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 ضفالغلا عوضوم

 نا

 يذلا مسحلا ماع مايا ةياهن بارتتقا عم
 .يسرافلا ميوقتلا قفو ناربيا هتنلعا

 ةلاح ودبت .ريبك موجهب لضاوتملا اهديدهنو
 تارايزلا ٍِق ةحضاو ةقارعلا نانتمطالاو ةقثلا

 ىلا نيسح مادص سيئرلا اهب موقي يتلا ةينادبملا
 قفارم هدقفتو ؛ةسرحلا عئاصملاو ةيحاتنالا لماعملا

 يف ةيقارعلا لئاوعلا نم اردع هترايزو .ةينكس

 ناربا هلعتفت يذلا جيجضلا لك مغرو ٠ مهدوبب

 اهتلقثا دقو .رم يذلا ميسحلا ماع صوصحبي

 يتلا ةميلسجلا رئاسحلا بيسي يساملاو مجاوقلا

 - وخلا نيرا لاو اذ - 5

 نآف هدب ةنالثلا ل كراعم 5 اهتدربكت

 ةهبدج يف اهناماكحتس او اهعضاوم لظت يتلا لادغب

 موجه ىأل ايسحت ةيهانمو ةعينمو ةنيصح لاتقلا

 رارق ةمجرتب مايالا هذه ةلوغشم دادغب .يناريا

 لامعلا ليوحت رارق وهو .يلمع غقاو ىلا دئار ديدج
 .نفظوم ىلا يكارتشالا عاطقلاو ةلودلا رئاود ّق

 قيطني ثيحب تابجاولاو قوقحلا يف مهتاواسمو
 امهدحا ناك نينوناق نم الدب دحوم نوناق مهيلع

 نم يذلا نوناقلا اذه راظتنابو .رخآلا نع زيمتي
 لمعلا تاقالع يف ةيعون ةرفط لثمي نا عقوتلملا
 هتاريثأت بناج ىلا .انه ةدئاسلا جاتنالاو

 ةيقارعلا ريهامجلا شيعت .ةيسفنلاو ةيعامتجالا
 ةيلاعف وا طاشن عم ًايموي نوكي داكي وحن ىلع
 نم شكا لمحت ؛نيسح مادص سيئرلل ةيريهامج
 عوبسالا ةياهن هترايز اهررباو .ةلالد وا ىرغم
 جاتنالاب ةصصختملا تاشنملا ىدحا مرصنملا

 يقارعلا | سيئئرلا دادغب نويزفلت رهظا دقف .يبرحلا

 عباتيو .يبرحلا عنصملا ماسقا يف لوجتي وهو
 ةحلسالاو ةدتعالا نم ةعومجم جاتنا لحارم

 ارس سسدلو .تارابعلا ةفلتخملا فئاذقلاو ةفيفخلا
 يتلا .ةيبرحلا عناصملا هذه نا ددصلا اذهب لوقلا
 لكشب تمهاس دق .اهدحا نيسح مادص سيئرلا راز
 نم اهجاتنأب لاتقلا ةهبج دفر يف رثؤمو لاعف
 ةريخالاو .برحلا تاونس لالخ .ةدتعالاو ةحلسالا

 نيدقارملا نم ددع دنع ةعانق لكشبي امم ؛ تاذلاب اهنم

 تسبرا دق ةدقارع ةيبرح ةعانص ةدعاق نا نيينعملاو
 ام اذإ ةصاخ .ًاريبك اروطت اهروطت عقوتيو .اهسسا
 ةليوطلا برحلا تاونس ةربخب تجزتما
 نم تلخداو .اهتقفار يتلا ةيعونلا تاراكتبالاو
 ىلع تافاضالاو تانيسحتلا نم ديدعلا اهلالخ
 .ةيرحبلاو ةيربلاو ةيوجلا ةحلسالا عاونا فلتخم

 يف يرجي امل ساكعنا وه يقارعلا لخادلا يف ام
 اءوده ةليوط مايا ذنم دهشت يتلا لاتقلا ةهيج
 لاز ال ذإ .ةقياسلا كراعملا ةدحب ةنراقم ًايبسن
 يعفدملا قشارتلا ادعف .هلاح ىلع يناريالا ءافكنالا
 ةلاح نأف .ىقارعلا بناجلا نم ةصاخ .فيفخلا
 ىلع ةرئاس ةيعافدلا طوطخلا نيصرتو دادعتسالا
 .ةعقوتم ةيناريا ةرماغم ةيا ةهباجمل قاسو مدق
 ينعي اذهو .ةرماغملا هذه نوعقوتي انه نوديدع

 ؛ةهبج نم رثكا حتفو ٠ :سرش لكشمي لاتقلا عالدنا

 ًامزتلم قارعلا لاز ال يتلا ندملا برح ةهبج اهنمو
 ىقارعغلا وجلا حالس تامجحجمه فقوو . .اهفقوي

 ةيداصتقالا فادهالاو تآشنملا دض ةيعونلا
 ًاءوده دهشت يتلا يناريالا قمعلا يف ةيويحلاو
 موجه ةلاحب ًايجيتارتس اهطابترا مدع مغر ًايبسن
 تاراغلا وه ديحولا ءانثتسالاو .همدع وا ىتاوسفا

 لماعتت يتلا نفسلاو تالقانلا ىلع ةيلاتتملا ةيقارعلا
 راثا اهم . يناريالا طفدلا ريدصت قفارمو ءىناوملا عم

 ةيملاعلا تالقانلا يكلام طاسؤوا يف اددحم تددحلا

 ىتحو ةيناريالا ءىبناوملا وحن راحبالا رطاحم نع

 يبرعلا جيلخلا قنع دنغ ةبصقلا يرس ةريزج

 .يضاملا ماعلا لالخ ةيقارعلا تارئاطلا اهتفصق يتلا
 ةريبك ةيمها طاسوالا هذه ف ثيدحلا بستكيو

 ًابيرقت ديحولا ردصملا مه ءالؤه حبصا نا دعب .نآلا
 هتايكمب ىناريالا طفنلا لمحل تالقانلا نيمأتل
 تالقانلا لوطسا ضرعت نا دعب كلذو .ةعضاوتملا
 تلاحا ةيقارعلا تامجهلا نم ةلسلس ىلا ةكولمملا
 وا .دعاقتلا ىلع تالقانلا هذه نم ريبكلا مسقلا
 تارتفل اهحيلصت ةداعال ءاوزنالا ىلا اهترطضا

 .ةليوط
 ةكرعم مودغب ةديلم اذه لاقب امك .ءاوحالا

 لاح لك ىلع نييناريالا تاباسح نكلو .ةديدج
 نكلو .اددجم باسحلا اوديعب نا مهيلعو .تباخ
 ىلع مسحلا راعش قارعلا بلق نا دعب مهقدصيس نم
 ! لاؤسلا وه اذه ؟ مهسوؤر
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 ! ةسفن نقولا 1 هذدن ماو وبرحلا بتنا مهن

 ةياهن تارشؤم
 اج ا واجعل قا : علا

 ا ودول

 نا لل

 قا ةزرعغلا تنشأ ةقكارنالا ب و تهتنا له :

 اهانعمب ةيناودعلا برحلا هذه تهتنا .معن

 لك ًايتاهن تدديت دقف .قارعلل ييديدهتلا

 نم لينلا وا ةيقارع ضرا لالتحاب ناربا ماهوا
 صاقتنالا وا قارعلا ىف 9 يعامتجالا يسايبسلا ماظنلا

 يلودلاو يميلقالا هرودو هروضح وا هتسايس نم
 .لعافلا

 يريمدتلا اهانعمب برحلا هذه تهتنا .معنو

 ةيداصتقا تاشنمو اندمو ًءامدو ًاحاؤرا ءقارعلل

 اهناودع ةسرامم ىلع ةرداق ناربا دعت ملف .ةيوبحو

 قاحلا نع رفست ةرثؤم غيصو لاكشأب قارعلا دض
 لمحت وا .يداصتقالا ىوتسملا ىلع ةريبك رارضا

 يناسنالا ىوتسملا ىلع ةغلاب رئاسخ نييقارعلا
 نم ءاياربالا فوفص يف وا لاتقلا تاهبح يف ءاوس

 .ندملا ناكس

 .برحلا يف رارمتسالا تالامتحا يىدعمب .معنو

 يرتعت يتلا للشلاو زجعلا ةلاح نم اقالطنا .ال
 ةيركسعلا تايوتسملا ىلع يناريالا دسحلا عاضوا

 ءارتهالا ةلاح لذ . ةنعامتجالاو ةنيداصتقالاو

 .هايالخ نم ةيلخ لك يف لكاتلاو قزمتلاو

 ةبغر ىلع ًاسايق برحلا ةلاح رمتست دق .معنو

 .نآلا ىتح اهبف رارمتسالل ةنلعملا يناريالا ماظحلا

 ةرشابملا ةباجالاب هعبتنو لؤاستلا اذه حرطن مل
 فقول ينمتلاب ضيفت ةينادجو ةلاح نع ًاريبعت
 انمهلتساو لؤاستلا انيحوتسا امناو .برحلا

 هذهل ةلصاوتم ةقيقد ةعباتم لالخ نم هتباج |

 "  ددعلا - ةيبزعلا ةعيلطلا ٠5  78راذآ /١5/81

 ا 0 0 0 020 0 .ء قارغلا دف فلاضتلا رابفلاا تامدقمو ٠

 ,.ةيركسعلاو ةبسايسلا :؛ةيزكرملا اهتاقلحو نرحلا

 لك ةدعضول ةيسشاتم ةءارق لالخ نمو .اهتبادب ذنم

 ءوض يف .ملاسملا قارعلاو ةيدتعملا ناريا نم

 ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركسعلا تانبطقعملا

 وا ةروظنم تاناكماو تاردقو .2جئاتن .ةنهارلا

 تدا هنلا

 : ةيلاتلا نيوانعلا ارقن تياوثلا ةحفص ىلع

 دقو .ايعونو ايمك :قلطم يركسع يقارع قوفت -
 ىدل اديبح ةفورعم قوفتلا اذه تادرفم تحضا

 ةقاطلا وا ماقرالاب ءاوس ناريا مهيف امب عيمجلا
 .ةدلاتقلا

 ءاوس .ةيسسايق ةينمز ةدملو قراخ يقارع دومص

 وا يجيتارتسا فده يا قيقحت نع ودعلا زيجعت يف

 .ماليسلاو برحلا ةعوضوم نم فقوملا ةمالس

 نراوتمو كسامتم يبرح يداصتقا خعصحو اهززعب

 تاجايتحاو برحلا فورظ تابلطتم ةيبلت ىلع رداق
 تاقلحل لامها نود نينطاوملل ةميركلا ةايحلا

 .ةانحلا دعص ةفاك ْق ةيمئتلاو ءانبلا

 ىوتسم ىلع يلودو يميلقا يساموليد حاجن

 يقارعلا فقوملا ةمالسل مهفتلاو لماعتلاو تاقالعلا

 اذه عم فطاعتلا يلاتلابو ؛هتلادعو برحلا نم

 .ليصافتو ًاناونع .فقوملا

 ىوتسملا ىلع ًاليزه ًايناريا اعضو أرقن لياقملاب
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 ةننما ىضوفو داكاتم ًايداصتقا ًاعضوو يركسعلا

 رذنتو ةقزمم ةسايس ةلداعم سكعت ةيعامتجا

 .ةيثراك ةيلخاد برحب
 برحلا يف رارمتسالا ىلع لصاوتم يناريا رارصا

 يف ةيريمدتلا اهجئاتنو ةريرملا مئارهلا لك نم مغرلاب
 بكاوتو .عمجا ملاعلا ددهن ينلا تادعملاو حاورالا

 صرح برحلا يف رارمتسالا ىلع يناريالا رارصالا اذه
 .رارمتسالا اذه لجا نم نلعمو تباث ينودبهص

 فادها ةبا قيقحت نع قلطم ىناربا زجع -
 .اهلك برخلا تاونس ىدم ىلع ةيجيتارتسا
 .ةلباقملا ةلاحلا ىلا لوصولل تاناكما ةبا لؤاضتو

 نارفتلاو
 ةعيبطب .رثكا نيوانع ارقن تاريغتملا ةحفص قف

 ,ةيلدصفتلا اهتادرفمل لاقملا اذه لثم فيضب .لاحلا
 وهو ,طقف نيوانعلا هذه نم دحاول ضرعنس اذهلو
 ةصاخبو :قارعلا دض يميلقالا فلاحتلا ناونع
 مت يذلا يثالثلا يجيتارتسالا فلاحتلا ةقلح
 ناربا نم لك نيب ١584 ماع قشمد يف هراهشا

 .ايبيلو ةيروسو

 هيتلحرما يف فلاحتلا اذه نا ةدكؤملا ةقيقحلاو

 معد يف ًالاعف ًاماهسا مهنسبأ دق ةينلعلاو ةيرسلا

 ٍِق رارمتسالا ْق اتنعتو انودع يناربالا فقوملا

 ةيسيئرلا بايبسالا دحا ناك دقف ؛انه نمو :برحلا

 برحلا هذه رارمتسال
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 معدلا بيسب ققحتي مل ينلعلا ماهسالا اذه نا
 ناردال فلاحتلا هدرفو يدلا يحيلستلاو يداصتقالا

 هحنم يذلا يسايسلا داثتسالا بيسي لي ؛ببسحف

 تبعل ةئيمث ةيسايس ةقرو اهدي ف عضو نيح ناريال

 هذه نا امك رشايم لكشب ًايميلقاو انناربا ًالغف اهب
 ةحاسلا ىف ةرثؤمو ةمئاق لالظ اهل ناك ةقرولا

 .ةيبرغلا

 ماعلا يآرلا ماما ةقرولا هذه ناريا تلغتسا دقو

 ثدح قارعلا دض اهناودع رارمتسا ريربتل يناردالا

 اهعم برعلا فوقو ينعي اميف ينعي فلاحتلا نا
 يف مهسا دق فلاحتلا اذه ناك اذاو .قارعلا دض
 دض ةيناريالا برحلا.-نم دحوم يبيرع فقوم ٍبييدغت
 لمعلا تايسسسؤم ءادا ةلقرعو ليطعتو قارعلا

 ددع فقاوم ىلع هسفن بحس دقو .كرتشملا يبرعلا

 برحلا نم ةيبرعلا ةيسايسلا تامظنملاو ىوقلا نم
 هذه نيد ةيلحرملا تافلاحتلا ريتاوفل !ديدست ءاوبس
 وا ءايبيلو ةبروس نم لك نيدو بارحالاو تامظنملا
 .تامظنملا كلت طاسوا ىف امهنم لك نوفن بيسب

 لالخ نم ناربا تعاطتسا دقف كلذ ىلا ةفاضالابو
 ةينانبللا ةحاسلا ىلا روبعلا فلاحتلا اذه
 م اروح نوكت ناو .اييسانسو ايجولويديا

 ناريا ةيجراخ ريزو يتيالو ربكا يلع عفد .اهيف
 1 ةيروسلا تاوقلا لوخد بقع ًارخؤم حرصي
 يلاوملا هللا بزح» عم اهكابتشاو ةيبرغلا توريب
 نم ةيروس رذحت اننا» . لوقلا ىلا هعفد .ناريال
 ناريا نا عيمجلا ملعيلو ...نانبل يف قالزنالا ةبغم
 ىلا اذه ..نانبل يف ىرخا ةلود ةيا نم ًاذوفن رثكا
 ناريال ةيلاوملا ةيسايسلا تامظنملا لالغتسا بناج
 ,ًانايحا لمعلاو :دجاوتلا لجا نم فلاحتلا تاقالعل

 .يبرع رطق نم رثكا يف
 اذه ضرعتي ادب دقف ةعقوتم تناك بابسالو

 زازتهالل ,يضاملا ماعلا فيص ذنمو فلاحتلا
 ةهجاولا يف ءاوس خورش نم يناعي أدبو .عدصتلاو
 .ةيبيللا_ةيناربالا ةهجاولا وا ةيناربالا_ةيروسلا

 ديدمعا م.

 اذه يف ةحراص ةقيقح ىلع ديكأتلا نم دبال هنا ىلع

 ىوقا ناك يقارعلا دومصلا نا يه ,قاسسلا

 دعب نمو .فلاحتلا اذه عيدصت يف اماهسا بايسالا

 .ىرخالا ءامسالا رود ينآي كلذ

 لولا ؟شلا
 بايسالا للحنو ددعن نا لاقملا اذه يف ديرن ال

 كلت زيكرتب يفتكنسو .ناريا عم فلاحتلل ةيروسلا

 ' نيلخادتم نيلماع لوح اهروحمتو بابسالا
 ةقالعلل لؤالا زكترملا قارعلا ةاداعم تلكش دقل-

 ةنلعملا ةيروس ةبغرل .قشمدو نارهط نيب ةيميمحلا
 ماظنلا طاقسا ىف ةكرتشملا تانايبلا ربع ةوقبو ارارم
 بتاج ىلا كلذ ُِق ناربا ةيغرو .قارغلا ِق يسابسلا

 ارسح لكش دق . يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىلع ةنميهلا

 ضقانتلاو فالخلا طاقن عيمج قوف نم ايلحرم
 نيب حلاصملاو ةيجولويديالاو ةعيبطلا يف نيابتلاو
 قارعلا دومض نكلو :يناريالاو يروسلا نيماظنلا
 روظنملا نم مئادلا راصتنالاب هظافتحاو قراخلا
 رظنلا ةداعا نيفرطلا نم لك ىلع ضرف .يجيتارتسلا
 .ةصاخلا هكراعمو ةيتاذلا هتاكدتكتي
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 ةحاس يه  نانبل حبصت نا  دبال ناك انه نمو
 اهب ظفتحت نارياف .ةرورضلاب نيفرطلا نيب عارصلا
 لك عمو :تاهاجتالا لك ف كيتكتلاو ةروانملل ةحاس
 ةنيباهصلاو ناكريمالاب اعدب ءعاقدصالاو عادعالا

 نييبيللاو نييروسلاب ءاهتناو نييسنرفلاو
 ضيوعت ديرت نارياو ,نييئيطسلفلاو تايفوسلاو
 فو قارعلا عم ةهجاوملا ةحاس يف اهمئازهو اهلشف
 يف .لخادلا يف ةيناريالا ةضراعملا عم ةهجاوملا ةحاس
 عفد ةوق ريفوت لحا نم ةيئناسللا ةحاسلا

 هذه تبخ نا دعب ناريا جراخ اهجهنمل يجولويديا
 نارياو .ناريا لخاد اهقيرب تهيو ةيجولويديألا
 قشمد ىلع طغض ةقرو ةينانبللا ةحاسلا ديرت
 يضهو .امهنيب ةقالعلا ترتوت املك ةموابسسم ةقروو

 نم ةنياهصلا هجو يف اهب حولت ةقرو اهديرت كلذك
 ةينودهصلا تاريخلاو حالسسلا قفدت رارمنسا لحا

 ع ورشملاب ةيناربالا تاهحؤتلا تمدطصا اذكهو

 . ةغيص نم رثكا ربعو ةرم نم رثكا نانبل ف يروسلا
 ظافتحالا ىلع اهصرح نع تربع ةيروس نا عمو

 تنلعا ثيح نارهط عم اهتقالع ف ةيواعم ةرعشب
 ةيبونجلا ةيحاضلا لوخد ىلع اهمزع مدع نع
 يلع اهلقن يتلا ةيناريالا ةيغرلل ةياجنسا توريبل
 نم اهعنمي مل كلذ نا الا . تسود قيفرو يتيالو ربكا
 "7 لتقو توريب يف ةوسقب .هللا برح» ةهباجم
 نم رثكا ةظيفح راثا امم .درصانع نم ارصنع
 «يتنماخو يناجنسفار» يناريالا ماظنلا ُْق لوؤبسم

 بولسأب عوضوملا يف انلع ثدحتلا ىلا مهعفدو

 .ديدهتلا ىلع يوطني باتع

 ةقالعل اماه ازكترم لكش يذلا يناثلا لماعلاو
 يعفقاو بيسلو يداصتقالا لماعلا ...وه فلاحتلا

 ىدحا ناك يذلا يناريالا يداصتقالا زحعلا وه

 ف ناريا ةبغر وه يمواست بيسو .برحلا تالصحم
 رادملا يف هئاقباو يروسلا فقوملا ىلع طغضلا
 هارب حمصحلا نع ناربا تعنتما دقف ,يناربالا

 نم ةيروسل هحنمت تناك يذلا ؛ليمرب لك نع رالود
 امهنيب قافتالا بجومب اهب اهدوزرت يتلا ةيمكلا
 يلودلا رعسلل اقبط ايروس عفدت نا ىلع ترصاو
 مل ايبروبس نا رداصملا ضعب تركذ دقو .دئاسلا
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 ىلا قفدتي يناريالا طفنلا دعي ملو .كلذ ببسي
 اهمدقت يتلا ةيناجملا ةيمكلا كلت ىوس ةيروس
 يقارعلا طفنلا بوينال ةيروس عطق لياقم ناريا
 .اهبضارا ربع رمي يذلا

 رمت ةيناربالا - ةيروسلا تاقالعلا تناك اذإو

 رمت نأل ةحشرم اهنأف .ينلعو سوملم رتوتب نآلا
 ةددهم .مزاتلاو رتوتلا نم دحا تاجرد ربع
 مدعو نانبل يف يسايسلا مداصتلا ببسي . ةعيطقلاب

 ةمث .ةيروسل ةيداصتقالا تاجايتحالاب ناريا ءافو

 فقوملا ىلع ةطغاض ةيلودو ةيمالساو ةيبرع لماوع
 ةيروبس تاقالع يف رتوتلاب عفديس امم .يروسلا
 عيطتست ال ةيروس نا دكؤملاو .ةوردلا ىلا نارياو

 يتلا ةيلودلا_ةيبرعلا ةلزعلا لالظ ةهجاوم

 يف لوزعم:هيس ماظن عم: فلاختلاب اهلا ضرعتت
 ةيروسلا ةباجتسالا نم ردق ياو .نيتحاسلا
 يتلا ةسماخلا ةيمالسالا ةمقلا تاهجوت عم قفاوتلل

 يتايفوسلا داحتالا تاهجوتو .تيوكلا يف تدقع

 ةيبوروالا تامامتهالاو .برحلا هذه ناشب هفقومو
 فيضيس .نئاهرلاو باهرالا تاعوضوم ناشب
 ةهجاوم يف ةيواعم ةرعش فاعضال ىرخا ابابسا
 .يناردالا دانعلا

 دض فلاحتلا فق لوالا خرشلا بصب كلذيو

 هننني عيدصتو ددحتلل احشرمو امئاق قارعلا

 .هرايهنال اديهمت

 ىلاتلا مرشلا

 نكلو ةفورعم بابسال وا ةموهفم ريغ بابسالو
 ىلا يبيللا ةامضنالا ناك ةعنقم وا ةيفاك ريغ
 يبيللا فقوملا رمتسا دقو :فلاحتلا اذه ةيوضع

 برخحلا تاونس ةليط فلاحتلا اذهل اسمحتم ًايفو
 يفاذقلا ديقعلا نلعا نيح . ًادج بيرق تقو ىنح

 فقوملا نمو برحلا هذه نم ةدالبل اديدج افقوم

 . .قياسلا فقوملل ًارياغم ًافقوم ,اديدحت يناريالا
 ًاحضاو نكي مل ديدجلا فقوملل يبيللا ليلعتلا

 سابسا ىلع اينيم فقوملا اذه ناك اذاو .ًاعنقم الو

 ةحلسألا ةقفص رما حاضتفا نم يبدللا نقدتلا

 هنا ىلع هريسفتو ةيناربالا  ةينويهضلا  ةبكريمالا

 يذلا يثالثلا يجيتارتسلا فلاحتلا ةيضرأب لالخا
 ىنومهصتا :قلاحتلا ةهجاؤم زاب :ابظفل» دنتسي ناك

 نوكي نيح ةشهدلا ريثي امم كلذ نأف .يلايربمالا
 هذهب ةلأسم ىف ًاطروتم فلاحتلا ناكرا دحا
 اذهلو .كلذ نارخآلا نانكرلا فرعي ال امنيب ةروطخلا
 يبيللا فقوملا اذهل ىرخا ًابابسا كانه هنا دقتعن
 .ديدحلا

 هراطا ٍِق ىنح - فقوملا اذه ربتعت انك اذاو

 فقاوم ىلع ًاسايق .رذحلا بيحرتلاب ًاريدج  يظفللا
 هتيلاعفو هتيقادصم نا ىرشذ انناف :ةديدع ةهقباس

 ةيئارجالا ةيسايسلا تارييغتلاو غيصلاب ناتنوهرم
 دحا الو .اهبلا هتمحرتو اهب هديسجت متي يتلا

 دادغب ةأجافمب يفاذقلا ديقعلا ردابب نا نآلا عقوتب

 ةيبتك لاسرأب وا تابايدلا وا خيراوصلا نم ةيدهب

 ضرالا نع عافدلل يبيللا يبرعلا شيجلا نم
 يذلا نكلو .لالتحالاب ناريا اهددهت يتلا ةيبرعلا
 اذه نوكي نا برعلا ءافرشلاو نوصلخملا هرظتني
 ةسائسلل ةلمانشش ةعجارم تادرفم ئدحا فقوملا

 نم فقوملاو .ةماعب ةيبرعلا اياضقلا هاجت ةيبيللا
 ةينطولا ةكرحلاو قارعلا دحض ةيناريالا برحلا
 لجا نم حافكلا ةدعاق ىلع .ةصاخب .ةينيطسلفلا
 ديضعتو ةيبرعلا ريهامجلا حلاصمو نما رفاوت
 لالقتسالاو ررحتلا يف اهتاحومط قيقحت يف اهتريسم
 .ءاخرلاو حدقتلاو ةيمنتلاو

 ًارشؤم نهارلا هراطا فو فقوملا اذه ناك اذإو
 ًامئاق ناك يذلا يثالتلا فلاحتلا يف ناك خرش ىلا
 هقريمعت راظتنآاب انناآف .ءقيقشلا قارعلا دض

 اذه رايهنا ىلا يدؤي نكعف خرش ىلا هليوحتو
 ةنونجملا برحلا هذه فقول ًاديهمت .فلاحتلا
 تاردقلا ريرحتو .ةقطنملا ٍق مالسلا ةئار عافتراو

 نطولا راطقاو قارعلل ةيجيتارتسلا تاقاطلاو
 يلايريمالا ينويهصلا فلاحتلا ةهجاومل يبرعلا
 .ةلاعفو ةداج ةهجاوم
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 تايه نا دعب .ةيقرشلاو ةيبرغلا ؛ نيتوريبلا | نم دعبا اهتاوق رشن ىلع ةيروس نهارت
 ؛برحلا لاعشاب ةليفكلا ةيركسعلا ىوقلا ةيروس | نوضراعملا نهاريو .ةيبرغلا توريب

 نارينلا يطغتس يتلا ةيفئاطلاو ةيسايسلا ىوقلاو | .توريب يف يروسلا يركسعلا لخدتلل (
 لكو .ةيسايسلا تاحالصالاو بلاطملا تاحيرصتب | عساو ينما راجفنا ىلع هراشتنا ةعقر عيسوتلو
 ةيبرغلا مالعإالا ةزهجا هيمست ام ريرمت لجحا نم كلذ نم ةدحاو ىلا ةيروسلا ةيماظنلا ةوقلا لوحي
 .نادبل يف يرونسلا نمالا .ةينانيللا ضرالا ىلع ةعراصتملا تايشليملا

 يدبطسلفلا سوباكلا .ًارخؤم اهتاوق ترشن يتلا ةيروسلا ةدايقلاو
 ةمصاعلا ناف .برحلا نم لوالا قشلل ةبسنلاب هيلئارسا#  ةيكريما :ةقفاومو يبرع تمتص طسو
 ةينيطسلفلا تاميخملا ربتعت لازت ام ةيرو_.لا | رمي فوس هنا ولو .راشتنالا ةعقر عيسوت ىلع ةرصم
 تلعتفا اهنا نم مغرلاب . .: دع بر يعم ةييونجلا ةيحاضلا يفق .مدلا نم تامامح ربع

 ماع ذنم .اهباعيت او اهقيوطتل' برتخ:نم رككا ةينديطسلفلا تاميخملا دض برحلا قشمد تقبا

 رمزنحتلا ةفلظ رود ءاغلا لجا نم ١ روس اميدف ؛ايبركسع امعد «لمأ» ايشلبمل ترفوو .ةلعتشم

 تاوقلا تناكو .ًايركسعو ايسايس ةينيطسلفلا

 انا ذو ماع ىف نانبل تحاتجا دق ةينوبهصلا

 يبا ةدابقب ؛ةينانبللا تاوقلا: ةدئاسمب تبكتراو

 لجا نم اليتاشو اريص يميخم يف ززاجملا .ةقيبح
 نا عطتست مل اهنكل .ريرحتلا ةمظنم رود ءاغلإ

 نيمآ ينانبللا سيئرلا يثوعبم تالحر نا نيبت
 ىلا لوحتت تداكو .تلاط دق ,ةبروبس ىلا ليمحلا

 .ةيسايسلا «ةليلو ةليل فلأ» تاياكح نم ةياكح
 كلذلو .ىرخا ةياكح .يلاتلا مويلا يف اهعبتتست يتلا
 نيب لصافلا سامتلا طخ ىلع كرحتت نارينلا تأدب
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 يف نوينيطسلفلا حجن دقف .اهضارغا ققحت
 حجن امك .ةيركسعلاو ةيسايسلا مهتوق ةداعتسا
 بونجلاو تورعب ف تاميخملا ىلا ةدوعلا يف نولتاقملا

 هبش ةروصب ترركت يتلا تاءادتعالا نم اهتيامحل
 ةينمالا اهبعاتم نا ةيروس تظحالو .ةيموي
 برحلا ذنم :نانبل ىف تدادزا دق .ةيسايسلاو
 سليارط ىف ريرحتلا ةمظنم دض اهتداق ىتلا ةريهشلا
 اهرود وضراعم رثئاكتو :19487“ ماع لالخ
 ىلا نويزروسلا .نولوؤسملا ىعشسو..نوينئاختحللا
 تاميخملا دض اهنوضوحي ينلا برحلا رصح
 ؛لمأ» ايشيليم نيب برح ىلا ,.ةينيطسلفلا
 اع ءاوضالا طلس ..لمآ» رايهنا نا ريغ . تاميخملاو
 راثا يذلا رمالا .ةينيطسلفلا  ةيروسلا برخلا
 تاوقلا ةدوعغ بايسا لوح تالؤاستلاو كوكشلا

 نا ثيلت مل كوكشلا نكل .اهفادهاو ةيروسلا
 ؛لمأ» اينشيلنم تلصاو امدنع قئاقح ىلا تلوحت

 نود. نم: :ةيسونجلا ةيحاضلا يف تاميخملا ةرصاحم
 قشمد تدمع لي .داضم يروس لمع ياب هجاون:نا
 راصخلا تاقلح لامكتسال معدلا لئاسو لك ريفوت ىلا
 ةهبج» ىلتاقم نم هريبك دادعاي تعفدق .عيوجتلاو

 جربو اليتاش  يميخم ىلا ةينيطسلفلا .ناقنالا
 :«لمأ» ىلع ةاقلملا ءادعالا نم ففختل  ةنجاربلا
 9-2 ينيطسلف لاتق ىلا عارصلا لوحتلو
 ةدحاضلا ُْق ةديدج هتسيضل ءاشنا دصقي

 ةهبج نا ريغ .ةيشيطسلفلا تامدخملاو ةييونحلا

 حل ١ ٠ ةرمل؟ برح باقعا َّق تئيسشناأ يتلا ذاقنالا

 :حاعلا كلذ ذنم اهل ينيطسلف رود سيسآات يف حجنت

 ةيامَح يف رودلا اذه لثم ءاشنا نآلا عيطتست لهف
 قيدضتو تامدخملا رصاحت ىتلا ةيروسلا تابابدلا
 دريخالا ةكرعملا قو ؟ توملاو عيوجتلا تاقلح اهبلع

 ىكارتشالا ئمدقتلا نايزحلا اهضاخ ىتلا

 توريد يف :نويرضانلاو ينانبللا يعويشلاو

 :ىرب هيبن نم ىتش تاماهتا ىلا ينيطسلفلا ,ناقنالا

 يروسلا سيئرلا بئان نم ةفيدع تاداقتنا ىلاو
 .اهرودو اهدوجو نع لءاست يذلا مادخ ميلحلا دبع
 نا ءىرخاأب وا ةروصب :دكؤت تاداقتنالا كلت تناكو

 ىتح .:ةينادبللا ةنجلا, يف اهل اكيرش لبقت ال ةيروس
 مسا ا وا .:ذاقنالا ةهبج» كيرشلا اذه ناك ول
 اهبورج ةيطغت لجا نم هتقلطاو ةيروس هتراتخا
 تافالخلا كيرحت لجا نم وا ءريرحتلا ةمظنم دض

 .يروسلا سيئرلا لظ دقو . ةينيطسلفلا  ةيناثبللا
 «ذاقنالا ةهيج» نبب فلاحتلا ىلع ددشب .نآلا ىتح

 ةمظفحم دض .لمأ» ايشيليم نيبو. ينيطسلفلا
 طقس نا دعب .تافرع رساي اهسيئرو ريرحتلا
 بزحلا سيئر نيب مئاقلا يروصلا فلاحتلا

 :يوب هيبسو.طالبنج ديلو ىكارتشالا يمدقتلا
 نيب فلاحتلا ىلع ةيروس ديدشت نا بيرغلاو
 طظوقس عم نمازتي ,«لمأ+ نيبو ؛داقنالا ةهبج»
 املاط ىذلا فلاختلا وهو .ىرن  طالبنح فلاحت

 ةماقاو تالداعم رييغتل هيلع ةيروس تنهار
 .ةديدج تالداعم

 وا .ًايوفع يرب ىلع طالبنج بالقنا نكي ملو
 فئاتستل :لوزت نا ثبلت ال ء:ةيسايس ةوزرب درجم
 نا ًاديج فرعي طالبنجف .لسعلا رهش ةريسم اهدعب
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 مل هناو :نادبل يف يروسلا ماظنلا ةقرو بعلي يرب
 تتاب يتلا ةقرولا هذه نع ىلختلا هتعاطتساب دعب
 ةيروس نا فرعي طالبنج نا مث .ديحولا هناهر
 اهبرح لصاوي يذلا ديحولا هنال ؛يريب ةكسمتم
 اذه نمو .نانبل يف ةيئيطسلفلا تاميخملا دض
 :ةينلعو ةيفخ تافلاحت يف طالينج عفدنا قلطنملا
 يف يرب عفدنا اميف .نيينيطسلفلا عم هفلاحت اهنيب
 ببيا لت عم هفلاحت اهنيب ةينلعو ةيفخ تافلاحت
 ةمصاعلا تحجنف . نيينيطسلفلا دض نا ىف قشمدو

