |

 ناريا ىلا ةحلسالا نحش ةموكحلا ترظح '
 ًارس  اسنرف يف ةريخذلل جتنم ربكا - ريشول ةسسؤم ْ

 ْ قو 19/817 ماع نيب ام ةبعفدم ةفيذق فلأ 15٠ ناريال |

 ١ دئالباتو ليزاربلا اهتهحو نا ساسا ىلع 66

 ةموكحلا تهجو .ماع نم رثكا لبقو ,لابفترولاو
7 

 رشنب عوبسالا اذه ديوسلا موقت نا عقوتي
 ةحلسا بيرهت ةكيش لوح اهتايرحت جئاتن
 ١ لامش ءيناوم مظعم مدختست تناك ةيبيوروا

 .ةحلطسبالا ةراجتت يف تيرئارت ا

 | ؛كلذل ةحيتنكو .ةحلسالاب

 تعامف .

 قارعلا يدوم مها نم

 | ذكختت نا نود فيدزتلاب ريشول ىلا اماهتا ةيسئرفلا '

 .صوصخلا اذه ُِق ةريذك تاءارحا

 | يف ةرشابم ةطروتملا يه ةموكحلا نا يف نمكي ةدحتملا |
 عم ضقانتت اهتلعج ةساسح ةحلسا تاعيبم

 .نيدباهرالا عم ةراجتلا مدعب ةصاخلا اهتاحيرصت |

 ظ

 ب رجس ب سرج ب بسحب

 ا
١ 

 .ملظملا ةحلسأالا ةهراحت ملاع ٍِق ءيدابملا نمو '

 ؟ اياضقلا هذه لك نهربت اذام ىلع

 | ةسايسلا نم ًانايحا مها عشجلا نا تيبثت اهلعل

 تايالولا نيبو ةييوروالا لودلا كلت نيب قرفلاو

1 
 2س همس

 تتيرصح - راش تاتا 0

 ْ نويبيرت دلاريف

 ديدج يلاطبأ رود
ْ 

 | ونيتب يلاطيالا ءاررولا سيئر دهع يف
 | ةسايسلا ىلا ةديدج رصانع تلخد .يسكارك

 ١ كلت .ةكرحلاو ةيويبحلا : ةيلاطيالا

 ١ .اليوط انمز اب ايلاطيا اهتدقتفا يتلا تافصاوملا

 ١ يهاضت ةوقك نويكارتشالا زرب ٠ ًاضيا هدهع قو

 ثا ت1 نع نت

 | طبضلاب اهنا .يحيسملا يطارقميدلا بزحلا ةوق

 | ىلع ةراسحلا تسنلو برحلا اذه عم ةسفانملا

 يسكارك ترطضا ينلا يه يبعشلا معدلا ديعص د

 ١ ةنسلا فصنو تاونس ثالث دعب هتلاقتسا ميدقتل '
1 

 يأآل ةرتف لوطا يهو .ءارز ولا سيئر ةمهمب همايق نم
 0 ١ ةيملاعلا برحلا ءاهتنا ذنم ايلاطيا يف ءارزو سيئر

 | نآلا ناح دق هنا نويحيسملا نويطارقميدلا لوقب

 - 141/8001 641: م م1813

 سمخ ةسائرلا ىل وت نا هل قبس يذلا يتويردنا

 ةهجو لثمي ثيح يسكارك ديسلا ضيقب وهو . تارم

 .يسايسلا لماعتلا ةقيرط يف ًادج ةرذحلا هبزح رظن |[
 اعد باطح ق٠ هدلنادتسلا ييعارح ودع نثعلا يح

 ةيسانسلا ةيثبلا ِق ةنرذح تاحالصا ىلا هيف

 بزحلل احضاو ًايدحت هرابتعا نكمي امم ةيلاطيالا |

 .يحيسملا يطارقميدلا

 فصنلاو ثالثتلا تاونسلا تناك .لاح ةبا ىلع

 لاحلا ناك امك .ايلاطيا ىف ءاخر تاونس ةيضاملا
 امن دقف .ىرخالا ةيعانصلا تايطارقميدلل ةيسنلاب
 ححكضتلا تحدعم تضفخنتاو تايتب داصتتقإلا

 هلباق يذلا نيدكارتشالل ايساببس ًادوعص ةفلحم

 ايناطيربو ةدحتملا تايالولا يف نيظفاحملل دوعص
 .ةييرغلا ايناملاو

 ًاضيا ناك هنكل ًاظوظحم يسكارك ناك امير

 .رارقتسالا ىلا داصتقالا عفدب قلعتي اميف . اعاجش

 اهل ناك تاردابم ذحتا ,يساببسلا ىوتسملا ىلع

 ىلع نا لاق امدنع كلذو .عساو يبعش ىدص

 اهل ايلاطيا معد نا دقتعت ال نا ةدحتملا تايالولا '

 ليخآ» ردن يفطاخ .ميطو ىحتو حا دودح نود

 تايالولا نا ساسا ىلع نقال رهشلا ُْق ًايلود

 لبق ةيساسا اياضق تثحب دق ىرخا الودو هددحتملا

 .نايلطلا لوصو '

 اهداصتقا نا ىلع ايلاطيا رصت .رخآ بناج نم
 لماعتلا متي نأب بلاطتو .ايئاطيرب داصتقا ةوقب

 تدارا اذإ هنا عقاولا .ساسالا اذه ىلع ًايلود اهعم

 نا اهيلع بجي :عضولا اذه لثم اهل نوكي نا امور
 تاموكحلا تلمح امم ربكا ءابعا لمحل دعتست

 .ةيديلقتلا ةيلاطيالا
 مهو رابتعالا نيعب هوذخأي نا نايلطلا ىلع رايح

 .ةلبقملا مهتموكح ليكشت نولواحي
 ١ لا نا

 11/8 1م ىلا 0/6707 5057

 تسوب نطئشاولا

 رفا رذتخا ' ليشارسأ»

 اهريما
 نيهوك دراشتير : ملقب

 ىلع ينيملا «يليئاريسالا» يك - ىكريمالا فلاحتلا

 ةيجيتارتسالا حلاصملاو لدايتملا باجعالا

 ابيكا وساب ل اقتحا هدسفا دق ةكرتشملا

 نم يكريمال تعفد نيح كلذو ,ةيكريمالا رعاشملل ٠ | ويلوج وه ءارزولا سيئر بصنمل مهحشرمو . مهرود |

 ىلع تضرتعا نيحو ؛سوساج ىلا لوحتي نا لجا
 .اهيلع اكريما نولضفي نيذلا تايفوسلا دوهيلا
 ىناودع لجس اذ ًايركسع ًاقحلم تلسرا نيحو
 وحن تهحتال ًاجاوز ةقالعلا تناك ولف .نطنشاول
 مكح يذلا درالوب ناثانوجي ًادينل .روخصلا

 ملس «يليئارسا» سوساجك ةايحلا ىدم نجسلاب
 نم ةيلاع ةجرد ىلع قئاثو يصخشلا هفارتعاب
 نم /ليئارسا» تنكم اروص نمضتت ةيساسحلا
 برقا ثداح . سنوت يف تافرع ريساب ةدايق رقم فصق

 | ةدحتملا تابالولا ليمحت ىلا برعلا عفد لايتغالا ىلا
 .هتيلوؤسم

 اهتقيرطب ةيضقلا هذه ىلع تدر «ليئارسا»

 يف اوطروت نيذلا كتلوا ةيقاعم نم الديف .ةصضاخلا

 لاين ليثولوكلا تقيم .مهتافاك ٠ درالوب ةيضق

 يه ةيوج ةدعاقل ادئاق درالوب دنج يذلا اليس

 .«ليئارتسا» يف ةيمهالا ثيح نم ةيناثلا

 ارولا سكر اش قعس# ىفتكالاب .هلك اذه ماما

 ايديم يفتك زهب نطتشاول هترايز ءانثا ؛ليئارسالا»

 يف «ليئاررسا» ر ودو نسسحتلا ةيضق هتراثا امم للملا

 نسق نذل ددقا# محب ذيج يق نو نهار
 راقتحالا ىلع طقف دحاو لثم درالوب ناثانوجح

 يف ناك رخآلا لثملا .ةبيطلا اكريما اياونل «يليئارسالا»
 ىدل يركسع قحلمك نوراي سومأ لارنجلا نييعت

 اربص رزاجم يف هعولضب فورعملا وهو .نطنشاو .
 .توريب ىف 1187 ماع اليتاشو

 نيينيطسلفلا زفتسا يذلا نييعتلا اذه
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 دعقت حلو ادندلا تماقل ادوهب اوناك ول . .ناكريمالا ١

 .ادنا

 نآب «يليئاريسالا» بلطلا وهف ثلاثلا لثملا اما
 لوخدلا ىف تايفوسلا دوهبلا قح نطنشاو ضفرت
 ١ مهبلع نا سابسا ىلع .ةدحتملا تايالولا ىلا ةرشايم

 ظ 0- ديسلا ا :ليئارسا» ىلا الو ب باهذلا

 ناكم امنع تايفوسلا دوهيلا عم فلتخي هنا

 اذالم اهسفن ريتعت اضيا اكريمآف .داعسملا ضرا

 اكرتما بحب عتمتت ٠ «ليئارسا» نا حيحص

 | ىلع :مالاك امئاد اوناك نيذلا اهيف دوهبلا ةصاخو
 اهنا ىلا اضيا ريشي ام كانه نكل :نارفغلل دادعتسا

 . تاملسملا نم اهل دوهمنلاو اكريما دننأت ربتعت

 | دوهيل يقيقح سوباك درالوب ةيضق نا عقاولا
 ١ جودزملا يدوهبلا ةروص يه هتروص نا .اكريما

 ١ رعشت ةيدوهبلا ةفئاطلا نا .ددالب عاب يذلا ءالولا

 حلاصملا نع نالعالا راركت نم مغرلا ىلعو

 ناف اكريماو «ليئارسا» نيب ةيسايسلا  ةيفارغجلا
 ءاقدصالا نكل .ةبحملاو مارتحالا وه ةقالعلا سابسا

 | لوحتت الو اضعب مهضعب ىلع نوسسجتي ال
 ةموكحلا همهفت ال ام اذه . تاملسم ىلا مهندي ةقالعلا

 «ليئارسا» نع يوم ريا ندعي هب «ةيليئارتسالا»

 ؟ الثم مداقلا ماعلا يف

 اوما /؟ ف

 رف ١ة م17 رازآ 3  ةيبرعلا ةعيلطلا 77 قتلا



 يبنجالا دقنلا يلع ةباقرلا ماكحإو ةيرهوج تاليدعن نم ديالو ةيدجم ريغ ةيئرجلا لولحلا
 ةبيرصملا قوسلا يف رالودلا رعس لصو

 كلذو .نييرصم نيهينج نم رثكا ىلا ارخؤم
 اشرق نينامثو ةئام نيب ام حوارتي لظ نا دعب 3

 .ةريخالا ةنوآلا لالخ ابيرقت نيعستو ةئامو

 تاضيفختلا ةلسلس نمض روهدتلا اذه ىتأبو

 تالمعلا هاجت يرصملا هينجلا ةميق ْف ةرمتسملا
 ذنم كلذو .رالودلا ةصاخو ىرخالا ةيبنجالا
 رعس طيه دقف .نآلا ىتح تانيعبسلا فصتنم

 رالود ",55 نم رالودلا هاجت يرصملا هينجلا

 :كلذو هينجلل رالود ,١ 578 ىلا 48 ماع هينجلل

 ةيعيجشتلاو ةيمسرلا فرصلا راعسا تدّحو امدنع
 رمتسا مث (اشرق نيعبس يواسي رالودلا حبصا يأ)

 يف رالودلا رعس عفتراف روهدتلا يف يرصملا هينجلا
 ىلا مث ١185 ماع اشرق ١١7 ىلا ةيلحملا قاوسالا

 ءادوسلا قوسلا يف لصو امنيب كونبلا يف ًاشرق ٠1
 .ابيرقت شرق ٠٠١ ىلا

 دهشت ةيرصملا قوسلا نا ىلا ةراشالا ردحت انهو

 كادهش :ةرحلا تالمعلا فرص راعسا عاونا يف ًاددعت

 ًاشرق ٠ ىلا لصي) يزكرملا كثبلا عمجم رعس

 فورظلل ًاقفو ددحبو كونبلا عمجم رعسو .(رالودلل

 نم يموبي رارق ىلع ءانبيو ةيداصتقالا عاضوالاو

 اشرق ١١٠١ ىلا لصن) ضرغلا اذهل ةلكشم ةنحل

 تايقافتاي ةصاخلا فرصلا راعسا كانه مث . (رالودلل

 لود ةدع يف اهب ًالومعم لاي ام يتلا يبنجالا عفدلا

 ةيطارقميدلا ايروكو يتايفوسلا داحتالا) يه
 .(نادوسلاو ةيبعشلا نيصلاو

 ةيرصملا قوسلا ىف ةيبذجالا تالمعلا رداصم اما

 تارداصو هتاجتنمو لورتبلا تارداص يهف ًايلاح

 دئاعو سيوسلا ةانق يف رورملا موسرو زرالاو نطقلا
 لخدت دراوملا هذهو .ديموس بيبانا طخ ليغشت

 يزكرملا كننلا .ىدل يبنجالا دقنلا عمجم نمض

 نم تادراولا ةميق اهقيرط نع ددستو .يرصملا

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعلطلا 5١١ ١١ رازآ لم١9

 ةقئاسلا نيداوقلا دم ها تدعم لقال

 يل فاو لمعلا لجر طغضو

 ركسلاو قيقدلا ةصاخ ةفصيو ةيساسالا علسلا

 ضورقلاب ةقلعتملا تامازتلالا كلذكو .ةدمسالاو

 كانهو . جراخلا يف ةموكحلا تاقفنو ةيلودلاو ةماعلا

 هدراوم نوكتت يذلا ةيراجتلا كونبلا عمجم ًاضيا

 جراخلا يف نيلماعلا نيبرصملا تاليوحت نم

 ريغ هلدبتسي ام ءانثتساي) ةحايسلا تادارباو

 ةليصحو (دالبلا ىلا مهلوخد دنع نييرصملا

 نيردصملا قح نم حبصا يتلا علسلا نم تارداصلا

 هذه مدختستو .صاخلا مهياسح ىف اهب ظافتحالا

 ريغو ةروظنملا تالماعملا ةفاك ليومت يف دراوملا
 يبنجالا دقنلا عمجم اهب موقي ال يتلا ةروظنملا

 دقنلا ريفوت ةصاخ ةفصبو .يرصملا يزكرملا كنبلاب
 دقنلا ريفوتو .ةهج نم ماعلا عالطقلل يبنجالا

 رفسلاو داريتسالا ضارغال صاخلا عاطقلل يبنجالا
 .ىرخا ةهج نم خلا ..ةحايسلاو جحلاو جراخلا ىلا

 لونا ابقامو ةلمعلا اجت
 ذنم ةعدتملا ةيداصتقالا ةسايسلل ةجيتنو

 ةفصي ةيدقنلا ةسايسلاو ,ةماع ةفصب .تانيعبسلا
 عمتجملا نم ةحيرش زورم ىلا كلذ ىدا دقف .ةصاخ

 .ةيرصملا ةلمعلا ىلع ةبراضملاب يساسا لكشب موقت
 عم نوسفانتي اوحبصا نيذلا .,ةلمعلا راجت» مهو
 ريفوتل اهسفن رداصملا ىلع ةيراجتلا كونبلا
 تالبيوحت ةصاخو يبنجالا دقنلا تاجايتحا

 مجح دادزا انه نمو . .ةحايسلاو جراخلا ٍِق نيلماعلا

 تحبضاو لد :ًالاعتشا ءادوسلا قوسلا ىف راجتالا
 دنع ءدبلا ةطقنو يسيئرلا ددحملا يه قوسلا هذه

 يأ .يبنجالا دقنلا قوسي ةصاخلا ةسايسلا مسر

 رشابم لعف در تحبصا رصم يف ةيدقنلا ةسايسلا نا
 .ةيبنجالا تالمعلل ءادوسلا قوسلا ف ثدحي امل
 هينجلل ةيجراخلا ةميقلا روهدت يف ببسلا عجريو

 ةيداريتسالا ةسايسلا اهمها لماوع ةدع ىلا يرصملا
 .نآلا ىتح تانيعبسلا فصتنم ذنم ةعبتملا
 ىمسملا داريتسالا ماظنب لمعلا رارمتسا فاسو
 ماظنلا اذه ,ةلمع ليوحتا نود داربتسالا» أطخ

 ةيينجالا تالمعلا نم الئاه ًاردق علتبي حبصا يذلا

 مجح نا ىلا تاءاصحالا ريت دإ دالبلا لخدت ينلا

 ,١١١" 54 ىلا لصي ,؛ةلمع ليوحت نود داربتسالا»

 هنا كلذ نم رطخألا لب ريخآلا ماعلا يف هيدج نويلم
 نويلم ١,4٠٠ ىلا لصو دقف .ةرمتسم ةدايز يف
 هننج نويلم ١,49 ىلا مث 198/487 ماع هينج
 لماعتلا مجح دادزب نا عقوتي و لب . 1985/7/17 ماع

 نيومتلا ريزو رارق دعب ةصاخ .قوسلا هذه يف
 علسلا داريتسا ةيرح قالطاب صاخلاو قباسلا
 ل يدؤب يذلا رمالا .صاخلا عاطقلا ماما ةيئاذغلا

 هذه ةيطغتل ةيبنجالا تالمعلا ىلع بلطلا نم ديزم
 .تادراولا

 عيراشملا 58 يذلا رودلا كلذ دعب ينأيو

 نم ًاساسا ةيرصملا قوسلا تلخد يتلا ةيحاتفنالا
 ىلع اهنا الا يبنجالا دقنلا نم هتاحابتحا ريفوت لحا

 ىرخالا يه  تمهاس دقغف .ًامامت كلذ نم سكعلا

 صيلقتو ةيبنجالا تالمعلا ىلع بلطلا ةدايز يف
 نيتانق ربع كلذو .ةيلحملا قاوسالا يف اهنم ضورعملا
 تاعورشملا هذه تادراو ةدايز يه ىلوالا نيتيساسا

 اهتارداص ةليصح نم ريثكب ربكا ةروصب جراخلا نم
 لالخ هنا ىلا تاءاصحالا ريشت انهو .جراخلل

 تغلب )8١  ١1988( ةريخالا سمخلا تاونسلا
 طسوتمبو هينج نويلم 58,8 وحن اهتارداص
 تادراو لياقم كلذو .نوبلم 7,17 هردق يونس

 نويلم 7١99 ,ه تغلب اهسفن ةرتفلا لالخ ةيعلس
 اما .هينج نويلم 470 هردق يونس طسوتمبو هينج

 !رايكلا ناجتلا اهتم نافتسا»+ كينبلا
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 نوناق ةحابا ٍِق انيلايسا لثمتتف ةيناثلا ةانقلا