 نكمتو يرب هيبد ىلع اهتضيق ماكحا يف ةيروسلا
 دح ىلا .اهتضبق نم تالفالا نم طالبنج ديلو
 يروسلا رودلل ةضراعملا ىوقل ًاميعز هرابتعا
 .هسسمانتو

 تاميخملا دض ةلصاوتملا برحلا ناف انه نم
 لصفلا يه ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا
 توريبي يروسلا يركسعلا لخدتلا نم يناثلا

 كلمت ام لكب لصاوتت برحلا هذه نا ةصاخ ةيبرغلا
 نكمت دقو .نلعم يروس معدب متتو .ةوق نم «لمأ»
 .راصحلا ةمواقم نم ةنجاربلا جربو اليتاش اميخم
 ام لك قوفت اهنا ودبي ينلا ةيركسعلا تامجهلا درو
 تمصلا ليل يف متت اهنا رابتعاب .تامجه نم اهقبس
 .ليوطلا يبرعلا

 يف ؛يروسلا نمالا» ةكرعم نم يناثلا قشلا اما

 ىنمتت يتلا ةيقرشلا توريبب قلعتي ام وهف ؛نانبل
 يف اهنم تجرخ نا دعب اهيلع اهذوفن طسب قشمد
 تاوقلا» نيبو اهنيب ةريهشلا ةكرعملا باقعا
 ينانبللا سيئرلا نا ودبيو . ١17/7 ماع يف ؛ةينانيللا
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 قظانملا ردتعت قشمد نا فرعي ىذلا ليمجلا نيمأ

 لماعتلا ررق .ًايسايسو ًايركسع ًاسوباك ةيقرشلا
 يلاوح ىضم دقلف .ةروانملاو ةروادملا فقوم نم اهعم
 رصقلا نم نولقتني ليمجلا ودفومو .نيرهش
 نولازي ال مهو ..قشمد ىلا ادبعب ف يروهمجلا
 نا ىلا لئالدلا لك ريشت اميف ؛نآلا ىتح نولقتني

 ضعب هاشخي ام رثكا نا ريغ .اريصق سيل قيرطلا

 روطتت نا وه .ةيقريشلا قطانملا يف نييسايسلا
 ىلا لوحتتف .,ةيليئارسالا»  ةبكريمالا ةقفاوملا

 ةيطغتلا رفوت كاذ ذإو :نانبل نوؤشل ميزلت
 ىلع اهذوفن ةيروسلا تاوقلا طسبل ةيسايسلا
 ضعب ىدل قشمد دجت دقو .ةيقرشلا قطانملا
 يلدا :ةيجترف ناميلس) نييئاضبللا نييسايسلا
 ريغ ليمجلا نا املع .هاجتالا اذه يف ةيلباق .(ةقيبح
 ضرتعا هنا اصوصخ .قيرطلا اذه يف ريسلل دعتسم

 ةريدعاو ةيبرغعلا توريب ىلا يركستلا لوخدلا ىلع
 يروتسد ريغ

 و ليمجلا نيب يركسع عارص ىلع قشمد نهارتو
 نم :ةمثو .عجعج ريمس ةدايقب «ةينانبللا تاوقلا»
 يف لاتتقالا هاجتا يف عفدت ةيروس نا نع ثدحتي
 توريد يف ثدح ام رارغ ىلع :ةيقرشلا قطاخملا
 ليمجلا نيب امئاق لازي ال قافولا نا ودبيو .ةيبرغلا
 اهرادعتسا تنلعا ىتلا .ةيناشنبللا تاوقلا»,و
 شيجلا باحسنا لاح يف ةمصاعلا ديحوتب لوبقلا
 يف لوخدلا عيطتسي ال ليمجلا نا مث .اهنم يروسلا
 نود نم .:ةينادبللا تاوقلا» دض يركسع عارص
 ودبي ال ؛:ةيركسعو ةيسايس بساكم ىلع لوصحلا
 الضف .هل اهريفوتل ةدعتسم ةيروسلا ةمصاعلا نا

 .ةيقرشلا توريب ىلع ةيروسلا ةنميهلاب هلوبق نا نع

 ةيسئرفلا ءسيربسكالا» ةلجم هترشن روتاكيراك
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 امك ؛,هدض ةمراع ةسيانس ةمقن ىلا ىدؤيب فوس

 .ليمجلا نم ةبرقملا ةينانبللا رداصملا لوقت
 توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لخدتس فيك نذإ

 ؟ ةرقرشلا

 لوخدلاك ًالهس سيل قطانملا كلت ىلا لوخدلا نا
 نوعلظملا خجري كلذلا:ةيبوغلا توريبلا

 ةيقرشلا نيتوريبلا نيب سامتلا طوطخ لاعتشا
 .ةيبرغلاو

 دقو .ًاحلم ًايروس ًايلطم لاعتشالا اذه تاب دقو
 سامتلا طوطخ نا :نانيل نم نيمداقلا ضعب ركذ
 نم :ناعمس يريلاغ ىتح توربب افرم نم ةدتحملا

 ةيروسلا تاوقلا يديأب تتاب .ةيبرغلا ةهجلا
 .تايشيليملا نم اهئافلحو

 ,ةينانبللا قطانملا نم ددع يف تالايتغا ثودح -
 ينمالا رودلل نيضراعملا فوفص يف اصوصخ

 ةينطولا ةكرحلا ميعز لايتغا ركذت نكميو .يروسلا
 نم هالت امو ؛191١/ا/ ماع ىف طالبنج لامك ةننانبللا

 ةيسايسلا تايصخشلا نم ددعل تالايتغا
 .يروسلا ماظنلل ةضراعملا ةيحورلاو

 ةليسوك ةخخفملا تارايسلا ةغل ىلا ةدوعلا
 لجا نم .ةضراعملا ةيسايسلا ىوقلا ةبطاخمل
 ةيروسلا تاوقلا لوخدي ةبلاطملل اهعفدو اهيروطت
 .نمالا طيضل

 ةيسايسلا ىوقلا نم ددع بلاطي تقولا اذه يف
 ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخدب ةيبرغلا توريب يف
 نا ىتح .اهيف نمالا طبضل ةيبونجلا ةيحاضلا
 ةيروهمجلا ينغم هيسارب يذلا «يمالدسالا ءاقللا

 يمسر نايب يف ًانلع بلاط دلاخ نسح خيشلا
 اذهل ةئوانملا ىوقلا نكل .ةدحاضلا ىلا لوخدلاب
 طخ يه ةيبونجلا ةيحاضلا نأب لوقن :لوخدلا
 عزن تسيل ةيروسلا تاوقلا تامهم ناو .رمحا
 !! ينويهصلا نايكلا ةلتاقم هب متت يذلا .حالسلا

 ةينمالا ةمهملاو .ةلهس تسيل .نذإ .ةلاسملاف
 ةبقعلاب تمدطصا يتلا ةيروسلا ةيسايسلاو
 ةرم .اهلشف ىلا تذأو :194175 ماع يف ةينيطسلفلا
 .ةيناث

 نا :نويرقملا لوقيف ؛ينانبللا ديعصلا ىلع اما

 يف .دسسأ ظفاح سيئرلا نم بلط يذلا ليمجلا نيمآ
 نم ةيروسلا تاوقلا بحس #١9. ماع ةياهن
 يف اهتامهم ءاهنناب ةيبرعلا ةعماجلا غلباو ,نانبل
 ءاهرود ىلع ةقفاوملل ادعتسم نوكي نل .نانيل
 نم بلط دق ناك يروسلا سيئرلا نا نم مغرلاب
 ةعماجلا نم بلطلا بحس ينانبللا سيئرلا
 هل ىماميللا يميسرلا ىلطلا نكل ..هءاغلإو ةدنيرعلا

 ,نخا يمسر بلطي ليمجلا مدقتي مل ذإ امئاق لازي
 ةسائر ىوتسم ىلع ينانبللا فقوملا لدبت دقل

 ام قشمد ققحت نا بعضلا نم تابو .ةيروهمجلا
 ةيجنرف ناميلس يتبالو نابا هقيقحت عيطتسن مل
 : نيرايخ نم دحاو ةيروس ماماو .سيكرشس سايلاو
 .ةيروهمجلا سيئر عم مهافتلا ىلع قفاوت نا امإ
 نارينلا نا كلذ ةياهن ال ام ىلا برحلا رمتست نااَمِإ و
 .مالسلاو نمالا ىلا قيرطلا تسيل ءامدلاو

 شلك زاوف
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 ليزيو ةيرادالاو ةيسايسلا ةيفئاطلا يغلي
 تالئاعلل ةقلطملا ةطلسلا نم دحنو تازايتمالا
 .ةيجراخلا ةيداصتقالا ةيعبتلا ماظنلو ةيراجتلا
 لا م1 يسار عاج تت يحلطو قاتلا يتامضان
 ةفئاطلا نم نطاوملا ءالو بحسيو ةاواسملاو لدعلا

 .نطولا ىلا
 اهنسقن نع ةيساملا ةحاحلا دذه ترمرع دقو

 : اهنم ناك ةعونتم تاعارصب

 تاذ ةيعانصلا ةيازوجربلا نيب عارصلا-١
 ةيار وجربلا نيبو ةينطولا قوسلا ةيامحب ةحلصملا
 تفقو عارضلا اذه فو ..جراخلاب ةطيترملا ةيراجتلا
 لالخ ةيبعشلا ريهامجلا بئاج ىلا ىلوالا ةحيرشلا
 نضرف نوناقو:ءاودلاو: يميلعتلا :جالبصألا كراعم
 .(بابشلا ةموكح ةرتف لالخ) .ةيكرمجلا ةيامحلا

 نيدايصلاو نيعرازملاو نيحالفلا نيب عارصلا -
 يذلا ةيراجتلا تاراكتحالاو عاطقالا فلاحت نيبو
 .بونجلا يف غبتلا يعرازم ةكرح) ةلودلا همعدت
 يف ةسينكلا يحالف كرحت اديص يف نيدايصلا تابارضا
 ريغو ..تاشاشرلاب مهل نابهرلا ضعب يدصتو ةروقاعلا
 .(كلذ

 جراخ اهدادتماو ةيباقنلا ةكرحلا ضوهن - *
 ىلامعلا داحتالا لوحتو .ةيفئاطلا ايفارغجلا زجاوح

 ةيمهالا ةغلاب ةوق ىلا ,صقاون نم هيف ام مغرب ماعلا
 دالبلل ةيرادالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةابحلا ْق

 .اهلك
 لخاد ىلا يقبطلاو ينطولا يعولا دادتما - ؛

 ةسسؤم يهو ةيفئاطو ةيعجر تاسسؤملا ىتعا
 بارضا) ةماع يحيسملاو ةصاخ ينوراملا تونهكلا
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 ا نبا داقتلا).

 يروسلا اقنلا - نع تا رودخملا لصيو ةضوترم
 2 حد

 لجا نم بهار ةئاملا ةكرحو ةيسنكلا ريزغ ةسردم
 يف ىهيودلا روتكه بالاك ىرخا رهاوظو :ءارقفلا ةسينك
 نارطملاو ةعبنلاو توريب يف حازق مركم بالاو لامشلا
 يف ةيكيلوثاكلا ةيشربالا يعار دادح راوغيرغ
 . (كلذ ربغو ..ةمضاعلا

 اهدعبب ةينطولا ةكرحلل ماعلا ضوهنلا

 يق يروسلا ماظنلا روذ.نع ثيادحلا دشغ
 تاوقلا ةمهم نع صاخ لكشبو :نامبل

 ةيبرغلا توريب تلخد يتلا ةيروسلا ال“
 ةيمالعالاو ةيسايسلا تاهجلا ضعب لواحت .ارخؤم
 ةحاقوب ًانايحاو  رمالا ريوصت .ةيلودلاو ةيبرعلا
 ا يع قيسرتب يفتت هنا ىف د ..- قنا

 ضعغب يغلت» وا ..ةيمالسالا فئاوطلل مكحلا
 دحتو ةينوراملا ةفئاطلا اهب عتمتت يتلا تازايتمالا
 ىلا يمتني يذلا ةيروهمجلا سيئر تايحالص نم
 .«ةروكذملا ةفئاطلا

 ؟ معزلا اذه ف ةحصلا مجح وه امف
 ةمهم لوح ليلضتلا اذه نم فدهلا وه امو

 ؛ نانبل يف يروسلا ماظنلا
 : بناج نم رثكا نم عوضملا لوانت نم دبال انه

 يناددللا للخلا -؟)

 ينانبللا يرادالاو يسايسلا ماظنلا نا يف كشال
 هانب ؛ءفلختم يلامسأر  يعاطقا  يفئاط ماظن وه
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 ةيسايسو ةيقيط ةيخن حلاصل يسنرفلا بادتنالا

 ةيحنلا اهسأر ىلعو هترادا ناضحا ٍِق تمن ةئفاقثو

 تقلخ ةصاخ ةباعر اهل رفؤوي ناك يتلا ةينوراملا

 يذلا يفاقثلاو يسايسلا «ءامتنالا» نم ًاعون اهيدل
 ىلع هحلاصمو برغلا وحن اهدادشنا ىلع يقدب

 يموقلا روعشلاو يناذبللا ينطولا ءالولا باسح

 فرعلا اهتيث تازايتما ىلع ماظنلا اذه زكترا دقو
 ةمدخ لجا نم ةيخنلا هذه فارطا نيب اميف

 سيئرلا اهيلع قلطا ةبخن يهو ؛هتيرارمتسا
 ةلكا» مسا باهش داؤف ءاوللا لخارلا يحالضالا
 نيكرفملا دحا لاقو .فئاوطلا عيمج نم «ةنبجلا
 ةريشع ةسماخلا ةفئاطلا» اهنا يسال نييناندللا

 ةفئاط ١5 دوجول ةراشا] «؛فئاوطلا لك ىلا ةيمتنملا

 .هفئاوط

 يف ةلحرم ىلا لصو دق ماظنلا اذه نا يف كشالو

 يف اهعم تاب .تاندعبسلا لئاواو تانيتسلا رخاوا

 يموقو يطارقميدو ينطو حالصال ةسام ةجاح

 ةيبلطملا ةكرحلا عم اهطايترابو يموقلاو ينطولا
 تغلب ىتلا ةروكذملا ةكرحلا لئاصق ةذجو] ..ةيبعشلا
 لامك لحازلا ميعزلا ةدايقب ةرتفلا كلت يف اهتاجرد ىلعا

 اهينيتو ..ةينيطسلفلا ةمواقملا عم اهفلاحتو ..طالبنج
 .[ةيبعشلا بلاطملل

 كانه زرب حالصضالل ةساملا ةحاحلا هذه ءوض يف

 بابسا نيب نم ناك .داح يسايس  يعامتجا زرف
 يعجرلا فلاحتلا نا رابتعاب ..ةيلهالا برحلا»
 يذلا «ةييسايسلا ةينوراملا» هنسآر ىلع فقت يذلا

 تتاب ةيداصتقالاو ةيبنايسسلا هتطلس نا سحا

 ةسسؤم نأو ةيدعشلا ةكرحلل دوعصلا اذهب ةددهم

 اهنيناوقب  نجعا تتاي (هفسسؤم يهو) ةلودلا
 ,دوعصلا اذهل ىدصتت نا نم  ةينمالا اهتاراداو
 هب ةصاخلا ةيشافلا هتاودا زرفي حار فلاحتلا اذه

 ةاداك ةيفئاطلا هتيجولويديا رشن ةرئاد نم عسويو
 راشتنالا نم دحت ةيدومع ةروصي عمتجملل ميسقت
 ىدل يقبطلاو يعامتجالاو يسايسلا يعولل يقفالا
 غلبت ةدئاسلا تاقبطلا نا فورعملا نمو ..ريهامجلا

 برتقت ينلا ةرتفلا يف يشافلا اهعوزن تاجرد ىصقا
 .طوقسلا ةيواه نم اهيف
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 عورشملا أذش حلاصم يقتلت نا ايعيبط ناكو

 ةينوراملا هتعيلطب ًالثمم) يتاضدللا نبيسميلل يشافلا

 ةكرحلل ةيداعملا ىوقلا حلاصم عم (اهتايشيليمو
 .ةينيطسلفلا ةمواقملا اهتفيلحو ةينانبللا ةينطولا
 - ىلايريمالا - ينويهصلا ناضتحالا ناك اذكهو
 نيح يف .هتدادب ذنم عورشملا اذهل يبرعلا يعجرلا

 ىلع ةيمدقتلا ةيموقلاو ةنرنطولا ىوقلا تناك

 ينطولا فلاختلا بناح ىلا فقت يىبرعلا ددعصلا

 ًادعيبط ًافافطصا اذه ناكو . ينيلعسلفلا ينانبللا

 .ديكأتلاب
 يروسلا لوخدلا -ادنان

 ةهج نم يشافلا نيعورشملا نيب مادصلا ةورذ يف
 عنم لجا نمو :ةيناث ةهج نم يطارقميدلا ينطولاو
 يىروسلا ماظنلا لخذا ءيناثلا عورشملا راصتنا
 اهمون ديسأ ظفاح نلعاو .. هالك ماع نانيل ىلا هتاوق

 نانبل لخد هنا قشمد ةعماج ربنم ىلع نم ةحارص
 كلذ نم دعبا وه ام ىلا بهذو ..«ةنراوملا» ةرصنل

 فرطلا ىلعو نيمولظملا مسا مهيلع قلطا امدنع ريثكب
 نم نانبل انتاوق تلخد دقل» لاقو ..نيملاظلا مسا رخآلا
 ! ,نيملاظلا ىلع نيمولظملا ةريصن لجا

 ماظنلا حالصا نع ثيدحلا ناك ندا - قرد

 فئاوطلا هنم يناعت يذلا نيغلا ةلازاو ينانبللا
 نم دحلاو ةينوراملا تازادئتمالا ءاغلاو ةنمالسالا

 !؟ ةير وهمجلا سيئر تايحالص

 ىروسلا للخلا اتلاذ

 تاوقلا لوخد ةيفلخ ىلع عيرسلا رورملا اذه دعب

 ةيروس يف «هيطارقميدلا» ةروص هامح

 1 يعط ىمنقع- 1

 ثيح نم لوخدلا اذه ةيوفو نانبل ىلا ةيروسلا
 لاقتنالا نم دبال .حالصالل ةداضملا ىوقلل اهتدجن
 ..كانه ىحالصالا فقوملا ةيؤرل اهسفن ةيروس ىلا
 ,هيطعي ال ءيشلا دقاف» نا ةفورعملا تايهيدبلا نمف
 ماظن ةماقإ و نانبل يف حالصالا ذيفدت يودي نم نأو
 يف كلد زجنا دق ن وكب نآو ددال .هيف ةاواسملاو لدعلا

 .الوا هدلب

 جذومن وه :يىلاحلا يروسلا ماظنلا لهق
 و ةلادعلاو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملاو ةيطارقميدلل
 ؟؟ بعيشلا فئاوط لك لبق نم «ةكراشملا»

 : ًامامت كلذ سكع لوقت عئاقولا نا

 اذه ناكرا عاطتسا دفقف : يىفئاط ماظن ةنثادح ١

 تايحلل يزاهتنالا مهلالغفتسا لالخ نم ماظنلا

 ًامدظنت اولكشد نا ةيروس يف ةيبزحلاو ةيسايسلا

 تايساسحلا ةراثال (ةملكلا هينعت املكب) ًايباصع
 تاز ةديصع قلخح ىلا الوضو . اهلالغتساو ةيفئاطلا

 لكي ةلودلا ىلع رطيست تتاب نيعم يفئاط نول
 نآب ًاملع ..ةينمالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتزهجا
 ال  اهتماخض ىلع  ةمكاحلا ةيفئاطلا ةلآلا هذه
 ةفئاطلا نمض ةمبلقا نف رثكا لثمت الو لكشت
 رثكا اهرودب لكشت يتلاو اهيلا يمتنت يتلا ةيولعلا
 .ةيروس بعش نم «ةثاملاي +١7 نم

 :نانبل يف ةينوراملا ةيفئاطلا ةبخنلا ةلكاش ىلعو
 زرف ىلا ةيروس يف ةيفئاطلا ةبخنلا هذه تعس

 باسح ىلع يروتسلا بعشلل ةلماك ةيفئاط ةطيرخ
 دم ىلا تعس امك :ةينطولا هتدحوو هكسامت

 ةيفئاظلا بخنلا نم ةكبش قلخل اهتافلاحت
 ام رارغ ىلع .بعشلا اذه نم ةفئاط لك ىلع ةرطيسملا

 ةيلاحلا ةاناعملل كانه ىدا امو :نانبل يف ًامئاق ناك
 ,نطولاو بعتشلا لع ةيرتصم نطاخم ةلمدتام لكي

 هب ملسملا نمف : يئئاع  يرئاشع ماظن وهو 5
 ةكرح يش ٠ .ءيزجتلاو ريطشتلا ةكرح نا ايملع

 ىلا دوقد ًايموق ىمدلقالا لازعنالاف .ة درطضم

 نا ةفداصملا ليبق نم سيلو) ًاينطو يفئاطلا لازعنالا
 سبيلو لاضفنالا دعب ةيروس يف يفئاطلا عورشملا أذنب

 ىلا هرودب دوقي يفئاطلا لازعنالاو (الثم .هلبق
 ةفئاطلا لخاد ةيلئاعو ةيرئاشع تاياطقتسا

 ةرسالا لخاد عازنلا ىلا ًالوصو اذكهو ..ةدحاولا
 .اهسفن ةدحاولا

 ذوفنلاو ىوقلا زكارم نا ايلاح فورعملا نمو
 نم برتقت رئاود ىلع عزوتت يروسلا ماظنلا لخاد
 طباور ةكبش يف .اهباحصا بارتقا ردقب رارقلا زكرم
 هتيرقف يروسلا سيئرلا ةريسثع نم .ىبرقلا

 ىتلا ةفصلا هذهو : ًامكحإ يدرف ماظن وهو 5

 تاسرامملا لالخ نم ريثكلا اهيف لاقي نا نكمي
 نم طقف اهلوانتنس .ةيمويلا عئاقولاو تايطغملاو
 ثيدحلا يرجي ام نا رابتعاب .يروتسدلا اهبئاج
 ةيروتسد تاحالضا وه نانبل ىف تاحالصا نم هنع
 ..ةيروهمجلا سيئر تايبحالصب ةرشابم قلعتن

 ًاصنيصخ لطف دق ىلاحلا يروسلا روتسدلا نا

 يذلا دالخنلا سيئر ةقلطملا ةطلسلا سسدركتل

 تاطلسلا عميمجل اسير اهسفن صوصخنلا هصمسرن

 هنوك ىلا ةفاضا ةشاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا

 ,ماعلا يفرعلا مكاحلاو ةحلسملا تاوقلل ىلعالا دداقلا

 تاءارجالا ذختن:نا يف يروتسدلا قحلا بحاصو

 لاح يف رطخلا ةهجئاول  فؤرظلا اهيضتقت ىتلا ةفيرتسلا

 ةمالس وا ةينطولا ةدحولا ددهي لاخو ميسج رطخ مايق
 هلودلا تاسسّؤم قوعي وا نطولا ضرا لالقتساو
 ا املا: :ةيروقسدلا اهبفايف ةبرازرس

 تايحالصلا ضعب نع ةذين مدقن يلي اميفو

 روتسد بجومب ةيروهمجلا سيئرل يروتسدلا
 :٠ ديسأ ظفاح

 ةيذيفنتلا ةطلسلا ديعص ىلع -|

 ةيذيفنتلا ةطلسلا ةيروهمجلا سيئر سرامي»
 .47 ةداملا ”"  ةرقفلا ؛بعشلا نع ةباين

 هياونو ءارزولا سلجم سيئر ةيمست ىلوتي»
 نم مهئافعاو مهتلاقتسا لوبقو مهباونو ءارزولاو
 ش .5ه ةداملا :مهيصانم

 اقفو رماوالاو تارارقلاو ميسارملا ردصضي» -
 .99 ةداملا «ةذفانلا تاعيرشتلل

 «ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعالا دئاقلا وه»
 '١١., ةداملا

 يهنيو نييركسعلاو نيدندملا نيقظوملا نيعد» ح
 ١١9. ةداملا ؛مهتامدخ

 نولوؤسم ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر» -
 .7١/ا/ ةداملا ؛:ةيروهمجلا سيئر ماما

 : ةدعيرشتلا ةطلسلا ديعصا ىلع -:ب

 ردصي للعم رارقب بعشلا سلجم لحي نا هل»
 .١١ا/ ةداملا ؛هنع

 داقعنال بعشلا سلجم ةوعد قح. هلو
 ٠١. 8 ةداملا :يئانثتسا

 عيرشتلا ةطلس ىلوتي»
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 ًاضيا ريثكلا تفرع : توريب

 ةاعيرشللا عصب ضرعت نإ ىلك بعشلا سلجم

 و سلجملا ىلع اهردصي ينلا

 ١١١. ةداملا نم ١ ةرقفلا
 تارود داقعنا ءانثا عيرشتلا ةطلس ىلوتي» -

 ىوصقلا ةرورضلا كلذ تعدتسا اذإ سلجملا
 تايضتقمب وا ةيموقلا دالبلا حلاصمب ةقلعتملا

 ىلع تاعيرشتلا هذه ضرعت نا ىلع يموقلا نمالا
 ١1١١. ةداملا نم ؟ ةرقفلا ؛هل ةسلج لوا ف سلجملا

 نيب ةلصافلا ةدملا ف عيرشتلا ةطلس ىلوتي» -
 ىلع تاعيرشتلا هذه ضرعت الو نيسلجم يتيالو
 1١١. ةداملا نم 4 ةرقفلا ..بعشلا سلجم

 يتلا ةماهلا اياضقلا يف بعشلا يتفتسي نا هل»
 ةجيتن نوكتو ايلعلا دالبلا حلاصمب لصتت
 ةداملا /اهنالعا خيرات نم ةذفانو ةمزلم ءاتفتسالا
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 ١44 ةداملا هروتسدلا ليدعت حارتقا قح هل»
 :: ةتاضقلا ةظللسلا دع

 ءاضقلا سلجم ةيروهمجلا سيئر سأري» -
 "'"١. ةداملا «ىلعالا

 ةسمخ نم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا فلؤت»
 سيئر مهيمسي ,اسيئر مهدحا نوكي ءاضعا
 ١79. ةداملا ؛هوسرمب ةيروهمجلا

 رظنت نا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل قحب اله
 ىلع ةيروهمجلا سيئر اهحرطي يتلا نيناوقلا يف
 ةداملا «”بعشلا ةقفاوم لانتو يىبعشلا ءاتفتسالا

 د

 مكاحلا وه دسأ ظفاح نوك هلك كلذ ىلا فاضي
 ءيراوطلا نوناقو ةيفرعلا ماكحالا نوكو .يفرعلا
 : ةرمتسم ةروصب ةيروس يف لوعفملا ةدئاس

 ,هل داقعنا هرود لوا ق

 ”١ ؟ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  56 5١ملال رازآ ١

 هدهد ماظن ةمعر نع ةيدجلا كلذ.دعب نكمي لهف
 ماظنلا ىف تاحالصا يرحب نا يف تافصاوملا

 للع نم هيف ام لك مغر لضي ال يذلا ينانبللا
 تاطلسلا هذه نود ام ىلا .ةضوفرم تازايثماو

 نم يروسلا ماظنلا يف ةركتحملا تازايتمالاو ةقلطملا
 وا ةلئاعلا نم هب ذولي نمو ةيروهمجلا سيئر لبق
 تافلاحتلاو تادادتمإالا قا ةفئاطلا قا ةريشعلا

 ؛ ىرخالا فئاوطلا يف ةيفئاطلا

 يرئاشع يفئاط يلاصفنا وه نمل نكمي لهو -
 اينطو ًايموق نوكي نا .ةيروس يف يروتاتكد يدرف
 ؟ نانبل يف ايطارقميدو

 لوح معازملا هذه نا يه ةقيقحلا يف ةلأسملا
 يىوس تيسل .نانيل يف يروسلا حالصالا يعاسم
 تاوقل ةقيقحلا ةمهملا نع ةيمعتو ليلضت تالواحم

 ةمهم امهو .كانه ماظنلا كلذ رودو يروسلا ماظنلا
 ىلا ةعراسملا ىلع ةريخالا ةرتفلا يف ازكرت رودو
 برحلا ضاقنا نيب نم تحال يتلا ةصرفلل يدصتلا

 ىلع عماج ينانبل ينطو عورشم ةرولبل ةينانبللا
 .ةيوابشلبلملا ةيفئاطلا تاياطقتسالا باسح

 يف ينيطسلفلا يلاضنلا دوجحولل يدصتلاو

 ىروسلا ماظنلا مدقب نا ىنعم ام الاو .تامدخملا

 ةيوه ذختا يذلا لاتقلا ءافطا ىلع ةعرسلا كلت لكب

 فقي مث .ةيبرغلا توريد يف ةيمطو ةيسابس

 تاميخملا لوح رمتسملا لاتقلل اججؤم لب ؛ًاجرفتم»

 لاتتقا ريحفت ىلا ايعاسو ءرهشا ةدع ذنم اهدضو

 ؟ اهلخاد ينيطسلف  ينيطسلف

 ردب نائدع

 ةيبرعلا ةعيلطلا  ةرهاقلا

 يف يسامولبدلا يرصملا كرحتلا رمتسي
 اذه جون دقو . تاونس ذنم يقدرفالا هاجتالا

 ةرغصم ةيقيرفا ةمق دقع يف .اربخا ,كرحتلا

 وغنوكلاو ريئازو رصم ةيروهمج ءاسؤر اهرضح
 نم نادقوو نويلاريسو ادنغواو ايبمازو يتوبيجو
 يف دقعنا يذلا رمتؤملا حتتفا دقو .يلامو رئازجلا
 ةدحولا ةمظنمل ماعلا نيمالا ورمع ي دبع .ةرشاقلا

 يل وغنوكلا سيئرلا تاسلجلا سأرت مث .ةيقيرفالا
 لامعالا لودج ضرع يذلا وسيغن وساس سيئيد
 اياضقلا تاشقانملا تلوانت دقو .تاشقانملل

 ايبيلو داشت نيب برحلا فقو : ةيلاتلا ةيسيئرلا
 ةيرصنعلا ةقرفتلا ةلازاو يقورفالا بونجلا ةيضقو
 يبرعلا نواعتلا ةريسم ةعباتقمو .ايبيمان لالقتساو

 ةيقيرفالا ةراقلا ف ةيداصتقالا ةمزالاو يقيرفالا
 ةيداصتقالا ةيمنتلاب ةصاخلا ةدحتملا ممالا ةطخو
 ةجلاعمب ةصاخلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم تارارقو

 اهرايتعاب ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةيجراخلا نويدلا
 .طسوالا قرشلا يف عازنلا رهوج

 ىحلا ةرغصملا ةمقلا هذه نا نويقارملا ظحالبو

 ةمظنم رمتؤم داقعنا لبق تءاج .ةرهاقلا ف تدقعنا

 وينوي / ناريزح يف بقترملا ةيقيرفالا ةدحولا
 حومط لوح ةديدع تانهكت راثا يذلا رمالا :لبقملا
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 ةرفصملا ةنقيرفإلا ةرهاقلا ةمق

 ابقي رفا يف اهرود فن
 - يدرغ رمثؤم وحن علطتو :ةيسانسلاو هيدا

 0 3 دلتا ا

 تحجن نا دعب :ةلبقملا ةلحرملا ف يساموليدلا رصم
 ملو .ةيقيرفالا ةراقلا يف يسامولبدلا اهكرحت ةرولب يف
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 ةمصاع ىلع يرصملا يساموليدلا كرحتلا رصتقب

 تاقالعلا ةبمنت ىلا دمع لب .ىرخا نود ةبقيرفا

 تالكشملاو اياضقلا ءازإ فقاوملا ديحوتو ةنئانثلا

 ديعيو .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةمانزور يف ةجردملا
 ةعبرا ىلا يرصملا يساموليدلا هجوتلا نويقارملا
 : يه ةيسيئر تابسا

 يف ىعيلطلا رضم رود رامثتسا ةدواعغم - ١

 .رامعتسالا نم ررختلل ايقيرفا بوعش ةدناسم
 يرادالاو يفاقتلا روطتلا ةيلمع يف ةكراشملاو

 سسيئرلا هأدب دق ناك هجونتلا اذهو .يومنتلاو

 ١7 ةروث ذنم رصانلا دبع لامح لحارلا ىيرضملا

 , ١156 يف قدلوب

 ماما .لففلل ةديدج تالاجم فاسشكتسا - ؟
 ىوقلا ةهجاوم يف .ايقيرفا يف ةيرصملا ةيسامولبدلا
 تاداسلا عيقوت دعب .اهرود فاعضا ىلا ةفداهلا
 .« ديفيد بماك» يتيقافتا

 يراجتلاو يداصتقالا طاشنلا ةرئاد عيسوت “ 

 لمعلا نواعتلا تالاجم حتفو ةيقيرفالا لودلا عم
 .ةكرتشملا تاعورشملاو ةيمنتلا ديعص ىلع

 ديعص ىلع يداير رود وحن رصم علطت  ؛
 يتلا ةسسسؤملا ريتعت يتلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 .اهلالخ نم ايقيرفا كرحتت

 يساموليدلا كرحتلا قلطني نا دعبتسملا ريغ نمو
 .نآلا ىتح طشن امم دعبا ,ايقيرفا يف يرصملا
 ةسمخلا تاونسلا ىف تنضتحا رصم نا ةصاخ
 ترفوو ىقيرفالا نواعتلل يلاملا قودنصلا ةريخالا

 دملا ةهباجمل ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا تاءافكلا هل
 لكشب ايقيرفا ىف هطاشن دواع ىذدلا ينويهصلا

 ميدقت قيرط نع كلذو .«ديفيد بماك» دعب فثكم

 ضعبل ةيركسعلاو ةينفلاو ةيداصتقالا تانوعملا
 اهتاقالع تفنأتسا يتلا كلت ةصاخ ةراقلا لود
 .ينويهصلا نايكلا عم ةيساموليدلا

 نوؤشلل ةلودلا ريزو غرفت دقف قايسلا اذه يفو
 لمعلا ةدايقل ىلاغ سرطب روتكدلا ةيجراخلا

 لمع قيرف هذعاسي .ايقيرقا ىف يساموليدلا
 تاقالع ةيمنت ىفو ةيقيرفالا نوؤشلا ف صصختم

 يف ةرهاقلا تحجن دقو .ةيقيرفالا ةراقلاب رصم
 اهفلخ يتلا تابقعلاو لكاشملا نم ددع ةيفصت

 كرتت الو .اديودشأب رصم ةقالع ةصاخ .تاداسلا

 نلعت وا كراشت نا نود نم .رمت ةيقيرفا ةيسانم
 سسئئرلا ةراديز لالخو .اهطاشن فانئتسا نع المع
 لكشب نلعا .لاموصلا ىلا ةريخالا كرابم يرضصملا
 دودحلا ىلع ظافحلا تدالب دينآت ىيشايمو حضاو

 تاططخملا اهتضراعمو .ةيقيرفالا لودلا نيب ةمئاقلا

 لح ىلع لمعلاو .ايقيرفا قيزمتو ةمسق ىلا ةيمارلا
 .يطارقميد راطا يف تالكشملا

 يقيرفالا ةمقلا رمتؤم .تايحالص ناف عبطلابو
 اهرهاوظو تالكشملا دصر ىلع ةرصتقم تبقب رغضملا

 ةرودلا ماما هضرعل اهئاش يف روصت عضوو
 تارارقلا ذاختالو ةمظنملل نيرشعلاو ةسداسلا
 ةيداصتقالا ايقيرفا قوقح ىلع ظافحلاب ةليفكلا

 تاجوم ءوض يف ةيومدنتلا ةصاخ :ةيسايسلاو
 يف اهتحاتجا يتلا تاعاجملاو رّحصتلاو فافجلا

 نيب لصفت يتلا ةوهلا عاستاو .ةريخالا تاونسلا
 دقف اذهلو .بسونجلا ِق فلختلاو لامشلا يف مدقتلا

 دح ىلع  ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةلكشملا تقرغتسا

 ربكالا بناجلا  يرصملا دفولا يف ريبك لوؤسم لوق
 ةيقيرفالا ةينويدملا تلصو ثيح .رمتؤملا لامعا نم
 ءابيعا دعاصتت امنييو .رالود رايلم ١٠7/5 ءاهز

 ةيقيرفالا تارداصلا دهشت نويدلا تامدخو

 نم فعاضي يذلا رمالا .اهتالدعم يف ًاداح ًاضافخنا
 اهتارداص راعساو ةيقيرفالا تايداصتقالا روهدت
 يف جردنيو .ايلود ةعنصملا علسلا راعسا عافترا مغر

 ,ايقيرفا ىف ةيمنتلا تالدعم ضافخنا لاجملا اذه
 ميدقت ىف يبرعلا يداصتقالا رودلا صلقتو

 ةرهاقلا ةمق نع ردص كلذلو .ةيلاملا تانوعملا
 يبرع ةمق رمتؤم داقعنا ةرورض ىلا ريشي ام ةرغصملا

 ىسادسلا نواعتلا تاقالع طيشنت ةداعال يقيرفا
 يف ةيقيرفالا ةعومجملا نا ةصاخ ,.يداصتقالاو

 ةعورشملا قوقحلا دناستو ديؤن اهمظعم

 رمتؤملا هققح يذلا حاجنلا نا ديكأفلا نكميو
 ةبغر ىلع اليلد ءاج .ةرهاقلا يف رغصملا يقيرفالا
 ةيعامج ةروصب اهتالكشم لح يف ةيقيرفالا لودلا
 ةيسايسلا تافالتخالا مغر ةمظنم ةيرودو
 ةمق نا ىلع رمتؤملا دكاو ...ةيجولويديالا تاعارصلاو
 ىف ددحملا اهدعوم يف دقعنت فوس ةيقيرفالا ةدحولا
 انعمجت يتلا ةيضقلا نال .رولبتلا يف ةذخآ ةيقيرفا ةيجيتارتسا ةمث نا ىلعو .لبقملا وينوي / ناريزح
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 ةييرعلا ةعيلطلا  ةرهاقلا

 تاباحتنالا ةنوكس دادرت رمد مون لك عم ليي

 يئاعدلا دوهجملا فعاضتيو .ةيرصملا
 تاراعش رهظتو .نيحشرملاو بازحالل

 ندملا هجو يطغت ةياعدلا نم نونفو ناولاو ةديدج
 ..ةيرصملا ١

 اهلك ينابملاو تالصاوملا لئاسوو عراوشلا
 زومر يه ةديدع زومرو ةفلتخم ناولأب تلغش
 زمر ةئم نع ديزب ام ىلا ةفاضا .ةسفانتملا بازخالا

 دعقملا ىلع سفانتي ثيح رئاودلا ضعب يف يباختنا

 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8١1  7٠١رادآ لم١

 اا زو اناس ار را ةمرتس عب

 ةيرصملا ناباتشالا)

 دفع . راق سو دوج د دو يوما وجع

 وسو ولا ا ل 0

 تافلاحتو : ناعئاشو ةد ةداعد وفرتحم

 ينج نويلم 10٠٠ اهتباعد فيلاكت تغلب ةيباختنا ةكرعم يف .ىرتشتو عابت
 ةئم نع ديزي ام نيلقتسملل صصخملا يدرفلا
 هذه ديازتلا ف تذخا يتلا ةرهاظلا نكل .حشرم
 ىلع نيلقتسملا نيحشرملا نم دددعلا مادقا يه مادالا

 نيحشرملا عم ةيباختنا تافلاحت دقعو ةلاقتسالا
 لباقمو .نمث هل قلاحت لك لاحلا ةعيبطب ..نيقابلا
 ىلا تالزانتلا هذه تراثا دقو .يدام ابلاغو يونعم
 لوح ًاريبك الاؤس ةيباختنالا تالمحلا ةفاثك بناج

 ؟ بزحلا ما حشرملا له ؟ ةياعدلا فيلاكت عفدي نم
 ليومتلا ةلكشم ةريغصلا بازحالا هجاوت فيكو
 ال هيلع لضحت يذلا يموكحلا معدلا نا ةصاخ

 بزح لك ليومت تررق دق ةموكحلا تناكو .يفكي

 وا - ستتم ان ل ا كر 1 ا الا ال 0 ا

 بزح ادع اميف هينج فلآ ةئمي تاياختنالا ف كرتشب
 .طقف هينج فلأ ٠١ ىلع لصح ىذلا ريغصلا .ةمالا»
 ةيباختنالا ةياعدلا 3دانز مرحب نوئاق دوحو مغرو

 عيمجلا نا الإ حشرم لكل هينج فالأ ةسمخ نع

 يلمع ريغ نوناقلا نا ةصاخ هيلع نولياحتي ابيرقت
 عافتراو ةيباختنالا ةرئادلا عاستا يعارد الو

 نوزواجتي نيحشرملا بلغا ناف كلذل .فيراصملا
 نا ىوعد تحت نوناقلا هددحي يذلا مقرلا ريثكي

 نم تاماهسا لكش ىف تءاج ةياعدلا فدراصم

 ال تادعاسملا هذهو :ةرئادلا يف راصنالاو نيديؤملا
 .اهباسح نكمي

 ةيباختنالا ةياعدلا ةفلكت عافترا نا عقاولاو
 ماماو ةريغصلا بازحالا ماما ةريبك ةلكشم قلخي
 بازحالا نم نيموعدملا ريغ نيلقتسملا نيحشرملا

 هذهو .ةيوق ةياعد مهل نمؤت ةورث نوكلتمي ال نيذلا
 يف ةيطارقميدلا ةسرامملا ماما ةبقع لثمت ةلكشملا
 كانه نا اسميسال :اهيف ريكفتلا بجاولا نم رصم
 .ىرتشتو عابت ةيباختنا 0 نع تاعئاش

 نو ةداغدل
 نيفرتحملا دارفالا ضعبو ةياعدلا تاكرش

 مابالا لالخ ةلئاط احابرا اوققح نيطاطخلاو
 كانهف .مهحابرا دادزت نا رظتنملا نمو :ةيضاملا

 تارايس تلوحت دقف كلذك . خذي ىف نوقفنب نوحشرم

 حبصاو .ةلقنتم ةياعد لئاسو ىلا فيرلا يف ةرجالا
 اهعفدد نا حشرملا ىلع ةمولعم ةريعست ىهقم لكل

 وا دحاو مويل ةياعدلا ىف ىهقملا لالغتسا ريظن
 .اذكهو موي فصنل

 دوعولا نافوط كانه ةباعدلا بئاج ىلاو

 دوعو نا يعيبطو .كانهو اذه دوعو .ةيباختنالا
 ةرهجا يف نيلماعلاو زكارملا باحصا نيحشرملا

 ةضراعملا بازحا بلاطت كلذل .ربكا نزو اهل ةلودلا

 يف مهنا امللاط تاباختنالا ءارز ولا ضوخ مدعب

 ضعب ضوخل ناك ىرخا ةهج نم .مهيصانم
 (ينطولا بزحلا) ةبهو نيدلا دعسك نينانقلا
 ناكو .ةصاخ ةيبذاج (عمجتلا بزح) مامح دمحمو

 ةرهز وبا نمحرلادبع حيشرت ررق دق عمجتلا بزح
 ةيباختنا ركاذتل امهكالتما مدع نا الا .بتار لممحو

 ! امهقاروا لوبق نود لاح

 داقلإلاو تارعشلا
 ةياعدلا امارد يف يرثو ديدج رخآ لصف

 .نيمالا وا :هيزنلا حشرملا كانهف .ةيباختنالا
 :دلبلا نباو .عاجشلاو :ةرئادلا نباو .رحلا حشرملاو
 الا رهظت الو ةيطمن تحبصا ىرخا تارابمع كانه مث

 الف .كقنع ىف ةناما كتوص» لثم تاباختنا لك عم
 بعش سلجم لجا نم» و .«قحتسي نمل الا هطعت
 :ةرئادلا ءانبال ةسردم ءانب لجا نم» و ...يوق

 .اذكهو

 نم ةعومجم ًاضيا تذختا بازحالا نا ديدجلا
 هتياعد يف زكر يذلا ينطولا بزحلا لثم تاراعشلا
 لمكي يذلا بزحلا هناو .كرابم سيئرلا بزح هنا ىلع
 ةيطارقميدلا نم ديزم لجا نم تازاجنالا قيرط
 «لمعلا» بزح مدختسا امنيب .رارقتسالاو ةيمنتلاو
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 ف دكا دقف عمجتلا بزح اما .ةينارقلا تايآلا ضعب

 و ؛عيمجلل نطولاو هلل نيدلا ناد هتاراعش
 .«ءارقفلا لتق مهجمانربو .نقفلا لتق انجمانرب»

 رهظ ام نا ريغ هتاراعش ترخآت ؛دفولا» بزح

 ةدحولاو ءاخرلاو ةيطارقميدلا ىلع دكا اهدم
 .ةينطولا

 ةيداختنالا ةداهدلا ىدح
 بخان لك نم بولطم تاراعشلا هذه ةمحز يف

 نيب نم حشرم رايتخاو ةعمتجم ةيبزح ةمئاقرايتخا
 لواحي لقتسم حشرم لك نا يهيدبو .نيلقتسملا
 بازحالا ىوقا عم رتتسم وا ينلع لكشب فلاختلا
 رفوي فلاحتلا اذه لثم نال .ةيباختنالا هنرئاد يف

 ةفدحص تردق دقو .لاملاو دوهحلا نم ًاريثك هيلع

 لقتسم حيشرمل ةيباحتنالا ةناعدلا ةفلكت ىلاهالا»

 فيراصملا نا ىلا تبهذو .هينج نويلم عبرب
 لصت ةيباختنالا ةكرعملا يف ةرشابملا ريغو ةرشابملا
 .هيف اغلابم مقرلا ودبي دقو .هينج نويلم 15٠١ ىلا
 ةعفترملا ةفلكتلا راكنا لاح ىأب نكمي ال هنااالا
  .ةيباختنالا ةياعدلل

 بالظلا نا ةفلكتلا هذه نم فعاضي اميرو

 ةكرعملا يف ةيدجب ةكراشملا نم ابيرقت نومرحيس
 نم شيج ةباثمب اوناك ءالؤهو .,ةيباختخنالا
 ءانثا ةطشنلا رصانعلا زربا نمو .نيعوطملا

 مهلاعشتا ىلا بتاللطلا نامرح عجربو .تاباحتنالا

 عم نمازتي يذلا ماعلا ةياهن تاناحتما :مسونمب
 وا عجارنو .تاناختنالا امارد نم ةريخالا مايالا

 فوفصلا ىلا عقدي بالطلا نيسبك عاطق نامرح

 .تاباختنالا مسوم نم ةقرترملاو نيفرتحملاب ىلوألا

 .اهترارحو اهتيويح نم ريثكلا ةكرعملا دقفي امك
 مظعم عنمي مل ةياعدلا ةفلكت عافترا لاح لك ىلع

 يسايسلاو يئاعدلا قابيسلا ةلصاوم نم نيحشرملا
 مكحلا ةزهجاو ةيلخادلا ةرازو لكدت ىلا ىدا امم

 تاريسملاو ةياعدلا تايلمع ميظنتل ىلحملا
 وفص ركعت تامادص ثدحت ال ىتح ةيباختنالا
 ندملل يلامجلا هجولا ثيولت يرجي وا نمالا
 نكاما ددحت تاميلعت ةدع تردص كلذل .عراوشلاو
 تتدح كلذ عمو .تاقصلملاو تانالعالا قيلعت

 دح ىلا لصت مل اهنا الا ةفلتخم نكاما يف تازواجت
 .فنعلا مادختسا وا حمادصلا

 ح ورطم يسرم ظفاحم نم ناك دقف لخدت برغا اما
 حسد ُِق داصتقالاب نيحجشرملا عانقا لواح ثدح

 عبتملا نا ذإ .ةيناويحلا ةورثلا ىلع ًاظافح مانغالا

 حشرملا فيضتسي نا ةيوارحصلا قطانملا يف
 مامتشها ىندا نود ماعطلا مهل مدقيو نيبخانلا
 تاقالعلاو ةفادضلا مركف . حسنرملا راكفا وا جماربب

 .قظانملا هذه ىف تاباختنالا مسحت يتلا يه ةيلبقلا
 تاباختنالا بئارغ راطا يف لخدت ىرخا ةرهاظ

 ميدقتب تازجألا ماهتها مدعي قلعتتو ةيرضملا
 اذه ةباتك ىتح هنا ىف صخلتتو  ةيباختنا .جمارب
 هجمانربب ؛عمجتلا, بزح ىوس مدقتي مل  ريرقتلا
 ىردؤو .همامتا ىلع فكعت بازحالا ةيقب امندي.

 ةيبرحلا مئاوقلا دادعا لكاشم نا نويقارملا

 عقاوم ىلع لوصحلل نيحشرملا نيب سفانتلاو
 زوردو ةيباختنالا رثاودلا عاستا نع الضف . ةمدقتم

 عيمجلا لاغيشنال ىدا دق ةياعدلا رود ةسمها

 جماربلا ةلأسمل مهلامهاو

 مل اهيلع بلاكتلاو ةياعدلا يف لاغشنالا نكلو
 ةيسايسلا ةكراشملا نع فوزعلا ةلكشم دعب لحي

 ةيباختنالا ةياعدلا نم جذومن
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 ىمح نوكت دق انه نم .نينطاوملا ةيبلاغ لبق نم
 ةيعوتل ةلواحم اهتفلكت ةدايزو ةيباختنالا ةياعدلا
 لهعفلا ةبلح يف لوخدلا ىلع مهثحو نينطاوملا
 كلذ سكع نآلا ىنح حضاولا نا ريغ يسنايسلا

 امب ةثرتكم ريغ اهتمص ىلع ةيبلاغلا لازت امف ًامامت
 هيناوج دحا ف كلذ دوعي امبرو .اهلوح نم يرجي
 ساسا ىلع موقت ال ةيباختنالا ةياعدلا نوك ىلا
 ةرثكو ةيباختنالا رئاودلا عاستاف .رشابملا لاصتالا
 ةدحاو ةرئاد نا يفكيو :كلذ نود لوحي نييبخانلا

 .ةمسن نييالم ةعبرا اهيف شيعي ةرهاقلا رئاود نم
 تاقاطب نولمحي نيذلا نيبخانلا ددع لصيو
 دجوت فيرلا فو .نطاوم فلأ م١٠ ىلا ةيباختنا
 نم رثكأو ةريغص ندم ثالث لمشت ةيباختنا رئاود
 .عوجنلا وا بزعلا فالخب ةيرق ةئام

 ةدداحتلإلا ةداغ للا امارد

 ..ةيباختنالا ةياعدلا امارد يف ريخالا لصفلا
 ىلع زكتري هنال ملاعملا حضاو وا ددحم ريغ لصف
 نا نآلا نم دكؤت ةضراململاف ..تاعئاشلا برح
 ىلا برقا ءاعدا وهو ريوزتلا ىلا ًاجلتس ةموكحلا
 نيب رشتني و رثؤي هنا الا :ةقيقحلا ىلا هنم ةعئاشلا
 ف ةريطخ تالوحت ثدحيو نيبخانلاو نيحشرملا
 تيب وصتلا ةيلمع ريس نا كشالو .تاباحتنالا ىرجم
 .عءاعدالا اذه ريصم نامسحمس اهجئاتنو

 بازحالا اهلداينتت درصص ىرخا تاعئاش

 اذه ىفو .كاذ وا حيشرملا اذه لزانت لوح نوحشرملاو

 يف نعط نم رثكا رظني يرصملا ءاضقلا نأف قايسلا

 يف نوعطم ضعبلاو .نيحشرملا ضعب قاروا ةحص
 وهو .ةياتكلاو ةءارقلا فرعي ال يمأ هنال هحيشرت

 ضرعم رخآلا ضعبلاو ..حيشرتلا طورش نم طرش
 بزح ف وضع هنا ىنعمب ةيسايسلا هتفص يف نعطل
 تادايق نم وا .رخآ بزح مئاوق نمض حشرمو
 نوناقلا فرتعي ال ةعامج يهو نيملسملا ناوخالا
 .اهدوحوب

 ةكرعملا وا ةياعدلا نونف دحأك تاعئاشلا برح
 نم ةدع ءامسا لزانتي لوقلا ىلا دتمت ةيباختنالا
 اذه زوف لامتحا وا .ةنيعم ةرئاد ىف ةيبزح ةمئاق
 وا حشرم عم حشرملا اذه فلاحت وا ..كلذ وا حشرملا
 .يهتنت ال بورحلا ناف اذكهو ..رخآ بزح

 ةدايزب نييسايسلا ضعب بلاط دقف انه نم
 يأرلا بطاختل مالعالا ةزهجا ىف بازحالا ةصح

 يونعمو يدام ءبع ليمحت نود نم ةرشابم ماعلا
 ريبك يسايس بلاط امك .بازحالاو نيحشرملا ىلع ريبك
 فحصلا يف ةددحم تاحفص ىلع مع لوصحب

 لوصحلا لياقملا يف وا ءاهريرحت ىلع فرشنت ةيموقلا
 ال دب يموي لكشب ةيبزحلا فحصلا ر وجو

 ةفيحص تناكو .يعوبسالا اهرادصا ةيرود نم
 فحصلا تيقب امثيي .ةيموي ىلا تلوحت دق دفؤولا

 .عويسا لك ردصن ةيبرحلا
 يف ةيباختنالا ةياعدلا امارد نا لوقلا ةصالخ

 ,ثادحالا ةمدقم يف لازي ام نيحشرملا عارصو رصم
 ًاباب حتفي نيحشرملا جايتحاو ةياعدلا ةفلكت نا امك

 وا ةرطيسلا ىف راجتلاو لامعالا لاجر رودل ًاعساو
 .ةيباختنالا ةيلمعلا لمجم يف ريثأتلا لقالا ىلع
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 هل يسوم بودنج ٍْق جينس درفتلا ة ةقرح

 يخعاسم ةجوب ةيسين دثرلا ةيقعل ١ لازت

 بزرح ميدعز اهيسئرب يتلا ةيفالتئالا ةموكحلا

 رارقتسالا نم ةلاح قلخل .يدهملا قداصلا ةمالا
 .نادوسلا يف مئادلا

 يرورضلا طرشلا وه دوشنملا رارقتسالا اذهف

 ةفداهلا ةىداصتقالاو ةيسانسلا ططخلا حاجنال

 تدا ينلا :ةقناخلا ةمزالا ءاوحا نم دالدلا لاشتنال

 نم ةليوط تاونس دعب ةنقيقح ةعاجم ثودح ىلا

 ةطسنالا ديمحتو ةوشرلاو ةرادالا ءوسو داسفلا

 يذلا دئادلا يروتاتكدلا مكحلا لظ قف ةئداصتقالا

 .يريمنلا رفعج هسئرب ناك

 رهشالا لالخ تلمع يتلا ةينادوسلا ةموكحلاو

 نم ديدعلاب اهدالب تاقالع ؛ميمرت» ىلع ةيضاملا

 ةقثت ةداعتسا ُِق تحجنو . .ةيينجالاو ةييرعلا لودلا

 تازاجنالا هذه لك نا ًامامت كردت .اهل ةنئادلا لودلا
 لوصولا ةيمها لداعت ال ىوصقلا اهتيمها مغر ىلع
 .دالبلا بونج يف درمتلا ةكرح يهذد يملس لح ىلا

 اهلذبت يتلا ةثيثحلا دوهجلا نا ودبي نآلا ىتح
 .ةيولطملا رامثلا طعت مل ةينادوسلا ةموكحلا

 ةكرح» ةدابق عم اهولثمم اهارجا ينلا تالاصتالاف

 غئناراغ نوح ديقعلا عمو ؛:نادويسلا بعش ريرحت

 تادلمعلا فاقيا هاجتاب مدقت يا ىلا دؤت مل ايصخش

 ماما هيف حضتي يذلا تقولا ُْق اذه .ةحلسملا

 لحب نل ةوقلا ىلا ءوجللا نا نيينادوسلا نيلوؤسملا

 سشيدجحلا اهذفن يتلا ةيركسعلا تايلمعلاف .ةلكشملا

 تلزنا اهنا مغر :ةيضاملا ةلحرملا لالخ ينادوسلا

 ١82:9 راذآ 78 5١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 3"

 ١ ل صا دع مايا يام
 7 ند

 نيم اة دكا < ا 5 زو تم عقب زال و ع8 أ

 ف ةلكشملا هنت مل .نيدرمتملاب ةعجوم تايرض

 .درمتلا فقوت

 ىلع صرحيب لازي ام يذلا غناراغ نوج ديقعلاو

 مهماما نلعي .نيينا دوسلا نيثوعبملا عيمج لابقتسا
 ساسالا درايتعاب .ماداكوك» نالعاب هكسمت

 يف ةلكشملل مّئاد لح ىلا لوصولل يعوضوملا
 .لوقي امك هدحو بونجحلا ىف ال لكك نادوبسلا

 ةجيتن ءاج .«ماذاكوك» نالعا نا فورعملا نمو
 (سرام) راذآ رهش فصتنم يف ترج ةليوط تاثحابم
 يباقنلاو ةهسفن عئاراغ ديقعلا نبد يضاملا ماعلا نم

 ينطولا عمجتلا الثمم دمحا دمحم ميركلا ضوع

 نالعالا ُِق تدرو ينلا طاقنلا زرباو .نادويسلا ناقنال

 : ةيلاثلا يه

 ةفاك نادوسلا يف ةيسايسلا ىنوقلا مارخلا - ١

 ةلكشم ال دالبلا لكاشم عيمج ةشقانم ةرورضب

 .ةدحو بونحلا

 .لكاشملا هذه ةشقانمل ىروتسد رمتؤم دقع . "؟

 لودلا عم ةيركسعلا تاقافتالا عيمج ءاغلإ - “
 .ىرخالا

 ١955 ماع لدعملا ١455 روتسدب لمعلا ؛

 .دالبلل ديدج روتسد اهلالخ عضوي ةتقؤم ةرثفل
 مكحلا ماظنو ةينيدلاو ةيموقلا لئاسملا ثكحب 5

 ةيماظنلا تاوقلاو ةنزاوتملا ريغ ةيمنتلا ةيضقو

 ةسايسلاو حيلعتلاو مالعالاو ةفاقثلا اياضقو

 .ةيعيبطلا دراوملاو ةيجراخلا
 ةموكحلا ةسائر ىدهملا قداصلا ملست امدنعو

 يضاملا ماعلا نم (ليربا) ناسين رهش تاباختنا رثإ

 عم راوحلا طويخ دم ىلع احضاو اصضرح ىدبا

 رسع نادوسلا ةلكشم لح ىلا ايعاذ عناراغ ديقعلا

 .دالبلا لكاشم عيمج شقاني يروتسد رمتؤم
 اوملست نيذلا نوينادوسلا نولوؤسملا ناكو

 نولمأي .ةيلاقتنالا ةلحرملا ءاهتنا دعب مكحلا ماهم
 ىلا ةموكحلا اهتنلعا يتلا ةبيطلا اياونلا يدؤت نا
 نكلو .درمتلا ةكرحل ةيركسعلا تايلمعلا ديمجت

 ددعصت ىلا اجل كلذ نم سكعلا ىلع ٠ غناراغ ديقعلا

 ريغ اهنآب تاطلسلا امهتم ةحلسملا هتادلمع هريتو

 نالععا ءيدايم نع تعجارت اهنايو ةيعرش
 .«ماداكوك»

 يدهملا قداصلا نيب ىرج يذلا ءاقللا دؤب حلو

 بآ رهش يف ايابا سيدا يق غناراغ ديقعلاو
 ىلع ةيباجيا جئاتن ةيا ىلا .يضاملا (سطسغا)
 نم مغرلاب كلذو ةيركسعلا تايلمعلا فاقيا ديعص
 ىلا هرفيس ليق .نلعا دق ناك ىدهملا قداصلا نا

 كرتشملا عافدلا ةيقافتا ءاغلإ .ةيبويثالا ةمصاعلا
 دق ناك امع .اننل عم يركسمعلا قاقتالاو رصعا عم
 يتلا ,ةيفالسالا رنمتيس نيناوق» ب لمعلا دمج
 ءيراوطلا , نوناق كلذكو ؛ ١5987 ماع يريمند اهتلعا

 .هتاذ ماعلا ىف دالبلا ىلع ضرف يذلا

 تنهتدلا بيسبيو .ةلشافلا تالاصتالا دذه دعب

 ةموكحلا تهجتا .اهلالخ غناراغ ديقعلا هادبا يدلا

 قب وطتل ةجودزم ةسائس عابتا وحن ةينادوسلا

 يلوا ةهج نم : ايسايسو ايركسع درمتلا ةكرح
 تادحول ةيركسعلا تاردقلا ةدابز ىلا تدمع

 تنكمت ثيحب :بونجلا يف ةطيبارملا ةحلسملا تاوقلا
 تايلمعلا نم ديدعلا ذيفنتو موجهلا ىلا لاقتنالا نم
 تأدب ةيناث ةهج نمو درمتلا تاوق دض ةحجانلا
 ةئيهتلا راطا نمض بصت ةيسايس تاوطخ ذيفنتب

 ا ديطحلا 2مل لا راظتناب مس
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 لدكشت ةموكحلا تداعا ساسالا اذه ىلعو

 ىوقلا مظعم عم مهافتلاب بونجلا سلجم

 ميلاقالل نيظفاحم تنيعو .ةيبونجلا ةيسايسلا
 اذه يف ةموكحلا تصرحو .ةقطنملا يف ةثالتلا

 نيب ةمءاوملا ىلع هتنلعا يذلا ديدجلا ميظنتلا

 ةعوضوملا ابابا سيدا ةيقافتا يف ةدراولا صوصنلا
 .ةيميلقالا بونجلا ةدحو ىلع دكؤت يتلا .19177 ماع

 - 101م نوط كنت" - 7

 هذه تمسق تناكو ىريمن ماما ةرداصلا تارارقلاو
 يلاعا .يئاوتسالا : يه ميلاقا ةثالث ىلا ةقطنملا
 :لارعلا نكبو..ليذلا

 ديدجلا ميظنتلا اذه يف ةموكحلا رربم ناكو
 ةيبونج ةيرئاشعو ةيسايس ىوق ةمث نا وه تقؤملا
 ةثالث ىلا ةقطنملا هدسقتب بلاطت ريثآتو ةيلاعف تاذ
 رثكالا اهرايتعاب ءاكنيدلا» لئابق ةنميه عنمل ميلاقا
 ةيرئاشعو ةيسايس ىوق رصت نيح يف اذه .اددع
 اع «نادوسلا بعش ريرحت ةكرح.» اهنيب نم ءئرخا
 .ةيميلقالا بونجلا ةدحو

 بعش ريدرحت ةكرح بسضغ راثا ميظننلا اذه

 نم اهرداوكو اهتداق مظعم نا رابتعاب «نادوسلا
 ضارتعا ناثا امك . (غناراغ مهنيمو) «اكتيدلا» لئابق
 .نادوسلا بونح داحتا يه ىرخا ةنسانس ىووق

 برحلا .ةيقيرفالا ةينادوسلا ةينطولا ةدحولا برح
 رمتؤملا بزحو .ينادوسلا يبعشلا يلارديفلا
 بعشلا رمتؤم بزحو .يقيرفالا ينادوسلا
 .يقيرفالا ينادوبسلا

 تعبات .ءضارتعالا اذهو ةضراعملا خذش مغر نكلو

 عن ىلا ةفداهلا اهتسايس ةينادوسلا تاطلسلا
 بعش ريرحت ةكرح» يديا نم درمتلا بابساو ججح
 يذلا يروتسدلا رمتؤملل دادعالا تآ ديف .:نادوسلا

 دقع ىلا تعدو :دالبلا لكاشم شقاني نا ضرتفي
 ميلقا لك يف .ةرغصم ةيميلقا ةيروتسد تارمتؤم
 فدهب ةفلتخملا ةىسايسلا تايلاعفلا اهيف كراشت
 لولحلل امروصضت صضخلت لمع قاروا دادعا

 رستؤملا ىنكأآ خفرت .نأ قلع ةيولطظلا
 .يروتسدلا

 هيف ةينادوبسلا ةموكحلا دوقت ىذلا تقولا فو

 (ايسايسو ايركسع) ايلخاد ةجودزملا ةطخلا دذه

 ؛:تاضوافملا ةلواط ىلا اهرحو درمتلا ةكرح قيوطتل

 فارطالاو ىوقلا عم اهدوهج ًاضيا تلصاو

 ةقالع اهل يتلا وا درمتلا ةدايق ىلع ةرثؤملا ةيجراخلا

 .بوذجلا يف يرجي امب ةربشابم ريغ وا ةرشايم
 تاطلسلاب ةينادوسلا ةموكحلا تالاصتاف

 ضعب اهنش يتلا ةلمحلا مغرب ,فقوتنت مل ةييوينالا
 يف ابابا سيدا ماظن رود ىلع نيينادوسلا نيلوؤسملا
 ةينادوسلا ةموكحلا ىرجحت امك .درمتلا ةكرح معد

 فدهلل ريئازو ادنغواو اينيك تاطلس عم تالاصتا

 ديقعلا عم ةنيتم تاقالع اهل نا رابتعا ىلع .هتاذ

 .بونجلا يف درمتلا ةدايق عمو غناراغ نوج
 يتلا تالاصتالا ىلع ةينادوسلا ةموكحلا لوعتو

 عم ةيمالسالا  ةيحيسملا مالسلا ةنجل اهيرجن
 ةينعملا ىرخالا فارطالا ضعب عمو غناراغ ديقعلا

 ةدجللا هذه لواحتو .ايبويتاو اينيك اهمهاو ع اردلاب
 رمتؤملا روضحب هتكرح ناكراو غناراغ ديقعلا عانقا
 دادعالا ةينادوسلا ةموكحلا تادب يذلا يروتسدلا

 ىلوتي ايزيفنت ايتكم ضرغلا اذهل تلكشو .ددقعل

 رفوتب ةليفكلا تاءعارجالا ىلع ىيشامللا فارشالا

 .هحاجن نسا

 رجل ةينادوسلا تاطلسلا دوهج حجنن لهف
 رمتؤملا روضحو تاضوافملا ةلواط ىلا غناراغ ددقعلا

 ةيبسايسلا تاكرحتلا نا حضاولا نم!؟ يروتسدلا

 ةينادوسلا ةموكحلا اهتذفتن ىتلا ةيركسعلاو
 وهف يلاتلابو :ةداح ةيواز يف غناراغ ديقعلا ترشح
 نم نكلو .ةبعصو ةمساح تارايخ ماما عوضوم
 ب ةداع فصوي يذلا .غناراغ ديقعلا نع فورعملا
 نم جورخلا ىلع ةيلاعلا هتردق .«مايسلا نابعثتلا+

 .ةغوارملا ىلع ةريبكلا هتردقب فورعم هنا امك .قزأاملا
 يذلا تقولا يف ةيركسعلا هتايلمع عباتب ناك كلذلو

 يف هتبغرو يسايسلا راوخلا ىلع هحاتفنا هيف يدبي
 امك .ءامدلا فيزنل دح عضو لحا نم ضوافنتلا

 ةدايق يف هوقيس نيذلا ءاطخا يف عوقولا ىشاحت
 لازد ال وهف .لاصقنالاب ةبلاظملا اهزرباو .درمتلا
 هنكلو .ينادوسلا بارتلا ةدحو يف هتبغر نلعي

 ةيرثكالا ليوحت ساسا ىلع لحلل هروصت حرطي
 يف ميقت يتلا تايلقالا نمض نم ةيلقا ىلا ةيبرعلا

 نع ةييرعلا ةيوهلا عرتل ةمدقمك كلذو ..دالبلا
 .نادويسلا

 مظعمل ةبسنلاب ءرمحا أطخ. لكشي روصتلا اذه

 روصتلا اذهو .يبرعلا لامشلا يف ةيسايسلا ىوقلا
 ىلع موطرخلا يف ةموكحلا لمحي يذلا وه هتاذ
 ىلا اهمودق لبق ًايركسع رمتلا ةكرح كاهنال لمعلا
 حجنت لهف .يروتسدلا رمتؤملا يف تاضوافملا ةلواط
 !؟ كلذ ف

 .باوجلا انيلا لمحتس يتلا يه ةلبقملا مايالا '
 يف غناراغ ديقعلا رارمتسا نا دكؤملا نم ناك ناو
 ةهحاوم ف هعضب فوس «رمحالا طخلا, اذه ىدحت
 نا ينعي اذهو .ةينادوسلا تاطلسلا عم ةمئاد
 رفوتت نا ىلا احوتفم ىقبي فوس بونجلا يف حرجلا
 ىلع هربجت ,ةيميلقاو ةيلخاد ةديدج تايطعم
 درواجتت مل اذا اذه .عقاولا رمالاب لوبقلا
 ىتلا درمتلا ةكرح ىضاملا ىف تزواجت امك تاروطتلا
 ش .قارعلا لامش يف ينازربلا ىفطصم اهداق

 يبعرملا زيداف
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 باويالا ىلع نخاع سيال 3 ل