 نم ٠ .ًايلاح رصم يف هب لومعملا يبنجالا رامثتسالا

 قح عم اذه ؛جراخلل اهحابرا لماك ليوحت ف ةيرح
 0٠/ نع ديزي ال ام ليوحت يف اهيف بناجالا نيلماعلا
 .مهتابترم نم

 باب حتفي ةصاخلا ةسايسلا ىلا كلذ ىلا فاضي

 وا :ةيبنجالا تالمعلاب ةيلحملا علسلا ضعبل عيبلا

 . تالمعلا هذهب نيزحاحلل ةيولوالا ءاطعا لقالا ىلع

 ىلع ةرحلا قاوسالا باب حتف نع الضف اذه
 ىلع لصحي نا يف يبنجالا دقنلاب عفدي نمل هيعارصم

 .علس نم هجاتحي ام

 جرغلا نوفل
 دقنلا قوس يف ترثا ىلا ىرخالا لماوعلا نمو

 هتحئالو يبنجالا دقنلا نوناق» رصمب يبنجالا

 دقنلا ةزايح قح نينطاوملل حابا يذلا «ةيذيفنتلا

 ميرحت عم كلذو .هردصم نع لاؤسلا نود يبنجالا
 لب .«جرعا» نوناقلا اذه حبصا يلاتلاب و لوادتلا

 تاباسح حتف لبقت كونبلا تذخا هقيرط نعو
 .ردصملا نع لاؤسلا نود يبدجالا دقتلاب ةصاخ

 يذلا رمالا .رابكلا ةلمعلا راحت اريثك دافاام وهو

 ًايسعتر اناكم كوندبلا تالاص تحبصا نا هيلع بترت

 لالخ حضتا ام وهو .اهراجتو ةلمعلا ةراحتل

 رجات ربكا ؛نيسح يلع يماسل» ةريهشلا ةمكاحملا

 .اقياسس ةبرصملا قوسلا يف ةلمع

 ةيراجتلا كونبلا هتبعل يذلا رودلا اضيا كانهو

 نع ةلصا مجانلاو ددصلا اذه ٍِق ةيرامثتسالاو

 تالمعلاب تاعادبالا ىلع دئاوفلا» عفد تاسايس

 دئاوفلا نوكت نا اساسا كلذ بلطتي ذإ ,ةيبنجالا

 هذه مايق هيلع بترت ام وهو .اهتاذ عادبالا ةلمعب
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 ىتجح كلذو .دالبلا جراخ اهتاعاديا رامثتساب كونبلا
 .ةيبنجالا تالمعلاب اهدئاع ىلع لوصحلا نمضت

 تاعادبالا هذه مظعم جورخ ةطاسبب ينعي كلذو
 تالمعلا ّنم ةيلحملا قوسلا يف ضورعملا قاطن نم
 بلطلا نيب ةوجفلا ةدايز يف كلذب مهاسيو ةيبنجالا
 امنيب هنا ظحالت انهو .علسلا نم ضورعملاو ىلحملا
 يىلامجا نم /4 وحن جراخلا نم عشادولا غلبت
 نم 7١/ وحن فظوبي .ةيراجتلا كونبلا يف لوصالا

 يلامجا نم /74 و ةيراجتلا كونبلا لوصا يلامجا
 اعد امم .جراخلا يف لامعالاو رامثتسالا كونب لوصا
 ١6/ عادباب كونبلا عيمج مارلا ىلا يزكرملا كندلا

 ةثالث ةدمل ةرحلا تالمعلاب اهعئادو عومجم نم

 .هيدل رهشا

 تالدعم عافترا ناف فورعم وه امكو اذه

 روهدت ىلا ايدؤي عمتجملاب مخضتلا ةدايزو راعسالا
 ىلا دارفالا عفدي ام وهو .ةينطولا ةلمعلا ةميق
 ام وهو .يبنجا دقن لكش ىلع مهتارخدمب ظافتحالا
 ةدايزو ءادوسلا قوسلا يف بلطلا ةدايز ىلا ىدا

 قوسلا ءاطسو ىلا كونبلا نم دراوملا ليوحت
 لدعم نا ىلا ةراششالا انب ردجت انهو .ءادوسلا

 لجسم لظ دق ةيبنجالا تالمعلاب عئادولا يف ةدايزلا

 ىلا تلصو دقف ١587 ماع ىنح ةعفترم تالدعم

 ةدصرا ِق ةدابزلا لدعم قاف ام وهو ٠ .اييرقت / هال

 يف ابيرقت /74 غلب دقو ةيلحملا ةلمعلاب عئادولا
 ىلا تعجارت دق ةدايزلا هذه نا الا .هسفن ملعلا

 عئادولا ةدصرا يف ةدايز لباقم .ًايونس 1١7/ يلاوح
 نا ينعي ام وهو .ابيرقت /0" 4 معلب ةيلحملا ةلمعلاب

 ىلا اساسا تهجتا دق ةيبنجالا تالمعلا يف ةدايزلا
 .ءادوسلا ةيبنجالا ةلمعلا قوس

 عافترا ددصلا اذه يف ةماهلا تارشؤملا نمو

 ةجيتن تاعوفدملا نازيمو يراجتلا نازيملا يف زجعلا
 ةصاخ ةفصبو :تادراولا مجح يف ةبيهرلا ةدايزلل
 ىلا ىدا ام وهو ةبكالهتسالا علسلا نم تادراولا

 - يلامجالا يلحملا جتانلا ىلا تادراولا ةيسن عافترا

 ىلا 19177 ماع ١8,8/ نم  جاتنالا لماوع ةفلكتب
 ُِق ديلق تطبه مث ,.1987*- 8٠١ ةرتفلا لالخ /8

 دقو اذه .ًابيرقت ١/ ىلا لصتل ةيلاحلا ةنوآلا
 ىلا ةيعلسلا تادراولا نع تاعوفدملا ةيسن تعفترا

 .ًاييرقت 5 يىلاوح ىلا ةيراجلا تاعوفدملا يلامجا

 تارداصلا ةيطغت ةبسن ضافخنا ىلا ىدا ام وهو

 /" ىلا 1981/87 ماع لالخ /57 نم تادراولل
 ِْق ةبسنلا هذه رمتست نا رظتندو . !١ ماع

 دوسب امل ارظن كلذو ةبيلاحلا ةنوآلا ىف روهدتلا

 تامازتلالا ةدايزلو ةهج نم ةيلودلا طفنلا قاويسا

 طاسقا دادسل يجراخلا ملاعلا هاجت ةيرصملا
 .اهيلع ةقحتسملا دئاوفلاو ضورقلا

 يددحالا قتلا لع ةباقرلا هاكحا
 روهدت ىلا اهريغو لماوعلا هذه لك تضفا دقو

 ام ىفحي الو ؛:ةرمتسم ةروصب يرصملا هينجلا ةميق
 يرصملا عمتجملا ديعص ىلع ءاوس راثآ نم كلذل
 .ةصاخ ةفصب يداصتقالا ديعصلا ىلع وا .لكك
 راعسالا تايوتسم عافترا يف راثآلا هذه مها لثمتتو

 ينعي ةلمعلا روهدت نال كلذو ,عمتجملا لخاد

 تناكا ءاوس) تادارولا ةفلكت عافترا ةطاسنيب

 ةلمعلاب اهتميق ةردقم (ةيرامثتسا وا ةيكالهتسا
 هذه راعسا ةدايز ىف سكعنا ام وهو .ةيرضملا
 اذه هثدحب ام فقوملا ةيوعص نم ديزي اممو .علسلا

 ةجيتن يلحملا رامثتسالا ةفلكت ىف ةدايز نم روهدتلا

 تادعملاو تالآلا تادارو ىلع أرطتس يتلا ةدايزلل

 ءفدعلا نم اديزم كلذ ةلصحم نوكتو .ةيجاتنالا

 باسح ىلع ةدودحملاو ةتباثلا لوخدلا باحصا ىلع

 الضف اذه .عمتجملا يف ةينراجلا لوكخدلا باحصا

 يف ةدايز نم ةيلحملا ةلمعلا رعس روهدت هتدحب امع

 يرصملا ةينجلاب اموقم يجراخلا نيدلا مجح

 راثآ ىفخت الو .هذه نويدلا ةمدخ ءابعا ِق ةدانزو

 .اهتاعوفدم ناريمو ةماعلا ةلودلا ةنزاوم ىلع كلذ

 نم 1٠/ نم رثكا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 مدختست يبنجالا دقنلا نم ةيلاحلا تالصحتملا

 ريغ تاعوفدملاو يجراخلا نيدلا ءبع داديسل

 علسلا داريتسا ليومتل /0 يلاوحو .ةروظنملا
 ةموكحلا تلواح عسصضولا اذه ءازاو .ةيئاذغلا

 قيرط نع ةلكشملا هذه نم دحلا ىلع لمعلا ةيرصملا
 كنبلا مايق اهمها ناك ةماه تاوطخ ةدع ذاختا

 ءاغلا اهنم تارارق ةدع رادصاب يرصملا يزكرملا

 كانه حبصيل ةدمتعملا كوندلا عمجم فرص رعس

 2,198" ويلوب نم ارابتعا كونبلل دحاو فرص رعس

 كندلا ٍِق ةفرغ هددحت يذلا ةوالعب رعسلا اذهو

 تارابتعالاو فورظلل اقفو نرم ساسا ىلع يزكرملا
 .ةيداصتقالا

 تالمعلل يدقنلا عادبالا ةلومع ءاغلا امهيناثو

 عادبا ىدل اهلصحت كونبلا تناك يتلا ةيبنجالا

 ضارتقالا رظح اهثلاثو .اهيدل ًادقن ةيينحا تالمع

 تالمعلاب عئادولا نامضب يرصملا هينجلاب

 ناك ام ءانثتساب .اهر وص فالتخا ىلع ةيبنجالا

 .ةنيعم ةيداريتسا تايلمعل اهنم ًاصصخم

 ةيدجم نوكت نل ًاعيمج لولحلا هذه نا كشالو

 .ةلماشلا ةرظنلا نود تايئ زجلا ىلع زكرت اهنال
 نييساسا نيقيرط ربع متي ةلكشملا هذه لح نال كلذو

 فرصلا ىلع ةباقرلاو لماشلا طيطختلا وه امهدحا

 قوسلا تايلآ ىلع دامتعالا امهيناثو .يبنجالا
 .يبنجالا دقنلل ةرح قوس ءاشنا ىلع لمعلاو

 يف نآلا ةدئاسلا ةيداصتقالا ةسايسلا راطا يفو
 ةلكشملا ناف (قوسلا ةسايس يا) يىرصملا عمتجملا

 حسوتت يكل بحبو . بلطو نضرع اهنا يف نبك
 يدؤت نا :ةلكشملا هذه لح يف ةيداصتقالا ةسابسلا

 ىف يرصملا هينجلا ىلع بلطلا نم ديزم قلخ ىلا
 يغيني يا .نآلا ثدحي امك ,سكعلا سمئلو .قوسلا

 ىلع بلطلا ليلقت ىلع ةيدقنلا ةسايسلا زكرت نا

 ماظن ءاغلإ ًاساسا بلطتي ام وهو ةيبذجالا تالمعلا
 تاليدعت ءارحاو ؛ةلمع ليوحت نودي» داريتسالا

 هتحئالو يبنجالا دقنلا نوناق يف ةيساساو ةيرهوج
 ةيرامثتسالا كونبلا ف رظنلا ةداعاو .:ةيذيفنتلا

 ةباقرلا ماكحا بلطتي ام وهو ةفلتخملا اهتسايسو
 لاجر بلاطي امك .سكعلا سيلو .يبنجالا دقنلا ىلع
 .داريتسالاو كونبلا ايفامو لامعالا

 يلايجلا حاتفلا دبع

 ؟86 ١541 راذآ 57١١-١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 0022252 ييكهشلهه يه ويكتتجمل عني ب بيتل ا -

 - طاش 0 ول اف” ل ال يللا د -- ع ده دوو - و وس ع

 ُْق ىرح يذلا .:كنواغطقنلل ةردصملا

 .يضاملا ريسميد / لوألا نوناك يف فينج |

 راعسالا ةهبخ ىلع اهفده ءاضعاألا لودلا ت تدك

 نا الإ ارالود ١8 لدعم ىلا ليمربلا نمث عفري

 ليشف دكؤتل تءاج ةيضاملا ةلبلقلا عيباسألا

 نا ليلدب .ةيلاحلا فورظلا يف لقالا ىلع .اهاعسم

 .ريخ آل ارالود نرش 40 نين وارد لازن ال رعسلا

 ةيطفتلا لودلا رست ال يتلا ةقيقحلا ذه لثمو

 عاضواألا ىلع اددحجم اهلالظي تقلا .امومع

 يبرعلا جيلخلا لود اهشيعت يتلا ةيداصتقالا
 ةيناكما هاجت اهيف نيلوؤسملا قلق تراثاو ؛ةيطفنلا
 دوكر ةلاح نم طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع ج ورخلا

 كلذ ىلا فضا .اهنم يناعت يتلا يداصتقالا طاشنلا
 ةقطنملا نادلب عم ةلماعتملا ةيعانضلا لودلا نا

 فوختت تذخا .ةيراجتلاو ةنلاملا اهتاسدسؤم امنسأل

 .روكذملا عقاولا رارمتسا نم ةيدجب
 اهعومجمب ترثأت يبرغلا جيلخلا ةقطنم نادلبف

 لجست اهلعج امم .ةيطفنلا قوسلا يف لدبتلا نم
 ديغص ىلع تاونس ةدع ذنم احضاو اعجارت

 امن نادلبلا كلتف :ةفلتخملا ةيداصتقالا ةطشنالا

 ةلودو تنوكلاو ةيدوعسلا ةيبرغلا ةكلمملا اهبف

 نيدو :ةقطنملا لود ىنغا يهو .ةدحتملا تارامالا

 تاونس رشع ةرتف لالخ تعتمت :حلاعلا َْق اهانغا

  ريبك لكشب ةيطفنلا تادئاعلا يف ةدايز نم ًابيرقت

 نادلبلا ةمظنمل ريخالا يرازولا رمتؤملا يف | 5

 يال زازآ ١1 ١3 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "1

 لا هيي ا اج ياما و. دهيم رسل ل يحس عا

 لأ لا يف دوفرلا

 ١ سها وهجر 2: بمب ب لد مه هس دلو و ع مول _ 1-1-1

 طفنلا راعسا عافترا دع د ةحش
 2-22 كر 23 ديو وع وع

 ىلع اهتدعاس  تانيعبسلا ةيادب يف عقوتم ريغو
 .ادج ةيلاع ةدمنت تالدغم قيقحت

 ةئادب نم ارابتعا عاضوالا بالقتال ةحيتنو

 نادلبلا تدهش ١9/8 ذنم ةصاخ .يلاحلا دقعلا
 ةدلاملا اهلبخادم ٍِق احضاو اراسحنا ةيجيلخلا

 صلقت يتلا .ةيطفنلا تارداصلا نم ًاساسا ةيتاتملا
 يملاعلا بلطلا ضافخنا ءارج نم اهتميقو اهمحح

 .طقنلا راعسا عجارت نمو :ةهج نم كبوا طفن ىلع
 .ىرخا ةهج نم .ةيضاملا ةنسلا ىف اميسال

 ةلجع ريس ىلع ةعرسب ريغتلا اذه سكعنا دقلو

 ىلا ةينعملا لودلا ترطضا دقف .لاملاو داصتقالا

 ذإ ةيلك هبش ةروصب ةيداصتقالا اهتاهجوت ةعجارم
 .نيدايملا ةيبلغا يف قافنالا صيلقتب تماق

 لدعم صيلقت ةديدعلا تاليدعتلا هوجو نيبو
 فقو اصوصخو .ةيمدخلاو ةيحاتنالا تارامثتسالا

 دقو ,؛ةريبكلا ةيعانصلا عيرابشملا نم ديدغلا

 صضيفختك ةفلتخم لاكشأب ريبادتلا هذه تمحرتت

 ديلا ةرجشه نم دحلاو .جراخلا نم داريتسالا خحح

 ىتحو .ةيبنجالاو اهنم ةيبرعلا ةيجراخلا ةلماعلا
 ةلامعلا مجح نم فيفختلل يلعفلا هجوتلا
 .ةقطنملا يف ةدحاوتملا

 كلت ددص يف هابتنالل تفلملا رمالا نا ريغ

 تالاخ رارمتسا نم : ا رخؤم ظحالب ام تالدنتلا

 ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلاف ةيلاملا تانراوملا يف زجعلا

 اهتنزاوم يف احضاو اددحم ارجع تلحس لاثملا لئنس

 رمالا كلذكو .رالود رايلم ١5 ب ردقي يراجلا ماعلل

 .رطق ةراماو تارامالا ةلودو نامع يف
 ةميق نا .رطق نع ةيمسرلا تامولعملا ريشت

 ةسنلا يف لصت نا ردقملا نم ناك ةنزاوملا يف زجعلا
 اينرقت لابر تارايلف 2 , 6 ىلا 19185 ١946 ةئلاملا

 بدكا انكي :(رالوت *ان0 ىاوح يوان لاضرلا)
 مل يثاهنلا زجعلا نا يزكرملا فرصملا ريراقت
 ودبي امك كلذ عجرمو .لاير رايلم ,١ زواجتب
 مل نإ 25١/: نع ديزي امب قافنالا مجح صيلقت
 ,لاير رايلم ١١94 ةروكذملا ةنسلا يف زواجتي

 .ةنزاوملا ةطخ بسح ًارايلم 15 ,5 ب ةنراقم
 ةنسلل ةنزاوملا رجع نا انه ةظحالملاب ريدجلاو

 يا :لاير تارايلم ه , ؛ل ب ردقي ةيلاحلا ةيلاملا
 ةيمها ىلع فوقولا نكميو .رالود رايلم ١.5 ةبارق
 نا رايتعالاب ذخا ام اذإ رطق ف ةحورطملا تابقعلا

 .ددحو طفنلا ىلع ًاييرقت ايلك دمتعي ّلظ اهداصتقا
 يف /56 ةيسنب لخدت ةيطفنلا تارداصلا نا ذإ

 .يلامجالا ينطولا لخدلا نيوكت
 نا ىلا نيدقارملا ضعب ريشن قيس اف ىلا ادانتساو

 نا ليلدب .ردقم وه امع ديزي دق ةنراوملا زجع
 رالود رايلم ١,85 ب طفنلا ليخادم ردقت ةينازيملا
 (14) هردق ليمرب رعس ىلع اهتاباسح يف ةدمتعم
 ىلع ارالود ١ أب ةئنف زواجتم ل يذلا تقولا ٍِق ارالود

 .كبوا قافتا ىلع رهشأ * يلاوح رورم نم مغرلا
 لودلا عضو عبتت نودو .قبس امع الضفو

 ناد اضيا ظحالي .ةدحاو ةدحاو ةيجيلخلا

 نادلبلا ضعب مايق :ديدجلا عضولا تاساكعنا
 تصلق ىتلا نامُع لاثم .اهتالمع ةميق ضيفختب

 ١9485 رياني / يناثلا نوناك رهش يف لايرلا ةميق

 ..رالودلاب ةنراقم ١ , ٠١ ةبسنب
 ةيجيلخلا لودلا ءوجل ةدمها كلذ لك نع لقب الو

 يف اهتنوك يتلا ةيلاملا اهتاطابتحا نم بحسلا ىلا
 نا تاساردلا ضغب ركذتو .ةيبطفتلا ةروفلا تاونس

 رالود رابلم ١١ , ىلاوح تبحس دق جيلخلا لود

 يضاملا ماعلا نم ىلوالا ةعستلا روهشلا لالخ

 .اهدحو ةيدوعسلل تارابلم 5," اهنم 65

 نا وه قيس ام ءوض ىف هتظحالم بحت امو

 ةينحلا! ةنضاوملا قلق نيف اه نذل ةروكذملا لئالدلا

 عضولا عم ملقأتلا لبسلا ىتشب لواحت يتلا
 فراصملاو تاموكحلا جعزت 2 ديدتلا

 ةيراجت دئاوف نم هدقفت امل ارظن ةيبرغلا تاكرشلاو
 .ةيلامو

 يف ةرداصلا ةيداصتقالا ريراقتلا تظحال دقل
 دوكرلا ةلاح رارقتسا نا ارخؤم ةيبرغلا ابوروا
 نبب تدا دق يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يداصتقالا
 ىلاو .ةلاكشا لكب داربتسالا صدلقت ىلا ةديدع روما

 لكشب امم .ةيفرصملا ضورقلا ىلع بتلطلا ضافخنا

 .ةيلبقتسمو ةئنا رئاسخ

 كرتتس يداضتقالا طاشنلا ٍدومح نا نآلا تياثلا

 يف ىرخا تاونسل ًايملاعو ًايبرعو ًايلحم هتامصب

 كلتو .تانيعستلا يف ةديدج ةيطفن ةرفق راظتنا

 ةيناكما ةلوهسب ميلستلا نكمي ال ةنهارم عبطلاب
 !! اهثودح

 يداصتقالا حسقلا

 36 - [ مالوم م11 نا نلت
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 ةطخلا ةدم ءاهتنا نم مغرلا ىلع

 نع ديزي ام ذنم ةيروس يف ةيسمحلا
 ةيداصتقالا تاطلسلا مقت مل .ماعلا
 ةيسمخلا ةطخلا رادصاب ةيروسلا
 19485 ةرتف يطغت يتلا ةسداسلا

1441 
 امك ؛دمعتملا رخأتلا اذه بيسو

 ةبلاملا بعاصملا .حضاو وه
 يناعت يتلا ةميسجلا ةيداصتقالاو

 ةينبلا للخ اميسال .ةيروس اهنم
 يراجتلا زجعلا مقافتو ةيجاتنالا
 تالمعلا نم دالبلا تادوجوم حشو
 .ةدعصلا

 ملكتي امنيح دايتنالل ريثملاو

 ةطخلا نالعا رثعت نع نولوؤسملا
 نم برسي ام وه .ةيسمخلا
 ةريبك تايمك بيرهت نع تامولعم
 جراخلا ىلا لاومالا سوؤر نم
 ٠٠١ تب ةنمسرلا طاسؤوالا اهردقت

 سانا ليمحت داري امناكو :ةريل رابلم

 ةمزالا نم طسق ةيلوؤسم نيلوهجم
 تاهحلا نيب نا املع .ةقئاخلا

 بيرهت نع ةيساسالا ةلوؤسملا
 .جراخلا ىلا ةيروسلا ةلمعلا

 رابكلا نيلوؤسملا نم ديدعلا
 لاجرو ءايرثا نم مهعم نيلماعنملاو
 .لامعا

 ناريا

 ليمري نويلم 5
 ىضاملا رهشلا ىف

 ةدملاعلا ةيطفنلا رداصملا تركذ

 زواجتي مل طفنلا نم ناريا جاننا نا
 رهش لالخ موي / ليمرب نويلم 4
 نع لقي ام ىا .ىضاملا ريانب / طابش
 ةمظنم ةيقافتا ىسح ناريا ةصح
 / ليمرب نويلم ١,255 يهو كبوا
 .موي

 جاتنالا غلب ةنراقملا ديعص ىلعو

 ماعلا نم لوالا رهشلا يف يناربآلا
 امك :ليمرب نويلم 5,5 يراجلا
 نيتنسلا نم ةقباس تارتف يف لصو
 ؟,ا/و ”,ه نيب ام ىلا نيتيضاملا

 .موي / ليمرب نويلم

 - [.قااخأل] نخل“ قاف“ -

 ماقرالا نم صلختسي نا نكميو
 دق ةيناردالا تارداصلا نا ةقياسلا

 يف ليمرب نويلم نود ام ىلا تردحنا

 مجح رابتعالاب ذخأ ام اذإ .مونلا

 نا ىقيبو .يلخادلا كالهتسالا

 لهشلاب تارداصلاو جاتنالا نادخلا

 .ةيناريالا ؛ ةيطقنتلا تاشنملاو ثنفانملا
 1 عمت 7+1 < هللا”

 ب
 ات دة ---2

 ةدشب عفنرت ةصروبلا ىمح
 ذنم ًاصوصخ .اسنرف دهشت

 طاشنلا عراست .يلاحلا ماعلا ةيادب

 ىلع (ةسيروتحلا) ,ةهسألا قوس
 عفترا دقف .ليثم هل قبيسي مل وحن
 ضعب يف غلبيل مهسالا لدابت لدعم

 .ًايموي كنرف يرايلم نم رثكا مايالا

 خمهسالا ضعب ةمدق تعفتراامك

 لالخ 6١0/ و 1١/ و ١"٠/ ةبسنب
 .عييباسا

 داحت نويلاملا ءاربخلا ظحالب

 بابسالا نيد نا ةرهاظلا دذه

 قوس ىمح فلخ فقن يتلا ةديدعلا

 تاسسؤم ضعب عيب ةيلمع مهسالا
 عاطقلا ىلا ةيداصتقالا ماعلا عاطقلا

 بذح امم .تاكرشو دارفا نم صاخلا

 يف حبرملا طاشنلا اذه ىلا نيريثكلا
 .يبسن يداصتقا رارقتسا لظ

 ىلا هيثي ءاربخلا ضعب نا ريغ

 قفارقت ال ذإ عضولا اذه ةروطح

 عم يعانصلا رامثتسالا تايلمع

 رطاخم حسري امم اهبلا راشملا ةكرحلا

 .ةعقوتم ريغ تاره لوصح
 2 تدع سصتلا

 5 ةكتللا تايالولا

 يراجنلا رجعلا
 راودرايلم ١١

 ةنراجتلا تايثئاصحالا تراشا

 ةدحتملا تايالولا ف ارخؤم ةرداصلا
 يراجتلا نازيملا يف زِجغلا نا
 لصو 5 يضاملا ماعلل يكريمالا

 .رالود رايلم ١54 ىلا

 ةرادإلا نا ةظحالملاب ريدجلاو

 ىلع تاونس ذندم نهارت ةيكريمالا

 .روكذملا زجعلا ةمدق ضيفخت

 دوهجلا لك مغر نكمتت مل اهنكلو

 ا

 افا

 ةلئافلا ءاطخالاو ..نويدلا
 نويد عوضوم نع ارخؤم ةيعوبسالا تاليمزلا ىدحا تبتك 05

 قفتت : هلوقي ةلاقملا بحاص لهتسا دقو :ةدبجراخلا ةيبرعلا لودلا

 ماعلا اذه غليتس ةيبرعلا تانويدملا نا ىلع ةيداصتقالا ريراقتلا | أ“
 سوؤر حش ةلكشمل زاتمم لح يجراخلا نيدلاو .رالود رايلم ١45 نم رثكا
 ىسئرلا لومملا هلعلو :ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا يف لاومالا
 هلاعلا ْق ةلود دحوت الو . ًايلاح ذفنتو تذفن يتلا ةيمدتلا عيراشم تاثمل

 كلذ ىلع لاثملاو . جراخلا نم ضارتقالا نود اهسفن ةيمنت تعاطتسا

 نم ضارتقالا ىلا يجولونكتلاو يعانصلا اهمدقت دوعي يتلا ليزاربلا
 .جراخلا

 لك ةيباجبا ىلع ءددنلا ْق ريبشاتلا نم ددال ,مالكلا اذه ةيشقانم ليق

 سمت يتلا ةيداصتقالا اباضقلا ةجلاعم ىلا فدهت يتلا ةداجلا تالواحملا

 ًارظن نويدلا ةلأسمك ةيويحلا عيضاوملا ضعب اميسال .يبرعلا عضولا
 2ةءارق ةرورش نم يقاوم يا يقعب ال كلذ نااوغ ,ةدئافو ةدمها نم كلذلامل

 ىلع اهتايط يف توتحا اذإ اصوصخ ,ةبع وضومو ةقدب اهنيب امو روطسلا

 نيدلا» نا الوا لوقلاف . هسفن نويدلا ضرم نع ةروطخ لقتال ةلتاق ءاطخا

 ريغ يم ميتعتلا نم ريثكلا ىلع يوطني ....زاتمم لح يجراخلا
 نوكمي امير .دلبلا اذهل امئالم وا ايرورض نوكي دق امف ٠ حيحصلا

 يكذتلا نم دبالو ؛هعاضوا وا هفورظ عم بسانتي الو .رخآ دلبل مئالم ريغو
 الو لكش ثلاثلا ملاعلا ىف ةيجراخلا نويدلا عوضوم ناي ناشلا اذه يف
 تدقع دقو .هرارضاو هدئاوفو هداعبا يف فلتخي مدتحم شاقن ةدام لازب
 ةراشالا نم اهنم ةدحاو لفغت مل .ةيملعلا تاودنلا تارشع ضرغلا اذهل
 .ةيجراحلا نويدلا ةدابز اهدلا دوقت دق ينلا جئاتنلا ةروطخ ىلا

 حاجن نع الثم ليزاربلا برضت نا اضيا كلذ نم ىهدالاو رطخالاو
 يداصتفقالا عضولا نا رمالا عقاوف ٠ .ةيمنتلا لحا نم نويدلا ةنرحت

 ينلا ةيجولوتكتلاو ةيعانصلا تاحاجنلا ةيمها تناك امهمو يليزاربلا

 ىذتحم الاثمو ًاميلس ًاعضو ةيئاهنلا ةلصحملا ىف ريتعي نا نكميال ءاهققح

 .ةيلخادو ةينحجراخ ة ةديدع بايسال

 ةسادس نا نييداصتقالا نم ديدعلا قفتي يجراخلا ديعصلا ىلعف

 ىبرغلاو يكريمالا داصتقالا ةلجعب داصتقالا طبر ىلا تداق دق نويدلا

 ءافدالا نع ليزارنلا زجع امو ؛ ,تازازتهالاو تابلقتلل ةنيهر هتلعجو ًامومع

 .كلذ نع ةروص ىوس اهيشسناد هاجت ارخؤم اهتامازتلاب

 ظحالي نا نكمي .ءىرخا ةهج نم (يليزاربلا) يلخادلا ىوتسملا ىلعو
 ةريطخ للخ تالاح قلخ ىلا تدا ضارتقالا ةساسس نا ىوصق ةلوهسيو

 نم ةعساو تاعاطق راقفا ىلا تداق املثم ةفلنخملا داصتقالا تاعاطق لخحاد

 .ريدصقلا ندم اهب قيضت ينلا بعشلا

 لودلا ضعب اهنم يناعت ينلا لكاشملا ماما ةهردل ولو انفقوت ام اذاو

 تاسسسؤملا نم ةيجراخلا طوغضلاك .اهنويد مظاعت ةجدتن ةيبرعلا

 احضاو تابل اهشيعت يتلا يعامتجالا راجفنالا تالاحو :ةدملاعلا ةيدقنلا

 لاوحالا ىتشب بلطتتو ةريطخو ةدقعم ةلكشم جراحلا نم ضارتقالا نا

 .ءودهو ةينالقعب لوانتتو جلاعت نا
 يىداصتقالا مسقلا
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 ًاصيلقت زجعلا صيلقت نم .رالودلا

 نا نأشلا اذه ىف ركذي اممو

 يكريمالا يراجتلا زجعلا عوضوم
 ةقلاعلا لئاسملا نم ةدحاو لكشب

 تاقالعلا ضرتعت يتلا ةدقعملاو

 ١ؤملا/ رازاآ ١١-١15 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ,ةيعانصلا نادلبلا نيب ةيداصتقالا

 ىتلا ةيساسالا طاقنلا نيب ناك دقو

 نادلبلا ةيلام ءارزو عامتجا اهلوانت
 يف ىرجح يذلا ةتسلا ةيعانصلا
 ةمصافعلا يف ىضاملا رهسشستلا
 .ةيسنرفلا
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 بيلا 0 روك

 ا. 2 #5 . "تضل بت د حي ا وري ووو ع ج4 ووو تعا

 نيقوعملا نم مهل لئامم ددع حبصيو موي لك الفط ٠ يبرعلا نطولا يف ترعب
 كال قيم توغل دال وي مر هو وير لل ل خ2 كرم ب عين

 .يزلا عوج زع نابخلا لفطا ف نع يذل وبلا
 .. ينا اطيربلا جانلل فحتم لا روسدنو قود رصف هلامن ندنل يف برعلا ءايرثالا دحا لؤح

 دب وييتوي جسم يو ج١1 حب يع فكما دلع ب دع ينو وي جيجا ا تبا روت يكل تروم

 ا

 خه ؛قيقحتلا اذه ناونع ْق مهركذ درن نينذلا

 بدياتا ُِق نودلوب ندذلا كتلوا اعطق اوسنل

 ةخرص مث ًانينج مث ةقلع مث ةفطن ؛ .ةيبطلا تاردتخملا

 نيذلا ءالؤه اوسيل مهنا ءلجا .ىلوألا ةايحلا
 ةيجاجرلا تانضاحلا يف تاهمالاو ءابآلا مهبجني

 ,رخآ زارط نم لافطا مه لب ؛ةيعانطصالا ماحرالاو
 تالباقلا يدبا ىلع اوجرخو مهتاهما ماحرا يف اوشاع
 كنضلا تاعمتجم يف تانوذاملا ريغو تانوزاملا

 اتويب اودجي مل املو .قالمالاو زوعلاو رقفلاو
 طاطملاو ورفلا نم مهرظتنت ًاباعلاو ءاهيلا نونكسي
 يف .ىرخا بعالم ىلا اوبهذ لاتسيركلاو فرخلا نمو
 .ةقلغملا ةقيضلا ةقزالاو .ةنسآلا يراجملا هايم
 ثيح ىلا اويهذ .ىصخلاو لمامدلاو ديدحلا أدصو
 حرجت ةروسكم ةنينقو .تايافنلا ف ةنفع ةمقل
 نوباصلا معط ىلع فرعتت مل يتلا مهعباصا
 .فاحلاو لئاسلا

 ةنيم دلو مالحالا
 .عمتجملا عاق يف ةيمرم بيبانا يف نوشيعي لافطا

 مهل اجلم تراصف .اهعفن لطب ةرذق بيبانا
 ضمغت نا لبق ةتيم دلون يتلا مهمالحاو مهتلوفطلو
 لبق نم بيبانالا تناك .مونلا نم ةنس ىلع مهنوفج
 نيحو ةليقثلاو ةفيفخلا هايملا وا طفنلا كلاسمل ًانطوم
 فارطا يف ةغراف اهونكر ةثيدح بيبانأب اهولدبتسا
 اهب نطوتساف براقعلاو لمنلاو دارجلا ثيح ندملا
 .ًارحو ًادرب هيقيو هيلا يوأي .هل نطو ال نم

 مهتانطوتسم اولّوح ءالؤه ةرذقلا بيبانالا لافطا
 .ضرعلاب ال لوطلاب اهيف نوماني تويب ىلا ةديدجلا
 ساسعنلا مهيلغي نيح ضعب وف نوسدكتيو
 مهقادحا نم جرخت نيح اما .انادحوو تافارز

 فتئئاثالا لافطا ناف نتعلم كيتري ل يكل كب

 ل

 ؛ة ملام رازآ ١١”  ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 ل يتلا ةطيسنلا قوف نورشتني مناف وتلا ةكئالف

 دهل حسيت
 دردّرت الف نواشنيو .مهتانجو دروتت الف نودلوي

 فرغتت نلو :ناييورلاب ءاسحلا معط مقرجانح
 رطمتلو .نيكسلاب ةقعلملا ةقطقط ىلع مهعباصا
 مهبشب ءاطغ الف اهنكسو اهمويغ نم ءاشت ام ءامسلا

 نم سمشلا ةعشا برتقتلو .ةدوربلا تاعسلو للبلا

 دليلا |. امان مخإ'[' ننلكاتا# خاكخفاتلاك -
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 ,ةيئابرهك تاحورم الف .تبرتقا امهم :مهسوؤر
 نوتركلا نم عطق مهيفكتو .ةيفقس وا ةيدومع
 .ةييئكلا مههوجو ماما ءاوهلا اهب نوكرحي

 ىلا ةيلودلا تامظنملا ريراقت ريشت ؟ ءالؤه مه نم

 .ماعط الو ىوأم الب ةيضرالا ةركلا ناكس عبر نا
 بهذيلو .ءاذغ الو نكس الب ةعيرا لك نم دحاو
 ًاماعط ,تاطيحملاو راحبلا ميحج ىلا يكريمالا حمقلا
 لماعم تالجع ْرُدتلو ,.سنالا ناتيحو نجلا كمسل
 عانص خبطيلو .توملا لاكشا لكل ةجتنم حيلستلا
 اولحب ام ةفصاعلاو ةئداهلا رانلا دقاوم ىلع لتقلا

 .اوخبطي نا مهل

 روكي لد سوح
 ىعوج .دئاوم الب ءارقف .ةباتك الب نويما مهنا

 نم دجت كنئاف اذه عمو .دوقن الب بويج .نوطي الب
 نعو ءيبوروالا يداصتقالا لماكتلا نع كثدحي
 تايطارقميدلا ميق نعو .يكريمالا رالودلا ةدطيش
 الو ايندلا بلقي نم ًاضيا دجتو لب .ةيبوروالا
 نطاوم افق ىلع تطبه يناملأ يطرش اصع نال اهدعقي
 ,نوقرشتسملاو نوبرغتسملا انثدحيلو .ام
 نونسملاتملاو .نوكرماأتملاو نوسدرفتملاو
 ,ةيهارلا برغلا ةراضح نع ,نوئنيلطتملاو
 ,ةدرابلا ةعجلا يهاقم نم تانايبلا انل اوغيصيلو
 يوغللا نماضتلا يف مهتامدخ عيمجلا ىلع نيضراع
 .ةنحاطلا بوعشلا نادلب نم ةنوحطملا بوعشلا عم