 ةيسنوتلا عاضوالا ةقيقح قباطتت له ىرن
 اهئيوانعو فحصلا هب انعلاطت ام عم

 دئارجلا تاحفص يف عقن ال ذإ ؛ ةئداهلا
 ءودهلاب يحوي ام ولع الإ .ةيبنجالا وا اهنم ةينطولا
 يعامتجالاو يسايسلا اهرارقتسال دالبلا ةدوعو
 ,ةيداصتقالا ةمزالا نم جورخلا برقو لب :ميدقلا
 .ةيينجالا ضورقلاو :تادعاسملا» قفدت عم ةصاخ

 رمتؤم ذنم ًاديدحتو :يلاحلا ماعلا ةيادب ذنمف
 / يناثلا نوناك ٠١ يف ريخالا «يئانثتسالا, تاباقنلا

 سنوت نوؤشل نوعبانملا يقب .يضاملا رياني
 تمصلا رس نع ,انايحا ةشهد يف ءنولءاستي

 دالبلا هيشيعت اًمع ًاقدطم نوكي داكب يذلا يمالعالا

 يمسرلا هبش يسنوتلا مالعألا .بارطضاو قلق نم
 بيرست ةيضاملا ةييرقلا تاونسلا ف داتعا يذلاو

 ةيسايسلا ةادحلا عاضوا نع  ةحيحشلا  رابخالا
 كبسما :هموصخو مكحلا نيب ةقالعلا تادحتسمو

 ىتح .ةريغصلا هذفاونو هاوك حتف نع روهش ذنم
 فورعملا يسنرفلا هنم ةصاخ  يبنجالا مالعالا
 وه ٠ :ةدحن سئوت لاوحاب يتانثتسالا همامتهاآب

 لد .,سئوت اباضقي لاغتشالا نع اهنتمم .رخآلا

 لكحاد يمسرلا تمصلا تيقوت عم هتمص نمازتيو

 .دالبلا

 نحاسلا يدالطلا 3 للا

 قافآلا قارتخا هسومش تعاطتسا يذلاو ,يضاملا

 مل :ديردمو نوبب ارورم ياهغنشو نيكب ىلا الوصو
 عيداسا رقتستل رحجنلا زايتجا يف اريبك ءانع دحي

 ةيسئوتلا ةيعماجلا ندملا يف مويلا ىلا رمتست ةديدع

 .ماعلا اذه ءاتش ةوسق مغر

 تايارضاو تاماصتعالاو تابارضالا نم نارهش

 عم ايرود مداصتلاو رهاظتلا تالواحمو عوجلا

 ١ م7 رازآ 58 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١م

 0 00 او 0 نال

 0 واتوب اا .. . ال

 تدنحلا ستعيو مالعزلا
 سنون ككل يس

 ع ا بف د يصف ارا ا ا 2 رصد جوج وو ب

 دهفادهاو مهتاراعش نودحوي نويعماجلا
 ْ بيل ةس ةسكاششمل لا ةرجل عم تاقالعلا هلا عئطتو د ددهت ةلودلاو

 مايا لبق ةيدقروب نيا ارطسغا مالا ىوق

 نالعالو :يموكح عامتجا ف انلع عوضوملا لوانتل
 نم ديزمب يعماجلا مارخنالا ةمواقم» ىلع همزع
 .. نيفرطتملاو نيدياعلا يدا ىلع برضلاو مرخللا
 يروتسدلا بزحلا يف يسايسلا ناويدلا ارطضا امك
 تاعماجلا ةلاح يف رظنلل ًاصيصخ عامتجالل مكاحلا
 ! اهيف اهتيده ةلودلا ةداعتساب ةليفكلا بيلاسالاو

 فرعب امك ةميدق ةيسنوتلا ةعماجلا ةصقو

 جاجتحالا مساوم اودوعت نا دعب .عيمجلا
 :اماع رشع ةتس ذنم سوردلا عاطقناو مادصلاو

 وطسلاب نييروتسدلا ةبلطلا مايق ذئمارخا ريدعتبو
 ةوقب «سنؤت ةيلطل ماعلا داحتالا, ةمظنم ىلع
 ةيطارقميدلا ةدانقلا ةدعرش ىلع بالقتالاو ةطلسلا

 ةبرق ةئيدم يف نيرمتؤملا ةيبلغا تاوصاي ةبختنملا
 ةعيطقلل ةمئاد ةمالع خيراتلا كلذ يقبو . 19171 بآ
 نيلثمم سسوت يف نيدعماجلا نتالطلا عومج نبب

 .ةهح نم ةسايسلا ناولالاو ريباعتلا فلتخمب

 ةرادالاو ةلودلا زاهحب الثمم روتسدلا بزح نيبو

 :يسايسلا هناطخ ظمنو
 لسلسم ىف ةديدج ةقلح بالطلا لخد ةرملا هذه

 ىلع جاجتحالا باوبذ نم ةطلسلا عم ةعيطقلا

 بيرعتلا رارمتساب ةبلاطملاب أدبت ةديدع اياضق
 عم نماضتلا دنع يحمل الو .هنع عجارتلا مدعو

 . توريب تاميخم يف نيرصاحملا
 مهيارضا نوناقلا ةيلط أدب .قوقحلا ةيلك يفف
 بئنرعت لامكاب ةيلاطملل لوألا نوناك رخاوا 5

 تنلعا مث .اهبيرعت يف ٍءيِدُي يتلا ةيساردلا داوملا
 نم ةلفغ يف برع امب ءافتكالاو .اهنع صوكنلا ةين
 ةطلسلا يف ءينوفوكنرسفلا يبوللا»:نمو نمززلا
 ىتح لوالا مهيلطم ىلع ةدم ضمت ملو .ةعماجلاو
 ةعجارم .مهيسلاطم ةمئاقل قوقحلا ةبلط فاضا
 .يعماجلا ميدلعتلا نم ىلو الا ةلحرملا تاناحتما ماظن

 بدلطلا ادع (ةسصاعلا) ةيونم:بادا بع فو

 هذه ةباتك ىتح ةرمتسملا ةيبارضالا مهتريسم

 نيارج ىلا ةيلكلا ةيسقت ىلع ةاجاجتحا' روطسلا
 «تارتمولبك ةنس رخآلا نع امهنم دحاولا دعب

 يناثلا درفنا اميف ةيناسنالا مولعلل لوالا صصخ

 نيتبتكملا ىف رقف هنع مجن امم .بادآلاو تاغللاب
 ةسوس تايلك ْيفو .يسيردتلا راطالل تيتشتو
 تايارضالا نم ةلسلسي ةيلطلا ماق ناوريقلاو

 نكسلا رفوت مدع بيسي ةيجاجتحالا ةيرودلا
 مهنم ربكالا ددعلا رارطضاو بالطلل يعماجلا
 ةحنملا زواجتب ام اهترحجا غلبت ةصاخ تويب ريجحأتل

 ةمصاعلا بط تابلك فو ! فاعضأب ةيساردلا
 ةفاثكلا تاذ ةسدنهلاو مولعلا تايلكو ريتسنملاو
 ,يمالسالا هاجتالا ةبلط لقاعم ثيحو .ةيفلسلا
 ددع لاقتعا دض عوج تاماصتعاو تابارضا تماق
 ,ةريخالا عيباسالا يف نييمالسالا ةيلطلا نم
 نم «داحتالا» عمل ةطلسلا مايق ىلع اجاجتحاو

 مل ةمظنم يهو يناثلا ةينبنالطلا هتباقن رمتؤم ميظنت

 .دالبلاو ةعماجلا ْف نآلا ىتح اهب فرتعي

 ةدحاو كاطمو ةدحأ و ةكرح

 نيابت مغر بالطلا لصوت ذإ :فقوتت ال ةلسلسلا
 يسكرام يموق رامسي نيد ضقانتلا دح ىلا مهتاهاجتا

 ةدحاو ةملك ىل مع عامتجالا ىلا يتوق: يقل ناجنو

 ىلع اجاجتحاو ديدحلا حملا داثئسا عورشم دض

 لامعلا داحتا بربشي ر وفشل برحو ةموكحلا مادق

 يناثلا نوناك رمتؤمب هجوت امظنم ابرض يعرشلا
 ام ىلا مهتكرح اوعفد نا ةيلطلا ثسدل ام مث .ريخالا

 جورخلا اولواح ذإ .ةيداملا بلاطملا ةمئاق زواجتي

 البتاشو ةنجحارملا جرب ناكس عم ًائماضت نيرهاظتم

 مث ةيبرعلا ةمظنالا تمصيو لمآ ةكرحب ديد دخلا

 توربب يف هتاقلح ذاقنال يروسلا لخدتلاب ًاديدنت

 .ةيبرغلا

 ضفرلا ةكرح عم لماعتلا ف تاطلسلا بولسا اما

 نا دعب يهتنت نا اهل نا عاضوال ةعساولا يعماجلا

 قاطن نع جرخي مل هناف .الاوط اماوعا ترسمتسا

 .ةيلخادلا ةرازو تايلمع ةفرغ

 «سكيإ» قيرطلاب نوّراملا نونطاوملا داتعا دقو
 بكرملل ةيذزاحملاو ,ةمصاعلا ىلع ةفرشملا ةعيرسلا
 تابرع نم ةليوط ريباوط ةيؤر .يسينرلا يعماجلا
 لك رظتنت .كانه ةضبارلا هتارايسو :ماغلا نمالا»

 مرحلا» هاجتاب كرحتلل ايلع ةراشا حابص
 .:ىعماجلا

 تدقف اهنا ةموكحلل ةيسئلاب مسوملا اذه ةلكشملا
 ةئيهلاب لثمتملا ةغماجلا يف ميدقلا اهدنس
 ةيوستل قبس ام يف تلخدت ام ًاريثك يتلا ةيسيردتلا
 ةدوعلاو رتونلا فيفختي اهبالط عانقاو عاضوالا

 :ةرملا دذه دابحلا نومزتلب ال ةذتاسالاف .سوردلل

 ةرادالل ةمدخ ةئا ءادرسساب ىتح نوليقبي الو

 عورشم يف اوشمهو اودعبتسا نا دعب ,ةموكحلاو
 نيدعتل تاطلسلا تداع نا دعبو .ميلعتلا حالصا

 .مهئالمز مهيختني نا لدب ءادمعلاو نيريدملا
 ةيعماجلا ةنسلا نالغا ىلا ةموكحلا رطضت دقو

 نع عاطقنالا لوط ببسب ءاضيب ةنس ةيراجلا
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 مرخنا نم ديزمب يعماجلا مارخنالا ةمواقم» هبيقروب

 تاداهشلا ةيقادصم ددهيام وهو .سوردلا

 ىف ثدحي ال رمالا نا ةصاخ .جراخلا ىف ةيسنوتلا
 ةرود تيغلأ يضاملا ماعلا يفف .ةرم لوال دالبلا
 !  اهتاذ بابسالل ناريزح تاناحتما

 ةعماجلا دودح دنع فقوتت ال ةموكحلا بعاتم

 نع ةيموي ريراقت عفرب بلاطملا يثالثلاف .ةيهاللا
 ديشر : ةلودلا سيئرل حابص لك دالبلا عاضوا
 .يريخسلا روصنمو .يلع نب نيدباعلا نيز .رفص
 ةلصاف دتمت ةعيطقلا نم ىرخا تافاسم هحاوب

 ىقبت امب ةسناتسملا اهبارحاو ةضراعملا نيبو هنيب
 ةريخالا هذه قيدض ىفخي ال ذإ .حاتفنالا ةلحرم نم

 يداصتقالا سلجملا» ةبيكرت نع اهئاصقاب
 ةعيبطلا وذ .سلجملا اذه .ةديدجلا ,يعامتجالاو
 لبق نم ةلثمم هيف نكت مل .ةضحملا ةيراشتسالا

 باب نم ام ةردابم ةموكحلا نم رظتنت تبقب اهنكلو
 سلجملا اذه لخدت اهبازحا لعجت  ةنسحلا اداونلا
 امل ىتح تبيهذ لب تدودعم دعاقمب كلذ ناك نإو

 نم هسفني ةلودلا سيئر راتخي نأب لوبقلا هيشي
 رومرلا نيب نم لكيهلا اذه ةيوضعب نيريدج مهاري
 قفاوت مل اهلقح تاباسح نكلو ! يه اهحشرت ينلا
 ءاضعالا نع نلعا نا ناكف .ةبيقروب سيئرلا رديب
 حلو :يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا» ِق ددحلا

 .ضراعم وضع يا مهنيب نم نكي

 تاودنلا دقعب رثكا ةضراعملا تلملمت املكو
 ةأطو تدتشا املك ؛تاناددلا رادصا وا ةبفحصلا

 فاقدا الثم كلذ نم .اهدض ةيموكحلا تاءارجالا

 نييطارقميدلا ةديرج ١لبقتسملا» ةديرج
 .«ديدجلا قيرطلا» ةديرج ليطعتو .نيدكارتشالا
 ةنيقشلا ةدحولا ةكرحل نيدسننملا نم ددع فاقياو

 .مهرفس تاراوج بحسو (حلاص نب)
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 ةدغانطبصا سفنت ةئر ؛ يقاذقلا

 نم ةلسلسل ضرعت يذلا يمالسالا هاجتالا
 ةريخالا تاونسلا ىدم ىلع تامكاحملاو تابرضلا
 اضرعت لئاصفلا رثكا ودبي :هييدايق ؛ةناصر» مغر
 يا ىف فخ مل ةطلسلاو .ةمداقلا ةرتفلا يف ةقحالملل
 هذوفن ةقيقحو هنوؤشب اهتبارتسا مايآلا نم موي
 يف ةحلملا ةبغرلا نالعا نيس جواري يذلا وهو
 ةثالثلا تاميظنتلا رارغ ىلع هب ةطظلسلا فارتعا
 ليكشتو كرحتلا دامتعاو .ةهج نم اينوناق ةعورشملا
 نم ةقلطملا ةيرسلا نمضو حطسلا تحت ايالخلا

 ىتح بهذت مكحلا تادايق ضعب نا لب :ىرخا ةهج
 نم مهل رسيت ام نييمالسالا كالتمآي داقتعالل
 !؟ ةيدونجلا دودحلا نم برتسملا حالسلا

 داحتالا مينعز ىشونفلا دشار دسسلا لاقتعا لعلو

 يبيدايق نم ةتس هعمو يلاحلا راذآ ٠١ موي يمالسالا
 .لبان ,:ةسوس) رطقلا ف ةفلتخم تاهج يف ميظنتلا
 ططخم يف ةيادبلا ةطقن نوكي .(ناوريقلا .سباق
 رايتلا رفاظا ميلقت وحن يديدحلا ةيلخادلا ريرو
 سيئرلا ضرعت داقتعالا اذه خعدي امو .ىنيدلا
 ةملك نمض .نييفلسلا تاعامجل فنعب ةبيقروب
 فحصلا يف تعيذأو .يموكح عامتجا ىف اهاقلأ

 .ةريخالا ةنوآلا يف نويزفلتلاو

 اذه دعيو  ىرخا ةرم لوقلا يف غلابن ال دق
 عشقنت مل ةيسنوتلا مويغلا نأ  عيرسلا ضرعلا
 ةعباتملاو راظتنالا نونطاوملا مزالي ثيح .دعب
 ةمزالا لظ ىف .تاكنلاو تاعاشالا قالطاو

 يف ةريخالا تادايزلا لظ يفو ةرمتسملا ةيداصتقالا
 ثدحتيو .نيزنبلاو نيجعلاو تيزلاو ركسلا راعسا
 .ىرخا ةرم زيخلا راعسا يف ةدايزلا برق نع ضعبلا
 ًاليلق نوهبتني ةسناوتلا لعج يذلا ديحولا ءيشلا
 بتكملا يف ةداع آدبت يتلا ةزفلتملا رابخالا تارشنل

 ةدايقلا وضع اهب ماق يتلا ةرايزلا وه .يسائرلا
 ؛سنوتل يديمحلا يدليوخلا دئارلا ةيبيللا
 رابخا نا حيحص .ةبيقروب سيئرلل هتلباقمو
 مودق نكلو .ةميدق سلبارطو سدوت نيب تاطاسولا
 مث ةثالث امايا اهيف هثوكمو سنوتل يبيللا دئارلا
 ءاضعا مها روضحيو ةييقروبب يذدولا دءاقل
 ىف ةماه تزفق ليلد نوكد نا الا نكمي ال ةموكحلا

 | | .ةسكاشملا ةراجلا عم تاقالعلا عيبطت طوش
 ,ايناج هتيئاجفو ثدحلا وج انحرط ول اذامو

 دق امو ناعم نم هتاذ ثدحلا هلمحب دق امع انلءاستو

 يتلا يه اهدحو ةفدصلا له ؟ تانهكت نم هلمتحي
 ةيسنلاب يعانطصالا سفنتلا ةئر سلبارط لعجت

 نوكت لهو .تامزالا هترضاح املك يسنوخلا مكحلل
 عرهب يفاذقلا ديقعلا لعجت يتلا يه اهسفن ةفدصلا

 سنوت خيرات عئاص» ةييقروب وحن دلاولل دلولا ربب
 ىلع يديمكلا يدليوخلا طخ امك: ءايتزع يمايؤ
 هتايحت» هغلبي يكل  ةبيقروي لا فحتم لجس
 سنوت ةدايقل ةحصلاو رمعلا لوطب هل هتاينمتو
 نكمي الو ريثكب كلذ نم دقعا ةلاسملاف “ ؛يقرلا وحن

 نيدموكح نيب :تايئاوخالا» راطا يف عيضون نا اهل
 .امهتوخا ةمجرن يف ةديدع ارارم ادرثعت

 ديقعلا ماق .اليلق رثكا وا فصنو ةنس لبق
 يسنوتلا مكحلا عم فيذع فالخ لاعتفاب يبيللا
 نم ةيده كلذب ًامدقم :ةسناوتلا لامعلا فالآ درظو
 دمحم ةموكح اهتلمعتسا ةيسنوتلا ةدايقلل بهذ
 ماعلا داحتالا عم اهعارص ف ديدش قذحي ينازم

 ايفاك ارريم اهذاختا نم اهتنكمو .لغشلل يسنوتلا

 روجالا ةدايز يف ةيبعشلا تاقبطلا بلاطم ضفرل
 راعش تحت كلذ لك :ةيئارشلا ةردقلا نيسحتو
 لغشلا ريفون ةيولوآو يجراخلا رطخلل يدصتلا
 ماظن جاتحي مويلاو .ةيريهامجلا نم نيدورطملل
 ةداعا ىلا ةدعصلا هعاضوا طغض تحت سليارط

 يسنوتلا مكحلا ةجاح ردقب سنوت عم تاقالعلا
 :لامغلا لاوما يهو .ادبيل اهزجتحت يتلا لاومالل

 ةكرشل ايبيل نويدو .ةيكنبلا مهعئادوو نيدورطملا
 نم تارانيدلا نيدالمل ةفاضا .ةلسنوتلا ناريطلا

 ًاصيصخ سنوت يف ةجتنملا عئاضبلا نامتا
 ةردوقعم تاقافتا بسح ةقيقشلا ايبدلل اهريدصتل

 ذوحتست دق يتلا تاباسحلا لك مغرو .لك ىلعو
 ناف «:سنوت وا .سليارط يف ةساسلا لوقع ىلع
 ليقتست نا الا عيطتست ال ةيسنوتلا ريهامجلا

 .لقالا ىلع رتوتلا ةلازا هاجتاب ةوطخ يا حايترالاب
 : ةريدكلا هفورحبد اتياث مئادلا لاؤسلا ىفبسو

 ىتم ىلاو ,ماما ىلا سنوت يف عيمجلا برهي ماّتح
 ىلع رطقلا ةايح يحانم فلتخم يف عاضوالا ىقيت

 1 ؟ اهقلقو اهضومغو اهبارطضا
 ؟ ابيرق ديدج نم اهباوبا تاعماجلا حتفت لهف

 .اهتانكتل ةعجار .ماعلا ماظنلا» ريباوط لفقت لهو

 قئادح ىف ةعئارلا ناسينو راذآ سومشل ناكملا ةكرات
 اذه يف :يبالطلا عيبرلا» رمتسي ما .تايلكلا
 ؟عيدرلا

 فيرشلا ناورم
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 يبدرعلا نيك نوؤش ررحم بتك ظ

 كلملا ارخؤم اهب ماق يتلا ةيمسرلا ةرايزلا
 تقرغتسا رئازجلا ىلا زيزعلادبع نب دهف

 ناتلوج اهللخ ترج ةعابس نيريشعو اعبزا
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 يرئارجلا نيفرطلا نيب ةيسايسلا تاثداحملا نم
 .كرتشم غالب رودصب تهتناو .يدوعسلاو

 يدوعسلا  يرئازجلا ءاقللا نا هب ملسملا نمو

 ريوطت راطا يف ينتاب ةمقلا ىونتسم ىلع ريخالا

 اهنيتمت ىلا رئازجلا ىعست ةنزاوتمو ةديح تاقالع

 ريغ نمو .ةيبرعلا مصاوعلا نم ددع عم اهنيبسحتو
 رواشتلا تاءاقل قانس يف لخدب هنا .اضيا .كش

 نهكتلا .قايسلا اذه دودح ْف .عسولاب ناك ام هنا
 ةرايز نع مجنت تالوحت راظتنا وا .تاجافم ثودحب
 لك لوكوتوريلا اهل بتر ةملكلا ىنعم لكب ةيمسر

 .ةفايضلا لوصا

 اهل تدهم ةبلؤا تالاصتا نا كلذ دكؤي اممو .لجا
 تارايز اهتلت .ةيمالسالا تدوكلا ةمق لالخ

 ضايرلاو ةمصاعلا رئازجلا نم ةسائرلل نيراشتسم
 يتلا ةيساسالا رواحملا تدثي لامعالل لودح دادعال

 .دهف كلملاو ديدج نب سيئرلا اهيف ثحابتيس
 ددع فو .ةيرورضلا تاظحالملا ايناعب نادعتو

 )١981/9/1١١( ةيرئازجلا .بعشلا» ةفيحص
 نم رواحملا هذه نع ةدددحم ةركف 0 عيدجتست

 لغشت ينلا ٠ ,اياضقلا تاهما»١ | هتمسا ام لالخ

 يتآلاك اهصيخلت نكمملا نمو .نيدلدلا

 ةيلوالا داوملا نيمثت لاجم يف فقاوملا قيسنت -
 ةردصملا لودلا ةمظنم لاجم ف ةصاخ ةفصيو

 .لورشجلل
 دوهجلاو نارباو قارعلا نيد ةرئادلا برحلا

 .اهفقول ةلوذبملا ةكرتشملا
 ةلاسم هثدحت امو ايقيرفا برغ لامش يف عضؤولا -

 .رتوت نم ةيبرغلا ءارحصلا يف برحلا

 فصلا ديحوت دوهحو ةينيطسلفلا ةيضقلا -

 .ينيطسلفلا
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 و امو كجم او 1 ا عج

 تشل نابل يف تفااظف ١.٠
 7# < دفقت»# كا ا يي

 " اة ساس و قالا بغرب عمو

 .نيدلبلا نبد يلاملاو يداصتقالا نواعتلا

 بيرقلا ةيسايسلا تاقالعلا خيرات ناف .لعفلابو

 تاهما يف جردني ةيدوعسلا ةيبرعلاو رئازجلا نيب
 تاثحابملا تلوانت له ؛ لاؤسلا نكلو .اداضقلا
 الصوت لهو طاقنلا هذه نيفرطلا نيب ةيئانثلا
 ؟ ةنيعم تامازتلا وا تارارق ىلا اهناشمب

 نم ديدعلا نا ىلا حوضوب رشؤي كرتشملا غالبلا
 دق لامعالا لودج ىلع ةجردملا ةماهلا اباضقلا
 ةراشالا ىلع رصتقا يذلا كرتشملا غالبلا نم تفتخا

 برحو ينادبللا لكشملاو ينيطسلفلا عوضوملا ىلا
 رظنلا ةهجو نيبي ال ضافضف لكشب جيلخلا
 ركذ غالبلا هيف سني مل يذلا تقولا يفو .ةيقيقحلا
 ركذ ىلع تأي مل هناف .ايقيرفا بونج يف عضولا
 .ةدح رثكالا ىرخالا عاضوإالا

 ؟ اذاملو .هيبسانت مت يذلا امف

 عازنب طبترملا .ايقيرفا برغ لامش يف عضولا
 ىساسالا بنسلا ردتعب يدلاو ةددرغلا ءارحصلا

 .رئازجلاو طابرلا ناب تاقالعلا دومح رارمتسا ءارو

 .يبرعلا نماضتلا دوهج معد لقرعي يذلا رمالا
 سدئنرلا نا ةعلطم رداصم لوقت .ددصلا اذه يف

 ىلع نأشلا اذه يف امهنم لك ىنغ دهف كلملاو ديدج نب
 نم نكمتي هل يدوعسلا فيضلا ناو .ةفلتخم .ىليل.
 يف برغملا عم مهافتلل ةغيصب هيفيضم عانقا
 لوقت امك  دهف كلملا دقتعا دقل .ءارحصلا عوضوم
 لاجملا اذه ىف امدقت ققحب دق هنا  ةعلطملا رداصملا

 ةيبرعلا ناو ةصاخ ءارحصلا عازن حرط ام اذإ

 مغرلا ىلع رودلا اذهل ةلهؤم اهسفن ربتعت ةيدوعسلا
 دج ديعص قلع عقت طابرلا عم اهتاقالع نا نم
 يراما

 تناك نا اميق رداصملا دذه لءاستم اذهلو :نكلو

 ىبلط ىلع اقدسم اياوج تمدق دق ةيسسرلا رنازحلا

 طحت نا لدق عازنلا اذه ّق ةندوعنتنلا ةطاسولا

 اذهل نا © نيدموب يراوه راطم يف دهف كلملا ةرئاظ
 نيذلا نويرئازجلاف .هرربيو هرسفي ام لؤاستلا

 ةرسالا نيب عمجت يتلا ةقادصلا رادقم نوفرعي

 مهنا دنال ,ةيبيرغملا ةلئاعلاو ةيدوعبسلا ةكلاملا

 تاوق موقت نا لبق كلذ رابتعالا نيعب اوذخا
 , .ةيسرفلا ةقطنم ىلع ريخالا اهموجهب ويراسيلوبلا

 ًابضاغ ناك دهف كلملا نا نوبقارملا لوقي اذهلو
 دلب بارت يف ويراسيلوبلا موجه كيرحت نم لعفلاب
 دعب ةرشابم هيلا لقتنيس ٍدلب ,قيثاوملا لك هب هطبرت
 نولوقي مهناف كلذلو .رئازجلل ةيمسرلا هترايز ءاهتنا
 تناك ءاعبرالا موي تادتبا يتلا ةرايزلا نآب ًاضيا
 ىتلا ةدملا نأو .كلذ لبق نيموي يا نينثالا متتس

 رارق نأب نوفيضيو .ةلماك مايا ةثالث يه اهل تددح
 فقوم ليجست ىلا فدهي هترايز راصتخا دهف كلملا
 هقيدص رطاخ بييطت هسفن تقولا يف مث .يصخش
 .قيقشلاب هوعدب يذلا يناثلا نسحلا كلملا هقيلحو
 لثم ءارحصلا عازن ع ووضوم ناف رمالا ناك اباو

 ذفنت ةنفادلا ةمصاعلا سمش كرتت مل ةفيشك ةمدغ

 . رهف كلملا لزني ناك ثيح ,قاثيملا٠ ةماقال يغبني امك
 .ةرايزلل لوالا رهظملا وه اذهو

 تلاق يتلا ةيبرعلا ةمقلا دقع عوضوم  ؟
 ةمصاعلا رئازحلا نا ةيرئازجلا ةيمالعالا رداصملا
 ندل نم ابواجت تيقلو .اهدقع ىلا تعد يتلا يه
 .ضايرلا

 مل يذلا /كرتشملا غالبلا» ف رخا ضايب اذهو
 ىلع رصتقا امنيب .ةدوشنملا ةمقلل ةراشا ةبا هيف دجن
 لحا نم ةيبرعلا تاقاطلا دشح ةرورض ..ةراقا

 نا .نيبتي اهليضافتو ةرايزلل ةلمجملا ةءارقلا نمو
 ,ةمقلا. ةيمها ىلع ةجردلا سفنب اقفتي مل نيفرطلا
 ريغ اهداقعنا فورظو بايسا نال اهتيلاجعتساو
 فرطلا عم ةضراعتم فرط لك تاقلطنم نالو .ةرفوتم
 ةبيخب تسحا :ضايرلا نآب لوقلا ناكمالابو .رخآلا
 نآأب تعنتقا .ءارحصلا عارن نآش يف اهاعسم

 هليجان يعاود نإو الجؤم لظيس ةمقلا عوضوم
 .ديازتت

 مل يذلا يلاملاو يداصتقالا نواعتلا عوضوم-'

 يحوت ةققدم ةروصب كرئشملا غالبلا يف هرودب دري
 .هناشب ىساسا قافتا ىلا الصوت نييناجلا نأب

 نوبقارملا دقتعي .بناجلا اذه يفو
 نا ةيرئازجلا ةمصاعلا يف نويسامولبدلا
 عوضوملا نوطعي اوناك نييرئازجلا نيلوؤسملا
 ناو .ةرابزلا تدش يف ةصاخ ةنمشها يلاملاو يداصتقالا

 ىلا مهتعفد ةيرتازجلا ةيلاملا اهشبدعت ىتلا ةمزالا
 صضورق لكش يف .يدوعس معد ىلع ليوهعتلا

 يف ةديهز بستبو .ةديدعلاجأ تاذ تادعاسمو
 نب سيئرلا ناب نويسامولبدلا فيضيو .حابرالا
 مهفويض عم نيحضاو اوناك هيراشتسمو .ديدج
 داصتقالاو ةسايسلا نكل .بلطلا اذه ضوصخي
 درابعلا حيرخبي عضخت تتاب روما اهلك ةدنئاسملاو
 اذه نوكي نا نوبقارملا عقوتي اذهلو .ةضياقملل
 ديسلا ناك يذلا فلملاب اسايق ادودحم معدلا

 ددعا دق يرئازجلا ةيلاملا ريزو فالخ زيزعلا دبع
 .ةرابزلا هذه لامعا لودح ىلع

 ىنعم اب انلج ودبب .اهتالالدو عئاقولا هذه لداقمو

 ةمصاعلا رئازجلا نم لاقتنالا ىلع دهف كلملا صرح

 .ءايشالا زيمتت اهدضبو .ساف ةنيدم ىلا
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 عاجلا ردزع ل

 ؟ اهدايح نع وكسنودلا ىلختت اذال

 عم لماعتلا ناديم يف وكسنويلا ةلاسر يه ام
 : مدادسلاو برحتلا اهابكف

 ةودنلا روحم وه ناك .اديدحت لاؤوبسلا اذه | >]

 بودنم .جاحلا زدزع روتكدلا اهدقع ىتلا ةيفحصلا

 نم رشع يناثلا ءاسم وكسنويلا ىدل مئادلا قارعلا
 هرضحو ةمظنملل يناثلا رقملا يف ,سرام .راذآ رهش
 تالاكوو تالحمو فحص ةّذع ولثممو وبودنم

 .عادنا

 هنا ىلا هتودن لهتسم يف جاحلا روتكدلا راشا
 لماعت وكسنوبلا اهتمدق تاءادن ةمث كانه تناك

 اهتضفر دقف ناريا اما :يباجيا لكشب قارعلا اهعم
 :اهيف وضع يه ةيلود ةمظنم نم ةرداص اهنا مغر
 وع دب رارق وهو 7 ماع ردص ىدلا رارقلا اهنمو

 ماظنلا نا ريغ .برحلا لدب مالسلا لالحا ىلا
 ىف ةلئامم ةقيباسس تارارق ضفر امك هضفر يناربالا

 دذق عم ايباجيا قارغلا لماعت ىدذلا تقولا

 زئاوج ةلمح جاحلا روتكدلا ىعد دقو .تارارقلا

 ةيضق اولوي نأل  وكسنويلا ريع .ةيملاعلا مالسسلا
 مهبلع هضرفت ام اذهو .ربكا امامتشها مالسلا

 نيب لدابتلا ىلع مهصرحو ةيناسنالا مهتابجاو
 ناسنالا ىلع صرحلا مث نمو .ملاعلا يف تافاقثلا

 يفقثم ةوعد نع الضف ءيش لك نم نمثتا وه يذلا
 ةناداو ةيملسلا قارعلا تاوعد يديت ىلا ملاعلا

 ُِق ةناعماو مالسلل هحوضر حدعل يناربالا ماظنلا

 كلف . وكسنوبلا نم ةوعدلا هذه ىتأت ذإ و .ناودعلا

 لالخ نمو ءاهتآشن ذنم ينعت ةيلود ةمظنم اهنال
 ةفاقثلاو ةراضحلا ميقيو مالسلاب اهنيوكت تارارق
 ١5 ماع ىاهال ةنقافتا رارق اهنمو .بوعبشلا ند

 :بورحلا نمز يف يقاقثلا ثارنلا ةيامحب صاخلا
 دلبلا وه قارعلا نا جاحلا ريزع روتكدلا حضواو
 درئاج مدقي يذلا ثلاثلا ملاعلا نادلي نم ديحولا
 داحتالاو نابايلاو اكريما دعب ةيمالا وحمل ةيلود

 ا و مرر نع مرج

 .ةفاقثلل ةيلودلا نادغب ةدّرَئاجح نع الضف يتايفوسلا ٠

 ال ةيلودلا ةمظنملا هذه اهدهشت تالوحتن ةمّث نا ريغ

 تحت اده ةعقاو يهو بولطملا اهدانح نع ربعت

 يتلا اهفقاوم نع ايبلس رّبعت تاريثأتو طوغض

 ةرايبع لامعتسا بجوي ارخؤم ةمظنملا نم رارق ردص

 ,يبرعلا جيلخلا» ةرابع نع الدب ؛يسرافلا جيلخلا»
 تدقع دقو .اهقيثاومو اهنيناوق عم فلاختي ام اذهو
 ةشقانمل ًاعامتجا وكسنويلا ىدل ةيبرعلا ةعومجملا
 عوضوم هيف تثتحب /١948.1 راذا ؟ مود ةدضقلا دذه

 ماغ ريدم بتكم نم ةرداصلا ةديدجلا تاميلعتلا
 مادختسا صوصخب .وبما راتخم دمحا .ةمظنملا

 يف ةخرؤملا ةقيتولا مككب «يسرافلا حيلخلا» ةراتع
 ةيبرعلا ةعومجملا تيرعا ثيح 1١4/817. طايش ١5

 دذه رودصل اهفساو اهترارمو اهتشهد نع

 يغبني ناك ةيسايس ًاداعبا لمحت يتلا تاميلعتلا

 اذه نع ثيدحلا يف جاحلا روتكدلا درطتساو
 يف يصعلا عضي نم ةمث كانه نا ىلا اريشم عوضوملا
 .ةمدلسلا اهتكرح نع اهانا اقبعم .ةمظنملا بملاود