 ىلع اسنرف يف ميقم يرئازج نطاوم رثع رهشا لبق
 مل لفط ةمث هيف .ءاقرزلا ةمامقلا سايكأ نم سيك
 فالآ كانهو .ىفشتسم برقا ىلا هب عرهف ءدعب تمي
 لثم لافطالا فالآو .دحا اهفشتكد مل .هلثم سايكالا
 يفو ةينيتاللا اكريماو ايقيرفاو ايسآ يف ءلفطلا اذه
 ةداس نودع دعب مهيلع عقت نل اهسفن ابوروا
 بدوي زعم قرشلا ف ىربكلا ةمكاحلا توبدنلا

 ةمثو .يملاعلا يعمتجملا بيكرتلا يف ريبك للخ ةمث
 ةدايز الا اهمهي ال لاومالا سوؤر يف مكحتت ةوق
 ةمثو :هتنونيكو هميقو ناسنالا باسح ىلع اهليماسر
 ذيبنلا ينانقبو لاتسيركلاب الا ركفي ال نم ًاضيا
 نايتسيرك ءايزاو .هناوخاو ميسكم معاطمو .ةقتعملا
 رتسب ام ىلا ءارقلا فطاعم نم .هئانباو رويد
 . تاراوعلا

 ' ةخرملا هذبل بيجحتسي نم
 اذكه .ةيلودلا نيدرشملا ةنسس يه ١9817 ةنس

 ةركلا قافا ىف ةيودم ةخرص وكسنوبلا اهتنلعا

 ناك اذا .ةخرصلا هذهل بيجتسيس نمف ؛ةيضرالا
 مهالتو ةمظنملا نم مهعيراشم اويحس دق ناكريمالا

 امك رارجلا ىلع لبحلاو نويدنلوهلاو نويناطيربلا
 .انؤابآ لوقي

 هلهاجتب وا هلهجب ٠ ةيضرالا ةركا نرهام فرط يف

 مهنكلو ؛نويرقالا مه نيذلا كثلوا ىتح ؛نوريثكلا
 فرطلا اذه ف . ماع يووجي كو (ونسيل
 ءاريص : ءاميسالا ةددعتم تاميخم ةمث ضرالا نم

 .ةيم ةيملا .ةولحلا نيع .ةيديشرلا .ةنجاربلا جرب
 ,نودرشملا نوينيطسلفلا هفلأ امم اهاوسو اليتاش

 ةمث تاميخملا هذه يف .,ملحلا  نطولا نع ًاضوَع

 ًادمكو ًاعوج نوتومي ,نوبرشي الو نولكأي ال لافطا
 .مهنوطب يف اهاصاصر قدانبلا خفنت نا لبق

 ةتبملا لكا مهل اوّلحي نا نيدلا لاجر نم نويبلطيو
 لب ؛مطحم روس نم ةطقاسلاو ةحوطنملاو ةقودخملاو
 ةسدكتملا ثثجلا موحل لكا مهل اوّلحي نا نويلطيو
 .تابتعلا ىلعو تاقرطلا يف

 نومسي نيذلا كئلوا فيسنويلا لاجر لوقي اذام
 يف ؛ ةايحلا يف ةلوفطلا قوقح نع نيعفادملاب مهسفنا
 حورلا راصضح .رملا ينيطسلفلا راصحلا اذه
 هنا بابضلا ةمصاع يف يبرع يرث نلعي .دسجلاو
 روسدنو ةقودو قود هيف ماقا يذلا رصقلا ىرتشا
 اذه تايركذ ةفاك مضي فحتم ىلا هليوحت ةيغب
 ةروص فحتملا ردصتتسو ,ةقودلا هذهو قودلا

 يف يرام ةكلملاو سماخلا جروج كلملا نم لكل ةريبك
 : لوقت رادجلا ىلع ةقلعم ةقينو عم .جيوننلا يَ
 ةقيدثو نماثلا دراودا كلملا عقو بتكملا اذه ىلع»

 هويلا حابص ٠١,١ ةعاسلا يف شرعلا نع هلزانت
 .015375 ماع لوالا نوناك ٠
 مود لك ىف وتب هنا ىلا ف فيسنوبلا تاءاصحا ريشت

 ١ زهاني ام يا ,لفط 7٠٠١ يبرعلا نطولا يف
 نم ابيرقت مهل لثئامم ددع حيصيو ,ةعاسلا يف ًالفط

 اوغليب مل لافطالا ءالؤه بلغأو» :موي لك .نيقوعملا

 ةراشتسا نم اونكمتب ملو .رمعلا نم ةسماخلا دعب
 ف رجحتت .اهل ىدم ال ةلوفط اهنا .. .فوبظ. ىأ

 نم كاكف ال ًاشوعن حبصت ىتح ةيرشبلا ةركاذلا

 .عمدلا بارت يف اهتفد

 يف ةحيذملا روص تلاز ام اليتاشو اربص لافطا

 ال لافطا ,ةخسولا مهتاداسو تحتو .مهنويع
 اممو ءاوأر ام لوه نم ليوعلا ىوس نوفرعي
 .لبقتسملا لاجر .دغلا ةطراخ ريشت .مهنكلو ,نوريس

 مساج لصيف
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 ظ ةيفألا سيدال كلذ يحن
 يف اريسك ًايئاور نيس ابتاك ركني دنا ال

 كلذ دعب هيلع لابمتل. .اهاوس نم رثكا نيساي . 3 '؛

 ىلع برعلا ءارقلاو داقتلا ؛نم تاجيعالاو ءاثثلا تايلك 1

 0 فرْع يتلا ةياورلا هذه .(ةفحلا

 : نا.ريغ .ةيبرعلا ةغللاب ةعوبطم اهوأر نيح .ءاوس دح

 . ةغللا حطاني نحل نيك زرنا زدغأ قراحيم ؛ نيساي تناك

 : ةغللا هذه نأكو . ةيسنرف تايلك رطقت يتلا هيديب اهربق اهل 1 ٠

 م ةفرلا يذ الو دبعلا نب ةفرظ الو سيقلا ءىرما بحتنت ملا 1

 | بيطلا نبا الو درب نب راشب الو

 اذا 0ةيسكرفلا ةعالاب رتخنل نا. ئيماي يداك قحا نم

 . رايعتسالا هيلع اهضرف ةغل ابنأب اناميا.عرخفلا) اذه.ناك
 هل هتضهانمل تاونس ةدع نحتسو هبابش يف هب راح يذلا

 ' :رخا ادعب نآلا ذخأي اينا..ءانه نيساي بتاك رخف نكلو
 ْ ىلا فرصئيو .هنع فرصني اك“ ؛ الوا هيضام ىلا فرصني

 ' ريتلوف ةغلف .اهنع فرصتي امك ,.ةيب رعلا ةغللا' ىضام

 6 نايبالا نكلو .دكلِش نود ةميظع ةغل .رلدوبو وبمارو

 . . ,اهردق نم طخن ناو ءانتغل ةميق ردبخ نا ىنعي ال ؛ابع

 "' ءاملعو ةراضح تبحلا .ىرخا تاغل ناك اناش يهف

 فيكف , نيئانفو :نييئاورو ءارعشو نييوحنو نيخرؤمو .
 ؟ اهل رتق.رفاح هات نيا .نيساي بتاك لعجي :نذا '

 .ةؤجتتم .اليوط هبعش اوذهطضا نيذلا نويسنرفلا
 هل انئيتهف ..تادآلل ىرتكلا ةينطولا ةزئاجلا ارخؤم

 نا هيلع انقح نم نكلو . مهتغل يف عزابلا وهو هنزل

 ذنم هب رهج يذلا ةيبرغلا ةغللا.يف هيأر ةميق نع هل

 . :هترشن هل ديدج لاقم يف ارخؤم هب رهجلا ديعيل : تاونس :

 , رياثي 4 ددع يف ةيسنرفلا «روتافرسبا ليفونتلاب ةلحب

 اهليئا فيضيل . ذة رخال ٍْ ديض (ةيبعشلا تافغللا)

 نأكو نير رحم لماغ اهمال :ةينوفوكنارفلا عبمو ٠ . ىحصفلا |

 وه .داضفلا'ةغل ىلع لماحتلا اذه

 ةغللا ترخخ نأكو لب ,؛ يرغلا ناسلل ةديس ةجرادلا

 5 يماعلاو حيضفلا ؛ نيب برخ يه |مئا ةنلعملاو ةيفخملا

 ا .لاخ.ةيا ىلع نييسئرفلا رشي يأز .هئا

 انه ةيأر إل ,.يبرعلا هرضاجو هيزام يف تمحو فلؤم

 0 خرادلابو تاجهللاب' دلي اخذ ةكشنراقلا

 ل ةيسنرلا ةغللا ىلع ةظفاحلا تارارقب عمسي مل هنأكو
 عا تاغل ف هتاذ رمآلا ثدحمو .ارخؤم' تردص

 يتلا :ةيسورلا ةغللا اهرخاو ها

 ؛اهتمالس ىلع ةظفاحملاب '

 . يام ةيدئرفلا كل ةغللا : 1 ذادتح كلام ة عرض .نيساي

 تارارق انضيا ارخؤم تردبص

 اج لصف:

 ش ل دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ك4

 .بتاك تود .اعم .دذرشلو: :

 ...٠ لعجيس ذنبا اوه

 ةيفاقث قاروا

 جااشلا فيلا د
 ينادوسلا ىئاورلا 5 حلاص بتيكلا

 4 ةباتك نم ءاهتنالا دءاستب فو رعملا

 اهأدب يتلا ؛(ةأاش ردتنا ةياور نم ثلاثلا

 . ةديدع تاونس لبق

 (لامشلا ىلا ةرحشا مسوم) بحاض

 ءزجلا اذه ناونع ىلع دعب رقتسي مل

 لمعلا ؛ ,اههرخا ناك ناءزج هقبس ىذلا

 . (| تروق رق |! ناونع لم يذلا

 ةيثالث لمشكت ءزملا اذه لامتكا عم
 ةايحلا دصرت ىتلا حلاصلا كلا

 ةفاق ةتادووملا ف ةنيفامتألا

 كليإؤرإ زنكي
 يراه يكريم الا دقانلا نم ميدقتب

 يقف تاظحالم) ناونع تغغ باتك

 , «ةيئاورلا ةلايعا ىلع

 زر رسب ا نم باككلا اذه بحاص

 .هتاياؤرو زنكيد لامعأب نيصصختملا

 ىلا ادئتسم ةيدقنلا هتيؤر انه مدقي وهو
 يتلا هتاياور ىلع هسفن زنكيد تاظحالم

 يطعي امن .اهقيثوتو اهعمجب نوتس 1
 ىلع فرعتلل ةنيمث ةصرف ءيراقلل
 زئكيد تايصخشل ةصاخلا تاحجلاعملا

 تنازل انت راح طق تك قفز

 ابذج شرف يرالا ةناح
 ةعاق يف ًارخؤم مظتنا 0 طظفاح

 بقل لمحي يذلا نانفلا اذه نم ةعومجم

 , «ةنيدملا ماسر

 يذلا ليجلا كلذ لثم يبوردلا
 يليكشتلا نفلا ملاعل ىل والا ةنبللا عضو

 اذه هضرعم يتأيو .يقارعلا رطقلا يف
 . ناديملا اذه ىف هدوهجل اجيوتت

 يلفروالا ةعاق يف ميقا ضرعم رخا
 تضرعو نيدفارلا يداو راثا نع ناك

 يف ىقلو ةيراثا زوتكو تدك هيف

 ]هلا يضدمف 2
 لقت ال رايخلا يحبص صاصقلا ةايح
 تاذ .ةيناسنالا ةصصق نع ةيمغا

 ءولتمت يهف .رسأآلا ينناسنالا عباطلا

 ىللع ةردقلاو .رارصألاو دومصلا ميقب

 فورظلا 31 تي .ءاطعلاو 3

 "1 ىف دولوملا .رايخلا يحبص .

 لمافتارب و صرعت 1 3

 ءاماع ١4 ءابصلا نس يف وهو

 مضربو : . هتايح لاوط شارسفلا ىلع

 نم ىتح هنكمي مل يذلا دفلقلا اذه

 ركل . عاطتسا هقنع كيرحت

 ةيزيلكنالا نع ةمحرْلا ديجي نا .ةميزشا

 - ريام روتكفيل :ةئيفسلا ةكرعم) مدت

 كنارفل (ةريصقلا ةبقلا نم تاراتخم»

 «:ايفليداليف ةضفا هيحرسم نوتكوتس

 (ةيئان يه مك سمشلا» - يف وام اينابقت

 «فوقعملا تفيسلاو) وست ريودل
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 ةيصصتقلا تاعومحملا نم .(دويقلا

 و (ءادوسلا ةعقبلا» رايحلا اهبتك ىتلا

 نويعلا» و (مالسلا ضراالا ىلع»

 مستنو .«(كضرع رثسي» و «قرزلا

 ةيعقاولا نم قفالخ عونب هصيصاقا

 .ناسنالا ىري ناك هنا كلذ .ةلكافتملا

 ال ةداراو ,.ةيحور ةوق .وه ناك امك
 . ليحتسملا فرعت

 لافطالا ةفاده نه ةيدرف ذؤن

 .راذا رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف
 لوا ةرهاقلا يف أدبت يراحلا .سرام

 ةفاحصو تاللجم نع ةيب رع ةيفاقث ةودن
 . يبرعلا نطولا يف لافطالا

 سلجملا نم ةوعدب ماقت ةودجلا

 تهحو دقو رصف ف ةفاقثلل ىلعالا

 ريرحخ ءاسؤر نم ددع ىلا تاوعدلا

 نوؤؤشب ةينعملا ةيبرعلا تاعويطملا

 0 ةثالث ةدمل رمتست فوسو 0

 اقث يف اثوحب اهالخ نورمتؤملا شق
 يانلاو يملعلا هيجوتلاو 0

 عؤرشم ميدقت عم «برعلا لافطالل

 عيمجل ةدحوم ةلجي لوا قاتل

 . برعلا لافطالا

 ديد هذغ “يف رفلا» ةلهف

 يبرعلا ةلمج نم 814٠ ددعلا ردص

 بناج ىلا مض دقو ءارخؤم .ةيتيوكلا
 تيبلا قحلمو ةلجملا ىف ةتباثلا باوبالا
 ةيفاقثلا تالاقملا نم اددعو نيرتعلا

 نم ددع ىلا ةفاضالاب ةيبدالاو ةيملعلاو
 . تاعالطتسالاو دئاصقلاو صصتقلا

 4 (يبرعلا» تاعوضوم نيوانع نم

 نويزفلتلا يف ةيبرعلا ةيصخشلا

 ةهزا «نيسا# هلاع .# نيريمألا

- 
 منسم وو

1 1 12000 
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 (يبرعلا» ةلحم فالغ

 -ةالدلا1 نحعما# هاوس - 41

 نيمأل ةوقلا مادختساو سيوسلا

 ريمس .د ثولتو طفنو حلم .يديوه
 ةصق باهولادبع يدج ؛ناوضر
 دئادشلا تاكحضم .ضايف ناويلسل
 ةيقارعلا ةأرملا . ٍليجعلا م ةهبلادمع ف

 برحلاو ملسلا يف ة "0 لزغت

 نع الضف يجان هط ءافول عالطتسا

 . ىرخا ةديدع تاعوضوم

 دحاؤلا لصفلا تابح رض

 ناولع لمحي ديدج باتك
 ردص (دحاولا لصفلا تايحرسم)

 ةفاقثلا» ةلجج تاروشنم نع ارخؤم

 ةرشع ىدحا نمضتيو دادغبب «ةيبنجالا

 . نييملاعلا باتكلا نم ةعومجمل ةيحرسم
 : تايحرسملا هذه نم

 ةمجرت . غوبدنرتس فيلأت . ىوقالا -

 ٍنادوسلا ىسوم
 . تازيب سم فلكي دحالا موي 35

 مظاك ةمجرت .اينورواليف رييفاخ فيلأت

 نيدلادعس

 ليث قيلأت ..يبظلا بيبطلا د

 ينسحلا دعس ةمجرت . نومياس
 ةمجرت .ابوب يميف فيلأت .ةبعللا -

 يوك ننس ديؤم
 .نيروك نوج فيلأت .دونج

 نيسح رصان فيطل ةمجرت
 نترام فيلأت ..:ةفجافملا ةدوعلا

 ىميلدلا ةيفطل ةمحرت .وزوا
 فيلأت .نطقلاب ةئيلم ةبرع 70 -

 نيدلادعس مظاك ةمحرت .زمايلو ىسنت

 راه قرغشل لادم
 :اضقلا ماها

 نانطا ةيناث نزي رمرملا نم لاثمت
 يرنه ياطيربلا: 2 هعضو ميهنمفو

 .ندنلب كوور ءلاو نفيتس تناس ةسينك

 ةينفلا طاسوالا يف اريبك ًالدج نآلا ريثي
 نأب انآ ةمث نال ةيناطيرلا ةيدقنلاو

 هبشا وهف ًادبا ناكملا مئالي ال لاثمتلا
 ! نيل نم ةفلات ةعطقب نوككي ام

 اهم رظئتس ةيضقلا هذه تالعافت

 نال .ًابيرق ةيناطيربلا مكاحملا ىدحا
 و ا كاب

 2 ادحكحل روم 10 يذل

 "| طا

 هتاتوحنمب افو رعم ناك روم يرئه

 000 بتيلاسألا 000 يتلا

 نأف لاثمتلا ةيضق ف يئاضقلا مكحلا

 عضو ىلع نآلا لمعت ةديدع اطاسوا
 دحاو ماع رورم ةبسانمل يلافتحا جمانرب

 با رهش يف روم يىرنه ليحر ىلع
 . مداقلا

 «ينوباخ» هده سالفألا
 0 هيكربمأالا «مياتلا» ةلحي 2-0

 نا (لامعالاو لاملا تاظحالم)» باب

 ىتلا ةينويهصلا ةيئانيسلا «نوناك» 3

 ميحانم نايئويهصلا ناحتنملا اهكلتمي

 ةددهم سبولج مارويو نالوج
 ماعل ةكرشلا جاتنا جمانرب ناو سالفالاب

 .ةئاملاب 58 ةبسنب ضفخ دق 1/

 يف اهسالف نالعا كشو ىلع تناك ابغاو

 تسسسسي ىضاملا لوالا نوناك .٠ رمسيد

 ىلا كالضو يتلا كونبلل نويدلا دئاوف

 .رالود نويلم ٠

 ديت جرخملا ماقا ىرصخا ةهج نم
 دض دويلوه يف ةيضق لوا فيشتوك

 لمعلل هعم تدقاعت ىتلا نوناك .ةكرش

 ةعبرا نع لقي ال غلبمب تاونس ثالثل

 ابترم نمضتي رالود فلأ 500 و ٍنييالم

 ةفاضالاب رالود فلأ ١7٠8 هردق ايرهش

 . مليف لك داريا نم اهيلع قفتي ةبسن ىلا
 ةكرشلا تخسف مليف لوا أدبي نا لبقو

 تاضيوعتب فيشتوك بلاطيو .دقعلا
 فلأ ةئامو نيئويلم ىلا اهعومجم لصي
 ! رالود

 بادكلا صرفه تاؤان نه هتك
 ىتلا تاودنلل ةلماكلا صوصنلا

 ةرهاقلا ضرعم مايا لالخ تدقعنا
 ةرهاقلا يف ررقت باتكلل يلودلا

 قئوت .تابيتك يف اهرودص
 ّق تيظفا ىلا :تحاسألا رواحملا

 نع ةوذن : ىه تالخلا تاودنلا

 نع ةودنو .رصم 1 بدالا لبقتسم

 لبقتسم نع ةودنو .نونفلا لبقتسم

 . مولعلا

 نم ددع اهيف كراش تاودنلا هذه

 لكيه لدمحا : مهنم ءايدالاو تانقكلا

 سيول . د .يرصملا ةفاقثلا دو

 رداقلادبع . سنوي ديمحلادبع .ضوع
 .ربج حودمم . مصاع تقدم .طقلا
 . مهريغو ىسرم لماك دما

 .هتاذ ناديملا ىف ردصيس رخآ باتك

 ضرعملا ين تيقلا يتلا دئاصقلا نمضتي
 دومحم .ةشير وبا رمع : نم لكل يهو
 ابصلا داعس .ينابق رازن ءسشيورد
 ةفاضالاب دومحم رديح .يرديحلا دنلب
 . نييرصملا ءارعشلا دئاصق ىلا
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 ىلع ىطخلا ثحي دمحم أدب [ 7
 هيمدق عقول ناكو .فيصرلا ملف

 ةنيدملا ءوده : ةوق ُهدأَر توص

 ىطخ تناك اهنا الا . ليللا ةشحوو

 ملو هسفئب اهبحاص ةقث نع ربعت ةتباث

 ةهرب ؛دمحم» فقوت ىوس اهعطقي نكي
 الاشو انيمي وا فلخلا ىلا تفتليل
 نع ديعب هئاو هعبتي دحا ال نأب دكأتيل

 لا ف هتملا اهئالمعو ةطلسلا نويع

 .ناكم لك

 2 قشمف هذهأ تمم كنا

 نطو اح اذهأ 5 اهيف تببشو اهفرعا

 يتلا ةئيدملا يه هذهأ !© 3 6

 . , ةشحوم تحبصا م , مانتال

 اهرحش مالظلا لح نا ذئمف ران

 نع اودعتبيل مهتويب يف 5 اهلها
 كلت ءاضق اونمضي يكلو لاقلاو ليقلا

 نمالا لاجر نعاديعب ةليلا
 . ماظنلا مالزاو تارياخملاو

 ؛ رخآ روعش همعيف وه اما
 سفنلاب ةقثلاو لمالاب ءيلتمي هنا .اعيح

 ررق امدنع رمعلا ةصرف هل تحنس دقف
 ىلا . . كانه ىلا ارس هثعبي نا بزل

 ىلا . .هتداراو هردق دحملا عنصي ثيح

 لع نوققحم نيذلا نيدماصلا هقافر

 ؛ ذنب رازآ ١11 -:9 ندعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا- 5 ١

 قرولا ىلع هأرق ام لك قلحع ديم
 دب 001 دسم يل كافر هو قل

 ثادحالا ضكارتت دادغب ُْق .ةرغضص

 ىلع هوربجيو نمزلا قنع قافرلا يوليو
 ًارابكاو مب ًاباجعا فقوتلا

 هيف ف لقتت كانه ارهش ىضف
 لكو فأر يذلا لكو قارعلا ءاجرا

 اقلعث ةنارَو هل اع همأو عمس يذلا

 ةقث هحنم كلذ قوفو .هبزحب انامياو
 : اي ًاعفد هاطعاو ةيلاع سفنلاب

 انه ثدحي نا نكمي كانه ثدحي ام نا

 ىلع الو. ءاضقلا بجي ..نكلو
 نأ بقها رع نا بجي .دالجحملا

 لتاقنل انسفنا مظنن نا بجي ..روشن

 . كانه مه اولعف امك ديج لكشب
 ىهتنا دف رامغلا نا ىلا هةيتنب ةأحفو

 ىلا رخآلا عراشلا ذخأي نا هيلع ناو
 دحاو يفف رودلا بسحي كانهو نيميلا

 مهثدحي يكل قافرلا ضعبب يقتليس ابنم

 لاس وسلا هليوم هذه هتبرجت نع
 له ٠ اديس اذان نات هسفن دمت
 ثدحتي ما بزخلا ءائب نع لوا مهثدحي

 لايعلا نيناوق وا ميمأتلاك تازجنملا نع
 ١ اهلا انتحالا نامضلا وا

 0 ؛ 1 ثيدحلاب أدبي
 ةيسداق اهيمسي نأ بي يتلا ةيئناثلا

 رمأ يذلا لجرلا اذه مسأب انميت مادص
 ريغو قارعلا يف سائلا لوقعو بولق
 يف بزحلا ءانب داعا يذلاو قارعلا
 يىدايا هيلا تدتما نا دعب قارعلا

 انعط هيف نعمت رجانخلا لكب ءادعالا

 1 2 نسل نم قاف يدلاو اهيرو
 : هلضفب نحن اهو

 0 فنع لكب عرقت ةيسداقلا

 ا نع ةواشغلا عفرتلو ةمالا هذه

 هذهف اوظقيتسا مهيف حيت ا. . اهئانبا

 0 اذه اوبل د ا

 يحل نش كل بل يسال

 سرخ قعوااظدما ىف نيمولطما لك ربت
 . انلاطبا نم راوثلا لك

 دكأتيل هلوح نم تفلتي نا سني مو

 ةفاشرب قلزنا امدنع هعبتي ملادحا نا نم

 .راظنالا نع ىراوتو رودلا دحا يف
 رمملا ةملظ يف تاظحلل انكاس ىقبو

 ام ىلع ءىش لك نا نم دكأت اذإ ىتح
 ةصاخ ةقيرطب ىلخادلا بابلا عرق ماري
 ابحرم ديعس هقيفر هل هحتفف اهيلع قفتم

 اليبقت هعبشي ناضحالا يف هذخاو

 دمحم أدبو ,نورخآلا لعف كلذك
 للا هايد توصب ثدحتي

 هذأبب ىهتنا ىتح ىرخا أدبو ةرات عفتري
 هب لش نسا نا يفافر اي . تايلكلا

 دونجا. . قارعلا يف انقافرل نحن اهمدقن

 اوعفر نيذلا لاظيالل ..ةيسداقلا

 لمعنو لمعت نأ يه . :انا انهي

 بم . . قشمد يف ةيغاطلا مطحن ىتح

 برضيو ناكم لك يف انبزح دتمي نا

 ىلع نئاخلا ماظنلا اذه ىواهتي ىتح

 يف قافرلاف ا هدفا سوؤر

 ةقلو لما مهل ميولق ل اسوم
 . مهتنئس ابي رق ائناب

 هلاق ام لكل قمعب اتصنم تقولا لاوط

 . .وشو لمح قيفر . .فهلتم لاؤسب

 ..؟ ريخب وها . .وه فيك . .هرت ىلا

 يفر .. نم : قلو هودي ةمدغ مسيو

 0 دان 1

 املكو .ريخب وه بزحللو قارعلل رصن
 وه ىفشتسم وا ةسردم وا اعئصم اونب
 هذه . هتداعس ١ هذه . .رخب

 آل ًاديدج ًاناسنا ىنبي ًاقح هنا .هتايح

 ليحتسملا فرعي

 هتاعاس يبو كلاحلا ليللا ةملظ ِق

 ادارف عراشلا ىلا قافرلا جرخ ةريخالا

 ةيوقلا هلجرب ضرالا قدي مهنم لكو

 اروشف ىعا ىلا هسأر اعفار امو دع اقثاو
 , مادص تيخعنا ةما ىلا هئاهتئاب

 نا هتمدقم يف هييدات ظحالي

 ةدوجوم ريغ يدالا عونلا ةركف | هب
 بدالا ناو ؛رضاحلا تقولا ف

 لك نيب جزمي حار دق ١95٠ ةئس دعب |
 ةياورلا نا ةظحالم . ةيبذالا عاونالا

 وش اطيسو اهقنوت اتدلو دق ةديصقلاو

 بتاكلا ديري يتلا ةيرعشلا ةياورلا

 ةيخغرات ةقالع لالخ نم اهتسارد

 ةهج نم ىسنرفلا بدالا نيب ةيفارغحو
 اذه .ةيلاث ةهج نم نيرشعلا نرقلاو

 تايران نم ةجيسوما دج |(دفو

 141 يوس تاروشنم ءاذسي مغبشلا

 صضعب بناج ىلا . هباتكل ايساسا ًاهججرم

 لادلا نيب مسوس نع ةيئانثلا تانراقملا

 بيكرتلا يزاحملاو ةراعتسالا .لولدملاو

 . ةغيصلاو

 نيب ًاطيسو اعون ةيرعشلا ةياو رلاف
 ةعيبط 5 كرتشت ةديصقلاو ةياورلا

 نع ةرابع يه يتلا ٍنيعونلا نيده

 يبدآلا دقانلا 0 ءاعم ركذتو ةياكح

 ةرظنلا : نيترظن نيب لضافي ال نا
 يف ةيدومعلا ةرظنلاو .ةياورلا يف ةيقفال

 اذه يدقنلا هفقوم بببحو .رعشلا

 لالخ نم ةيرعشلا ةياورلا سرديس
 .تايصخشلا : ةيلاتلا رضصانعلا

 .ةيرعشلا ةياورلاو ةروطسألا نيب

 .بولسالا اريخاو

 تابصخشلا
 هي رعشلا ةياورلا يف : تايمخشلل

 تايصخشلا رود نم ةيمها لقا رود

0 0 0 0 
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 مساق

 ىلا لق دق تايصخشلا رود نا بتاكلا

 ريبولفو ناسابوم دعبف ,يشالتلا دح

 يفو .اداضم وا ايبلس لظبلا راص

 تلوحت ةيرعشلا تاياورلا ملظعم

 ىح ةدحاو ةيصخش ىلا تابيصخشلا
 تاياورلا نا امك .يوارلا ةيصخش
 ةغيصب بتكت اهمظعم يف ةيرعشلا
 فارتعا نع ةرابع يهو .ملكتملا

 ًالاد اهيف لطبلا نوكيا ؛ تاركذموا

 انإدليف سيل ملاعلاو الولد لب

 . ملحلل اناكم وا ادهشم لي ٠ . عارصلل

 نكاما َّق يرجي يذلا ملحلا اذه

 ايسورو ةيقدنبلا ةنيدم لثم ةضماغ
 نميبم ثيح ةيفاندنكسالا دالبلاو

 . نكامالا هذه لك يف بابضلا

 يوارلا ملكتي ؛ةيرعشلا ةياورلا ىف

 وهف .اصوصخ هتلوفط نع .هسفن نع
 ص) قطنلا ءام يف هسفن ىري يسجرن
 مسي ةطبترم ةلوفطلا رهظتو .(5

 .ملاعلا يف ةأرما لمحا» : ليصفتلا

 قوفتلابو .؛دالوالا نيب نم دلو نسحا

 صخلت ىلا ةينانالاو لامكلاو .درفتلاو

 نوكيسو .«(ىربكلا م الحالا» كلت

 انريم هم 2| ةليجتلل ادلاز يوارلا
 ةينب» ىلا لصفلاب لوحتيل :ةباكجللل

 ةيرعشلا ةياورلا لطب نا امك .(ةقطان

 ةبغر لصاحو .ثحب لماع نع ةرابع

 ةياو رلا ىفلؤم ةمئاق هيبدات ىطعيو

 صر) ودوريجو ؛(19١ ص) نالوب الثم
 نوغارا مث .(554 ص) وبرالو ١(

 .(77 صضص) سونئسيد ١60(: ص)

 .(7 7” ص) كارغو .(3559 ص) نوتيرب
 صر ياتابو .("8 ص) عرايدنامو

 وديكو نأ ضر رسوكو + 8و

5 _-- 9 

 لانفا : ملفي

 - [ خا قلل" نمل ماخاتزا: 3

 .(17 ص) فوجو
 لطب نا لوقلا عيطتسن .راصتخابو

 لبقو ًالوا وه يسجرنلا ةيرعشلا ةياورلا

 هيولسا ةيمضهاو يبدا لطب ءىش لك

 . ةيعاتجالا هتايمتح ةيمها نم ىوقا

 . الاكل
 ةياورلا يف افرخز لطبلا حبصي املثم

 .ةيضخش ناكملا حبصي ةيرحعشلا

 راص لوتي رب ليغ ناهكلا فصوف

 عوضوم ناك اذإو ءاهسفن ةياورلا
 نتاعالا نب ءاقتلالا وه باتكلا

 ائيش ةياورلاو فصولا راص .ةعيبطلاو
 . ادحاو

 اهتنكما ةيرعشلا ةياورلا راتخنو
 رصقلا يا) قدنفلاو .رصقلا : ةصاخلا

 ملكتت ام اريثكو .ةفرغلاو .(عضاوتملا
 وهو .ملاعلا زكرم نع ةيرعشلا ةياورلا
 بلاغلا 10 . زحعمو يسودرف ناكم

 .كارغ دنع ًاصوصخ .ةريزجك قلغمو

 يفو .ةلوهأم ريغ ةريزج نوكت نا ىلع

 سيرابو عراشلا دجن نييلايرسلا بتك
 نيب ةقالعلا زاربا ىلا نوعسي مهنا

 . يعقاولا رثثلا ناكم يه يتلا ةنيدملا

 . يملحلا رعشلا ناكم يه ىتلا ةيرقلاو

 قيرط دحن ةقلغملا ريغ نكامالا نمو

 تاياورف .ةميخلاو .ةروطقملاو .رفسلا

 ةيلايخ ما ةيقيقح تناكا ءاوس  رفسلا
 .ةيرعشلا تاياورلا نيب نم ربتعت -

 وه ةيرعشلا ةياورلا يف ناكملا نا

 بتاكلا ىعسي .زجعم يروطسا ناكم
 ماعلا توص قالطا ىلا هلالخ نم
 ةقيرطلا هده ا حبصيف . مكبالا

 .اايندلا ءانغ» لب .ءايندلا توص

 .ونويجل باتك ناونع بسح

 لامإلا
 ةيرعشلا ةياورلا ُِق نامؤلا ودبي

 ىلا ناكملا مقا (لثمو .ناكملل اعبات

 رهظي .ةريرش ىرخاو ةريخ نكاما
 ةديعس تاظحلا ىلا مسقنم نمزلا

 نرقلا ةفسلف تلد دقف . ةسيعت ىرخاو

 ىذلا وه احسنت الأ نا ىلع نيرشعلا

 قمع يف نمزلا امو .نمزلا لكشي
 ..ناشتالا كتع نمزلا ىعو الإ ءايشالا

 لثم سيل ةيرعشلا ةياورلا نمزو
 رشع عساتلا نرقلا يف ةياورلا نمز
 يف نمزلاف ٠ اياسلستو ايخيرات ودبي ثيح

 ىلا ءامتنالاب متهم متهم ةيرعشلا ةياورلا

 ةلوفطلا) ملاعلاو ناسنالاو ةايحلا لوصا

 وبرالو تسوربو هينروف ىدل الشم
 . (لايفربوسو ونويجو وتكوكو ودوريجو
 هتاذ تقولا يفو مثاع ةلوفطلا نمز نإ

 نسحاأ ةري وحلا ةروص هنع ربعد .تباث

 ةرملا ملاعو . يساسالا نمزلا هنا .ريبعت
 ,ةروطسالا نمز راصتخابو :ىلوالا

 ناكس لوقي |ملثم .:نمزلا لبق نمز»
 . نويلصالا ايلارتسا

 ةياورلا يف يقيقحلا ماظنلا نكلو

 وه .نمزلا ةروص وه يذلا .ةيرعشلا
 ةياورلا ُْق باطخملاو .باطخملا ماظن

 نمزلا نال .عاطقن الاب يحوي ةيرعشلا

 وهام ةيرعشلا ةياورلا يف يقيقحلا

 فاطخنالا ةقيفد وا ,ةظحللا ىرووس

 ىدل (ةعطقتملا ةكرحلاب» ةفورعملا

 «ردقلاو ءاضقلا ةظحيلبو و ,كوترب
 ىه ةيرعشلا ةياورلاف .ونيك ىدل

 لكني «ةديدللا ةياديلا نه ثيحبلا
 نمكي ىّتلا ةقيقدلا نع ثحبلا ٠

 ةقيقد اهنال .ساجعالاو كشلا اهيف
 تاياورلا نم كانهو .خىحولا»

 اذه راظتنا الإ لمشت ال ىتلا ةيرعشلا

 تاياورلا موقت .ماع لكشبو .يجولا
 جراخ نم  قئاقدلا هذبب ةيرعشلا

 ىتلا ةديعسلا قئاقدلا كلت  نمزسلا

 "2 .ايئاذ اهركذي فيك رغابشلا كرعي

 ةيرعشلا ةياورلا هند
 قمل ةينلا هده لا ةيبيذات كسقتعي

 نيتينب ىلع زكري ةيادبلا يفو .ةدحاو
 . ةقلغملا ةينبلا ىه ىلوالا :نيشضيقن
 ةياهنلا رمغت ثيح .ريدتسملا جذومنلاوا
 دنع وه [لقم اما .ةحيادسبلا هيف
 . ةحوتفم ا ةينبلا ىه ةيناثلاو .تسورب

 ريغتملا جذومنلا» هييدات اهيمسي ىتلاو
 ثيح ملحلا ةينب ىهو .(ةرحع تاريغت

 .(تاظحل) نامزا ىلا رسكتي اهيف نمزلا

 .نيلباقتم نيجذومن فلؤملا زربي مث
 لكش ىلع كرحتملا جذومنلا امهو

 ةكرحتملا ريغ ةيئبلا جدومنو .ثحبلا

 .ودوريج ىدل ةدوجوملا
 صنلل ةءارق لضفا نا هييدات دقتعيو

 يف ينتازسملا» ماكل عصي يلا ف
 .ةيرعشلا ةياورلا فو .(بصانملا

 يفاب ىلع يرعشلا بتل بلغت

 تفيبكملا امو .ىرخالا هسه اشتملا

 ىلا ريشي يذلا تبصنملا الإ يرعشلا

 ةيرعشلا ةياورللو .يبدالا رثآلا ةياغ

 ةيطخ ةيرثن ةينب الوا : ةجودزم ةينب
 ىه ةيرعشلا ةياورلا نإل .ةيريبعت ةيقفا
 ةيدومع ةيرعش ةينب ايناثو :؛ةياور
 امك .ةبكرم ةريشك ناعم عم .ةيريظن
 ناترهاظ ةيرعشلا ةياورلا يف ودبت
 راركتلا ىلا ليملا : امه ناتيساسا