 اورضح نيذلا ةفاحصلا ىلثمم نم ددع رسفتسا دقو

 يف بصت ىتلا اياضقلا نم ددع نع ةودنلا هذه
 ةيمها نعو ةيئاسنالا وكسنويلا ةلاسر عوضوم
 نيعب ذخالا ةرورض نعو ناديملا اذه يف اهدوهج
 ناعذالا مدعو ةيملسلا قارعلا فقاوم رابتعالا
 تمتتخا دقو .ةيلاسلا اهتاريثاتو طغضلا ىوقل
 : هدف ءاج يفحص نادبب ةودنلا

 ةبلودلا تامظنملا عبمج عم قارعلا لماعت دقل»

 برحلا ةيادب ذنم اهيزنو ايباجيا الماعت ةيمدلقالاو

 نم ءادن لوا قارعلا دبا دقو 19/٠١. ريمتسس ؛ يف

 اهلثم ةليلا ةزدفي برحلا داب وقتيشودلل ماغلا ليدخل
 ربمتبس 18 يف رارق لوا ذنم نمالا سلجم تارارق ديا
 .١أةمله»

 يتلا ةيمدلقالاو ةيلودلا تامظنملا وعدن نحنو

 بلص ىلع زيكرتلا ىلا عوض ضوملا اذه جلاعت

 نم الدب :مالسلاو برحلا وهو .هرهوجو عوضولملا
 ةيبئاجلاو ةيعرفلا رومالاو تايثزجلا ثحب
 برحلا رارمتسال كيتكتك ناريا ديرت امك ةيشماهلاو
 قارعلا دب ءاقتالو .رثكا اهيسسانت فورظ لظ يف

 .ةردتقملا ةيراضلا

 تارارق اهنع تردص دقف وسكنوبلل ةيسنلابو

 اندحر :يذيفدتلا سلحملا نع اصوصخو .تاءادنو

 حورو جنشتو لاعفناب ناريا اهعم تلماعت امنيب اهب
 ةمظنملا يهو وكستونلا ناف كلذ عمو ةمئادع

 .ةيماسلا ةيناسنالا ةلاسرلا تازو ىربكلا ةيفاقثلا
 اهنا لد :لاتملا اذه يف اهيلع ام لكي ضهنت مل

 ةدحض انايحا 5 عقن (ايراتركسلا ةصاخ ةروصتؤو)

 طاسوالاو قا تاروانملاو زازتيالاو طوغضلل

 برحلا دذه رارمتسا اهتحلصم نم يحلا ةيلودلا

 نا وحرنو .فصنحلاو ةتسلا ماوعالا ترواجت ىلا

 ال اميف ةمظنملا هذه ماحقا ديرن ال اننا احضاو نوكب

 نا ثدح اهصصخت نيدايمو اهنابحالص ُْق لخدبي

 'نانئدهلا امه نمالا سلحمو ةدحتملا حمالا ةمظنم

 هذه فقول مساحلا رودلاب مايقلا امهب ضرتفملا

 .ةدحتملا ممالا قاتدمو

 نايبلا فيضيو

 تامظنملل ةيضيرحتلا ةرظنلا قا جرفتلا قا تردابسملا

 برحلا عوضوم ةجلاعمل وكسنويلا اهنمو ةيلودلا
 نا ىلا نزحي ريشن نا انفسؤيو .نارياو قارعلا نيب
 ةدرداسم اهيف وكسيونلا انراتركيس فقاوم نم اردع

 ةرداصلا تامدلعتلا كلذ نمو .نارسال ةدعوضوم ريغ

 قئاثو يف (يسرافلا جيلخلا) حلطصم مادختساب
 اهل ةصصختم ةملود ةلاكو لك ناو اصوصخ

 ايراتركس ةبال نكمي الو .اهرارقو اهتملكو اهتدايس
 ناش يا يف اهتاميلعت اهيلع ضرفت نا ىرخا ةيلود
 .نوؤنشلا نم

 لودلا لثاوا نم قارعلا نا ىلا نادبلا قرطتي مث

 ارود بعل 3 (95١غ/ ذئم) قكسنوبلل -_دضنملا

 ددعصالا ىل اع ءاوس ةمظنملا هذه ْق اءانيو ًايباجيا

 ماق دقو . ةستارسلا وا ةيلاملا وا ةيفاقثلا وا ةينفلا

 ذاقناب .ىرخا ةيبرع لود عم ١9175 ماع قارغلا
 تايالولا اهترجف يتلا ةمزالا نم وكسنويلا ةمظنم
 ؟١ نم رثكا ةيدبرعلا لودلا تعضوف .كاذنآ ةدحتملا
 ةجلاعمل ةمظنملا فرصت تحت رالود نويلم

 ةعيدو عضو قارعلا نا امك .ةيلاملا اهتبوعص
 يف ةيبرتلا ريوطتو ةيمنتلا ضارغال رالود نويلم
 نيديلود نيدرتاج لومي لازي الو لومو ثلاثلا ملاعلا
 وحمل قارعلا ةزئاج يه امهادحا وكسنويلا قاطن يف
 نم دلب نم ةديحولا ةيلودلا ةّرْئاجلا يهو ةيمالا
 دادغب ةزئاج يش ةيناثلا ةزئاجلاو .ثلاثلا خلاعلا

 روتكدلا اعد هنايب ةباهن فو .ةيبرغلا ةفاقثلل

 دهج لك يف ةدعاسملا ىلا ةيبرعلا ةفاحصلا جاحلا

 عافدلاو وكسنويلا يف يبرعلا نزولا ةيوقت ىلا يمري
 .ةكرتشملا ةيبرعلا اياضقلاو حلاصملا نع

 ١" 1541 رازآ 55 ٠١1 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا
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 نيرشعو هع ةريشع ةيداحلا ةعابسلا ْق

 أ ةرزلك هاعرمارق / طاسق ؟/ لبل نم ةقيقد

 ادئاع همللب فلوأ ديوسلا ءارزو سيئر ناك
 طسو يف ةيسيلوبلا مالفالا دحا روضح نم هوتل
 .ةيسيلوب ةيلمع ةيحض بهذ امدنع .ملوهكوتسا
 دعب ءاسم لك جورخلا ف هتداعكو .هتايحب تدوا

 تاعجارم ىلا ءافصالاو يشسرلا لمعلا نم ءاهتنالا

 مل :مكاحلا ؛يطارقميدلا يكارتشالا» هبزح ءاضعا
 لوقي امك موي رعشي ملو .ةينما ةبكاوم يف هملاب نكي
 .نوسلراك رامغنا :يلاحلا :ءارزولا سيئر :هنفيلخ
 ةيطارقميدلا دلب ف يصخش سرح ىلا ةجاح ف هنأب
 ةلدبللا كلت ُِق هتداق هتاعقوت نكل .ءاضعبلا

 ترقتسا نإ ..ةعيقولا» ىلا ةيبطقلا ةيديوسلا
 مل هنا ودبي «لوهجم» امهقلطا هسأر ف ناتصاصر

 دب يف طيخ نم رتكا عمجت نا دعب :نآلا كلذك دعي

 هتعفد يتلا تاهجلاو لئا لتاقلا لوح يديوسلا نمالا
 يكل ماع نم رثكا يضم نم دبال ناكو .ةميرجلا ىلا
 ةعئاضلا قاروالا ىلع ملوهكوتس يف نوققحملا رثعي
 راتسلا» تاءارجحا تذختاو .لتقلا فلم يف

 ةيهافرلا ةيوبدغ ىف قراغلا دلبلا اذه يف «يديدحلا

 ةمراص ةيقارم تضرفو . .جلتلاو راحتنالا راه ذدزراو

 ١  7م19 رازآ ؟؟  ؟١؟ دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ة١

 اد اولانما ن هيئاربالا
 باسالا يشل هذشو ٠

 جدلحلا برح يف مالسلا طيسو لادنغا يف ةلديوبملا ةليللا» ةرارف
 1 كي ل 0 اا ا ا اا م ةس ا لا ا 0 ا
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 لها عضخحو ورمل قرظناو تاراطفلوءرقاوخلا لعب

 طيض» تايلمعل جراخلا نم نونآلاو لخادلا

 ةدفان دنكسالا ةفرغلا اهدهشت حمل .«ةيصخشلل

 ...ةديعب تاونس ذنم ةدرادلا

 ذنم .؛«جراخلا» ىلع تزركرت دق راظنالا تناك اذإو

 بعل هملاب نلف توصلا حمتاك ةينقتل ىل والا ةظحللا

 2و دير ريكا ملاعللا ىف ريوجتا تافيوفا لكاواو ارود
 ةيقارعلا برحلا ْق اطنشن اطيسو ناكو .لخادلا ْق

 .جيلخلا يف «ةيناريالا ةقرحملا» ءاوتحال ةيناريالا
 .نارهطو دادغب يف ةيكوكملا هتاطاسو ىدحا دعبو
 لوح ١5/87 ماع هترواحو .ديردم يف هي تيقتلا

 ةمغمغت ينباجأف . جسيلخلا يف مالسلا تالامتحا

 نوضام نيدناربالا نا اهنم تيفشتسا .ةيسامولبد

 نمو .هنم تسلو .يناريا ...رخا ىتح راحتنالا يف
 ىيبلحفلا عيقضلاب اهل ةقالع ال ةثفاد ةماستيا لالخ

 ايدحتم .ةطاسولا ىف رمتسم هملاب نا .قفاندنكسالا

 بهذ :تاونس عبرا دعب نكل . يدمدمحلا بلصتلا

 يف ؛هتفاظن» ةيحض لوقي نم مهنمو .هدانع ةيحض
 يف طروتلا ضفر هنا اصوصخ ؛ةيجيلخلا برحلا

 مل يتلا ةيبوروالا اهتاقلح نمض .«تيغ  ناريا»
 .ةضماغ دعت

 ناداددلا
 ديوسلا ءارزو سيئر لايتغا نا ىلا ربشن

 رهشا ةينامثب تيغ - ناريال ًاقباس ناك يكارتشالا
 :هلتقم دعب تايضرفلا ترتاوت كلذل .لقالا ىلع

 موقي يتلا ةيوفعلا ةيلمعلا نيب تمجرتو .ةرشابم
 تارباخم ةزهجا مهكرحت نونمدم وا نودقاح اهب
 ارهاظ تلسوت يتلا ةيسايسلا ةيلمعلا ىلا ةفلتخم
 رهظي ةميرجلا عفاود ةءارق ىف نكل .ةشئاط ةصاصر
 اهاوق لماك ىف تناك ؛:ةسشئاطلا ةصاصرلا» نا

 ةيضرق:باحتصاو لا هفارفا لصق قو داةيلقعلا
 لثم .ةهباشم تادلمعب اوعرذت ,ةيوفعلا ةيلمعلا»

 يزيلكنالا برطملاو ناغير سيئرلا لايتغا ةلواحم
 دعب .ىعادت لامتحالا اذه نا ريغ .نونيل نوج
 لايتغالا فورظ ضارعتساو ةظرشلا تاقدقحت
 .هتاينقتو هتاءارحاو

 طويخلا» ىلا كلذ دعي تأجل ةيديدوسلا ةطرشلا

 تايضرفلا يف طبختت تيقبو .:ةيسايسلا
 مك .«تيغ  نارما» ىدح ةداضملا تايضرفلاو

 ةراحبلا .ةباقن سيئر تاحيرضصتي ترانتسا
 فشك نم لوا ناك يذلا ءوليب كيرنه يكرامنادلا
 :«لدتارنيسا» ريع ناربا ىلا يكريمالا حالسلا تاقفص

 لك نع فشكلاب حولو .ةيكرامناد نفس نتم ىلعو
 نمالا رئاود نا ىلا اريشم .هتزوح يف يتلا قئاثولا

 اوذفن نيذلا ةيوه نع حاصفالا رذاحت يديوبسلا
 ةلدا هكالتما نم مغرلا ىلع» ...هملاب لايتغا ةميرج

 نا وليب كيرنه فخي ملو ..ةفماد نئارقو
 بايسالا ىلع دامرلا زد ديرت ةدكارتشالا ملوهكتسا»

 دوقت دق ةلسلس يف ةقلح هنال .هملاب عرصمل ةيقيقحلا

 .يكارتشالا مكحلاب حيطت ةحونفم ةيسايس ةمزا ىلا
 يف ةعلاض اهنال .كحملا ىلع هيف اسوؤر عضتو
 عبنصتل .شوفوب ةكرش اهتدقع يتلا تاقفصلا

 ينعي ام عم .تارئاطلل ةداضملا خيراوصلاو عفادملا
 .٠.١ تالومعو وطاون نم كلذ

 قفنلا يف يكرامنادلا ءوضلا نم .ًاذإ دبال ناك
 «هملاب لتاق» نع ثحبلا ةلحرم يف لوخدلل يديوسلا
 ةفاحصلا تذخاو .كلذل تططخ ىتلا ةهجلاو
 ىلا يديوسلا حالسلا حئاضف فشكت ةيديوسلا
 ماظنلا نال .تارئاظلل داضم وه ام اصوضخ .ناردا

 نم ؛نيصلا يف ولو «قايرت» يا نع شتف يناريالا
 .وجلا يف يقارعلا قوفتلا تالداعم يف ريثآنلا لجا

 رود تبعل ةيديوسلا ةفاحصلا نا تفاللاو
 ينومالات» نع ةعنقالا طاقسا يف ةيلاطيالا ةفاحصلا

 ةلسلس تأآدب انه نم .؛تيغ - شوفوب» و «تيغ
 ..هالسلل لبون ةزئاج» دلب يف تالاقتسالاو تالاقالا
 «يديوسلا دابحلا». يرعت ةحيضف ةلاقتسا لك عمو

 ةيكريمالا ةبعللا ىلا هناهتراو .ناريا ىلا هزايحنا نم
 دح عضول هملاب فلوا لخدت امدنعو . ةينويهصلا

 دبال ناكف .كلذ ف حجنو .ناريا عم بوقثلا ةسايسل

 تاوخلا يناربالا موهقملا يف :ةذجح ىلإ ةطوحت نم
 .باقعلاو

 ىلع دكّوت عئاقو ةلمح قوسن .راطالا اذه ْق

 .«تيغ  ناربا» ف يديوسلا رودلا : نيتقيقح

 رودلا وهو .هملاب لابتغا يف عمادلا يناربالا رودلاو

 رورم ةيسانمل ةميرجلا تافصاوم لك يف ىلجت يذلا
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 نويكارتشالا لفتحا دقو .ةيلمعلا ىلع لوالا ماعلا

 .ديعولاو بضغلاو عمدلاب نويديوسلا
 سارفلا ؛ءا 5

 هملاب لايتغا نا ةيديوسلا ةطرشلا تفشك - ١
 نوناك يف اديدحتو .ةميرجلا موي لبق هل اططخم ناك
 هيف رما يذلا مويلا وهو .1585 (ربمسيد) لوالا
 ضقانتت اهنال :ناربا ىلا حالسلا تانحش فقوي هملاب

 ةموكخلاو .مالسلل ةيكازتشالا ٍديوسلا موهفم عم
 نم مغرلا ىلعو .ةلاسملاب املع تطيحا ةيديوسلا
 ةكيش» يف نيعلاض ءارز و نع تردص تاظفحت ضعب
 بوبنا قالغا. أدبم ةيبلغالا ترقا .«شوفوب
 ءارزولا سيئرو .«ناريا نع يديوسلا حالسلا
 قيقحت ىف كلذ ىلا راشا نوسلراك رامغنا .ديدجلا
 هلوقت امل ًاعمتو .نمالا رئاود هب ظفتخت يرس
 اذه راثا ةيديوسلا .تيالبغاد اكسنفس», ةفيحص
 ةمصاقغلا ْق اهريفس ردابف .ناريا قلق رارقلا
 يف هملاب ءاقل بلط ىلا هنيرتنالاك ديعس .ةيديوسلا
 مث ًايرس ءاقللا يقبو “١48. نم لوالا عوبسالا
 نم نيموي.ليق: يا ١15/7, (زيارعف) طايبش 52 يق نركت
 اهتاذ ةيديوسلا ةفيحصلا زكذتو .لايتغالا ةيلمع
 يناريالا ريفسلا ددهو .نيفصاع اناك نيءاقللا نا
 عفادمل عورشملا ريغ زاجنحالا» نم ماقتنالاو درلاب
 طابش ف هنا فورعملاو ..خيراوص تايراطيو
 ىلع يناريالا ناودعلا لضح ١1/85 (رياريفإ)
 .حالبسلا ىلا ةسام ةجاح ىف نارهط تناكو .«وافلا

 لوقلا تنرقو .ةروتافلا لماك تددس اهنآب تعرذتو
 .ةلتاقلا اهنيرض تذفنو .لعفلاب

 عامتجا دقع. ٠١19/65 ماع (نيمتيس) لولا يف - ؟
 نم طابضو :روفوي» ةكرش يبودنم نيب مادرنسما يف
 .ةنباهص ح البس ةريسسامسو ةيناربالا عافدلا ةرازو

 «ففومو هدائع ةيدحض ١ هملاب

 - 8141011 [ نا“ ملون - 13

 ترطضاو ءاهارحف عرستلا قا «يناملا ردقلا» نكل ربع ؛ جالبسلا نم ةعراستم تادحسشز ىلع قافنالا منو

 ةفيحص لوقتو .سايع ردنب ىلا ايفالسوغوي
 روفود تاعييم ماقرا نا «تدنالبغاد اكسنفقس»

 تناكو مادرتسما عامتجا دعب يلابح لكش يف تعفترا

 دق  ةلقثسم ةيلاردنل - :نتدهيش زشحاد» ةقيحص
 ةموكحلا» نا ءارزولا سيئر لتقم شماه ىلع تفشك

 ىلع ةلئام ةيداصتقا اطوغض تسرام ةيناريالا

 اهعم تدقعو ١981١ و ١98٠ ماع :روفوب ةكرش»

 ذابت ىنح يلغاست ماقبا 3 تقباحت ؛ةااعص
 برغ, ةكبش هتثب ينويزفلت ءاقل يفو .5
 نييديوسلا ةراحبلا دحا ركذ (تين تسيف) ؛دالبلا
 عم ًاضيا ةعلاض :تينز» عفادملا عينصت ةكرش نا
 نارسا ىلا حالبسلا تاقفص قيوست يف «روفود»

 نا ملوهكوتسا ىف يناريالا ريفسلا ةعيرذ *" 
 ةظفاحم ىهو ,ةيقاعتملا ةبدنوبسلا تاموكحلا

 ةموكح نم ءاخس رثكا تناك ةيطارقميد_ ةيكارتشاو
 يف تحجن دقو .ناريا عم يحيلستلا نواعتلا يف هملاب

 ِق دكوي نم ةمثو ...نؤاعتلا اذه حلاعم سمط

 ءارو امئاد «؛قدنخت» هملاي نا ةيديويسلا ةمصاعلا

 ريدصت .مزاح لكش يف .عنمي يذلا دالبلا روتسد
 قرولا ىلع وه ام نكل .برح ةلاح يف لود ىلا حالبسلا

 عنتقب ملو .رخا ءيش ضرالا ىلع يرجب امو .ءيش

 «ليون تاعانصض» نم نيلواقم ةتنامث نا هماما

 دورايلاو تيماثيدلاو قعاوصلا قف ةصصختملا

 ني تاو ارداو يووم ه5
 هذه لوح بورضملا رظحلا نم مغرلا ىلع .تارجفتملا
 يتلا ةنيفسلا نا نع تثدحت تامولعمو .ةراجنلا

 ةلمحم تناك :عيباسا " لبق لامشلا رحب ىف ترجفت

 .نارياو ةيروس ىلا يديوبسلا تيمانيدلا نانطاب

 ءيطاوش داجتا يف اهيحس ىلا ةيسنرفلا ةيرحبلا
 ..هبلاك

 ةكرش ريدم مدق .حئاضفلا لسلسم دعب  ؛

 يف (سرام) راذآ 5 يف هتلاقتسا .وبدرا ناترام .روفوب
 طيخلا حوضو ىلا كلذ نوبقارم ارعو .ءيجافم لكش
 ةقيثولا وبدرآ ةقالعو .هملاب لايتغا يف يناريالا

 ةعباتلا ةطرشلاو ةيئانجلا ةزرفملا تفشكو نارهطب
 خيراوص ةراجت تطشن ًارهش ١6 ذنم هنا كرامجلل
 ,ةيبتسلا»١ و .ناربا عم ١/.. سآ برا؛ وح  ضرا

 و «روقوب» يتكرش نم مئاوق ينامث اهل ةيديوسلا
 ىتلا ةكيشلا ىوس تسدل ىهو .«ليون تاعانص»

 نا تياثلاو . 1985و ١9١ نيب ناريا عم تلماعت
 .نارهطل ةيحض لوا سيل روفوب ةكرشل ماعلا ريدملا
 .19/86 ماع ريمسيد / لوالا نوناك يف ىفتخا هفلسف

 ةكرشلا سآر يذلا .غربدنيو كيرلوا سوالك وهو
 رداوكلا نم ةعومجم تفتخا هعمو ١9177. ماع ذنم
 فرتعا هليحر لبقو .ةيركسعلا تاعانصلا يف ايلعلا
 ,.رهاظلا ىف :لسرت تناك يتلا حالسلا تانحش ناب

 هجتت عقاولا ف تناك ايفالسوغويو ةروفاغنس ىلا
 :نارجا ىلا

 نم قلطنت تناك ةيدي وسلا ةحلسالا نا تيث ه5

 ةأجفو .يديوسلا بونجلا ىصقا يف «وملام» ءانيم
 ةرافس يف لوالا ريتركسلا لاق امك :نويناريالا بضغ

 دق ناك تانحش دمج هملاب نال .ملوهكونسا يف نارهط
 نم خيراوص مضتو ١15785, فيص يف اهيلع قفنا
 نع الضف :تارئاطلل داضملا 70٠+ توبيور» زارط

 نا يف كسشالو .ملم ١155 نابع ررقواهلا عفقادم
 تالاقتسا تعبتتساو .جلثلا ةركك تربك ةحيضفلا
 .ةطرشلاو نمالا رئاود تلاط

 تإلافنسالا

 تاقفصلا ءاوجا ىف .هملاب لامتغا نا اتباث ادبو

 نم يبلسلا هفقومب ةقالع ىلع ةيناريالا  ةيديوسلا
 نم عون ةمث ناك اذإ و. نارهط ىلا حالسلا نحش

 ىلع يكارتشالا مكحلا ءاضعا نيب ؛ناملتنج قاغفتا»
 ناف .اهليصافتو اهقئاقح يف .,ةيضقلا ةراثا مدع
 ىف تحضف هملاب سأر ىف ترقتسا ىتلا ةصاصرلا
 ةعانصلا تالتراك نيب ؤطاوتلا ةيرامعم هتاذ تقولا
 ةحيضفلاو .يناريالا مكحلاو ةليقثلا ةيديوسلا
 .نيينما نيلوؤسمو نييسايس الاجر لاطتو .ةريبك
 يه ةلاقتسالا ىقبت ةعساشلا ةيطارقميدلا دالب يفو
 ةلئوط ةلسلسلاو .ةحرضفلا نع ىصقالا ريبقتلا

 أدين .اهبف اوعلض نيذلا ءامسا دريس نم دبال ناك اذإ

 .اهيف سار نم رثكا ىراون ثيح .روفوب ةكرشب
 لاقتسا مش .موبكيا .سحياشه قيوسنلا رسدم اهرخا

 نع قياس لوؤسم وهو .ءريموه سناه ةطرشلا ريدم
 مل هتلاقتسا تناك اذإو .هملاب لابتغا ىف قيقحتلا

 ,نييديوسلا ًاجاف اهتيقوت ناف .ةأجافم نكت
 فرطلا ضغب نيماعلا نيعدملا مهتا هنا ًاصوصخ
 هملان طوقس ىلا تدا ىتلا ةيقبقحلا بايسالا نع

 يف ءفلالا دعب ىلوالا ةيسيلوبلا ةلدللا» يف ًاجرضم
 عارذلا» نع قئاثو ريملوه .تاقلم يفو .ديوسلا
 <84 شهدا امو .لايتغالا ذيفنت يف .ةيناريالا  ةيدركلا
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 فشك ىلع ّرصا ريملوه نا وه يديوسلا عراشلا مه
 ةمصبلا ىلا تفل نم لوا ناكو .ددرفمب طويخلا
 .بيقنتلاو ثحبلا نم ًاموي 4١" دعب ةيناريالا
 ةلصحم نع ًايمسر نالعالا كشو ىلع ناك ةظحلو
 اوبلاطو نوماعلا نوعدملا لثتكت .تاقيقحتلا

 امو .:ةمّرحملا ةقطنملا» ف هلوخدل ةرذاحم :هليحرب
 يف ةيناريالا ةرافسلا نا وه ريموه ثاحبا نم برست
 نايشنهاش رفعج وعدملا لالخ نمو .ملوهكوتس
 ةيلخ عم نواعتلابو ,ءنوب يف هملاب لتقم تمظن
 هملاب نا يودملا هريرقت ف ريملوه ركذو .اهيف ةيباهرا
 ىلا بهذي نكي ملو .ًامئاد ةسارحلا مودعم نكي مل
 يكل اهنم جرخي مث .هتجوز عم ةليل لك امنيسلا
 .تالحملا تاهجحاو ماما لوجتيو عراوشلا ِق يشمي

 ىلا ادئاع هلقتسيل ءورتملا ةطحم ىلا هجتب مث

 ةليل كلذ هملاب لعف اذامل فرعأ ال» : لاقو ...هلزنم
 اذه لعلو .عءانثتسالا ةناثم كلذ ناك .هعرصم

 ماما هملاب سأر فشك يذلا وه فولاملا ىلع جورخلا
 تحال ىتح اليوط هب اوصبرتو .نييناريالا ةلتقلا
 ىتلا هتحوز تافارتعا ىلا اندع اذإو ...ةصرفلا مهل
 مل هملاب نا نم دكاتن .«توملا ةليل» هيناج ىلا تناك

 هيلع تآرط ةركفلاو . امنيسلا ىلا باهذلا دراو يف نكي

 امنيسلاب لصتن مل اننا» ىتح ..ءيجافم لكش يف

 يف انفقوو .انجرخو انررق دقل .اقيسم زجحلل اينوفلت
 ؛..ناك ام ناكو .ركاذتلا زحجح كايش ماما روباطلا

 ةمصاعلا يف يناريالا ردقلا يغلي ال رذحلا نكل
 تيوس ةيضقلا نا دقتعا هملاب فلوأو .ةيديوسلا
 نا ردب حلو .ناربا ىلا تانحشلا فقو رارق دعي

 ةكرب ىف هرايهنا ةظحل ىتح هدراطت فوس ,ةنعللا»

 .مدلا نم

 يكارتشالا مقاطلا هوجو دحا هلاق ام ىلا دوعن
 ةيبلاغ نا ,زميات كرويوين» ل ملوهكتسا يف مكاحلا
 ةفرعم نوددرب ال ةيدي وسلا ةموكحلا ءاضعا

 بعشلا فرع ول هنال .هملاب لايتغا لوح ةقيقحلا
 رئاود يف ةزه ثادحا اذه نأش نم ناف كلذ يديوسلا.

 ةقالع ىلع لايتغالا ةيلمع روذج نا .ةيجراخلا
 ... جيلكلا برحب

 ىلع ديلا عضول «تيغ  ناريا» نم دبال ناك
 ركذي هلايتغا لعلو .هملاب عرصم ْف ةغئاضلا ةقلحلا
 .ةيسنرفلا عافدلا ةرازو يف ناردوا لاردجلا عرصمب
 :قشمد ىلا ةروطتم ةدتعا عيب هضفر نمث عفد يذلا

 .زكرتت راظنالاو .نارهط ىلا ةلسرم .عقاولا يف تناك

 اهب موقت تناك يتلا ةيرسلا تالاصتالا ىلع نآلا
 نيبو اهنيب نراقتو .ملوهكتسا يف ةيناريالا دوفولا
 تادعملا شتفم هتيحض بهذ .رخآ ضماغ لايتغا
 ركذو .نونيرغ كيرديرف لراك .ديوسلا يف ةيركسعلا
 يف ؛يباهرالا!بصعلا» نع ردص هفتح رارق نا
 نل نويديوسلاو ..نايشنهاش رفعج ديوسلا
 فوس لد .هملاب حيرض ىلع عمدلا .موبلا دعب د .اورثنب

 ُِق ةتيئاربالا ةرافسلا ماما بضغلا نورقتم

 نا دعب اهقالغا ىلا وعدن ادب نم ةمثو .مهتمصاع

 جلثلا دالب يف ةيباهرا ءاباب يلع ةراغم» ىلا تلوحت
 ...ناغلالاو ءودهلاو

 ردزم ضاير
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 تاقالغلا ىف سوسساحل لظ ًامئاد ةمت
 2,195 ماعلا ذنمو .ةينودهصلا  ةيكرسصالا
 و ,داسوملا» نيب قافتا ىلع عيقوتلا ىرج

 عالطالاب ىموييصلا نابكلل حمسبي "يأ يا يسلا»

 ةزهجالا اهقرتست يتلا ةريطخلا رارسالا ىلع
 تةداقلا صضرحو .طسوالا قرشلا نع ةبكربمالا

 نم ةيقافتالا هذهل يكيناكيملا قيبطتلا ىلع ةنياهصلا
 ام ًايلاغو .برعلا ىلع رفاسلا ناودعلا ةسرامم لجا
 مهتايلمع يف رارسالاو تامولعملا ةرفيش اورمث
 ةقلح درالود ناتانوح ةيبضقو . ١1951 نذنم ةيركسعلا

 «داسوملا» تابادب ىلا ىقرب يسوساح لسلسم يف

 لثم .ةيباهرالا تامظنملا ترهصنا موب :ىلوالا

 بطقتسا يرس ليكشت يف .«نريتش», و :نوغرالا»
 دعب ةيبرغلا تارابختسالا يف دوهيلا سيساوجلا
 يف هنويعو هءالمع عرزو .ةيناثلا ةيمللعلا برحلا
 ,ةيدوهبا ىلع انهارم .اهتاذ ةزهجالا هده لخاد

 .ةينويهصلا ةيهاركلاب مهايا ًانحاشو .رصانعلا
 مل انه نم .ايلعلا برغلا رارسأب هديوزت ًاطرتشمو
 مغرلا ىلع .:يا يآ يسلا, يف طقف ,داسسوملا» لغلغتب
 تارابختسالا ةزهجا يف لب .ةزيامتملا ةقالعلا نم
 امور ىلا (5 مآ زاهج) ندنل نم .اهتمرب ةيبرغلا
 ةرادا زاهج) نسرابو (:يدريس» و :ينزيس» ازاهج)
 .رمثا نواعتلا اذهو .(؛ت سإ يد» يضارالا ةبقارم
 دض ةيومدلا ةدراطملا ىوتسم ىلع صاخ لكش يف

 لوؤسملا لايتغا نا ايفاخ دعي ملو .نيينيطسلفلا

 0 وا 7# ا

 ريموت لاب
 نفسو دع

 ٠  7دكا 0

 «داسوملا» ل ءالمع ةطساوب هذيفنت ىرجح 64

 يف كلذ لبقو ةيئاطيرب تازاوجب توريب ىلا اوللست
 ةقرسل ةئسنرف تازاوجن «قاسوملا» لمع ءاسنرف
 مالا .«جاربملا» عيماضت': يلسو ءعروب رس قراقؤز
 رصانعلا يمر ىلا لوغيد لارنجلا رطضا يذلا
 .ةذفانلا نم نمالا رئاودو عافدلاةرازو يف ةيدوهبلا

 ةيلخادلا ريبزو نا ىلا تامولعملا ضعب ريشتو

 لاردجلا هيئانو ريقفوا لارنجلا ؛ ١56557 ماع يبرغملا

 اناعتسا دق  ًالتق ايضق امهالك  ىميلدلا دمحا
 ريثم لارنجلا ,ةرتفلا هذه يف ؛داسوملا» سيئرب
 لضانملا ةيفصتو فاطتخا ةيلمع رييدت يف .تيمع
 نا تامولعملا هذه لوقتو .ةكرب نب يدهملا :يبرغملا

 .ةضماغ دعت مل ؛«ويرانيسلا» يف ةضماغلا تاطقللا
 .ةكرب نب راظتنا يف ناك يذلا معطلا  لجرلا نا كلذ

 رهظ دعب نم .نامريج ناس عراش يف ::بيل» معطم يف
 ل الدمع ناك - ١956 رسوتكا / لوالا ندرشت 5
 نم» دعوملاب يبرغملا لضانفملا ىرغاو ..:دابسوملا»

 .«ةيمدقتلا ايقيرفا نع مليف ريوصت يف ثحبلا لجا
 ىلا لصوو .دوسا افطعمو .هيتراظن ةكرب نب رمتعا
 لبقو .ةيبرغم ةلضانم لزنم نم ايتآ نامريج ناس
 نمالا نم نارصنع هنم مدقت ؛تيل» معطم هلوخد
 ةرايس يف امهتقفارم هنم ابلطو .امهيتقاطي امدقو
 ند اهيف دهوش ةرم رخآ هذه تناكو .ءادونس وجيب

 ترشن يتلا ةقيثولا نكل .ةايحلا ديق ىلع ةكرب
 «داسوملا» رود ىلع دكوت سديدراب يف يضاملا عوبسالا

 طاسوا يف ةجض تلصح ذيفنتلا دعبو . .ةيلمعلا يف

 ءارزولا سيّئرو تيمع ريثم اهسيئر نبب «دابسوملا»
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 ترج يتلا تاياختنالا ىف مزه يذلا لوكشا يفيل
 ادلوغ زوف دعبو .مايا ةثالثب ةكرب نب ةيفصت دعب
 نا ادب يتلا ةحنضفلا لودذ سمط ىلا تعبس .ريثام

 سيساوجلا نم تاريشعل جذومن : دزالوب ناثانوج

 - 08اوووو دمرت ممورزإا#: 5

 دح ىلع ؛ليئارسا» ىلا ةيويح تسيل اهيف ةكارشلا
 .ش ..اهلوق

 ؛لاسولا» لهذ نم حالم

 لوأو يثايزيفلا ملاعلا :نامزياو ميياح ىلا دوعن
 نب ديفاد ىلا امك :ينويهصلا نايكلل سيئر
 «ليئارسا» ليوحت ةرورضب الاق نيذللا .نويروغ
 ةيئابزيفلاو ةيملعلا رارسالا نم ةلئاه ةناسرت ىلا

 يف سيل اذهو .ايجيردت برغلا ةثارو يا .ةينمالاو
 ىلا درالوب ناثانوج «ينمالا» ريبخلا لوقي امك :ةجاح
 جلاعن امدنعو .روبق يرافح ىلا امناو .ةقلامع لاجر
 نم ءالمع نا فدك مهفن :تالداعملا هذه ؛خزسشاكيم»