 رتوتلاو ,.(نوسبكاج دنع تانزاوملاك)
 ةرهاظلا هذهو) جارفنالا هعبتي يذلا

 . (اعم ىقيسوملاو رعشلا يف دجوت

 ةيرعشلا ةياورلاو ةروطسالا

 تاياور ىه ةيرعشلا تاياورلا

 ضعب لمعتسا دقف ءاضيا ةيروطسا

 سيوجو ونويجو ودوريج لاثما باتكلا
 نو رخا ضرع انيب . ةينانويلا ريطاسالا

 < |هتاحرم يف .نوتيربو نوغارا لاثما

 2 و133 ١و ردقلا تةييرفلا ةغعيلطلا



 نمو .ةئيدح تايجولوثيم .ةيلايرسلا 5
 وه ةيرعشلا ةياورلا لطب نا ظحالملا

 ملتسي .بلاسفلا يف ىمسم ريغ لطب
 . ىنعم نع ثحبيو .ارما

 ثالث عاونا ةثالث ديدحن نكميو

 : ةيرعشلا ةياورلل تالاح
 .ةيروطسالا ةيرعشلا ةياورلا ©

 ريطاسال ةجيادلا ةيرعشلا ةياورلا ©

 . ةيكرم تاياور لكش ىلع

 روضح ثيح ةيرعشلا ةياورلا ©

 ضعب ٍِق أرقت . ىنطاب ريطاسبأالا

 . لاطبالا ضغب ىدل وا ثادحألا

 ةروطسالل ةيبذات اإ|همعتسيو

 ص) دايلإ ايسريم هاطعا يذلا في رعتلا

 نع ةياور ءيش ل ل١ لبق يهف ١(, مل

 0 ملاعلا 1 يفخلا نعو لوصأالا

 لاول يو عطتستا 3. لوتقي
 اعلا نال . ملاعلا نع ةلماك ةروص مادقت

 ملاعلاف . ايعوضوم وا ايقيقح طقف سيل

 يتلا ةياورلا لبق وه ةيعقاولا ةباورلا ُْق

 ةياورلا يفو .ملاعلا سكعت نا ديرت
 ةياورلا لعب وه ةيروطسالا ةيرعشلا

 بلق يف انسفنا دحنل : ماعلا قلت يتلا

 لءاستت ىتلا ةميدقلا ةيقي زيفاتيملا ةلأسملا
 . ةداملا ما لصفلا ما ةملكلا ةيقيسا نع

 توليسألا
 نيرشعلا نرقلا ةياور يف ترثك

 ؛مالحالاو زومرلاو ريطاسالا ةيرعشلا

 نيثايسو ىلا 1 هذه تاج اذه

 نال ةفيعض ةيتوصلا تانزاوملا ةيرعشلا
 نع اضيوعت .نكلو ءاهيف ةيفاق آل
 .ةرثك هن ونعم تائنزاوم كاييه .قللذ

 فالاتخا نم يىناعملا براقت ففخيل

 ةي رعشلا ريغ ةياورلا فو ؛«تاوضأآلا

 نا يف تاوصألاو يناسمملا فلتخت

 ير ةياور نع ةرابع ةيرعشلا ةياورلاف
 ثقو يف ةريثك ءايشا نع اهيف ريبعتلا
 نم ءيراقلا رات نأ نود دحاو

 .طقف رهاظلا الإ تسيل يهو .اهماما

 يش ةكرحتم ريغ روص نم لكشتت

 لوفي الشمو .«يلزالا١ روض

 عجرت ال ةيرعشلا ةفيظولاب . نسب وكاج
 اما .هسسقن ىلا الا ىبدالا رثآلا ةياغ
 يهذ . عقاولا ىلا عجرت يتلا ةفيظولا

 دوجو ا ءةياغ ابيرقت وا .ةبئاغ

 ةيرعشلا ةياورلا يحوت ام نال ١ ٠ يحبس

 . يرعشلا ماعلا وه هيلا

 اقصي هب

 تقنأ ناحل ةيرعشلا ةياورلا : شماه

 . سيراب ءفوب تاروشنم «هييداث

 اةغأل رازآ 5١1 ١١ ددعلا  ةينرعلا ةعيلظلا ء
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 سس يسع سو بوكس د م ومس: عم

 ىدحا هترجا ءاتفتسا رهظا

 يف ةصصختملا ةينفلا تالحملا كب

 نم ةريبك ةبسن نا اسنرف [أ/
 ازيلانوملا ةحول رفس ضفرت نييسنرفلا
 ف ةظوفحملاو يشنفاد ودرانويلل ةرهشلا

 دودحملا جراخ ىلا .رفوللا فحم

 ةرازو نا ءاتقتساللا اذه بيسبم

 يدنكلا 0 ىلع ة ةريهشلا ىشنفاد

 نم ناكو ءاه ماقي صاخ ضرعم 1

 الول .ادئك ىلا ةحوللا رفاست نا ررقملا
 راتويل اوسنارف يسنرفلا ةفاقثلا ريزو نا
 ردصأف نييئرفلا بخور بتاجتسا
 اهترداغم مدعو ةحوللا رفس غنمب هرماوا

 .رفوللا فخحتم 8 اه صصخملا حا انح لا

 نيلوؤسملا ءايتسا نم فيلا ىلع
 مهينطاوم اودعو نيذلا نيسدحتحلا

 ! ةيرسلا ةكححضلا ةيحاص ما سماد

 رداغت نل ىشنتفاد ةحول نا فورعملا

 نابايلا ىلا ىلوالا .نيترم ىوس رفوللا
 نا 0 قايفوسلا داحت الا ىلا ةيناثلاو
 يف سيل نييسئرفلا نيلوؤسملا
 يلا 5 مغرب ةثلاث ةرمل اهريفست

 ةحيتن «رفوللا ٍفحتم ىلا دوعتس يتلا

 تائاطن 0 اننا .ةددحملا هيلا

 ,كادعلا

 لبق ىشنفاد اهمسر نا ذنم ازيلانوملا

 نع ريبك لاؤس ةمثو ةلس ٠ وحن

 يشيل. ناك مستبت ىتلا ةأرملا هذه ةيوه

 ةروص يف مستبت ىرخا ةأرما نم كانه

 اًريلاتوملا تراصو .رادج ىلع ةقلعم

 مهو ٍليكشتلا نملا داقنل الغاش الغش

 اهلكو « تاساردلاو تبحلا تائم اهيف

 هذه ضومغ هاش ةرصحلاب تثبشت

 انل ذكؤي ١ نآلا ىتحو ؛ةماتالا

 .ةأرملا هذه ةيوه ٠ .ام دقان واام خرؤم

 كانهو .اهيفو اطوح ءارآلا تضقانتف
 رجات ةجوز ىوس تسيل اهنا ىري نم
 تورخا ىريو . يشنفاد اهمسر يلاطيا

 هتالايخو نانفلا ةركاذ نم ةأرما ابغا
 ينورتكلالا بساخلا ىتح .ةديدعلا
 رخخس ,اًريلانوملا رفا ةيلا اوضوف يذلا

 ةيسمرفلا ةقاقثلا ةرازو نم رارقب

 ىوس تسيل ابنا تبثأ نيح ءاهنمو ائم
 ! ةأرمأ لكشو يز ين يشنفاد

 ارخؤم فاشتكالا اذه تتثا دقلو

 نا ةحيتن ىلا تلصوت ةيكريما ةنائف

 يشنفاد ودرانويل اديدن يه اًريلانوملا

 فئالاو نيئذالا ُق هباشتلا لالخ ف

 يتلا نيتفشلاو نيبجاحلاو نويعلاو
 .ةضماغلا ةماستبالا اهقوف مسترت

 ةديدج ةبساتم فاشتكالا اذه ءاجو

 يشنفاد لايعا لوح تيدا ددحتل

 : صاخ لكشب ازيلانوملاو ماع لكشب

 نونفلا ماسقاو ةيئفلا ةفاصصلا لبق نم

 اه نع ام ؛تايميداكالاو تاعييماجلا يف

 نلغا دقو .يباجيا وه امو يبلس وه
 ايبمولوك ةعماج ىف نونفلا ةذتآسا دحا
 ةيفيك نع رعي امتنا فاشتكالا اذه نآ
 ا مانختسا بع متي ةتليعم

 انث ىلا لوضولا ةيغب ةينورتكلالا
 ا مهشل ةبرقو طا ةللصم

 . ماعلا

 ةفرعلا ةيلومشو لانفلا
 دلخب رودي نكي مل هنا دكؤملا نم

 ةرهش اط نوكتس هذه هتحول نا ىثنفاد

 ةحول ةيا ىلع ومستو :قافآلا قبطت
 روصملا اذهف ءهاوسل وا هل .ىرخلا
 : ىقيسوسملاو يرايعملاو تاحنلاو

 ماع ىشتف ةدلبب دلو يذلا سدنهملاو
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 نا ذنم | .ةيقتير ةاتفو يبسنرولف

 لمعيل ينس وكيفدول طالب هيذدتنا

 يف ًالألتي اروهشم احن .هيف اروع
 كسا راصو . ةددعتملا ةنارخ تاءاضف

 ال تاحؤل هل. نا مغر ايلانوم لاب نرتقي
 ءاشعلا» لثم اهقفت مل نا اهنع ةيمها لقت

 نالو ىروخصلاو ءارذعلا» و «ريخالا

 بيداو بتاكو نائف لك ةيغب يه اسنرف
 كلذ دعب لوالا اوسئنارف كلملا هاعد دقف

 دقو .هتايح- ةيقب اسنرف يف ميقي يحل

 لمعي نا ءاسنرف يف ف هتماقا هل تحاتا

 ةفلتخملا هثاحببا اعباتم .ةيرحو ءودب

 يف هل ناو ةصاخ .ٌةددعتملا هتازاحناو

 لعافلا ماهسالل هلهؤت ةفرعم ملع لك

 يه اذيدخن هذهو . ةيفاقثلا ةايحلا ف

 نأ لبق ٠ ةمرصنملا نو رقلا ينانف تافص

 .ةقيضلا تاسصصحختلا رصع انكي

 دوؤش ف املاغ سدنهملا نوكيو

 .رخآ ملع ِِق هل ناش الو .ةسدنملا

 ىقفثمي ةصاخ ةيؤرلا هله تيبلو

 ةيددعت فرعن نحن لب ءاسنرف
 نم ريبك ددع ىدل ءاضيا .بهاوملا

 , طولا نورقلا يق'برعلا كيلعلا
 ىدحعحا اًريلاتوملا طسوتت .نآلا

 فحتمل ىركلا ةيلخادلا تاحابلا
 تازحنمل ةيح ةركاذ لشكي ىذلا رفوللا
 نم ايك قرشلا نم ؛ةدع تاراضح
 مهو سانلا اهماما فقيو ؛ برغلا

 تفقو يفو .ريباوطلاب اهتارسف نولمأتي

 مهو ةروص اوطقتلي نا عيمجلا ىئمتي
 فلكملا ةطرشلا لجر ناف .اهيناج ىلا

 اهعم ةروصلا طاقتلا عنمي اهتسارحب

 ناكو خر وفضلا قديح ةسشفألا ىقبتف
 دهع يف ىشئفاد تفاضتسا ىتلا اسنرف
 هعم اهدهع ىلع لظن .لوالا اوسنارف

 عمنتو . . ةريهشلا هتحول ةفاضتسا يف

 وا رخاآ دلب ىلا اهاقتنا يرازو رارقب

 .ضراعملاو فحاتملا نيب اهلقنت

 اا نع [نادو اير اجلط همت نا

 ىقبيسو ٠ . ةحوللا هذه ةدهاشل سانلا

 ةرازو نأل ةريبك ةرسح يف نويدنكلا

 اولمحتي نا نم الدب اًريلانوملا ةدهاشم

 يكل رفوللا ىلا ؛رفسلا ءاثعو#

 دحا ةسارحب .ةروفخم ىهو اهو دهاشي

 . قي رعلا فحتملا يف راثآلا ةطرش لاجر

 لصيف
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 ..ىدقفلا حاطصلا ةودن
 ربما وما كذأو

 ةلحي نم ديدحلا ددعلا ردصي

 ةرئاد اهردصت يتلا م القالا)

 .داذفب ةيفاقثلا ل 1

 ىلع ثيدحلا بدالاب ماهتهألا 1 هتداعك

 بدالاب ىنعت» ةلجملا راعش نا ساسا

 اهري رحت هثيه تمرزتلا دقو .(ثيدحلا

 العاف ًايبدا اتوض نونكت نأ لع نمز ذنم

 ناو ةصاخ .ةيب رعلا ةيفاقثلا ةريسملا يف

 ةنس نيرشعو نيتنثا ىلا عجري اخيرات اه

 رع توصلا اذه لكشت دقو .تلخ

 ةيدقنلاو ةيصصقلاو ةيرعشلا اهتدام

 نمضت دقو .ةماعلا ةيفاقثلا اهرواحمو

 قازرلادبعل دئاصف ددغلا اذه

 للا 2( ظالالا
 00 ا 6 ب

 ير اذه هده زو نأ ا عسل يعز ايو محام 0 هيت

 هيئاقت تالحم

 ديشر .روصنم يريخ ٠ .دحاولادبع

 لعزخ .يروبجلا ذنم ,نيساي
 زيزع لضاف .يروبجلا دعم .يدجاملا

 باهولادبع دومحملاصصقو .نامون

 ربج ميرمو يببلطملا قازرلادبعو
 تاسارد نع الضن . ىيصاع مساجو

 . حلاص بلطملادبعو لضف جوابصل

 دمحمو شولع ديعسو «يوارلا يرونو
 فسوي روتكدلا عم اراوحو ديبع رباص
 تقيتيوي ةريتع نم" رمأ !ةْرَجَو سيدا
 يعيب رلا تكوشل االاقمو ةيتاذلا غئاصلا
 ةراشالا يغبنيو .ةينفلا هتبرجت نع

 يو ةلحملا ف ةماه ةيواز ىلا اضيا

 نمحر لادبع مدق ثيح (دقنو صن)

 ةليل يف» ةديصقل ةيدقن ةيؤر يزاهط
 . لماعلا يدشرل ( فيض

 : ةديصقلا علطم لوقي

 ؟ ك1 لعد

 راذا نم ةليللا كلت ركذأ امل تلق -
 مجنلا ناكو وطخلا ليقث ليللا ناك

15 

 تعهضلا نم ا معانلا ٍسمهلاو

5 

 كحاضلا رطملا يف كنويعو
 راهزالا حوبو ناصغالا نيب

 ةوطخلا فيجن رم انأو

 [ديحو تيزدلا قبقري

 رجفلا نول لهجأ
 راجيشالا ويح عمسأ الو

 ةديصقلا هذه هتيؤر يرايهط ددحن

 ًاددع انملست» ىهف اهلخدم 0 نم

 رمش ةمارشل هج ادت ىلا سياكل ١
 ثحبن ١ اننا ,لماكلاب 0 يدشر

 58 . حيتافملا هذه دحن يكل اليوط

 ُُق .ام ةدملو لما لوا 0 ةقيقحلا

 ام ةديصقلا تماق دقل : نهالا اذه

 «راودلا اهكلف ىلا لوخدلا انيلع لهسي

 نم مدقت يكل دقانلا ةيؤر لصاوتتو
 لماعلا يدشر ملاع ة ةديصقلا هذه لالخ

 يتلا هصئاصخو هتانوكمب .يرعشلا

 . اهب درفني
 .ددعلا اذه يف ا يرظنلا تفلت

 ناهجو . .محجمملاو حلطصلملا» ةودن

 كنآَد امث ىهو ا دقنلا ةيلاكشال

 مهاس دقو .مالقالا ريرحن ةرسا هيلع

 رج ميغارجا اريج 2-0

 ةلحملا ىنغي يذلا) ركصلا مت

 عا لكي اف زير روك 0
 نايلسس .د .نيساي ديشر .(زيم

10181611 

 داع :د . يسيبكلا دارط .يطساولا

 نم ريبك ردق ىلع ةودن يهو .داوزع
 نيقش تاذ ةعوضوم ةشقانل .ةيمهالا

 جسمنملاو .يدقنلا [ يبق

 دقنلا دباك نا» نم اقالطنا .يدقنلا

 نم ةفرحلا هذه هلمخن اين ىرزذا

 مدقت لأ عيلت تسل ال ذدإو .«(بعاتم

 هذه رواحمل .ةصالخ ةيا .ةصالخ
 ءيراقلا ليحن انناف .ةماهلا ةودنلا

 اذه ىف ةلماك اهيلع فرعتيل .اهيلا

 لغشت ةيضق شقانت اهناو ةصاخ .ددعلا
 . ءاوس دح ىلع داقنلاو ءابدالا لاب

 رخألا ىليشا 3 1

 ةلجم ًاضيا ردصت ىرخا ةهج نم
 نوؤشب ىنعت ىتلا «ةيبنجالا ةفاقثلا»

 نع صاخ روج اهيفو ملاعلا ُْق بدالا

 تاالاقم نع الضف .رمحلا دونه لا بدا

 (ةيب رح ا ةفاقثلا) 1 ىرخا تاساردو

 هيلع كسأَف ديلقت وهو ددعلا باتكو

 ةراتخم دئاصق ددعلا اذه باتكو .ةلحملا

 .يرقابلا دمحا اهمجرت ثاب ويفاتكأل
 7 دئاصقلا هذه ءاوجا نمو

 ىرخا ةلثامم ةفرغ يف كبذأو

 عراش يف انالك وأ

 كترظن نم زفقأ ثيح
 سوسحم ريغ لكشب ملاعلا ككفتي
 انمادقأ تحت ةركاذلا تمدبت

 اذه طسو يف فقاو نا

 بوتكم ريغ طخك

 دونم ا بدأب صاخلا روحملا اما

 ةبتكملا يف ًاديدج لكشي ام وهو .رمحلا

 ظفاح هط نيساي رعاشلا هفيضي ةيبرعلا

 افرشم هرابتعاب .ةلحملا ديصر ل

 بدالا اذه نع صوصنلاو تالاقملا

 (رمحلا دونا رخا» اهنم .لوهجملا
 و .اسويا لابقا همح رتو بو رث سترسل

 .ه نوحل (نييلصالا نييكريمالا بدأ

 ىقيسوما و , عفان ءايض .د ةمحر تو روم

 همح ر تو سيشل تريغل ارمحلا دونم ا

 دئاصقلاو صصقلا اما . ينيوعلا سابع

 يكل اهنم صوصن ةدع ءاقتنا مف

 يبذالا عادبالا نع ةلماش ةركف مدقت

 هذه اهئاوجا يق .رمحلا دونما يدلل

 : ةليمح ا ةينغالا

 ٍض .