 ةعاطلا تيب ٍِق اودحس برفغلا تاريباخم لك

 ليانقلا نع ةلهذملا رارسالا اومدقو .ينويهصلا
 ةطسوتملا خيراوصلاو .يفال» ةرئاطو ةيراطشنالا
 اهلاق ,برغلا رارسأب ةججدملا ةلودلا اهنا ...ىدملا
 نا ًاظحالم كريب كاج يسنرفلا قرشتسملا موي تاذ
 و برغلا نيب تدقع ةموتكم ةقفص نم رثكا

 ءونت نا بجي» نيذلا برعلا دض :ليئارسا»

 يف .ةقّثوم ةعلاطم يف كريب لوقيو . :مئازهلاب مهئافتكا
 نا داقتعالا أطخلا نم هنا .سنارف ود جيلوكلا
 وا يداصتقالا ميوعنلا لجا نم لمعت «ليئارسا»

 ...ةينمالا رارشالاب ميوعتلا لجا نم لب .يسايسلا
 يكل يدوهب نيبالم ةثالثل حامسلا كلذ نأش نم نال
 ,ةديدع ةينادبملا جذامنلاو ..ةليل لك ةقث يف اومانب

 .,داسوملاو برغلا نيب ةكارشلا كلت ةلدصح يهو

 اربي دعب ملو .رارسالا ءارع يف يبرعلا نطولا عضول
 ىلا هسييساوج نم ددعب عفد ينويهصلا نايكلا نا
 .مت امدنعو .11517 لبق ذنم يبرعلا لخادلا
 رثكا جرخ ١1185 ماع توريبل ينويهصلا حايتجالا
 .دابسوملا رحج نم «شير وبا» وعدملاك سوساج نم
 جريدملا قرتفم دنع امك ءارمحلا عراوش يف

 هذه نوكت دقو ..ينانبللا لبجلا ىف يجيتارتسالا
 ةَيوون رارسا بيرست قياوس ماما ةبحاش جذامنلا
 نوغاتنبلا لخاد ءالمع عرز وا .بقنلا ةرضاح ىلا
 ريرحتلا ةمظنمب ةقلعتملا تامولعملا قدا ىلع وطسلل
 ةلجع نا ىلع دكؤت اهنا ريغ .ةقطنملا شويج وا
 نونما هرينعي ام اذهو .ةعرس يف ةرئاس ؛داسوملا»

 عضول يلاثملا جرخملا «داسوملا» سيئر :كاحاش
 غلاب ءاقل نا سيراب يف ددرتو .لاقتعالا ف برعلا

 .ئضاملا (رياربف) طابش يف .مادرتسما يف دقع ةيمهالا
 ةيبرغلا ابوروا يف «داسوملا» تايلاعف هترضحو
 دملا» ل ّدح عضو فدهلاو .ةيلامشلا اكريماو
 .برعلا دض برعلا دينجتو .برغلا يف ؛يبرعلا
 يف بيبا لت ريفس وهو .نيزور ريثم حرتقاو
 ماظنو قشمد ماظن عم قيثو نواعت جسن :نطنشاو
 يف :ةيسايسلا» تاليهستلا نم ةدافتسالاو .نارهط

 هلوقي امل ًاعبتو :ةيجاجزلا نويعلا عرزل برغملا
 داسوملا ناف .ةيسنرفلا ةمصاعلا ف نويسسامولبد

 نم اهئالمع دينجت يف ةراثالا غلاب بولسا ىلا اجلت
 تاحجورطالاو لاومألاب مهيرغن نا دعب «نيرماغملا»
 عم «داسوملا» تدقاعتو .ةعاربو ثبخب تغيص يتلا

 دئاقو ايفوصرف يف دواد وبا لاينغال :ةيلحملا ةزهجالا

 ةمصاعلا يف .,حتف» يف ةينيطسلفلا ةيرحبلا
 تارباجم رصانع عم ةعلاض اهنا لدقو .ةينانوبلا

 رومرلا ةايحل يكيتامارد دح عضول ةيبرع ةلود
 ةدايقو :ءاوتحالا ةسايس ضفرت يتلا ةينيطسلفلا
 هذه لوح ةقيقدلا تامولعملا اهلا تمارت ؛ةمظنملا
 ةمهم اهنا نم مغرلا ىلع اهتهجاوم تررقو .ةطخلا
 عم ًاعساو ًاقيسنت بلطتت اهنا ًاصوصخ .ةقاش
 ةيبوروالاو ةيبرعلا لودلا يف ةينمالا ةزهجالا
 .برعلا نيينمالا نيلوؤسملا دحا هيمسي ام قالطاو
 ال يكل :ةيبرعلا راطقالا نيب ةيتارابختسا ةدحو
 . يفراكلا تامولعملا ءارع ّق برعلا شنعيب

 يف :ةيفاك نوكتاال دق .اهتيمها ىلع .ةدحولا هذهو
 يف ةينمالا رئاودلا لخاد «ءنويعلا» عرز بايغ
 «داسوملا» ةوق نم ًايساسا ًاءزج نا يف كشالو .برغلا
 ,ةيبرغلا تامولعملا فرغ يف لغلغتلا اذه ىلا هّدرم
 .«عنقملا باهرالا» نم جذومن دراوب ناتانوجو
 ةيلمع نمض بيبا لت ىلا اهلقن يتلا فلالا تافلملاو

 ةيرسلا ةياغ يف 5١ اهنمو .:سوتكاكلا تابن»
 ىساموليد لوقي امك .,ةيبرعلا سافنالا ىصحت»
 ةفطظتت يذلا «بتاهرألا» اذهو .سسراب ْق يبرع

 ينآب ال .تابوتسملا ىلعا ىلع .ةينونهصلا ةلودلا

 ليئارسا» نيب لاحلا ةدحو ىلع ديكوتلا هنا اديدج

 ةدحتملا تايالولا, و ,ةدحتملا تايالولا يا ؛ىربكلا
 .«ليئارسا» يا ؛ىرغصلا

 جايصلا ريذب
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 : ريخإلا ةنلوذلا وفعلا 'ةفظنم ناب ف

 ٠ سارظو تيربب رزاجب .
 اناا يتلا رزاجملا نع "نفوسنا ةيلوفلا وفعلا ةمظن##وو ١

 8 35 0 هيف رولا توريبو نسلبارط يف نييندملا دلض ةيروسبلا تاروقلا
 كتانم ه دعو . نيدنيدملا نبتاه يف:اولتق يىجاذيل نط هنت ي ىتنئنام نم رثكا : 0

 .ةيروسلا تاووقلا مهتلقتعا نا دعب . ندروقفملا قادغأ َِق 6

 ام ناف . تامولعبل هذه نم كينحلل اهتاقيقحت عباتت وفعلا ةمظنم تناك نتلو +

 ع ,, :عئاقولا كلت ديؤيا:قئانوو نيهازَب نم اهيدل
 .145 ريمسيد / لاوالا' نوناك ,يفب .نسلئارط يف ىلوالا ةرزجملا تشدخأادقف .
 ..ايزاوش ًايدنج رشع ةيسمخ لتقم رثإ ؛تءاجو .ةعاسإ ,نيقالتو ًاتس:ترامتساو

 باب يح تقوطو . مهلتخب ةدمالسالا ديحوتلا ةكرح ةيرؤسلا ةداسقلا تسميتاو

 .يروسلا لشيجلا نم تاوق حلا تيلخات ل قالا نوناك نم نيّرَسعلايْؤو/. ةثادتلا,
 يبرعغلا بزحلا ايشيليم اهدئاست ,ةصاخلا .تاؤقلا نمو .

 .يروسيلا قئتيجلاب
 نينه نك هب ناهتييبباالا ا ذآكع 5 كزاعملا ف اياحضلا نم نوريثك ىتخق دقو

 وا ءاياكختضلا ءابرقا نم نوهش ةمثو :اهؤافلحو ةيروسلا تاوقلا ًارمع مهتمدعا.
 : ثادحالا نع ةيلاتلا تامولعملا اومدق . ناقثالا قرف ا: ”تايفشتسملا يف نيلماعلا

 فئاذقلاوا تاشاشرملا ةتصاخلا تاديحولاو ةبروبسلا تاوقلا تموختسا

 :نيدؤقفملا .

  طبقري يذلا يطارقميدلا ,

 ىلا نيجدلسقف رثغ نييددم :تّرحو . نيب اييباهوتألا طيضصم كلل نيتيافذلا# '

 رخآ ددع ىضشفقو . عرابشلا ىف اوقلا لاقط او:عءاشن مهندس و. مهتمدعاو مهتودننا جراخ

 ١ ١ تيمادي دلاي انفشن نيدييكس نيتنانب ضاقنا#تحت
 .ةعامج اومدعاو .نسحم لعق يح ىلا اورج ةئادتلا باب اوققوا نم ضعب

 مس يرسل دب كتارشع . ٍكانه:ةريقملا ف تنفيد ةثح نبعيرا نم رثكا ذ

 .ءابرغلا ةريقم اهادخا ؛ةنادتلا بانو
 يانج ناو قو رقكاو , تابفسشتشمل دف | يف ىتوملا وان ف تعضو اثتحلا ا رضعب

 ثّثِحو .اهبلع ئتوملا لها يهدم يقاتل جراخ تيقلاو كنيتسالب سانبكا

 .ةنيدملا ليازم ىف تدحو ئرخا

 ديزي وهف انئاحضلا ددع, ىلا 'فرعتلا نآلا ىتح لواجت ةّئلودلا وفعيلا ةمظنم
 .اهتكي ن : تنام ىلع

 دادع يف ٍاوُدَعو اهيحاوبضو 'سلبارط يف ااولقتعا .تاثنفإ نا كلذ ىلا قلظا

 لا زاحملا:قعأ ًاردرقت ةيلوبلا وفعلا ةمظنم'تعفر سرام / زاذآ نم عبازلا ّق

 ةمظنملا تامولعم نا لاق يراؤسلا بودنملا .ةاذحتملا ممالاواناسنالا قوقش ةنجل

 !ةقر وسلا تاوقلا ثر تع دتسا تايشيلبملا اهتتلش يتلا وا - ويا

 لد دسا ظفاخ يروسلا نسينرلا يديم ييعوا

 ١ْ . جئاتنلا رشنو . كلي تاماؤلكملا لوحزيونلا

 نمم:تازاشعلا باصالام' ةقرعم ىلا, ىعتتتت ةيلودلا ولفعلا ةمظينم#نا"امك
 يا نيذلا نيزجتحلملا نم تانملاو ٠ توريد يف ةيبروسلا تاوبقلا مهتلقتعإا

 .الوهجم لازياانف كئلوا لك ريصمف . ةيروبسلا كناوقلا ىلإ ءيلمإ# ايشيلبمب



 قرطتنمو يناحنسفار ازهر
 |, يتلا ةليلاملا ةويثرلا ةنحيضف

 .ناردال ةنكرمالا ةحلسالا ةقفص نم

 نا ةيكبت 3إ .نارسإ قالغافتت تادب

 يلاوج يرظتنم ىضاقت امذدب رالود

 ةعيات .تادابق تلانو.,رالود نييالم
 .رالود نريالم © يلاوج نانبل يف ناريال

 2 يذلا تقولا يف تامولعملا دذهىتاتو

 ١ يف دوحوم تنؤ يريت يناطيربلا
 .ةينبرغلا تورسبن ةنناريالا ةراسشسلا

 !اذإ امع ةيتايفوسلا ةمصاعلا تلءاستو

 كا محشي قلفتي كانه ددوحو ناك

 ؛ ناريال ةيرسلا ةحلسالا
 ٠١ ةحيضف ىلع نَوعلطملا

 نم ديؤملا فشك اودعيتس ملا .تيغ

 .اورساو اوقات لطدييوج رتل تامولعملا

 ايفا ةراغا .رسشف زإف
 زوف ةعلظملا رداصملا ضعب تريتعا

3 

 ٌْ ةبايني ربيخم ريبلا ينابنبللا بث ففحلا

 0 يثئانلا .نم الفدن يباينلا يب 5

 ىلا دراستنا .لضاف ويا رييسووشماا

 تاباختنا جابر هكلستس يذلا ةاجتالا

 ' دقو . .لبقملا ماعلا يف ةيروهمجلا ةيساكر

 يولعم ليشيم بئانلا ةيروس تمعد
 ْ ليمك قش الا نسرلا معد اميف

 م لثميو : دو بئانلا

 ١ وافل سبا
 .ةييرغلاو

 ا كك
 5 دهسا ةيبطلا ةسعمجلا ميقت

 1 ف «ضرالا موي؛ سلا الافتحا ةيشيطسلفلا

ا سيرا / راذآ ا
ما 2: .يلاحل

 ي

 بعشلا عم ًانماضت ,فصتلاو ةيناثلا
 .ينيطسلفلا

 اهيف كراشن ةودن مايقتو

 ريرحتلا ةمطخم نه لفمت
 .ةيووطتتناللا

 لافتخالا ناكم

 177, هانق 06 6و ممم

 الا ورجل ندارو فتاح - 6

 رويس ل

 ,- نارش

 - نانالعلا
 ةيسيبلا : ةيولازجلا

 يتلا ءاييبيل توص». ةلجم تلققن
 يطارقميدلا ينطولا عمجتلا اهرديصن

 ْ ةيسايسلا ريزاقتلا ضعب نع يبنللا

 ظ ريغ رئازجلا عم ايبيل تاقالع نا اهلوق
 ةجرد يف سمق» انايحا اهناو . .ةرقتسم

 ىلا لصت ًانادحاو :ءافصلا نم ةيلاع

 1 ىلا كلذ تايسا ةلجملا تّدرو . «مرابتلا

 (يف ةنزتماللا يفاذقلا رمعم ذيقعلا ةسايس
 ويعمل جر ةلواجمو .يبرعلا برغملا
 .ةيلودو ةيميلقا تاعازن

 رسب ريفأ»

 نللا نبد فالتنالا نا ةيبوروالا
 ىسنوسهس لا نايكلا يف لمعلا بزحو

 | قوه رايهتالا بيس ناو ..ناهني فوس
 , مكح يذلا درالوب سوساجلا ةيضق
  ةدحتملا ساقالولا يف ديؤملا نجسلاب هيلع
 ,ةدكربمالا

 000 دا
 1 اني نيرتووقتلا: "ذنب تيفو 6000

 | نع ةديدجإ تامولعم تقلت» اهنا ريخالا

 د دم ىلع ارخؤم اهلاخدا مث. تاليدعت

 ةيمالسالا,ةيروهمجلل حرتقملا روتسدلا
 0 عتسسف توريب ىلا تلصو دقو نانبل يفي |

 5 دونبلا .ىل لع تالفدعتلا لمحت ةدودجم'
 ١ اهوا ريقاووت قا/ قل اذا ناك يقي

 00 0 ةيداربالاو عيصاعلا' 0 داع عاجلا 1ْ

 ْ نمشرللا ةغللاب

 يذلآ هللا بزحا نا وذ ريدجلاو.

 ةتالواحم نأ ريغ نافل ِْق ةيناريالا

 ! ةضراهملا بيبسي لشقلاب تءاب

 ١ يتلا تاوعدلا هزهل ةينانبللا ةدمالسالا 5950

 ام يهو. ؛هتدتفتو نانبل ةثزجت ىلا دوقت

 .انضنا د دشنت «ليشاربسا» لواكت

 ْ احلا احح سيئر ضقر دقو

 : نلاطملا شتت. ,ةرم نم م رثثكا قباسلا

 نطل |ذه

 ناولا تاوف لمت
 ينيمح نم نيرقملا يىنالملا» ةداق نم ادفو نا نارهظ ءاينا رخا

 ليشف دقي .برحلا رارمتساب ارما هرادصا رثإ هتلباقم اوميلط

 .عوطتلا ىلا ةديدجلا ةيناريالا لايجالا هتوعدو :هماعو مسحلا
 مسردباو [ششلا ايي وتلا ثلا يربتا لتس رئاقسلا صولحإ وعل
 .يروتلا

 دوعت دقف .ذهغ ام ريغ ىلع راوحلا يرجي نا عقوتي مل ينيمخ لعل
 .ةرملا هذه فالتخالا لك فلتخم رمالا اذاف .نيقلطملا دساتلاو ةعاظلا

 للضن ىتم ىلا» ادفولا مساب قطانلا لوق ينيمخلا هعمس ام رطخا
 ..؟ ريهامجلا

 نم هينذا قرظي مل يذلا لاؤسلا بعوتسي مل هنا ينيمخ ىلع ادب املو
 .,مكتاهيجوت ىلع ءانب ادوعو ريهامجلل انعطق دقل» : قطانلا فاضا :لدق

 يه اهف .ثراوكلا الا انريهامج ىلع رجن مل لب .دوعولاب ءافؤلا ىلع ردقن ملف
 ءانبالا دقفب روعشلا نمو .ةيبطلاو ةيئاذغلا داوملا ف صقن نم يناعت

 . «نييئاعجلاو
 نا نوملعت لهر» : قطانلا لاق .هقارطا يف رمتساو ,يديمح بحي ملاملو

 نودجي ال .اهفصق بيسي عهارقو مهندم نم نيرجهملابنم فولالا تارشع
 مهنم تاعامج نا نوملعت لهو .لامهالا الا نوقلي الو ,ءاذغلا الو. ىوملا
 دستل لاحملا ضعب تبهنو .ةيموكحلا تارايسلاو ةطرشلا رفاخم تقرحا
 .«هربكا ةثراكلا تناك ةرهاظلا هذه تعستا !ذاف ؛ قمرلا اهب

 ام رطخا ىلا رايشا قطانلا نكلو .هتمصو هقارطا نم نم ينيمح لديب ملو

 :ىلالملا نم ريدك منسق ريكفت ىلا راشا . .مامالاو دئاقلا» هعمسب نا نكمي

 ينيمح ناك اذإ :ةلودلاو عمتجملا نوؤيش ىلوتدن ةباصو سلجم ةيماقاب

 .برحلا ىلع ارصم

 افقي راشا نآأي ىفتكاو .ينيمج حمالم تنضفغت دقف . دهشملا ريغت دئدنع

 ! يترضح نم اوحرخا نا .هفك

 ,برحلا ران اوجحا نم مهف .حمالسلاب ناميا نع ءالؤه مظعم ةأرج مجنن مل

 ىلع .دوسا ريصم نم ةبهرلا مهتأرج دقل .اهل ادوقو مهيوعش اومدختساو
 .ليقتسملاو ممذلاو داسجالاو حاورالاب اهومكح ةطلس ىلعا

 عوجلاو فسعلا نم ريهامجلا لملمت غليد نا نم. مهفوخ مهارج

 نم عالتقاو ,ةروثلاوأدرمتلا دح::متحلا توملا ىلا ءانبالا قونسو درشتلاو
 :ملاعلا حاستكاو مالسالا:ةنجب مهدوعو

 يف نؤنوكي ال ةيحض' ةيضاغلا:نيشامجلل اومدقي نا يف مهتبغر مهارج
 .ةيحضلا هسفن ينيمخ ناك ولو .اهدادغ

 ارجتي لهو ؛ هتبرجت نم ,برعلا ةداق نم ينيمخ فالحا ديفي له
 اهياذع نأ و .لاط ريهامجلا ليلضت نأب مهتحراصم ىلع نوبرقملاو ناوعالا
 ١ مهفوتلاتتب نمو مهنيا حتطت ةروقيوجنتب ناووبال

 لبق .مهسوؤر ىلع مهصرح نأوا!:بعشلا ىلع نيصيرح ريغ مهنا فرعن
 لبق ةدوشنملا ةيجضلا اومدقيلو او ؤرجيل نكلو ! ةداقلا كئلوا سوؤر
 ! ناوالا تاوف

 يناولخ دجام

 .٠ ؟ بدعلا - ةيبرغلا ةعيلطلا  5١واب راذآ ؟؟ب - 717 |



 كرا ترها تالا 4 ف .يكرما رعب

 عيورغلاو ندب

 جالحلا دمحم .د / نطنشاو

 :ةيليئارسالا» ةيوونلا ةناسرتلا ةياكح نا
 دوهعلاب راتهتسالا :تاياكح «فرقا» نم يه

 ذاتسا فصو اذكه .ةيلودلا نيناوقلاو | 7
 ليسو ىنويهصلا جادخلا خيرات كرما :يعفاج
 ليئارسا لظ» ناونعي ةسارد يف يوونلا حلستلا
 اهمسا نطخحشاو ُْق ةسسؤملاهدعا «يوونلا

 .«يونلا حلستلا ىلع ةرطيسلل نسنكسو عورشم»
 وهو :ةساردلا فلؤم نلوهلم يراغ ذاتسالا لوقيو
 نا «نسنكسو ةيالو ةعماج يف قوقحلا ةيلك ف ذاتسا
 رسكيو بهنلاب ةيوون ةناسرت تاشنا «ليئارسسا»
 اكريماو جيورنلا نا لوقيو .ىرخالا لودلل اهدوعو
 نع ناتكست امهنال «ليئارتنا» ةميرج نع ناتلوؤسم
 ةيوونلا داوملا لامعتساب امهعم تايقافتالل اهقرخ

 ال امهنالو ةميلس ضارغال امهنم اهيلع تلصح يتلا
 ةيرذلا تالعافملا شيتفتب امهقح ىلع نارصت
 .كلذ نم دكاتلل «ةيليئارسالا»

 ةيمخلا ةدادد

 طساوا ِق يوونلا حلستلا ةيتسايس تأ دد

 9١م0 راذآ 5 ٠١7 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 58

 ةيوونلا ناو لا رفقا ةكادج ةذاخرب كاك وسوكلا

 ريغ داريتسالاو ةقرسلا ىلا تاجلف .اهحاتنا بدلاساو

 ةفلاخم لك تسرامو» اهيلع ل وضحلل عورشملا

 .كلذ ليبس يف «نوناقلل

 نم بقنلا يف ؛:انوميد» لعافم ءاندب ةصقلا تاددو

 ءاندب ةعيبدخلا ىف اوكراش نييسنرف نيسدنهم لبق

 هيلع تقفاو 8 مدمصتلا نع فلتخي لعافم

 ربكا ةيمك جتنيل هعيسوت نكميف ةيسنرفلا ةموكحلا
 ةعانصل ةمزاللا موينوتولبلا ةدام نمو ةقاطلا نم

 ةفلاخملا كلت نع اسنرف تتكسو .ةيوونلا لباثقلا

 ةمزاع «لدئارسا» نا سانسالا نم كردت تناك اهنال

 ؛ليئارسا» تأدب مث .ةيوونلا ةحلسالا جاتنا ىلع
 هايملا دروتستو اكريماو ابوروا نم موينارويلا قرست
 لعاقم يف موينوتولبلا جاتنال ةيرورضلا ةليقثلا
 .«انوميد»

 داريتسا تدارا ؛ليئارسا» نا فلؤملا لوقيو

 اهطرتشت يتلا ةبقارملاب مازتلالا نود ةيوونلا داوملا
 عادخلا ىلاو ةقرسلا ىلا تاجلف .ةردصملا لودلا
 «ليئارسا» تدقاعتف . دويقلا كلت نم اهسفن ريرحتل

 نم مويناروبلا نم نط ٠٠١ ءارشل ةيناملا ةكرش عم

 موينارويلا لقن ىلع ةكرشلا كلت تلمع مث .كيجلبلا
 «اونج» ءانيم ىلا يكيجلبلا ؛بيروتنا» ءانيم نم

 هثيفس موينارويلا لقنل تلمعتساو .يلاطيالا
 لبقو :حالسلا راجت نم يكرت صخش اهارتشا
 نا دعبو .اهيحالم لادبتسا مت اكيجلب ىلا اهلوصو
 طسوتملا رحبلا يقرش ىلا تهجتا موينارويلا تلمح
 «ةيليئارسا» ةنيفس ىلا اهتلومح لقن مت ثيح
 . ةيبرح قراوز اهسرحت

 ١137 يتنس نيبف .اكريما ف ىرخا ةقرس ثمتو
 موينارويلا نم مارغوليك ٠٠١ ؛ىقتخا» 155ه و
 ةزهجالاو داوملا ةكرشل عنصم نم (عشملا) روكملا
 .ةيكريمالا اينافلسنب ةيالو يف ولوبا ةدلب يف ةيوونلا
 يوونلا .دوقولا ريضحتب موقت ةكرشلا هذه تناكو
 اهسآربو .ىكريمالا لوظتسالل ةعياتلا تالعافملل

 ةيركسعلا ةسسؤملاب ةيوق تالص هل يدوهي
 ةيكريمالا تارابختسالا ةئيه نا عمو «ةيليئارسالا»
 هقيرط دجو «دوقفملا» موينارويلا نا ةعنتقم تناك
 فقوت ةيضقلا ىف قيقحتلا نا الا :ليئارساد ىلا
 ةرتفلا ىف كلذ ناكو .كلذ دعب فناتسب ملو ةأجف
 ةنس) لمعلاب ءانوميد» لعافم اهيف أدب يتلا اهسفن
 "او

 ةلفنلا هادملا

 ةداملا يهو. ةلدقتثلا هابملا نا ريرقتلا بتاك لوقد

 يف تناك - موينوتولبلا جاتنا ةيلمع يف ةيرورخلا
 اهريدصتب حمست ةريبك تايمكب رفوتت ال تقولا كلذ
 تناكو .(يبرغلا ملاعلا يفإ اكريماو جيورنلا ْق للا

 ةدروتسملا ةلودلا ةقفاوم ناطرتشت ناتلودلا ناتاه

 ضارغالل اهلامعتسا رصح ىلع ةليبقثلا دايملل

 (ءابرهكلا ديلوت وا ةيملعلا ثاحبالا لثم) ةيملسلا
 .كلذ نم دكاتلل شيتفتلاب ةردصملا ةلودلل حامسلاو

 نم :ليئارسا» تدروتسا تانيتسلا لئاوا ىفو
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0 00 

 ! رخآ ساسسا ىلع ذفنو ساسا رع حمص انوم.دد لعافم 1

 نم نانطا 4 وى. ةليقثلا .هايملا نم انط ٠١ جيورذلا
 كلت تناكو .ةدوهعملا امهطورش ىلع ةقفاوم .اكريما

 لعافم ليغشتل يفكت ةليقثلا دايملا نم ةيمكلا
 يتلا ةليقثلا هايملا ةلقل ارظن مئاد لكشب .انوممد»
 نكل .اهليغشت ءانثا ةيرذلا تالعافملا اهدقفت
 اكريماو جيورنلا عم اهتايقافتا تقرخ «ليئارسا»
 .ليانقلا عيذنصتل اهتدروتسا يتلا داوملا تلمعتساو

 ةدابزل ةليدقثلا مايملا نم ديزملا تحاتحا املو

 ؛ةيوونلا لبانقلاو موينوتولبلا نم اهجاتنا
 اضيا اهيلع لصحت تناك يتلا اسنرف نم اهتدروتسا
 هايملا جتنت اسنرف تأدب نا لبق .اكريماو جيورنلا نم
 . 1951 ةنس يلاوح ةليقثلا

 فوشكلا وسلا
 يف ةيوونلا لبانقلا عنصت ؛ليئارسا» تأدب

 .ةئس نيرشع نم رثكا ذنم يا ..تانيتسلا فصتنم
 «انوميد» لعافم نا رارمتساب ركنت تناك اهنا عمو

 تناك ةبوذكالا نا الا :ةيركسع ضارغال لمعتسي
 ةرهجا نم ديدعلا ىدل رفوتت تناكو ؛:ةحوضفم

 تارابختسالا ةئيه كلذ ىف امبر  تارابختسالا
 ليانقلا ةعانص نع ةديكا تامولعم  ةيكريمالا
 ةئيهل يرس ريرقت يفف .ءانوميد» يف ةيوونلا
 نا ءاج . 14175 ةنس ةيكريمالا ةيزكرملا تارابختسالا
 تلاقو .ةزهاج ةلينق ٠١ ىلا ٠١ نم اهيدل «ليئارسسا»
 ةيوون ةلينق ١١ تزهج «ليئارسا» نا ةيكريما ريراقت
 اهلامعتسال اهتاراطم ىلا اهتلقنو 19377 برح ءانثا
 .كلذل ةيركسغعلا ةرورضلا تعد اذإ ام ةلاح ف
 ءانثا اكريما هتماقا يذلا ؛يىوجلا رسجلا» نا رهظيو
 داتعلاو حالسلاب ينويهصلا نابكلا دادمال برحلا

 حبجرن ىلا فدهي ناك ءانيس يف تابايدلا كراعم ءانثا
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 لامعتسا ىلا ةحاحلا مدعي هعانقاو :نايكلا اذه ةفك

 .يوونلا هحالس
 يدل يتلا تايمكلا نا نلوهلم ذاتسالا لوقيو

 ًالعف تماق اهنا ىلع لدت ةليقثلا هايملا نم «ليئارسسا»
 جاتنا ىلع ًارداق حبصأف ءانوميد» لعافم عيسوتب

 ميمصتلا بسح ١4 نم الدب) لقالا ىلع تاواغيم 5

 نيعبرا ًايونس جتنت اهنا ينعيامم (يبصالا

 .(ةينامث نم الدب) موينوتولبلا نم ًامارغوليك
 ًاددع جتني ؛انوميد» لعافم نا كلذ نم جتنتسيو

 حجري وهو .ًاقباس دقتعي ناك امم لبانقلا نم ربكا
 يىدنصلا» ةديرجل اهاطعا يتلا تامولعملا ةحص

 ينفلا ١1185( لوالا نيرشت هز ةيئدنللا ءزميات

 رشع ةدمل لغتشا يذلا ونوناف ياخدرم «يلدئارسالا»

 نا لاق دق ونوناف ناكو .«انوميد» لعافم ف تاونس

 ةيوون ةلينق ٠٠١ ىلا ٠٠١ نم «؛ليئارسا» ةزوح يف

 نا لوقت تناك يتلا ةقباسلا تاريدقتلا سكع ىلع

 ءيجيو .ةلينق ١" نم لقا ينودهصلا نابيكلا ىدل

 «انوميد» لعافم ةعسل نلوهلم ذاتسالا ليلحت

 تامولعمل ًاقباطم موينوتولبلا جاتنا ىلع هتردقو

 م٠٠ نم رثكا بيرهت ةيضقب ريكذتلا ردحيو

 ةدع لدق ؛ليقارسا». ىلا اكرتما نم «نورتدارك» زاهج
 تيقوتل لمعتسي «نورتياركلا» زاهجو .رهشا
 راثا دق ةقريسلا حهحح ناكو .ةيونلا تاراجفنالا

 ريدوطت ىدم دعب كردي نكي مل دحا نال .ةشهدلا

 .ينويهصلا نابكلا ىف ةيوونلا ةعانصلا

 ؛ قربا وه نه
 اكريما نا ةساردلا بحاص يكريمألا ذاتسالا لوقب

 ال وهو .«ةيليئارسالا» ةيوونلا ةناسرتلا فده يه

 ,ةيليئارسالا» ةيوونلا لبانقلا نا كلذب ينعي
 وه اهنم ةياغلا نا لوقي هنكل .اكريما بوص ةهجوم
 لت ديوزتب رارمتسالا ىلع اهماغراو اكريما زارخبا
 اهقوفت نامضل دانعلاو حالسلا نم ءاشت امب بيبا

 تايالولا ددهت ,ليئارسا» نا لوقيو .يميلقالا
 مدع ةلاح ىف ةيوونلا ةحلسالا ىلا ءوجللاب ةدحتملا

 .ةيديلقتلا ةحلسالاب اهسفن نع عافدلا ىلع اهتردق

 كلذ ىلع دهشتسني و . ١9177 برح يف تلعفف امك

 ةنس) ركبم تقو يف اوكردا نييسنرفلا نا لوقلاب
 «يدئارسالا» حلستلا نم فدهلا وه اذه نا( 6

 ,نميات يدنصلا» ةديرج نع سبتقاو .يوونلا
 نع اهلقن ١195( لوالا نيرشت )١١ ةيندنللا

 يف ةيوونلا ةحلسالا لوؤسم - ناريب سيسنارف
 ةيليتارسالا ةلينقلا نا دقيعن انك» : هلوق  اسئرف

 حمهدض اهلامعتسال ال ...ناكريمالا دض ةهحوم تناك

 يف ةيونلا ةحلسالا لامعتسا نم مهريذحتل نكلو

 اهيلطت ىدلا تادعاسملا ميدقت ٍِق اكريما لشف ةلاح

 نا يكريمالا ذاتسالا لوقيو .«مهنم ليئارسا

 نمز ذنم نويسنرفلا همهف ام اومهفد حل ناكريمالا

 ؟ لمعلا اه
 «ليئارسا» نا كلذ نم نلوهلم ذاتسالا جتنتسي
 :ةيوون برح يف ملاعلا طيروت ىلع ةرداق تحبصا
 ىلع ليش يدذلا وه «يليئارسالا» عيصالا نا ثيح

 حلاعلا اهعمو اكريما تحيصاو .يوونلا دانزلا

 ذاتسالا ىريو .ينويهصلا زازتبالا اذهل نئاهر
 ف ةيسيئر ةيلوؤسم اكريماو جيورنلا ىلع نا نلوهلم
 ىلع رارصالا ىلا اههوعديو «ليئاريسا٠ ىلع ةرطيسلا
 حامسلاب بيبا لت مازلاب ةينوناقلا امهقوقح
 مازتلالاو ةيوونلا اهتالعافم ىلع شيتفتلاب
 .طقف ةيملسلا ضارغالل اهلامعتساب

 يف برعلا تجاول يكريمالا ثحابلا قرطتي عملو
 ةيلاطمب قابض هنا عمو . .سفنلا نع عافدلا قح

 ةينوناقلا امهقوقح ىلع رارصالاب اكريماو جيورنلا
 لؤؤاستلا نا الا .امهب ينويهصلا راتهتسالا هاجت
 ىدويهصلا يدحتلا اذه هاجت برعلا بجاو نع

 ام لقأو .كلذ نع ةيمها لقي ال مهدوجول ريطخلا
 هزه مامتهالا ضعي ءادبا وه هيلع رارصالا نكمي

 فلكت ال اذاملف . ةيبرعلا تارايخلا ةساردو ةيضقلا

 ,برعلا نيركفملا نم اقيرف :الكَم ,ةيبيرعلا ةعماجلا

 لماعتلا ةيفيكو ينويهصلا يوونلا رطخلا ةساردب
 فعضا» ةيبرعلا لودلا سرامت ال اذاملو ؟؛ هعم
 يوونلا حلستلا عوضوم ةراثاب «نامبيالا

 ال اذاملو .ةمئالملا ةيلودلا لفاحملا يف .يليئارسالا»
 نادلب نم ريثك يف ةيريهامجلا ةضافتنالا نم ديفتست
 دض ةلمح ةراثال ةيوونلا برحلا حبش دض ملاعلا
 قرشلا يف ةينويهصلا اهلثمت يتلا ةميدحلا ةيربربلا
 ؟ طسوالا