 يراربلل يانيع

 «ةيبنجالا ةفاقثلا» فالغ (مالقالا» فالغ يفاقثلا ررحملا
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 2 ةايهوف نسا

 «نطاوم ةدوع» ف نارخفلا ىيحب

 ا١ةرمثال رازآ ٠١١ ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 5 تح ع

 ديرعلا تسلا اعن هم قل

 نم ةرشغ.ةسبارلا ةسيوتسلا ْ م
 وبا يلعو يزمر لايكو ساحنلا مشاه
 دمح او هللا ىقرز فيرش فسويو يداش

 صضيو نسحمو ديرف ريمسو يرضحلا
 يلدعو ناميلس يزوفو يرمعلا ريماو
 ناوضرو ليشيم ميدنو يبيهدلا

 . بيطلا يدجيو ليلخ ةماساو فشاكلا
 اعامتجا ةنحللا تعمتحا دفو

 .ةيعمجلا ديلاقت بسح اضم

 ةضورعملا ةيرصملا مالفالا تيقفاقو

 ةكراشمب ١985. ماعلا لالخ

 ةيفصتلا يف ةئجللا تهتناو ءروهمجلا
 بسح ةيلاتلا مالفالا رايتخا ىلا ىلوالا

 : اهضورع خيراوت
 جارخا . .ةريخا ةصق بحلل - ١

 ىهيملا تفأر
 . .مرهلا ةبضه قوف بحلا-

 بيطلا فطاع جارخا

 دمحم جارخا . .رمع راوشم “*"' 

 ناخ

 جارخا ..قرشلا روفصع - ؛

 سيسترف فسوي
 نيسح جارخا . . ميرحلا صفق  ه

 لامك
 فرشا جارخا . .ةقلطم ةأرما - ١

 ةراشب يريخ
 جارسخا : . بادآلا يف فلم /

 بيطلا فطاع

 فطاع جارخا . .ءيربلا 3

 بيطلا

 وبا حالص جارخا .. , ةياذدبلا ن6

 فيس

 ناخردب ىلع جارخا . .عوجلا-١
 جارخا . تسلا يبل تا

 نيهاش فسوي

 دمحم جارخا . . نطاوم ةدوع ٠

 ناخ

 نيسح حارخا : بهل لل آي 4 ١

 لايك
 فرشا جارخا . .راع ةمص و ١6

 ءاقبتسا مت ةيناثلا ةيفصتلا يو

 نم رثكا ىلع تلصح يتلا مالفالا

 : يهو ةنجللا تاوصا فصن
 تاوصا ٠١ ةروسالاو قوطلا-١

 تاوصا 4 ةريخا ةصق بحلل - ١

 تاوصاو عوجلا

 تاوصا / ءىربلا

 ةلجمب ةعبرالا مالفالا تضرع دقو

 231111 جال إل عتتإاو
 14 م“ ل“ ومساحة 55 ن1 ا "تا ل و مهلا 0

 1١١-١7ا/١ .دادعا «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 . يلاوتلا ىلع . - 1984 - ١164
 نم رثكا تترمتسا تاشفائم دعبدو

 ءاضعا ررق مالفالا هذه لوح نيتعاس

 يرصم مليف نسحا ةزئاج حنم ةنجللا
 ىلا 14185 ماع ضرع ليوط يئاور
 كالذو (ةروسالاو قوطلا» مليف

 نع ريبعتلا ىف يملا هقدصو هتلاصال»

 يفو ناكملاو 0 هتقالعو ناسنالا

 . .«لضفا ةايح ىلا قوشلا نع ريبعتلا

 ةداهش نم ةروص حنمت ناررقت دقو
 ةراشب يريخ جرخملا نم لك ىلا ةزئاجلا
 ىيحب لحارلا ةصقلا فلؤم مساو

 يلقلا نيسح جتنملاو هللا دبع رهاطلا

 ريتنوملاو يناسملتلا قراط روصملاو
 يدب ثوبضلا سدنهمو ريثم لداع

 راصتنا ىقيسوملا فلؤمو لماك

 يمزع ىيحي وي رانيسلا بتاكو حاتفلادبع
 لثمملاو ديمحلادبع سودرف ةلثمملاو
 ريدمو ناهيرش ةلثمملاو ىليالعلا تزع
 . يلع ماسح جاتنالا

 نا اهاييماتخ يف ميكحنلا ةيلج وهيو

 : .ةيلاتلا تاظحالملا نلعت

 مالقالا نم ريبكلا ددعلا نا : ّالوا
 رثكا 25 ماع تضرع ىتلا ةيرصملا

 يف ضرعي ددع ربكا وه  (ليف 1١ نم
 .ةيرضلا انشا خيب رات ٍِق ةداحلاو ةئسس

 ةعانص راهدزا 1 عقاولا يف لدي ال

 سكعلا ىلع امناو ءرصم يف امنيسلا
 روهمجلا لابقا يف اضافخنا ينعي ءامات

 ددع دادزي ذإ ,مالفألا ةنعاسبكم ىلع

 .ضرعلا رود ددع صقنيو مالفالا

 مالفألا نم 10 نم رثكا * .انيكاك

 .ءيدرلا يراجتلا جاتنالا نم ةديدحلا

 تعفد يتلا لماوعلا دحا دعي يذلا
 ةدهاشم نع ضارعالا ىلا نوتيلا

 . ةيرصملا مالفالا

 مالفالا ماعلا اذه دهش : 32
 .ددج نيجرحم ةسمخ نم رثكال .ىلوالا

 الب مهلامعا يتأت نا فسؤملا نم نكلو
 جذامنلا وين يكاحت لب دة يا

 ةيئائيسلا

 هيوشتلا ىلع ةنحللا جتحم ا

 فذحيب «ءيربلا» مليف هل ضرعت يذلا

 نا ربتعتو .هنم ىرخا ءازجاو هتيامن
 لثمي اال اب ضرعي ىتلا هتروصب مليفلا

 اخراص اناودع لعيبي |مناو .هيعناص

 قحب نمؤي يرصم لك ىلعو .مهيلع
 هتادقتعم نع رحلا ريبعتلا يف نطاوم لك

 ةنجللاو . .روتسدلاو نوناقلا دودح يف

 .الماك مليفلا ضرع ةداعاب بلاطت

 .ةيئاتيسلا تاتيفا ةفاك دشانتو

 نم فتاكتت نأب .ةيبعشلاو ةيمسرلا
 .ريبعتلا ةيرح نع عافدلا لجا

 4.6 - [ نا ىلا1' نمت ىخخاتات -



 35-1 ا وست نو: . رك دن لي 7 20111
 2 ا 127 حد .: دي ره 1213722 ترش زر ا

 ليشانشلا نع ىلخنت ال ريخالا اهضرعم يف يدومح ليمج راتشع

 دادح قانجسإ : م دادغب

 ماد موتي نييقارعلا ا

 يذلا بيئكلا 521 ىرن

 يتلا .راتشع ةباشلا تاحول ىلع يغطي

 اًلامعا ذنم تروطتو اهتيؤر تفمعت

 صاخشالا موسر ىلا رظننلو .ىلوالا
 ألمت ىتلا ةعيبطلا قوف رظانملا ىلاو

 بوتكملا ردقلا ىلا زمرت اهنا .اهتاحول
 صرا قوف باذعلا ت تشانغ ةيناسنال

 لك ليفت < أ" لجأ "نك ةيعبن
 . «ليحتسملا

 يبسنرفلا بتاكلا هبتك عطقملا اذه

 : قارعلا» باتك فلؤم «ىبسور رييب»
 ةنانفلا صخو  «ديدحلا ربغلا نطو
 . ةليوط هلاقمب يدومح ليم راتشع

 ةعاق قف عساتلا اهضرعم ميقت يتلاو

 اهتأدب ةينف ةلحر دعب دعب .دادغب قاورلا

 تاعاق نيب ةلقنتم ..ا١وا/لو ماع ذنم

 ريخالا اهضرعم نم ةحول

 - نا ىلالا]' خ11 م1411: - 7

 - ايلاطيا - اسنرف» ةيملاعلا ضرعلا

 سفنب ةينفلا امتريسم راتشع ةنانفلا

 فكما 3١ لم هنطخا يذلا بولسألا

 . .ةرم لوذل .ةاشرفلا

 : تاحوللا نيوانع انلمأت ولو

 ةقيدح .سمشلا دابع « . مالحا قافا

 راظشملاب ةيشيز .ممألا .نلاسغ
 لالخ نم انعطتسال ..:.«لطبلا

 ليكشت وا نيوكت .لايعالا تادرفم

 ةنانفلا تذارا ءةعطقتم ةيرعش روص
 اهتاحول يفف .ءاهيلا انليصوت راتشع
 نم فرحلاو .فرحلا نم نوللا برقي

 طاقنلاو .طاقنلا نم طخلاو يح

 نيل منم اسال اكشتل

 داكي فافش جيسنب اغيب |ميف ا

 نيعلا ءارو نمكت ىتلا ةينقتلا نا

 امنا .ةنانفلا دنع .نيكسلاو ديلاو

 اهم مدالعصت نيح ةوسقو فئلعب انهجاوت

 يتخركسن اهفلأت نيح اننكل .ةرم لوال

 لع نم يضاملا لوخد [دبتو اليلق

  ةثونالا  ةلوفطلا» ةميدقلا مالحالا
 فلؤي يذلا ثولاشلا اذه ؛ةعيبطلا
 ريسفتل قلطنص هنم يذلاو ةنانفلا لامعا

  دادغبلو .رضاحلاو ىضاملل اهتيؤر

 ةقناعتملا اهمتويبو اهليشانشب ةنيدملا

 البير ةعطاقتملاو ةقصالتملا اهتقزاو

 اهنا . ةي رامعم ةكربف وا (؛ىسدنه طيطخت

 «ايرطف» أدنب اراوبجخو ,نطابلا ةبطاخم

 دقل . . شامقلا ىلع (ايعابطنا) يهتنيل
 ضرعملا اذه ٍُق ةناثفلا تغاطتسا

 وايسسدنفا .ظلنأو ىلا لوخدلا

 . كاب شالفلا ( ىضاملا ىلا عوجرلا»

 ءاشنا دحعن : يسدنهلا طخلا يفق

 طوطخلا ىلعا ريك اداتتعا دمتعي ةحوللا

 جزملا جتني اهنمو . حطسلا ىلع ةلخادتملا

 10 ماعل دوعت ةحول

 | حيضوت يف ةنانفلا ةياغ ققحتتو

 شالفلا) يضاملا ىلا عوجرلا اما
 ناولالا لخادت ىلع ا دقف (كاب

 .رضخالاو .قرزالاو .رفصأاألا)

 نع جتن امم ءاهجزم يف كلذكو (رمح لاو

 (تاركفلا) رهوج 0 جرف اذه
 هدحتف جطسلا ىلع عزوتي انهو

 روظنم يف وا ةواق ا ةمدقم يف

 نم .ىرخا زاك اهيناوج ىلع وا ةحوللا

 .زكرملا ثاعبنا لالخ
 نم أدبت .راتشع ىدل ةحوللا نا

 هددحت لتكلا عيزوتف ه .بناوحلا

 ىهو .تاينحنملاو رئاودلاو ساوفالا

 لالخ نم ىضاملا ىلا نينحلا ققحت كلذب
 ليخنلاو ليشانشلاو نذاملاو بابقلا
 هدجت .ىلعالا ىلا دعصي لكلاف .ةارملاو
 ناردحلاك ابلصو .«بابضلاك ارياطتم

 . نيتوقل راضحتسا انهو .ةدمعالاو

 ملحلا ةيفافش .ةحوللا نازيم لداعت

 يضاملا كسامت يا ,يوقلا هروضحو

 اهدشو ى.دحاو نايك ابنا ىلع رضاحلاب

 .زكرملا ىلا
 ًازراب ودبي يعابطنالا ءانبلا اذه نا

 اهاعوضول ةنانفلا تارايتخا ّق

 تايركذلا نع لصفنت آل يتلا ةيتايخلا

 قالخالاو ميقلا ثعبل ةهكنلاو قشعلاو
 ءامتنالاو طابترالا ةداعاو . ةيعاتجالا

 زربت انه نم .بعشلاو نطولا حورل
 . .راتشع ةنائفلا لامعال ةينفلا ةميقلا

 ريجفت يف اهكسمتو مدقتملا اهيعو يف
 مغر .نمزلا راطا جراخ ةظحللا

 . ناكملا يف ةظحللا روضح

 دونا هدسجت ةسيهك ايعو 3

 .انعباصا نيب نم ةيفوشملاب ذخا يذلا

 . هدامرب ائيوتكاو
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 ةداقح. اثم كل
 عد مثل لل 5

 ىنست نإ ىطست ق زغملا
 . عفني الو رضي لجرلل الثم برضي
 نم برعلا ةيبخأ : ةديبغ وبا لاق

 .رعشلا نم نوكت الو .فوّصلاو ربولا
 ةيخالا ىزعملا تدع ا(برو

 | يجن مشوق كلدف .اهتقرخف

 اذإ 6ةيسنخأ كسلا تيسأ : لاقي

 . ليخلا تيباو .وش ابع لدفو دهتقرخ

 : ةبيتق نبا لافو
 نم ريثك يف بارعالا تويب تيأر دق
 نم اهرثكأ تدجوف .مهعضاوم
 . رعشلا

 ! ريسفتلا اذه ام فرعا الو : لاق

 الو .تويبلا قرت ابنا دارا ةيسحاو

 . ءانبلا ىلع هنيعت
 : لاقف ةديبع ابا ظحاحلا قفاوو
 فيلا نم اعين لع برا ذل
 : يركسعلا لاق

 لوا يف كلذك اوناك

 رعشلا ىلا مهضعب لقتنا مث «تنامزلا

 .ريغتت دق ءايشالاو ب هتيب هنم ىنبف

 قب رانا لت اا ردعلا ب ةيبرغلا' ةعيلطلا - غ6
 َ 22 0( ! ا 1 1

 ىسي رغما راكفا يلف ءاوضا

 رباع
 قلق ةيلاطحقلا ةيعمجلا تناكأ

 ةيبرع ةيعمج لوا ةناتسالا|!

 رسخاوا ِق تحيحللا ؛ةيرس ا د :

 . ةيموقلا تايعمجلا لعب 4

 . برع دريد طايغ اَهف كراش

 برعلا ضابغال يعسلا اهتهج اهتهحو تناكو

 يف مهتوقحب ةبلاطملاو مهتملك عمجو
 تناك ابغا وذبيو . ةلودلا 8 ةكراشملا

 فقوم نم برعلا رمذت نع ربعت
 نييداحتالا

 ةياغ نا (تاحاضيا) رشان فرتعيو

 برعلا يقرتب ةركفلا رشن ةيعمجلا

 هنكلو . مهتضبغو مشاح حالصاو

 ىعست اهنا ىلا (!) هماهتا يف بهذي
 نكميو .ةيبرعلا دالبلا لالقتسال
 تسسا ىتلا دهعلا ةيعمح ىلا ةراشالا

 ةيسايس ةيعمج يهو 0141 رخاوا

 .يرصملا يلع زيزع اهتركفب أدب ةيرس
 طابضلا نم ةبخن ةيعمجلا هذه تمضو

 . نييقارعلا نم مهمظعم برعلا

 بسح .ةيعمخا ةطخ نأ ودبيو

 ةلودلا رصانع لمشت ءاهسسؤم ريكفت
 نايك ءاطعال هجتت اهناو .ةيئاينعلا
 ةغل نوكت ناو .رصنع لكل يتاذ يئرادا
 عم .هيف ةلمعتسملا ةغللا ىه رصنع لك

 ىرتو .ةماع ةغل ةينايثغلا ةغللا ءاقب

 دعت نا ةيب رعلا ةمالا ىلع نا ةيعمجلا

"1 

 (1) يبرعلا يموقلا يعولا روطت

 ىرصملا يلع
 يف كارتالا ل نوكتل اهسفن

 , برغلا دي

 باهذ دعب .ةيعمجلا ناودبيو
 برح دعبو .رصم ىلا ىلع زيزع
 اع . كرتلاو برعلا ىللع تزكر .ناقليلا

 ةيلاردفلا ىلا برقا عضولا لعج

 ةم وأسس لع ةظفاحملا ىلا اذه .ةيئانثلا

 اذكهو , تايثع لا ةئالخ لوقو ةلوذلا

 يبرعلا طخلا : دهعلا جمانرب يف ودبي

 ةينامثعلا ةلودلا لوخد دعبو
 تالاجرب اشاب لامج ليكنتو .برسحلا
 ىلا نوهجتي ةيعمجلا لاجر ذخا برعلا
 . برعلا لالقتسا ةركف

 ةانفلا هيب ملا ةيمح

 ةديدج ةيعمج تأدب 1104 يفو
 تأدب دقو .ةاتفلا ةيبرعلا ةيعنخ ىعدت
 ةمالاب نونسؤي برع بابش دنع
 ىموقلا هاجتالا اونيبت نيح .ةيبرعلا
 . ىقرتلاو داحنالا ةعامج دنع يكرتلا

 تعبط ةيعمجلل ةرشن لوا تراشاو

 ةيبرعلا ةمآلا فلخت ىلإ لوباتنا ف
 ةسايسلاو عاتجالا يف ممالا نع
 . داصتقاللاو

 ةداملا نم ةيعيحلا فده وليو

 هذه ىعذدت : اهماظن نه ىلوالا

 اهتياغو .ةاتفلا ةيب رعلا ةيعمح .ةيعمجلا

 فاصم ىلا ةيبرعلا ةمالاب ضوبغلا
 ةيحا ممالا

 اهطاشن ةاتفلا ةيبرعلا تعسو دفو

 نسو 0 يدسلا نس اماما 0

 ةيزكرماللا بزحب تلصتاو 0
 اذه ةيحالصالا توربيب ةيعمجبو

 ةيموق ةهجو ةاتفلا ةيبرصعلا تهجتا
 نايبالا ةيوضعلا طو رش سس تلعجو

 يبرعلا اههاجنا نكلو .ةيبرعلا ةيموقلاب
 ىلا ةماعلا عاضوألا عم روطت

 برحلا مايق دعبو اريخاو .ةيزكرماللا
 . لالقتسالل ةوعدلا ىلا ةماعلا

 تاهاينالا ُُق ةلاغلا ةمسلا تناك

 لغ ديكاسلا ١.4 دعب ةيبرعلا

 رصانعلا ناب ةاواسملاو حالسصأالا

 ةيب رعلا ةغللا ىلا ةوعدلاو

 عاهتجا ىلا (ديفملا) ةديرج ريشتو
 ورك ارم باونل 000 -

 : مه اند مانع نق كالا . ةمالا

 عم ةقيقحلا ةاواسملا بلط : 0

 يئادتبالا ليصحتلا لع اناث ٠

 . ةيبرعلا ةغللاب يوناثلاو
 نم نيرودغملا وقح ةياعر : اثلاث

 .ةيبرعلا تايالولا ءانبا
 نيفراعلا نيفظوملا نييعت : اعبار

 دابا كلن

 تقولا ناك نا 0 اف

 هتياغ يف .ديدحلا بزحلا مايقلو لمعلل

 عفرو "قرف ةئابيه مولا( ةليشلا

 ىلع لمعلاو . ماوقالا 00 ةئاكم

 0 رصتعلا عم

 ةيصخشلا ةي رحل يف ةاواسملا 0

 . ةيسايسلا ةيرحلاو

 حضوي .يبرعلا برحلل ريخالا
 برعلا نيب ةوفحلا بابسا ىسيرعلا
 لعج نيبضعتملا ضعب ةبغرب كرتلاو
 مدعو ينادتب الا ميعتلا ةغل ةكرتلا