 ليئارسا لظ» نلوهلم يكريمالا ذاتسالا شقان دقل
 نكل .ةيكريمالا هدموقلا ةحلصملا ةيواز نم ؛يوونلا
 ةيضقلا هذه يف اميتي لظي يبرعلا يموقلا قحلا
 ا  .اياضقلا نم اهريغك
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 كارستو لراس هل ةملسل كابستلا ننتتسو ررسحلاو كرت ناصع

 ؤ ةيسائرلا تاباختنالا ون وحن ن يدعاصتلا د عل لا دعوم هداقلا في ةيرخلاو م
 ا ا ا دل لا

 كرتشملا اهلدج وا ةيصوصخلا اهتطشنا

 نيب ,راسيلا وا نيميلا نيب لصفت ينلا اياضقلا لوح
 عافدلا نوؤش وا ينطولا داصتقالاو نمالا اياضق
 .ةيجراخلا تاقالعلاو

 «سشناعتلا» وا ١ نكاستلا ,١ ب ىميسي ام عضوو

 ةيسائرلا مكحلا ةطلس ماستقا ىوتسم ىلع نهارلا

 (ىلوالا ةرازولا) ةيذيفنتلاو ؛ةيروهمجلا ةسائر)
 راذآ ١5 ف ةيناملربلا هتيبلغا دقف يذلا راسيلا نبب
 عجرتسا يذلا نيميلاو .يضاملا ماعلا نم (سرام)
 نم دودحم ددعب هسفن خيراتلا ٍْق .ةييلغالا هذه

 نم هيلمي امم مغرلابو .عضولا اذه نا : دعاقملا
 يكيرش نيب ةيرذجلا تاعارصلا مجل ةرورض
 تامادتحاو تاروطت فرعيو فرع دق :مكحلا
 فلاحت ةيبلغا زوف عم هدهع قالطنا ذنم ىوصق
 .نيمدلا

 ىوقلاو ةيعامتجالا فارطالا ةيويح 0

 ةغيصلا هذه ىلع ةنس يضم دعبو .مويلاو
 ةيسنرفلا ةيروهمجلا خيرات يف ةديرفلا ةيسايسلا
 يف ةكراشملا فارطالا فلتخمو .نويقارملا فقوتي
 درج ةيلمعب مايقلل :ةيسنرفلا ةيسايسلا ةايحلا
 تانايسح اونيبشينو .ةزيمملا ةرتفلا هذه نم ماعل

 ذنم أدب درجلا نا عقاولاو .ةراسخلاو حيرلا
 كاحو :نارتيم اوسنارف قافتال ىلوالا عيباسالا
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 نيس ف ثا ا ل ا ا

 ةمزا دالبلا بيدجتو .ةطلسلا ماستقا ىلع كاريش

 دوني قفو ايلاح ةمئاقلا ةلودلاب فصعت ةيروتسد
 عم ١96/8 ةئس ةسيسؤملا ةيسماخلا ةيروهمجلا

 ةيلمع يف ريكبتلل يعادلا ناك امبرو .لوغيد لارنجلا
 قلعت رمالا ناب ءاكرشلا ساسحاأ وه .ىزذه :درحلا

 رودقمب نكي مل يسايس نينجل ةيرصيق ةدالو ةيلمعب
 بيرخت باسح ىلع مهللا اهينجت يدج كيرش يأ
 ةيرجتب لبحي نا ىلع رداق محر رفوت وا هلك محرلا
 دح رصانعلاو عئاقولا ضعبي ريكذتلاو .ايلك ةديدج

 تاباختنالا تقسم يتلا ةريخالا عيباسالا ْق

 يآرلا تاءاتفتسا تناك ١985 ماعلل ةيعيرشتلا

 تاءاتفتسالا هذه نا مث :لامشلا تاذو نيميلا تاذ
 دع دحاو مييقت ىلع قفتتل نزاوتت تحار نا تثبل ام
 افلس مسخ تاباختنا ىلع ماعلا ىأرلا مكح ةباثمب

 يلاتلابو ءاهب زوفيس ١91/8١ ةنس مزهنملا نيميلا نا
 نكل .ةيذيفنتلا ةطلسلا يسرك يا .ةردابملا عجرتسي

 ةيسايسلا ىوقلا ةردقم يف اككشتم يقب هتاذ مييقتلا
 ,ماعلا يارلا اهتارايتخاب حيستكت نا ىلع ةرصتنملا

 فحزلل اهلهؤت ىوصق ةيبلغا ليصحت ىلا لصوتتو

 ىلا (ناملربلا) نويروبلا رصق جئاتن دعب .ةرشايم
 يف رهظ امو .(ةيروهمجلا ةسائر رقم) هيزيلالا رصق
 فلاحتف .ةقيقح حبصا يذلا كشلا اذه دكا دعب ام

 دعاقم ةسمخب ىوس ةيبلغالا ىلع لصخي مل نيميلا

 ءانه :باسحلا ق لحدن نا نود :راسملا نع ةدئاز

 ةماعزب ةينطولا هيجل 3 دقرطتملا نيميلا دعاقم

 ردامملاو ينازل ءاتفتساأ تاسع تناك اذإاو

 كلذكو :ةظحالملا ةيساموليدلا رئاودلاو ةيمالعالا

 يخيرات رايت حلاصل حسحلا ةعاسب نذوت تاعقوت

 ناف :ةميزهلا نم تاونس سمخ نم هسفنل راتسس

 دجوب يذلا يكارتشالا بزحلاو .هتاذ رايتلا اذه

 ,اعم .نافرعي اناك ةيروهمجلا ةسائر يف هميعز
 اعضو الإ بجنت نا نكمي ال جئاتنلا نأب ناكردبو
 .رطاخملا ىتشب ةفوفحم ةيرصيق ةيلمعبو .ًاقلعم
 نينحلا ىلع ظافحلا ديرا اذِإ اهنم صانم ال نكلو

 ةركف ناف ىرخا ةرابعبو .نآ يف هيوحي يذلا محرلاو

 تقني ةفعنح ةرعاؤس لقتتي مل قاراسبب وي
 لكش ولو ىتح ٠ هنم صانم ال اراسبم تدب .روتسدلا

 قيبطتل نيميدلا ةردق ىلع اقيدضت يرسقلا ءاقللا اذه

 لهسلا نم نكي ملو .لماكلاب .يباحتنالا ةجمانرب
 قلعتي رمالاو ةصاخ ةلوهسب «ةبعللا» دعاوق بيترت
 .ةيسرفلا ةيسايسلا ةايحلا يف ةقويسمربغ ةيرحجكب
 .ءافضلا نم يغنني ام ىلع ءاضيا ءاناونلا نكت حلو

 حار تاباسحلا لمجم نمو :سجوتلاو ركملا نم

 لّوع دقل .تاقارتفالاو تاءاقنللا نم ةلسلس يف

 ةسايسلاو عافدلا يناديم ف ةصاخو .اهتاصاصتخا

 عصو يف شيعت يك .جيردتلاب .اهعفدو .ةيجراخلا
 ةقتو اهتاسرامم تاناكمإو اهتارايتخا نيب ضقانت

 هاياون عم ققاوتلا يف حجن امهالك كاريشو نارتيم
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 نا يكارتشالا بزحلا عيطتسي .اهي نيبحانلا

 نا قحلاو :ةيسائرلا تاباحتنالا ْق هلالغ دصحبي

 .در ودب هناف نيمدلا فلاحت اما .ريثك نم ليلق اذه

 ةطساوب ججتسم هنا دقنعا اذا ؛هتدع رمالل دعا

 سيئر لعج يف .اهذيفنت ىلع مدقيس يتلا تاءارجالا
 درجم ىلا لوحتلا وا ءاحمالا ىلا رطضي ةيروهمجلا
 يدؤتس يتلا ةلاقتسالا ىلع مادقالاو لماكلا هزجعب فارتعالا ىلا مث نمو .ةوق الو هل لوح ال :حبش»
 رايا لبق يا .اهناوال ةقباس تاباختنا ميظنت ىلا
 .1948/8 (ويام)

 كدا نييايرزرت ضان - 35 ]1

 ةنماكلا اياونلا الو ,دذه ةدعللا دعاوق نكت حلو

 روسفربلا قباسلا ءارزولا سيئر ىلع ةيفاخ اهفلخ
 ةبعلل لوالا طوشلا ةيادب ذنم ررق يذلا راب نومير
 لك مغر ىلحتس نا نود ,. ةلقدسم :ةكرعم» ضوخي نا

 هنا نلعا ةياددبلا ذنمف ,.ةليبقلا» ةرصن نع .عيبش

 ودعت ال ةيلمعلا هذه نا ىلع رصاو ؛««نكاستلا» دض

 ىوقب عاقيالل نويكارتشالا هبصني ًاكرش نوكت نا
 نا نود رومالا ديلاقم نوملستي مهلعج يا .نيميلا

 يسائرلا يباختنالا فرظلا نيحي نا امف يىلاتلابو

 يىأرلا ماما مهمهنسا لزنتو .مهقاروا لك فلتت ىتح
 دب ىف اهدحو ةعناي ةرمثلا طقستس كاذ ذإو .ماعلا

 ةدواعم يف ةيوعص ةيا دجي نل يذلا نارتيم سيئرلا
 ْ .ةديدج مكح ةيعابس

 ال نيبقارملا نم ًاريثك ناف ,ةظحللا هذه ىلاو
 هيآر ةفاصحو راب روسفربلا ريدقت باوص يف نوكشي
 ْق هتفكل دعاصتملا ناحجرلا وه عطاق لبلد مهمامأو

 ملو راب هيلع نهار رخآ ائيش نكل .يأرلا تاءاتفتسا

 ةيسايسلا ةيعضولا لوصو دصقنو .ققحتي
 ةقداس تاباختنا ىلا ًامتح يدؤي قزام ىلا ةيسنرفلا
 ةبرجت لشفب مكح رودص ةباثمي نوكت .اهناوأل

 لخدت اسنرف يه اهو .ناهرلا اذه باخ دقف لجا
 الو .راسيو نيمي نيب اهمكح يف ةعزوم يناثلا اهماع
 ةبرجتلا سفن نأب يحوي ام بيرقلا قفالا يف دجوبي

 هتشاع ام لك مغر ,ةبيرق عيباسا دعب عطقني
 يف :مويلا ىلاو يضاملا ماعلا نم راذآ ١5 ذنم دالبلا
 يرهوج اهضعب تامادص نم .ةيرجتلا هذه راطا

 ةيسايسلا تالاجسلا مغرو .يقرظ رخآلا اهضعبو
 .ةنوقوملا ماغلالاو ةدرانلا بورحلاو :ةداحلا

 ْف راجفنالا ةجرد اهتدح يف تغلب يتلا تاعارصلاو

 نيفرطلا ناب زاجياب لوقلا نكميو .عراشلا
 يف .هتاباسح قفو لك .احجن دق ةطلسلا يف نيكيرشلا
 ال ةيكيتكت بساكم قيقحتو هاياون عم قفاوتلا
 يف اباجيا مهستس تناك ناام دعب دحا فرعي
 .ةدوشنملا ةيجيتارتسالا ىفا ىلا لوصولا

 ىلعو نآلا ذنم هيلع زيكرتلا يغبني ام مها نا ديب
 يلزانتلا دعلا طيض وه ةمداقلا روهشلا دادتما
 دعلل ربكالا طيضلا راطا يف نكاستلا ةرمهاظل
 ام اذإو .ةمداقلا ةيسائرلا تاياختنالل يدعاصتلا
 ءاضيب ةينمز ةرتف ةبيرقلا فيصلا روهش انربتعا
 ةبيلاقتنا ةفاسسم الا تسيل اهل ةيلاوملا ةرخفلا ناف

 نالو .اهلالخ شياعتلا ىلع بناج لك صرحيس
 شياعتلا ةرمت ينج اهعوضوم نوكيس ذئنا ةكرعملا
 .ناهرلا بسك ةلواحمو

 دق نكاستلا ةبرجت نا .اضيا لوقلا ةلمجو
 ةلمحلا قفا ىلا اسنرف تلصوا اهنال العف تحجن
 .نآلا نم اهحمالم لكشتت يتلا ةيسائرلا ةيباختنالا
 .مداقلا فيرخلا اهيلا عامتسالا دعومف اهتغل اما

 راظتنا يف طقاستلاب رجشلا قاروا ادبت فيرخلا يفو
 .19/7 عيبر .عيبرلا يف تبنت نا

 ي واوزلا ناميلس
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 كسف تربور : ملقب

 ! سيئر .طالبنجح ديلو ديسلا عم ةلياقم يف

 | لالخ ينانبللا يكارتشالا يمدقتلا بزحلا | 4كل
 حصن دق ناك هنا لاق .يضاملا عوبسالا| “| |

 يف يربرتناك فقسا بودنم تيو يريت ديسلا |
 يف ميقي ال نأبو .نانبل ىلا يتأي ال نأب ايناطيرب '

 نا دقتعا تدو ديسلا نا ودبي نكل :ةسرغلا توريب

 .نيدبرغلا نئاهرلا نم ددع ريرحت هناكما يف
 | امير» هنا طالبنج ىريف نيفطاخلا فده نع اما

 | عطق وا ةحلسالاو دوقنلا نم ديزمي نودلاطب اوناك

 .«ىرخا لود يف ةحلسال رابغلا

 وريد ىلا تي و يريت يتأب نا أطخلا نم ناك دقل
 .«فورظلا هذه يف انتيامح بلطب نأو

 يمدقتلا برحلا سيئر برعا ىرخا ةيحان نم
 | ودبي» لاق ذإ نيفطاخلا ةيوهب .هلهج نع يكارتشالا

 كضل 0 290333 تم املا ا ل لا م ا اة ل ا ا ل ل ا ول

 5 سا واو ااا + ود افلا

 / هذه يه نم .ام ةهج يدب ىلع فطتخا دق هنا

 »2 فرعا ال ؟ ةياصع ما ةدمسر ةثف يه له ؟ةهجلا

 ةعباتلا ةوقلاف .لادلا لوغشم وديب طالشج ناك
 ْ اهبلا لخد ذنم ةيدرغلا توريد نم تفتخا دق هل

 | ريبكفي هئا حضاولا نم ناك نكل .نويروسلا
 ْ لايج يف ةيركسعلا هتوق زيزعت : نيمهم نيعورشمب

1 

3 
3 
3 

# 

5 

3 
9 
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 ا

 نم ماردعو نيتع ودشللا عم ةقراتجت نيروعمو .فونعلا
 ' هدلاو هسيسا يذلا طمنلا ىلع ةبراسيلا تاميظنتلا

 8 .هلايتغا لبق نانبل يف طالبنج لامك
 ١ نم فئاخ ينال ةيركسعلا يتوق ةدايز لواحأس

 ه وزغ اولواح امدر نيذلا بئاتكلاو ينانبللا نشيجلا

 | ١ ا تل مولا نا .فوشلا ةقطنم

 ا انيلع ذإ .:ةريبخذلاو ةفيفخلا ةحلسالا ىلع لوصحلا

 .«بردتنو بردتنو بردتنو بردتنو .بردتت نا

 ا ا' نكل :تاملكلا راركت يف ةداع طالبنح عتمتسم ال

 : اما .لوقي ام ىلع هميمصت يف كش ىندا دجوب

 | يتأآت ال يهو :يتابفوسلا داحتالا اهردصمف هتحلسا

 ١ رظني وهو لاق امك ءيسلا سقطلا بيسب ابلاح

 .ليجلا تاقرط قلغا يذلا جلثلا ىلا ًاسياع

 | ال ماظتناب قشمد ىلا رفاسي يذلا طالبنج ديلو
 | يف١ لقالا ىلع ةينانبللا ةمزالل لح دوجوب دقتعي
 | لتقُي مل ول نانبل نع هدلاو لوقيس اذام نكل .«هتايح
 1 ؟ ١91/1 ماع يف

 ٍه ىلع رفو دقف ؛تاونس رشغ لبق لتق هنال رورسم انأ»

 ١
 .«تاناهالا نم (5- هبسفن

 ؟ تاناهالا هذه يه ام
1 
 .«ىرخا ءايشاو نانبلل يليئارسالا وزغلا» 1:
 ؟ ئرخالا ءايشالا هذه يه ام ا

 0 باجحا و الخف ٠ .رخآل تقو نم قشمد ىلا باهذلا»

 ال ومالك .طالبنح ديسلا :

 /1./١5 راذآ #9 ٠١ * ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  ؛' ؟

 | «ايسراف سيل مالمالا» طالبنج
 ىرخا ةلياقم يف طالينجح دبلو لاقو ...

 «”دسوموللا١ ةقيحص ةيودنم هعم اهترحا

 : ويباش زاوسنارف ' 7

 برحلا ْق ة ديدح ةلحرم هزه .رفصلا نم اددنف اننا:

 .«ةينانبللا

 برحلا سسئر عم ثيدحلا ةيادب كلت تناك

 .طالبنخ دنلو يكارتشالا يمدقتلا

 لوخدلا نوكي نا : ردقلا نم ةفداصم اهنأك

 عيباسا ةثالث لبق ةديرغلا توريبل يناثلا يرويسلا |

 ( لامك هدلاو لايتغال ةرشاعلا ىركذلا نم طقف

 !! نيا تايدع دا

 لوخدرثإ ةيبرغلا توريب نم طالبنج دلو درط

 ةفينعلا كراعملا نم ع ووبسا دعب ةينروبسلا تاوقلا |[

 .«لمأ» دض ةححانلا

 .نوكب ام نكيل» ؟ قشمد نم ًاراث عقوتي له

 ينأب نيدقتعم اودده دقو نويضاغ نوبروسلا '

 بزحلا اما .«نويليتارساد - نويتافرع اننا ىلع !

 .«ةيبغو ةفيخس تاماهتا اهنا .نانبل
 | طالبنج ديلو ناك نيينيطسلفلا جورخ لوح

 ١ ينيطسلفلا رصنعلل ةجاحب اننا دقتعا, ًاحضاو
 | ةينانبللا ةيضقلا لجا نم نانبل يف حلسملا
 اونوكي نال ةجاحب نوينيطسلفلا .ةينيطسلفلاو
 يف رارمتسالاو مهتايح نامض لجا نم نيحلسم '

 يتلا اهسفن ةقيرطلاب سيل .ديكاتلاب .مهلاضن
 عضو ىلا مهصيلقت اننكمد ال نكل .1987 ماع تقدس

 ينانبللا شيجلا ءاذح تحت نيئجال
 ةفئاطلا ةدايق هدلاو نع طالبنخ دبلو ثرو

 وهو .ةيبرعلا ةينطولا هتاحومط كلذكو ةيزردلا
 رطخ يزاوي ًارطخ ,هللا برح» دوعص يف ىري
 لجا نم يدلاو لاضن لصاوأس» يحيسملا فرطتلا

 ١ نم ىقبتيس يذلا ام .ظحلا ءوسل نكل .ةيورعلا '
 | علطتت بئاتكلا تاوق تناك اذإ نانبل يف ةدورعلا

 «؟ سرفلا ىلا نوتفتلي نويفلسلاو ,برغلل '
 م م ةيكريمالا ةقالعلا رسفد نا هللا بزحدا ىلع»

 ةلكشم اهنا ىلع نئاهرلا ةيضق مهفا .ةيناربالا

 ةمئاد تاقالع كانه : ندرخآلاو تبو يريت نم مها

 ١ نوديري سرفلا نا .تباث اذهو . دوهيلاو سرفلا نيب

 يمدقتلا بزحلا ميعز لاق :ةيروسب هتقالع نع
 ١ انرتخا .ةيروسو ليئارساو رحبلا انيدل» يكارتشالا ِ
 5 توم دعب .ديلاقتلاو ةحلصملا باب نم ةيروبس ا

 نم مغرلا ىلع قشمد ىلا تبهذ ًاموي نيعبرأب يدلاو |[

 ًاسارح ًادبا نوكن نلو مالسالاو ةبورعلا دودحل | ١
 .«ليئارسا دودحل '
 ام .ددلاو لابتغا ىلع تاونس رشع رورم دعب 0

 | هتبرجت لالخ نم طالبنج ديلو هيلا لصوت يذلا :
 ؟ ةصاخلا ةيسساسسلا

 يدلاو ملح تدسح دق ام دح ىلا يننا دقتغا»

 | كانه ناك لبق نم .تاسسؤمو بزح انيدل : هتابغرو |

 وب ببال 7

 هل 6

 أ يه ةريغص ايشيليم نآلا انيدلو .دحاو لجر
 4 .نامضلا

 | يقلتتو .ناكبل يف اييردق تايقيلملا .لضفا نم
 أ ةلاح يف يتايفوسلا داحتالا نم ةرشابم اهتحلسا
 | هدلاو ىلع رانلا تقلطا) ةرايس ثداحل ًالثم يضرعت

 | لطكي نم كانه نوكي نا مهملا نم (هترامس يف |
 : ١ ركام /عرمل .« قيرطلا ا

 مط اللا
5 031311 

5 00 35 

0 
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 3 رس
 | ةيئاريالا , ةيروسلا ةقادصلا

 رايهنالاوحن ناريا عم اهتقادصي ةيروس 1 تعفد .ةيبرغلا توربب ق٠: اهتاوق لاسراي [3-] |
 توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا .ببسب ةصاخ ١

 ئ .نيدلحملا ناريا ءالكوي ةقلغم تلاز ام يتلا

 ريثآتلا يف نابغري امهبناج نم «لمأ» و ةيروسس |
 يدل نيدوجوملا هنئاهر ريرحت قيرط نع برغلا ىلع |
 ضارغا ؛ هللا برحا و ناريال امئيب :؟هتنا بزح» 4

 مهتلدابم ناديري نابناجلاف .نئاهرلا نم ىرخا |
 ف تاريجفتلا ةمهتب رشع ةعبسلا نيلقتعملاب '
 يف ًاضيا ناريا بغرت امك ١19/7. ماع ذنم تيوكلا |
 نم اسنرفو ةدحتملا تايالولا نم ةحلسأب مهتضداقم '
 .قارعلا دض اهبرح ةعباتم لجا [!
 ماظنلا نلعا ةيضاملا ةثالثلا عيباسالايف 5

 ةيروس دض هللا برخ» ل حيرصلا همعد يناريالا ُ

 ا
 | عقوملا يه .ناريا رظن يف ةيبونجلا ةيحاضلا نال

 ! ًالبقتسم نانبل يف ةيمالسالا ةيروهمجلل مدقتملا |
 « ينيمخلا ةفيلخ لاز ام يذلا يرظتنم ربع دقو |
 ٠ نع ارخؤم ام دح ىلا همجن لوقا نم مغرلا ىلع ا

 3 ىلع ٠ هللا برح» ايشيلبم نم < لتقم بيسبي هيضغ :

 ١ ام اقفصاو يضاملا رهشلا يف ةيروسلا تاوقلا يدبا '

 ' .«نيرشعلا نرقلا ءالبرك» هنآب ثدح |
 ١ ىلا اهريفس تداعا دق ناريبا نا هركذ ريدجحلا |
 | نم رثكا ماد بايغ دعب 1907/9/10 خيراتب توريب |

 ١ ةيبونحلا ةبحاضلا ناكس هلبقتساف ؛تاونس ثالث '

 ١ دقف هعم ءاح يذلا يلالملا قيرف اما .الفاح الايقتسا ١

 ١ ىلع فوقولا يه اهب ماق يتلا ىلوالا ةمهملا تناك |
 1 .يروسلا شيجلا مهلتق نيذلا ,ءءادهشلا» روبق '
 ١ تادايق يدحت ماما لعفت نا ةيروسل نكمي اذام 5

 ١ نم اهديرجتب حامسلا اهضفر نلعت يتلا ,هللا بزح»

 32 141 نزل نختم خان خلقت



 نارسا عم اهتاقالع :

 ناريأل اهمعد

 اع قفاوي ال هناي لوقلل يتروسسلا سيئرلا !(

 لوخ ؛رمحا ًاظخ» كانه نا ةيعدم ةحلسالا
 .هوزواجتب ال نا نييروسلا ىلع . ةيحاضلا

 ىف رظنلا ةداعال ًامهم ًابيس ةيروسل نا عقاولا
 ىحتنم تالؤاست دعب ةصاخ

 بابسا نع ةيروس نومعدي نيذلا برعلا طفنلا
 دقو .يبرعلا قارعلا دض ةيسرافلا

 لسلسم تاقلح ببسب نآلا يروسلا جرحلا ديارت
 عفد يذلا .قارعلا بودنج يف يناريالا .ءالبرك:

 لالتحا ىل

 خل .وتيفلا اذه نأب ًاملع .ةيقارع ضارال يناريا
 .ةيركسعلا ناربا ططخ ولع رثؤي

 يف تابوعص نم ةيروس يناعت ؛ىرخا ةيحاد نم
 لصحت قشمد تناك دقف .نارياب ةيطفنلا اهتاقالع |
 نارهط نم ًايوئس يناجملا طفنلا نم نط نويلم ىلع |
 زاعساف .ىرخا نيبالم ةمسخ ,ىلا:ةفاضالاب |

 ناريا عفد امم رالود نويلب ؟," ةفلامبلا

 دقنلا هجو يناربالا ناملربلا نا ريغ .ةيعيجشت
 اهنوبد نم ايأ دديست مل اهنال ماع ىلاوح ذنم ةيروسل

 لالخ

 اهسفن ةدمكلا ريددصت ىلا ةيضاملا ارهش رشع ينثالا

 طفنلا نم ربكالا ءزجلا عطقو يناجملا طفنلا نم

 .ةيروس نع صيخرلا
 نل نارياو نآلا ىتح اهنويد ددست مل ةيروس

 قزاملا مهف نكمي انه نم .دبالا ىلا اهلورتب يدهت |

 ؟اهدض

 ا

 د يل لا سيم 7

 ةطخ نع قشمد ىلخت يا .نهارلا تقولا يف يروسسلا

 ةيبونجلا ةيحاضلا يف «هللا بزح» قطانم ماحتقا
 لهق .ةديعبلا نارهظ ءالكوب ةقلغُم تحبصا يتلا

 ةهجوملا ديلا هذه نع رظنلا ضغي ةيروس رمتسنس
 ١و ماب /عرأ#

 : 0601 محورا 3 تميياخت 5
 انك 0 م 1

 نم مغرلا ىلع ؛ليئارسال» مهيذحت ةيبرغلا
 تل دقف يدحتلا اذهل عفقترملا نمثلا !

 يف نيينيطسلفلا فالآ نحسب لالتحالا تاطلس

 00 تحرحو ايلاط تلتقو ,ةريخالا تاونسلا

 .يضاملا ربمسيد / لؤالا نوناك رهش يف لقالا ىلع

 نم رثكا نولعفي ةلتحملا يضارالا يف نورهاظتملا
 تآدب دقف . تارابسسلا تراطا قرحو ةراجحلا يمر

 رثكاو ًاميلعت لضفا اديدج ًاليج زرفت يضارالا
 نودكتسم مهنا: :ةيصايسلا ةيخحاشلا نم ارولعت
 يتلا ةقيرطلاب نييديلقتلا برعلا ةداقلا يدحتل

 ىتح .«نييليئارسالا» نيلتحملا اهب نودحتبي

 ةننرغلا ةفضلا ناب فرتعت ٠ «ةيليئارسالا» تاطلسلا

 رببلبقتسملل ا ةداقلا نم امهم الوصحم جتنت تأدب دق

 ةيوعص يف داز امم .نودينعو ءابكذا مهنم نوريثك»

 . «ايلمع

 _ نموت نيو: مردف اب 0

 | ديكأتلاب :نويليئارسالا» هيوني ام اذه نكيمل |
 /1”١9 ماع ُِق ةرغو ةديرغلا ةفضلا اولتحاامدنع |

 رحفت .يركسعلا لالتحالا نم نيدقع طغض تحتف

 ا : ياحسلف نوستلف 1و نا ١ نيد ينظولا ربحلا |

 إ .ةيوهلا وينيطسلف مهنا نورعشي [

 سلبان يف .ةعبرالا ةيبرغلا ةفضلا تاعماج يف
 حوتفم لاجملا .محل تيبو ليلخلاو تير ريبو
 ددع غلبب ذإ .ينيطسلفلا بايشلا نيب ىلعا ميلعتل '

 نم /"ه مهنيب نم بلاط فالآ ٠ نآلا بالطلا ١
 مولعلا : يه ةحاتملا صصختلا تالاحم . تاستفلا

 .ةنعينطلا مولعلاو .ةيعامتجالاو ةيناسنالاأ ْ

 ضيدرمتلا ةسردم اضيا ةمث . داصتقالاو . ةسدنهلاو '

 . قدانفلا ةرادال ةسردمو '

9 

ُ 
 دق ةرعماجلا تاباختنالا نا وه راظنالل تفلملا 0 0

 .ةهيلطلا نيب ازيمتم ًايطارقميد اسح تقلخ

 مهتاهاجتاب نوفورعم ةبلطلا سلاجمل نوحشرم اف
 ةمظنمو تافرع رسايل لاوم ضعبلا . ةيسايسلا
 ىلا ةفاضالاب .يفلس ملسم رخآلا ضعبلاو .ريرحتلا |
 .ةريغص ةنراسن تاعومجم ىلا نومتنب نيرخا ا

 تاعماجلا هذه ىف ةيباختنالا تالمحلا ركذت
 عم .ةيبرغلا لودلا ضعب يف ةيسايسلا تالمحلاب '
 هنا حشرملا نلعا اذإ١ حاجنلا نمضي ؛مهم قراف |
 | نويل ليكارسا دعت ةرماظتم. بسم نجيسلا لخد ١
 ام اذه ناك .«ةحبارلا ةقرولا وه ةمواقملا ف هلجس
 | يف ةيسايسلا مولعلا سردم .تاقيرع.بئاض هلاق |

 تاعماجلا مضت .«ةدايقلل يساسا طرش وه ن 1 ٍ رورملا نا» تاقيرع ديسلا فاضاو .حاجنلا ةعماج '

 ١ يندمحخ نوريتعي مهنكل . ,نينيدتم نيملسم عبطلاب

 قاذقلا اما .:ىطسولا نورقلا ىلا يمتنت ةيصخش».
 | مهيف نمب ًابيرقت عيمجلا هيلإ ةرظنلا يف قفتيف

 .«روهتم لجر هنا» نوفرطتملا '

 نا مه مهيلع نا نوينيطسلفلا ىري ماع هجوب
 ةباين ةمهملاب موقيس دحا ال ذإ مهتكرعم اوضوخي

 | ةفضلا يف نوينيطسلفلا نايشلا لضاوي

/ 

 م

 جرختلا لبقو افلس نوفرعي نابشلا نم نوريثك
 ةفضلاف .ةرساح ةكرعم لمع داجنا ةكرعم نا

 ةديدج تارامثتسا الو .اييرقت ةعانص الب ةيبرغلا

0 

 ا

0 

 ا

 ماسالا هذه يف درالوب ناثانوج مسا ركذ درحم

 طاسوا يف حايترالا مدعو رتوتلا ةراثاب ليفك
 رمتست ثيح ةيكريمالا ةيدوهيلا ةفئاطلا

 درالوي ةنايخف .هتنب مل يذلا لدحلاو لعفلا دودر

 اكريما نم مها «ليئارسا» نأب راقتعالا زيزعتل ةصرف

 .يجرصالا ىدوهيلا رظناو
 «نؤمهفتي» ناكربمالا دوهسنلا نم اددع نا عم

 هعم نوقفتي ال مهنكل درالوب ناثانوج عفاود
 ىدملا ىلع هلمعل ةيبلسلا :جئاتنلا نم نوفوختيو
 ا عمتجمل | ةيِقب ةرظن ىلع كلذ ريثأت ياء.ديعيل دلا

 .مهل يكريمألا
 ' .ستعت .دوهبلا ريغ ناكريمالا نم ددعل ةيسنلاب

 اهنال ةروطخلا نم ةيلاع ةجرد ىلع درالوب ةميرج
 تايالولاب اهطبري ةقيدص ةلود رماوا ىلع ًءانب تمت
 ْق عورشلا مدعي يضقي يمسر قافتا ةدحتملا

 يه سسجتلاب تماق يتلا ةهجلا نوكت نا اما
 ناو ةصاخ .اريطخ اثدح ريتعي كلذ ناف «ليئارسا»
 ىلع ظفحت نود قفاويد يكريمالا بعشل تلا ةيبل ديلاغ

 نطنشاو اهمدقت ينخلا ةيونسلا تادعاسملا

 ةيداصتقالا اهتابح نامض لحا نم «ليئارسال» |

 نيبكربمالا نا .ةيداعم ةقطنم ُِق ةيركسعلاو ل

 درالوب ناكانوح بون بيسب ناسهبلاد نورعشي 0
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 9 ند ل

 | ددع ناف كلذل .ًابيرقت اهيف لمعل دوجو ال يا .اهيف
 1 ىلا لصي تاعماجلا يجيرخ نم لمعلا نع نيلطاعلا

 بلاط فلأ ِ | ١١

 ريدغت ةمهمي موقي ديدجلا ىديلخسلقلا لدجلا نا

 فحصلا عيزوتف :ةيبرغلا ةفضلا يف يفاقثلا جانملا

 سمخلا تاونسلا لالخ ةسسنب عفترا دق

 ةيقرشلا سدقلا ىف بتكلا عيب فعاضت امك .ةريخالا |
 يف ةيحرسم ةكرش لوا تلكشتو .اهسفن ةرتفلا لالخ '
 .ةاوهلا نيلثمملا نم قدرف نم ةلئحملا يضارالا ا ا

 ١ ىذه ىلع نيكل نم ينيعاح لدعيا تتح ب اعب

 ةنيطستف ةلود ءاني لع نومدضم ةوقأ نيتلاسم

 .«ةيطارقميد اهولعجي نا ىلع نورصمؤف ٠ مود تاذ

20 

 م ا

 ققارعتسا ديفملا نم لعلو ةءاربلاب مهناءاعدا دحا

 سلا ميرال اهليسرا ىتلا لئاسرلا نم ةدحاو
 دحا بتك دقف :ةريدكلا فحصلا يف ءارقلا ديرب ىلا
 ةمهاسم ىقكت الأ.٠ لوقي تسوب نطنشاولا ءارق
 يف تارالودلا نييالمب نييكريمالا نم فالآلا تارشع
 همدقت'ام ىفكي الا ؟ ليئازسا ق' ةصاقلا تازامكتسألا
 ليقارسال ةنامحو ةيرعسع ةوعاسم نماةدحتملا تادالولا

 يكريمالا سرفنوكلا نأب ركفي عبطلاب دحا ال
 تارايلم ةثالثلا /ليئارسا» حنم نع ةأجف فقوتيس
 ةدضق» نا دقتعي نكل كب ونس ةدعاسلمك رالوؤد

 نا اهنكمي رصانع ةدع نمض دحاو رصنع يه درالوب
 ام اذه ناك .:نمدلبلا نبي تاقالعلا ىلع ايلس رثؤت
 ىف ةيدوهبلا ةفئاطلا لثمم ردنبكويب ناميه هدكا
 ١ .نطنشاو