 عابطو دالبلا ةغل ىلع نيفظوملا فوقو

 نم نوعمتحملا هررق ام دكؤيو . اهلها

 سرادملا ل ميلعتلا ليج ةرورض

 ماعلا" 2 13 . ةيب رعلاب مولا

 رخا لاقم ٍٍق يسيرعلا روس
 بوجو ىهو . ةيساسألا برغلا تايلط

 . ةيئادتبالا سرادملا يف ةيب رعلاب ميلعتلا

 ةيالرلا يع قافثاو 12 دالبلا

 445 - لامك كنا ةولتانال كلانا -
 َآ أ
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 اهسفن ةيالولا يف اهفاقواو
 هاجنالا يف نييداحمالا ددشت نا

 مايقل مهعيجشتو .كيرتتللو ةيزكرملل

 ىلا ىدا - ةيبرعلا تاميظنتلا ةمواقم يف
 ضعبو برعلا نيب عسوا ةمواقم
 ىلإ فاسلالا ' قرت لاو .هكارحتألا
 يف ١91١١. ةنس ةيرادالا ةيزكرماللا
 . برعلا نيبو ةضراعملا فوفص

 ةسايسل يموقلا لعفلا در لثمتيو
 رشن ام صعب ف نييداحتن الا

 : ىسيرعلا بتك دقف

 لمعت ال ةيتاذ نييداحتالا ةطخ نا

 ادحا نا نظا الو : . دحاو رصنعل الإ

 هتيتاذ نع لزانتي ةيبرعلا ةمالا نم
 . هريغ رصنع يف بوذيل

 تنيابت ةيزكرمالل ةوعدلا نا ودبيو
 ىلا هاجتالا نيبو ةيرادالا ةكراشملا نيب

 . ةلودلا يف يتاذلا نايكلا نم عون
 هيف اعد ًالاقم مظعلا يقح رشن دقف

 ةلدتعم ةيرادا ةيبوكارم ا قيبطت نا

 : لمشت

 سرادملا ف ميلعتلا لعج ت1

 ةيريمالا ةيوناثلاو ةيدشرلاو ةيئادتبالا

 ميلعت لعج عم (ةيبرعلا) ةيلحملا ةغللاب
 تايكاحملا لعجو ناهيف ايمازلا ةيكرتلا
 ةيدلبلا سلاجملاو مكاحملا يف ةباتكلاو
 ةفاضا اهم نيناوقلا رشنو .ةيلحملا ةغللاب

 . ةيكرتلل

 ةغللاب نيفراعلا نم ةالولا نييعت - "

 لها نم نيقئاللا مادختساو .ةيلحملا

 .ةريبكلا ةيالولا ةمدخ ىف تايالولا

 سلاجملاو يلاولا تاصاصتخا عيسوت

 . تايالولا يف ةيرادالاو ةيمومعلا
 ىلآ ةيركسعلا ةمدخلا ةدم ليؤنت -*

 . ةيالولا يف ملسلا تقو اهئاضقو نيتنس
 موهفمل لماش صيخلت اذه يفو
 .تقولا اذه يف ةيزكرماللا

 ايقلتمي ةرتفلا هذه راكفا نا
 . ةساردلا قحتسي هناف اذهو . ىسيرعلا
 بتك دقو .ىموقلا هاجنالا لثمي وهف

 ىقف:برعلا رود نع تالاقملا نم ريثكلا

 نعو .ةيبرعلا ةمالا نعو .خيراتلا
 . كرتلاو برعلا نيب ةقالعلا

 .ةيلها سرادم يف ىسيرعلا سرد
 هاجنالاو يبرر علا يعولا ةيمئتب ىنعت

 ىبرعلا ههاجنا نوكيو .يحالصالا

 ىلع هعالطا لعلو .هدلب ين يموقلا

 ييبرغلا رفقلا نارجخ ف
 : ريشب نب دمحم لاق ا#
 قدمت ملف تحصل دق ناو

 نجح تيمنا ؟ن كسا 340 لو
 ىئعاطق . نع. كدوذا اذه  مسكف
 دصضقاو يلع تونتذلا غسبت الف

 يفاضت نم كلالخ قرأ فوسف
 نوح دإ ”كديلوع © ”ءاسأا نإذ

 : ًاضيا لاقو ا

 ُبرحلا ينصحي ملف مهنم ضرالا يف
 برخم اف روخالاف سيواونلا الو

0 1 

 ع الو ا 1 ةءاربلا راج

 برأ 0 6 يف سيلف

 بي 0 مينم 555 الو
 اوبعشناو مايالا ىلع يلايللا 11

 بلثك يدي نم بيرق وهف هيلا
 .ةبرعلا هد ينتبنا: ةيلهاجلا ف

 0-5 ا

 - 181/111 نا خا خروات 9

 لاب اف تددتعاو يصوم وسعي

 لالض ًِف دانت كليغل

 32 وا 7 م , كتم

 يلالخ ىرتو ىينتقراف اذإ

 000 ولا ال ترها تلقا

 0 احل طل

 نحف 0 ا ًادرف

 0 دوسستؤم مه

 3  ءاكسمستح نم ةلل

 مهقيفر ىشحي عقدا تارداب د

 يدي تددم ا بدا ايياف

0 

 سيراب ىلا هرفس دعب يبرغلا ركفلا

 احوضو رثكا هلعج (19411١-191؟

 . ةيموقلا هراكفا ضرع يف

 ةمالا ةركف ىلع ىسيرعلا دكا

 نم ددع يف امنع ثدحتو .ةيبرعلا

 .اهلضفبو اهرودب داشاو .هتالاقم

 الجر ابنم هللا تبنا نا» ارخف اهافكو
 .«ضراالا هتعيرش تمع

 تل ذإ رخفلا كلذب ةريدح ىهو

 ريخو ارصنع ممالا مركا برعلا
 يسيرعلا بهذيو درع ودا

 اريح عيب ىضواو :تريعلل لدققلا

 ىلا وا مهيل | ةءاسالا نم رذحو

 اقيم وعلا

 معر اهصئاصخو اهتازيم ىلع تظفاح

 تسردتا َدقف ءرهقلاو وغلا فورظ
 .ةيموقلا اهتازيمث تدقفو : ةربثك مما

 .ةيب رعلا ةمالا الإ

 : يهو ةديرف ةطقن ىلا هبني و

 اهرما ىلع تيلغ يتلا ممالا لك نا
 هذه 2 .بلاغلا صئاصخ تسبستكا

 .ايمازيمت بلاغلا بستكا دقف ةمالا

 ةبلاغ .ةيبرعلا ةمالا ناب كلذ للعيو

 اهمتاذ ظفحت تاموقم امل .ةبولغم وا
 اهدارفا نيب ب مضت» يهف ٠ .اهصئاصخو

 . (ةبيط ةايحو ةيندم تارد

 يبر علا رمتؤملا يف يسيرعلا كراش

 -ناريزح ٠ يف سيرابب دقعنملا لوالا

 اهيف دكا ةملك هيف ىقلاو ١517 وينوي

 ةدحوو ةغل ةدحو مهعمج برعلا نا

 ةدخوو .خيرات ةدحوو .رصنع
 ىلا نيداحت الا هاجنا مجاه دقو . يسايس

 كلي رثعلا

 ىلا قرطت يسيرعلا نا ظحاليو
 ىلع زكرو .ةدودحم تاراشاب ةينطولا
 ىف هتالالد هل اذهو .ةيبرعلا ةيموقلا

 . برعلا يعولا روطت
 ةغللا ىلا ةفاضا ةينطولا ف ىري وهو

 نيملسم برعلا نيب ةطبار سنجلاو
 قسيرسلا تالنت يبو .نييحيسمو
 كرتلاو برعلا نيب ةقالعلا نع ةريثكلا

 جردتلو ةقالعلا هذه روطتل ليلد ريخ
 نا انركذت اذا .ةصاخ يموقلا ركفلا

 امث رثكلا يف ريعت تناك (ديفملا» ةديرج

 .ةاتفلا ةيب رعلا ةيعمجلا نع اهيف بتكي

 هذه ءاضعا نم ناك يسيرعلا ناو

 ةكرح ا ِق عساو طظاشن هلو .ةيعمج ا

 . ةيموقلا

 دعب يموقلا ركفلا روطت فيك

 ؟ كلذ
 . لبقملا عوبسالا ٍِق هلوانتنس ام اذه

90 
 ةيب رغلا ةغللا رارعأ

 هيلجاو هولجا : الح

 تيأجو توأج : ىأج
 تينجو تونج : انج
 تاو توأد . .غوارو لتاخ : ىأد

 تيدخو تودح .اعرسم ءاج -. [كحح

 .تيهدو توهد : اهد

 بئاصملا

 تينئدو توئد : اند

 ملعو فرع .تيردو تورد : ارد

 رثنو رشنئ .تيرذو تورذ : ارذ
 تيحشو توحش : احش

 هيف عقوأ

 تيطرو توطر . . سمال ا: اطر

 ياسو توا ك0 + قاس

 ىبستو وئست : انس

 وضميو ىضمي : ىضم

 تيبطو توبط : ابط
 عروق . اة ءىشلا س آو 4 أف

 تيأفو

 ثنا ايَضَو اونغ انع

 ةقدب لشتف ٠ .تيلفو تولف : هاف

 ايهشضو ايمنغ . : ةكيع فشش+ انظ

 تيظعو توظع . .ملا : اَظَع

 تيفقو توفق . . عبت : امنف

 يىددعي ودعي : ادع
 ايرظنو ازيك اا

 قيصضلو .تييكول

 ا تيحنو توحن . كبف
 تبن وغو تنوع . .هبلظ . ارع

 تيابو توان : قاد

 تيربو ثوري . ىرب

 "يلا مئنو تون +

 يغليو وغلي : اعل
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 يف هبتك يسنرف باتك يدي يف عقو مايا لبق
 ةيليئارسالا برحلا» هناونع ناينويهص تانيعبسلا
 ريبخ رخآلاو يركسع ريبخ امهدحا ,«ةيبيرغلا -

 يدنجلا قوفتب ىمسي امل امهباتك اسرك .يسايس
 ضرعم يفو .يبرعلا يدنجلا ىلع .يليئارسالا»
 ءابق عقو يذلا موعزملا قوفتلا اذه بابسال امهركذ

 نا نالوقي .7* برح يف يبرعلا ئدنجلا مدق تحت '
 نوطشن بابش مه ؛نييليئارسالا؛ طاطبضلا
 كراعملا نودوقي نيذلا مه مهدجتو نوكرحتمو
 تاصاصضتتخالا فلتخم ّق بردتلا ىلع نوربحمو

 عياتي .ةيعامتجالا ةيحانلا نماما.ةيركسعلا

 بعشلا حئارش فلتخم ىلا نومتني مهناف نابتاكلا
 نم أزجتي ال ءزج مهنال .ةقلغم ةئف نع ةرابع اوسيلو
 ريهامجلاب رشابم لاصتا ىلع مهو .بعشلا اذه
 نيذلا برعغلا طانضلا سكغ .ىلع كلذ .عراشلاو
 نوراتخسو تازايتما ثان ةقيط خمهسفنأ نوردتعت

 ةنهم نورخآ راتخي ام لثم حالسلا ةنهم

 لستم مهي وفس نورقتحي مهو .ةيبساموليدلا

 .مهدونجل يمويلا مهراقتحا
 تسسحاو ةءارقلا نع تفقوت ذحلا اذه دنع

 مذه دنفا نا ردقأ حل يسال ٠ ؛ةناغلل ًابيتك

 ,باتكلا أرقا انأو هلعفا تنك امك ةرملا ةقيقحلا
 يف ىمسي ام تركذت ينا كلذ .يئاغد هناو ًاصوصخ
 اذه .:ريباوطلا طابضن» ةيبرعلا اننادلب ضغب

 نئب يذلا بعشلا هقلطا امناو ًايمسر سيل فصولا
 : ةبورعلا ىلع ةلفطتملا ةمظنالا طايس تحت

 نم نيح يف اهقئاع ىلع تذخا يتلا كلت اصوصخو

 ىمسي ام امثا :! «ليئارسال» يدصتلا ةمهم رهدلا

 طابنض نورخآ مهيمسي امك وا ريبلوطلا طابضب

 مقارت نيذلا طابضلا كئلوا مهف .ةيبعتشلا قاوسالا

 ىتح ءيش لك مهسفنال نوحيبتسي نادلبلا تدذش يف

 يو ع نادل .بعشلل ةييكضخملا علبسلا

 كلذ هةسفن فلكد ال ندهضعيو مهفاتكا ىلع

 ةيموكحلا ةنراحتلا تالخحملا ىلا نوهجتبو

 :هةرلاب رازآ 1 2 50١ ددغلا د ةيبرعلا ةعيلطلات 8"

 رمل
 ةدطيقلا هش

 يرردمل رح ربسم
 نادم وما اما حا وةلحملا

 يف مهئارآب هنم نولطب ,اهطخب
 ةيبرعلا ةايحلا شاوج فلتخم

 سكعت نا ةرورضلاب سلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 الو عدار نودب مهبراقالو مهل نوديري ام نوذحايو
 مهتانكث يف مهل ةضصخملا نزاخملا نا عم عزاو
 كلت هب ملحت الامو باطو ذل ام لك ىلع يوتحت

 اهنيب دجت ام ًاريثكو اهرما ىلع ةبولغملا ريشامجلا
 ةلبوط تاعاسو تاعاس نورظتنم :ةعماح ةذتاسا

 اصعو رابغلاو حيرلاو سفشلا ةمكر تحت

 تارسلاك ودبي يذلا رودلا كلذ راظتنا يف ءيطرشلا

 ظ .نايحالا نم ريثك يف لصي الو
 كراعملا ةياغ ىلا يسفن يف زحت ةقيقحلا هذه تيقب

 .ةدفاصلا ةرصبلا قرش يف يقارعلا شيجلل ةريخالا
 يبرعلا شيجلا يف سواشالا انناوخال رذتعا
 ةلمحلا تأدب امدنع كلذ .ةنراقملا دذه نع يقارعلا

 موحفهلاب ةتمسا امع ملكنن ةيبرغلا ةيمالعالا

 دعب ىلع ةطبارملا ةيناريالا تاوقلل حساقكلا
 يتلا روصلا نيب نمو ؛ةرصبلا نع .«رتم ةئامسمخ»
 :لارنخ ةبترب ايقارع ايدنح :نويزفلتلا ىلع اهانبآر

 رخآ ىلا لتاق :ةهبحلا نم ةمدقتم ةقطنم يف ناك

 ثيللاك طقس نا ىلا مالستسالا ًاضفار .ةصاصر
 اهدنع .داغوالا لاين هبلغ ترئاكت امفدعب اديهش

 رعشقاو عيمدلاب يانيع تقرورغغا لوقا قحلاو
 ةزعلاب روعش هل دعب ال روعش ينرمغو يمسج
 2 نمزلا ةقرتخم ةدرغز ناكو ةمارقلاو

 نم يابص يف اهعمسا تنك ..يسأر يف نطوتسنل

 تحت نك ؤللا طقسب امدنع تايبرعلا انتاهما
 .ودعلا صاصر

 يسفن يف هكرت يذلا رثالا ىلع ىضق دهشملا اذه نا
 ةلجخملا ةروصلا كلت ينع دعبأو نيعللا باتكلا كلذ
 ةيدصتملا ةمظنالا كلت يف ءريباوطلا طابضلا
 .اهبوعشل

 فيك اندوع يذلا يبرغلا مالعألا «تركش» انهو

 يدنجلا رصتني امدنع هتيطارقميد نع وهسي
 ال ثيح نم انل مدق ةرملا هذه هنال .التاقم يبرعلا

 يف يبرعلا يدنجلل ةروص عوراو لمجا يردي
 ' . ادهيشتسم وهو رصتني فيك قارعلا
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 خيراتلا ىلا ىيضفت حمالم

 1 ال .يروجبب جروج فورعملا يرصملا نانفلا
 هنا .رخآ ضرعم ةماقآب ركفي ىتح هل ينف ضرعم يهتني
 سئفنتي يذلا هملاع ناولالاو ةحوللا لكشت ؛ . جتنم نائف

 سلجب ناوا ءام عراش يف ريسي نا ادبا عيطتسي الو هيف

 شن ام. اهيلع عطب هدب سار 1 ءام ىهقم يف

 . اضيا مهي ةطبجملا
 يريلاغ يف همدق يذلا هضرعم لبق .هل ضرعم رخا

 ةدع هل تضرع دقو .ةرهاقلا يف ناك ,.سيرابيب .ةرسم
 ىف ةينفلا طاسوالل اثيدح تحبصا .هبايغب .تاحول

 ةيسنرفلا ةمصاعلا يف همّدق يذلا هضرعم اما .ةرهاقلا
 دقف .ناسين نم عباسلا ىتح رمتسيسو راذآ 4 نم ةرتفلل

 .هيف رهظي يذلا ديدحلا ىنفلا هجاتن نم ددع ىلع لمتشا

 هضراعم يف هيلع راس ام وهو .هوجولاب هعلو .ىرخا ةرم
 ىدحا وبق 5 همدق يذلا هضرعم نم اءدب .ةريخآلا

 ىتحو .ةميدق ةينوعرف هوجو نع ةيسنرفلا سئانكلا
 . ةرسم يريلاغ يف ريخالا هضرعم

 ىلع اهحاتفنا لالخ نم اهملاع ءيضت يروجب ةحول
 هينيع بذجمن لب .يئارلا ماما اهسفن قلغت ال اها .ةايحلا

 نم تاظحل اهعم شيعيف .نولملا اهئاضف ىلا هتركاذو

 اهنم دمتسي ىتلا ةايحلا ةكرحو سانلا ةحئارب قبعت نفلا

 ال يبلاتلاب يهو + .ةينفلا هترظن ماوق يروجبب جروج
 نف راطا جراخ ٠ .ىلوآلا ا هتانوكم نع لصفنت

 . اضيا هب فرع يذلا روتاكيراكلا

 كلذ دعب هدنع لكشتتل ًالوا ةركاذلا يف اهمسري هوجو

 ديعبلا ىضاملا نم اهحمالم يقتست .شامهقلا ىلع ةنولم
 . نآنفلا ةليخم يف لغوي امك ؛ةنونيكلا يف لغوي يذلا
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