 تاعيبم يف ٠ ,ليئارتسا رود رصانعلا هذه نبد نم
 بونح ديوزت دعياشمو :نارمأآل ةيرسلا ةحلسإأإلا
 ةيكريمالا نيناوقلل ًاقرخ ربتعي امم ةحلسالاب ايقيرفا

 ةدعاسملا ميدقت ةدحنملا تايالولا ىلع رظحت ينلا

 .ايروتيرب ماظنل ةحلسا ملسي دلب يال
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 يكربما يجدنارتسا حالس جمذلا امد
 دو بواتااومحسا ك " ةدس طا 7 نحا»لا7# بكت ساة -سست»كا او177

 9 اول ا ا وس ا 1

 ١ يب رغلا يناذغلا ل ِ
 ىرعش ةوهن

 ظ | ةدحاو اعارز دج ةيجشاتسأ الش مو زع هل سل ع ةمنالاو 8
 | دي يوم ع يسمح لكلب

 ملاعلا قاوسا ىلا تارالودلا نم نييالملا

 .يرورضلا ماعطلا داريتسال ًانمث .يجراخلا
 طابشنلا يه ةعارزلا نا نم مغرلا ىلع كلذو

 .ةيبرعلا راطقالا مظعم يف بلاغلا يداصتقالا

 ةجيتن رخآ دعم اموي عضولا ةروطخ ديازتتو

 ةيسن صقانتو ةرمتسملا ةيئاذغلا ةوحفلا عاستال

 ةقطنملل ةيئاذغلا تادراولا ديازتو :يتاذلا ءافتكالا
 نويلب ؟4 نم رثكا 1585 ماع تزواج دقو ةيبرعلا
 ماع رالود ينويلب نم رثكا غلبت مل امنيب ءرالود
 . تاندنامثلا ةيادب ىف نويلب ٠١ ىلاوحو ؛. 9

 يف ءاذغلا ةلكشمل نا ىلا ةراشالا ردحت انهو

 زجع ةلكشم يهف .بناج نم رثكا ةيبرعلا ةقطنملا
 ىلع بلطلا ومن تالدعمب ومني نا نع جاتنالا
 ضافخنا ةلكشم ىرخا ةيحان نم يهو .عءاذغلا

 نع الضف .درفلا هيلع لصحبي يذلا ءاذغلا ةبعون

 تاقبطلا نيبو .ةهج نم ةيبرعلا راطقالا
 .ىرخا ةهج نم ةدحاولا ةلودلا لخاد ةيعامتجالا

 اهبيصن ىلع ةريقفلا تاقبطلا لصحت ال ثيحب
 ةلكشملا نمكت ال رخا ىنعميو .ءاذغلا نم لداعلا

 يذلا ءاذغلا تايمك يف ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيئاذغلا

 ةلكشم ًاضيا امئاو ءببسحف درفلا هيلع لصحي

 الو .ةريقفلا تاقيطلل ةيسنلاب هتاذ ءاذغلا ةيعون

 اهيلع بترتي ذإ١ ىدملا ةديعب راثا نم كلذل ام ىفخي
 ءوس ضارما راشتناو :يحصلا ىوتسملا ضافخنا

 ١ةيملإل رازآ 378 5١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 د دوه و وح دووم حست د دو دا ياا اا

 يدؤيو لمعلا ةبجاتنا نم ضفخي ام وهو . ةيذغتلا

 .«لاغظالا نيد ةصاخ تايفولا تالدعم عافترا ىلا

 ةدلامساولا لودلا رود

 ةيبرعلا نادلبلا ف يئاذغلا عضولا نا كشالو

 يف ينودلا لمعلا مدسقتل يىلاحلا طمنلاب ددحتد

 تاعانص ليخادم جاتنا ف صصختلا يا :ةعارزلا

 تارداصك ةبحراخحلا قوسلا ىلع دمتعت ةيعارز

 ..ينادوسلا لوفلاو زوملاو ركسلا بصقو نطقلا
 ىربكلا ةيلامسأرلا نادلبلا تبعل دقف مق نمو .خلا

 ةيعارزلا ةجتنملا ىوقلا روطت ةقاعا يف ايسيئر آرود

 تاقالع ةدايس ىلا ىدا يذلا رمالا .نادلبلا هذهل
 ضرالا تبتفت ىلا تدا يبرعلا فيرلا ىف جاتنا

 ةباهنلا ىف دوقب ام اذهو. .ةريغصلا عراؤملا ةدانسو

 لمعلا ةيجاتنا ضافخناو يعارزلا جتانلا ديدبت ىلا
 .ءاذغلا جاتنا يلاتلابو يعارزلا

 اهتعبتا يتلا ةيعارزلا ةسايسلا تدأ دقلو
 ثودح ىلا تانيعيسلا ةبقح لالخ ةيبرعلا نادلبلا

 ةجيتنك كلذو ,يلوصحملا بيكرتلا يف حضاو للخ
 .ةعارزلا ف ينودلا لمعلا مدسقت طمن يف تارييغتلل

 ليصاحملا يف عسوتلا يف هجئاتن مها تزرب يذلا
 زكرت تذخاو .يئاذغلا نمالا روظنم نم ةيمها.لقالا
 نم ناكو .ةيديلقت ريغ ةيعارز تاجتنم ةعارز ىلع
 تصقانت انه نمو ءءاذغلا لامها ديازت كلذ ةجحيتن

 يلاوح نم) ةريدك ةروصيب هنم يتاذلا ءافتكالا ةيبسن

 .بوبحلا يف (ابيرقت 5٠/ نم لقا ىلا 5
 ءافتكالا ةيسن تصقانت يذلا حمقلا اصوصخو

 تقولا يف كلذو .ًابيرقت :/*0 ىلا /4* نم هنم يتاذلا
 ٍِق يتاذلا ءاقتكالا ةيسن هيف تديازت يدلا

 فاضي ./9465 ىلا تلصو دقف ةهكافلاو تاوارضخلا

 تارامثتسالا ف حضاولا يبسسنلا لامهالا كلذ ىلا
 ةبسن تلاز امف .ةيعارزلا ةيمنتلل ةهجوملا
 يلكلا رامثتسالا يلامجا ىلا ةيعارزلا تارامثتسالا
 ةمهاسم ةبسن تغلي يلاتلابو . اديرقت /5 لوحرودت

 ./7 يلاوح يلامجالا يلحملا جتانلا نم ةعارزلا عاطق

 ذاع ةرحبلا ةرهاظ
 ةقطنملا اهدهشت يحلا ةرجهلا ةرهاظ تدعل دقو

 ارود :نآلا ىتح تاندعبسلا فصتنم ذنم ةيبرعلا

 يف تلثمت ءاوس .ةيئاذغلا ةلكشملا مقافت يف ًادسيئر
 ىلا فيرلا نم ةرجهلا اهب دصقنو) ةيلخادلا ةرجهلا
 نبب ةرجهلا وا (دحاولا دليلا دودح لخاد ةنيدملا

 .ةيبرعلا راطقالا
 ةلامعلا لاقتنا ةكرح نا ددصلا اذه ىف انمهي امو

 اهمها ناك ؛جئاتنلا نم ديدعلا اهيلع بترت هذه
 ةلامعلا صقنل ةجيتن ,جاتنالا ةفلكت عافترا
 مدع عم .روجالا عافترا نع الضف اذه .ةيفدرلا

 امم .هتاذ لدعملاب ةيعارزلا علسلا راعسا عافترا
 امع كيهان اذه .قاصلا عرازملا دئاع صقانت ىلا ىدا
 طامنا يف ةيرهوج تاريثأت نم ةرهاظلا هزه هتثدحا
 نم اهيلع بترت امو .ةرجاهملا ةلامعلا دزه ىدل ميقلا

 .يعارزلا لمعلا هاجت مهترظن ةهجو يف رييغت
 ةيعارزلا ريغ) ىرخالا تالاجملا يف لمعلا مهليضفتو
 عضولا رارمتسال نا هيف كشال اممو .(ساسالا يف
 نم ديدعلا يبرعلا ءاذغلا جاتنا لاجم يف ىلاحلا
 نمف .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا رطاخملا
 رارمتسا يف ةروطخلا نمكت ةيداصتقالا ةيحانلا
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 ىلع راثا نم هتدحي نا نكمي امو يىلاحلا عضولا

 .ةيبرعلا تاعوفدملا نيزاوم

 ةيلودلا حمقلا قوس يف عاضوالا روطتل عيتتملاو
 زنم عفترا دق نطلا رعس نا .روفلا ىلع ظحلي
 ١9177 ماع نطلل ارالود 55 نم تانيعيسلا فصنتنم

 ىتح عافترا يف راعسإالا هذه تلظو .ارالود 5:٠ ىلا

 ىضاملا ماعلا ىف رعسلا طيهو .تانينامثلا فصتنم
 ردجت انهو .ابيرقت نطلل رالود ةئام يلاوح ىلا
 تدروتسا ةعمتجم ةيبرعلا راطقالا نا ىلا ةراشالا
 ١1/174 ىلاوحب حمقلا نم نط نويلم 7,4 ١91/4 ماع

 عفدل راعسالا عفر الول هنا نيح يف .رالود نويلم
 ةيمكلا هذهل طقف رالود نويلم 5١8 يلاوح برعلا
 يتلا ةيفاضالا غلابملا نوكت يلاتلابو .ةدروتسملا
 عافترال ةجيتن ١914 ماع ةيبرعلا راطقالا اهتلمحت
 كلذل ام ىفخي الو .رالود نويلم ١١55 حمقلا رعس

 .تاعوفدملا نيزاوم ىلع راثآ نم
 ةنماح ةدأ

 حمقلا راغسشا ٍِق ةدابزلا نا ضعبلا ىرب انهو

 يبرعلا طفنلا راعتسا يف ةدايزلا اهتضوع دق دذه

 نضع احيحص كلذ نون دقو ٠ :ةردقلا ىذه يحب

 ةذفان ةورث طفنلاف .ناتعلسلا نم لك نبد ةيعيبطلا

 حمقلا اما  طبيسوتملا وا بيرقلا روظنملا ْق عاونس ب

 يعارز جتنم .امامت كلذ نم سكعلا ىلع .وهف

 مادختساب هكنم ةيحاتنالا دادزن نا نكميو .ددحتم

 ٍْق هنا تاقرافملا نمو .ةتيدح جاتنا بيلاساو لئاسو

 ةينيرغلا نادلبلا تاوصا هيف تعفترا يذلا تقولا

 دض ءاذغلا مح الدس مادختساب ةيلاطم ةيلامسأرلا

 باقعا ِق ايندلا تماقا اهناف :ةيبرعلا نادلبلا
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 لوالا نيدرشت بتاقعأ ُِق طفنلا راعفبسا حبحصت

 91/7 ١.

 يبرعلا نطولا يف يلاحلا عضولا رارمتسا يدؤبو

 نم ًاديزمو ,ةيلامسأرلا نادلبلل ةيعبتلا قيمعت ىلا
 هينعي امب ,ةيلودلا ةيلامسأرلا قوسلا يف جامدنالا
 يتلا ةيداصتقالا ةيمذتلا ةيلمعل ةلقرع نم كلذ

 .ةيبرعلا نادلبلا اهغولب يف بغرت
 يف اساسا زكرتت حمقلا ةراجت نا فورعملا نمف

 يف رودت يتلا نادلبلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 نادلب ةعبرا نا ىلا تاءاصحالا ريبشت انهو .اهكلف

 نع ديزي امب ةيلودلا ريدصتلا قاوسا دورن طقف
 تايالولا يهو .اهيف ضورعملا ةلمج نم 6
 نم لكو ١1/. يلاوح ادنكو 4٠/. ةيكريمالا ةدحتملا
 نادلبلا عضي يذلا رمالا ./١1؟ ايلارتساو اسنرف
 وهو ةبكريمالا ةدحتملا تايالولا ةمحر تحت ةيبرعلا

 اهحلاصم عم مءالتي امي طورشلا ضرف اهل حيتب ام
 ىلا اساسا ةفداهلاو ةلماشلا اهتجيتارتساو ةصاخلا

 راطا نمض ةيندرعلا نادلبلا ءاقدإ لوا ندرما

 ق اهترعبت ءاقبا ةلواحم عم .ةيلامسآرلا قوسلا

 ضرف ةلواحم اضاكو .لمعلل ين ودلا ميىسقتلا راطا

 قلخو نادلبلا هذه ىلع ةيلامسأرلا ةيمنتلا قيرط
 اهطابترا نم ديزت ةديدج ةيخذب ةيكالهتسا طامنا
 .اهب

 جمانرب لالخ نم رثكأف رثكا ةيؤرلا هذه حضتتو
 ساسالا ناك دقو .ةيئاذغلا ةيكريمالا تادعاسملا
 ديدشلا مقافتلا وه جمانربلا اذه روهظل يداصتقالا
 ِق نمزملا ضئافلا ٍِق تانيسمحلا ِق ثدح يذلا

 ,ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا يف ةبعارزلا داوملا جاتنا

 كلذلو .اهتيدودحمو ةيلخادلا اهقوس قيضل ةجيننو
 نادلبلا باسح ىلع ةلكشملا هذه لح نكما دقف
 كيمهان اذه . (ةيبرعلا نادلبلا اهنمض نمو) ةفلختملا

 اهطورش ضرف نم اهنكمت تادعاسملا هذه نا نع
 رودلا اذه صخل دقو .ةقباسلا اهتيجيتارتسال ًاقفو
 نكمد الد كئاق ٠ «تسوب نطتشاو» ةديرجح لسارم

 ينلا نادلبلا يف ةصاخو ملاعلا يف ةعاجملا نا راكنا

 ,يلودلا نزاوتلا رظن ةهجو نم ةصاخ ةيمها لكشت
 نم ريثكلا ةيكربمالا ةيجراخلا ةسايسلا تحنم دق
 تناكو .ةريخالا تاونسلا لالخ ةيتاوملا تايناكمالا
 نادلبلا نوؤش يف لخدتلل ةيريخ ةليسو ًايمسر
 هذه حبصت ام ردقيو» ًالئاق فاضاو .ىرخالا
 هذه لقت اهسفنا حاعطا ىلع ةردق رثكا نادلدلا

 .«كلذل ًاقدط تادناكمالا

 رصم نيب ةيراجتلا تاقالعلا روطت يف لعلو
 يفف .كلذ ىلع ليلد ريخ .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو
 اعبت) ةدكربمالا ةيئاذغلا تانوعملا تغلب ١951١ ماع
 تالصاحلا ضئاف ريدصتب صاخلا 4/٠ نوناقلل
 مث .رالود نويلم 88 يلاوح (ةيكريمالا ةيعارزلا
 1١١١-١١5 يلاوح ىلا نيبلاتلا نيماعلا ف تفعاضت
 ةلواحم ٍِق كلذو .15 57” 7 يماع رالؤد نونلم

 كلذ يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ةريسمم رييغتل اهنم
 ال هنا ةدحتملا تابالولا تكردا امدنع نكلو .تقولا
 رصم ةدعاسم نع تعنتما هذه اهتالواحم نم لئاط

 نم حمقلا رصم ترتشاف .افنآ روكذملا نوناقلل ًاقبط
 ةرتفلا ف و نكلو .ةبعصلا تالمعلاب ةرحلا قاوسالا

 راصتقالا يف ةيلكيهلا تالوحتلا دعبو : ,ةيلاحلا
 .برغلا وحن د ماحجتنا نم اهيقعاامو ؛يرصملا

 نوناقلل ًاعبت ةنحمقلا مكب رصضم تداعتسا

 .روكذملا

 يحد ا رذسا مالس حمشلا

 حالسك حمقلا مادختسا ىلع رخا ليلدكو
 ام ؛:ةيلامسأرلا فادهالا قيقحتل ماه ىجيتارتسا
 داحتالا نيب ناتسناغفا ثادحا بقع ثدح
 نطنشاو تفقوا دقف دقف .ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا

 ؛تايفوسلا ىلا بوبحلا نم نط نويلم ١١ ريدصن
 تدقاعت ىتلا تاكرشلا نم بوبحلا ءارش تضرعو
 اهب ظفتحت نا ىلع يتايفوسلا داحتالل هعيب ىلع
 اذل قحي انهو .لبقتسملا يف عيبلل اهضرعل ةموكحلا
 دض حالسلا اذه مادختسا ةيناكما نع لءاستن نا
 دض حمدختسي نا نكمي هناو ةصاخ .يبرعلا اننطو

 ةينيرعلا لودلاب انلاب امف .يتايفوسلا داحتالاك ةلود

 ؟ اهماسقناو اهتتشن لظ يف ةوق الو اهل لوحال ينلا
 لوح دئاسلا عابطنالا انل حضتي قيس اممو

 اهمدقت يتلا ةيئاذغلا ةنوعملا ىلع دامتعالا ةيناكما
 وه ةيئاذغلا ةلكشملا لح ف ةيلامسأرلا نادلبلا
 ديقعت نم ديزي هنا عقاولا لب .بذاك عابطنا
 تاسايس يف ريثأتلل ةيفاضا ةادا ىطعيو .ةلكشملا
 ةيعبتلا قيمعت ىلا يدؤي يذلا رمالا .نادلبلا هذه
 .اهنم كاكفلا ةيوعضو

 هذه نم جورخلا ةيفيك نع لؤاسنلا حرطي انهو
 .ايبيلو ةيدوعسلا اتبرجت نهذلا ىلا ردابتيو .ةمزالا
 فاعضا ةعبرا نع ديزت راعساب حمقلا انجتنا دقف
 حمقلا جاتنا ةفلكت تغلب) ةيلودلا قوبسلا يف هرعس

 هرعس ناك نيح يف ,نطلل ارالود ١75٠ يلاوح ايبيل يف
 انهو .(ارالود ١6١ ىدعتي ال ةيلودلا قوسلا يف

 متي نا ىدجالا نم له : نيبقارملا ضعب لءاسني
 ةيريدصتلا ليصاحملا جاتنإو ةعارز ىلع زيكرفلا
 اهل حبيبتي اهتارداص نم دئاع ىلع لوصحلا فدهب
 .جتنت ما .ةيئناذغلا علسلا نم ةرييك تايمك داريبتسا

 .ةفلكتلا تناك ابا ةيئاذغلا علسلا

 ضرعي وحنلا اذه ىلع لاؤسلا حرط نا انيأر نمو
 نم ةلكشملا ىلا رظنب هنال .اطولغم اضرع ةيضقلا

 جاتنالا ةفلكت عفري ام وهو :؛ةيرطقلا رظنلا ةهجو
 دق ةلكشملا هذه لح ناف انه نمو .ةريبك ةروصي

 مامتهالا كلذ بلطتيو .ةيمتح ةرورض حبصا
 الو .ةيفاكلا ةيمهالا هئاطعاو .يعارزلا عاطقلاب
 ةهجوملا تارامثتسالا يف عسوتلا نم ديزم كلذ ينعي

 ةرورضلاب و اضيا بلطتي لي بسحف ةعارزلا ىلا
 بناوج ةفاك يطغت ةيرذج ةيلكيده تاحالصا
 ةردافتسالل لمعلا ىلع ودحيو .ىرخالا عمتجملا

 نل اذهو .ةحاتملا ةدبرعلا تايناكمالا نم ىوصقلا

 يف ةيمنتلا نع دئاسلا موهفملا رييغت ربع الا ىتأنتي
 ىلع رمتسملا لمعلا ثيح نم .ةيبرعلا راطقالا
 لمعلاو .ةيلامسأرلا نادلبلا ىلع دامتعالا صيلقت
 ليقتسملل مسرت ةيمنتلل تابيجيتارتسا ءانب ىلع

 .ةيبرعلا انراطقا تاحومط عم ايواجت رثكا اروص

 يلابجلا حاتفلا دبع

 امن _اةملا/ رازآ ٠١15-55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ليراربلا نيد ةعبطقلا هيش
 0 ا دمج تسع دة 3 م هه اا تك دست

 عضولا ةروص سكعت ةيبرغلا فراصملاو

 ةيضراشلا ن 7
 هند نر ١ ادق

 نداووج وسد اا وز لن

 هوب ٠

 قوق زويل كا نامدخ
 ا ا

 حوت ةنماتلا اجلا 8 نومدد ةلغشم ا

 تنلعا نا دعب .عيباسا ذنم ةوقب اهسفن

 فقو ىلع اهمزع ةنيدتسملا لوذلا ضعب

 يتلا ةيداصتقالا بعاصملل ًارظن نويدلا تامدخ
 ارخؤم تارط يتلا تافالخلا بيسي وا اهنم يناعت

 طسق ةلودج صوصخب ةنئادلا فارطالا نيبو اهنيب
 تاسسايسلا ةعيبطو ةقحتسملا غلابملا نم
 تيرعا دقلف .اهيشدت بجي يتلا ةسنبداصتقالا

 ةغفلاب ةدضرا تازه ثودح رثا ارخؤم روداوكالا

 اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق مدع نع .اهيف رارضالا
 ةحلملا تاحابتحالاب ةعرذتم ةنئادلا فارطالا هاجت
 ةبوكنملا قطانملا ذاقنا ةيلمع اهبلطتت يتلا
 نم نيرجهملا ناكسلا نم فالآلا تارشع ةدعاسمو

 .مهندمو مهارق
 غلبس يذلا ريغصلا دلبلا اذه ةنغر تقال دقلو

 ماه ءزج ىدل ًاقيمع ًامهفت نييالم ةرشع هناكس ددع

 ضعي دنع ىتحو .يملاعلا ملاعلا يارلا نم

 نع ةمجانلا ةيئانثتتسالا فورظلا ةجيتن .نينئادلا

 مل رمالا نا ريغ .هتحاتجا يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا
 هذه نم ًاقالطتا: رشؤنوا نم نييقارملا ضعب عنمب

 ىف ىداصتقالا يلاملا عضولا ةشاشه ىلع ةلاحلا
 روداوكالا اح :ةنيدقسملا :ةسيماشلا:نادلبلا
 ىنغا ريتعي كبوا ةمظنم ف وضع يطفغن دلب وهو

 ىرخالا ةنمانلا نادلدلا نم ديدعلا نم انيتيست

 قايسلا اذه ىف يروداوكالا لاثملا نا رمالا عقاوو

 نم ريثكلا مست يتلا ةريبكلا للخلا تالاح ىلع رشؤم
 ي دؤت نا هايتنالل تفلملا نم ذإ .ثلاثلا ملاعلا نادلب

 رثعت ىلا .اهراثأ تغلب امهم .ةئراط ثادخحا
 ةنداصتقالا تاقالعلا كلذ ىف امد ةماعلا تاسايسلا

 : 2 .ةيجراخلا ةيلاملاو

 نافالخلا مفاذن

 طاسوا ف ىوصق للخ تالاح دوجو دكؤد اممو

 9١ما/ راذآ 5١ "+ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 37"

 مقافت نم ةريخآلا ةنوآلا 3 ةفحولا اد 3 لولا و
 نيد .ةيحراخلا نويدلا ةلأسم لوح تافالخلا

 نم ةنئادلا فارطالاو ةهج نم ةنيدتسملا مصاوعلا
 .ىرخا ةهج نم ةيلود تاسسؤمو ةيراجت كونب

 ةلحرمب ترم رصم نا :راطالا اذه يف .ملعي لكلاف

 نا لبق .يلودلا دقنلا قودنص عم اهتاقالع يف ةبعص
 حالصالا ةسايس لوح هعم قافتا ىلا ًارخؤم لصوتت
 نا ىلا ةراششالا عم اذه ,ةبولطملا يداصتقالا
 ةمعفم لازت هل نيفرطلا نيب ةريخالا ةيقافتالا

 تاحالصضالا قمع اَنَفاََت فرعي ال ذإ ضومفغلاب

 .طسوتملا يدلا لع ,ةيلخادلا اهراقاو ةحرفقملا
 اهدايدزا يف رصم نويد ةلكشم ةروطخ نمكتو
 ضعبف .ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ عراستملا
 عومجم نا داقتعالا ىلا بهذي ةيلاملا طاسوالا
 ةياهن يف رالود رايلم ٠0 يلاوح غلبي فوس نويدلا
 رثكا ىرخا تاريدقت ريشت امئنيد :يىلاحلا ماعلا

 ىلا لضو غلبملا نا ىلا ةقيقحلا ىلا برقاو ةيعقاو
 .يضاملا ماعلا ةياهن ىف رالود رايلم هد

 رصم لخاد نيبقارملا لغشي يذلا لاؤسلاو
 بلغتلا عاطتسملا يف ناك اذإ ام ةفرعم وه .اهجراخو
 عم قافتا قيقحتب ةلثمتملاو .ةمئاقلا ةلضعملا ىلع

 اذه ,ةديدج ضورق ىلع لوصحلا نمضي نينئادلا
 .ةلوقعم يداصتقا ومن تالدعم قيقحتو ؛ةهج نم

 ةهج نم يعامتجالا رارقتسالا ةلاح ىلع ظافحلاو
 يتلا :ةعراستملا نويدلا تامدخ نا عقاولا .ىرخا

 ؛, ىلا 11837 ةنس رالود نويلم 6٠١ نم تعفترا
 لهاك لقثت تذخا .يضاملا ماعلا يف رالود رايلم
 .داصتقالا

 طاخملا و ةلذمإلا

 ملاعلا نويد ةلكشم ةدوع نع ثيدحلا ددص يف

 دبال .ةرتفلا .ىذه ْق ثادحالا ةمدقم ىلا ثلاثلا

 رثكالا ةلثمالا دنع ءيشلا ضعي فقوتلا نم عيطلاب

 .ةينيتاللا اكريما نادلب اديدحت يهو .ةروطخ
 تناك نيتنجرالاف :نينيدتسملا رابك اهنم اميسال
 تدقعت امدنع :ةيواهلا ةفاح ىلع .ةريصق ةرتفلو
 دقتعي ضعبلا لعج دح ىلا ةيداصتقالا اهعاضوا

 نا ريغ .نويدلا تامدخ ةهباجم ىلع ,اهتردق مدعب
 وه .فضنلاو ةنسلا ىلاوح ذنم ثدح ئذلا

 + جيتك ناضتقألا ةلهع ف: ىمستلا نسخقلا
 ةموكح اهتنبت ىتلا ةمراصلا ةيداصتقالا ةسايسلا
 ةلاح داعبا ىلع دعاس دقف ,نيسنوفلا لوؤار سيئرلا
 .رطخلا

 سني وب نا لاوحأالا ىتشب ينعب ال قيسام نا آلا
 نا ةقيقحلاف .رطخلا ةرئاد تزواجت دق سربآ
 ها" ةنضاملا ةنسلا ةياهن يف غلب نويدلا عومجم

 ال نيينيتنجرالا نيلوؤسملا ناو .ابيرقت رالود رايلم
 ةرثعملا فارطالا عص ةمئاد تارواشم ٍْق نؤولازي

 .رابلم 5,١0 يلاوح ىلع لوصحلل

 هيشلا هجوو .ءيشلا ضعب ةهييش كيسكملا ةلاح
 تاسسؤملا نيبو اهنيب ةندهلا نم كانه نا وه
 ىلعو :ةيكدسكملا ةموكحلا نا ربغ .ةنئادلا كونبلاو
 تدب .اهكلتمت يتلا ةيداصتقالا تاردقلا نم. مغرلا

 فوختلاو رذحلا نم عونب لبقتسملا ىلا رظنت ارخؤم
 اهب ناهتسي ال وكيسكم نويدف .بابسالا نم ةلمجل
 رايلم ٠٠١ ىلع ديزي ام 1985 ةياهن يف تغلب ذإ

 ربما يف نيتيدتيملا ةريسك لت كلذب ضو:نالود
 .معأ لكشب ثلاثلا ملاعلا يفو (ليزاربلا) ةينيتاللا
 حوضودب رشؤت روكذملا دحلا ىلا نويدلا ةماخصو

 ةموكحلا ىلع انوثس ةيترتملا عءابعالا ىذم ىلع

 نا ىلا بناجلا اذه يف ةراشالا يفكتو .ةيكيسكملا
 نيدلا تامدخ ةميق نا دكؤت ةيلوالا تاريدقتلا

 رابلم 5 علبشس ١ ةرا/ يلاحلا ماعلل يجراخلا

 ١١ ىلا ١444 ةمداقلا ةنسلا ىف عفترتس اهئاو .رالود

 .ًابيرقت رالود رايلم
 نيلوؤسملا ىلع ةحورطملا ةياسالا ةلكشملاو

 كيسكملا 0 هجارت
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 ريفوت ىلع دالبلا ةردق يه ةرتفلا هذه يف نييكيسكملا

 هجاوتس اهناف الاو .اهتامازتلاب ءافيالاو غلابملا كلت
 تاهجلا عم ءاوس :ةديدع بعاصم كش ىندا نود

 ىلع لوصحلا مدع لاح ف يا .لخادلا يف وا .ةنئادلا

 نوعسي نيلوؤسملا نأو اصوصخ .ةديدج ضورق
 ةيغب فارطالا كلت عم قافتا ىلا لصوتلل مايالا هزه
 .رالود تارابلم /,/ ىلع لوصحلا

 نا وه قايسلا اذه يف ةراشآلا قحتسي امو
 روهدتلا يف تذخا ةيداصتقالاو ةيلاملا عاضوالا
 روهدتل ةيقطنم ةجيتنك نيتيضاملا نيتدسلا لالخ
 .كلذ نع مجانلا ليخادملا عجارتو طفنلا راعسا

 رشن نيح ةريخالا ةنوآلا ىف رظنلل ًاتفلم ناك دقلف
 ,ةيداصتقالا تارشؤملاب ةقلعتملا تايئاصخالا
 نا .يراجتلا نازيملا داجتاو يجاتنالا طاشنتلاك

 عومجم يعانصلاو يعارزلا جاتنالا تادئاع قوفت

 ترايلم 4,5 ىلوالا تغلب ذإ .ةبطفنلا تادئاعلا

 .ةبطفنلا ليخادملل

 رقهقت ىلا حضاو وه امك روكذملا عجارنلا دوعيو
 زواحتت مل ةريخالا هزهف .اريبك ارقهقت طفنلا ليخادم

 +١ , 6 لباقم رالود تارايلم 5,“ ىضاملا ماعلا يف
 رايلم ١15,17 و .14/0 قباسلا ماعلل رالود رايلم
 امب تعجارت طفنلا دئاوع نا يا ١19484. ةنسل رالود
 .ةدحاو ةنس لالح فصنلا نع ديزي

 يف نوبقارملاو كيسكملا يف نولوؤسملا يدبيو
 .قيدابسلا عضولا داحت احضاو افوخت :جراخلا

 ال ةيملاعلا ةيطفنلا قوسلا يف تارشؤملا ناو اميسال
 .داجتالا اذه ُِق بالقنا ثودح ةيناكما ىلع لدت

 .ارالود ١٠ دودح دنع حوارت لازت ال طغنلا راعساف

 ليبقتسملا لالخ ةعرس عفترت نا دعيتسملا نمو

 حالصاو رئاببخلا ضيوعت نم نكمي امبو .بيرقلا

 2 . سم“ . اف '

 نور نر
 ع فيل قالا 0 نسم

 ل ا ل1 م جو 07

 تاعوفدملا نازيم يف للخلا

 جئاتن نا كلت فواخملاو قئاقحلا ززعي اممو

 لاما تيدخ ةيضاملا ةنسلل يراجتلا نازيملا

 يراجت ضئاف قيقحت ىلع اونهار نيذلا نيلوؤسملا
 طاسقأب ءافدالا نم ةلودلا نكمي نا هنآش نم مكض

 ىلع يلاتلاب ظافحلاو .,ةقحتسملا نويدلا دئاوفو

 ىلع دعاست ؛يجراخلا ىوتسملا ىلع ةدبج ةعمس

 تاسسؤملاو كونبلا عم لماعتلاو تالصلا رارمتسا

 يراجتلا ضئافلا غلب “١18 ماع يفف ةيدقنلا

 :رالؤد تارايبلم ”.89 ةيميسرلا تامولعملا بسح

 ماعلل هاوتسم نع ًابيرقت 5٠/ ةبسنب لقي امبر
 ةبسنبو (رالود تارايلم 8 يلاوح) 1186 قباسلا
 مجح غلب ذإ . 1984 جئاتن ىلع ًاسايق ريثكب ىلعا
 .رالود رايلم ١7 يلاوح اهلالخ يراجنلا ضئافلا

 ليقتلا نويدلا لف
 مجح ك.هيا. سلا ماقرألا لالخ نم حصضصتبو

 ام اذإ اصوصخ ,ةرتفلا هذه ٍْق ةحورطملا تايدحتلا

 ةيداضتقإالا بعاصملا ةيمها رايتعالاب تذنكحا

 داصتقالا هيحوت ةيلمع نا عقاولاف .ةيعامتجالاو

 ةلأسم نم لعجي لكشب يجاتنالا طاشنلا زدكرتو
 رطاخم مسرب . .اسيئر افده نويدلا تامدخي ءافيالا

 اكريما نادلب نم ديدعلاو .كيسكملل ةبسنلاب ةريثك
 ملاعلا ُْق دلب نم رثكا ىلا اهادعتب امو ,ةينيتاللا

 .ثلاثلا

 نيتنجرالاو رصم تالاح يا .ةقياسلا ةلثمالا نا
 ةلآسم نا ىلع كشلا ليقي ال امي للدت كيسكملاو
 دق ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا ْق ةيجراخلا نوؤيدلا
 نادلبلا لبقتسم ىلع هلالظب يقلي ًاريطخ ًادح تغلب
 ةدعامتجالاو ةيداصتقالا اهعاضوا يا ٠ ,ةينهملا

 .ةيسايسلا ىنحو

 ينلا نويدلا ةهبج ىلع ىبسملا ءودهلا ةلاحف

 نم ةلخرم نوكي نا دعت هل نيدقياسلا نيتنسلا تزدم

 ةظحل ةيبا يف راجفنالل ةلباق لظن نيكستلاو نوكسلا
 ةكرعملا امو :تابيسملا تمقافتو .فرظلا ريغت ام اذإ
 ليزاربلا نيب ىيراجلا ماعلا ةيادب ذنم ةرئادلا
 .كلذ ىلع يح لاثم ىوس ةنئادلا تاهجلاو

 ةيرهجم ةلاح ةرتفلا هذه ىف لكشت ليزارنلاف

 .نييسيئر نيرابتعال كلذو ,ةيجراخلا نويدلا ضرمل
 ةدقاعتملا ةيليزاربلا تاموكحلا تناك ىلوا ةهج نمف
 ىلا ةوقب هجوت نم لوا يلاحلا نرقلا فصتنم ذنم
 قا يراجت زجع فيفختل . جراحلا نم ضارتقالا

 عابشال ةيرورضلا ةيلاملا تاجايتحالا نيماأتل
 اصوصخ لب كالهتسالا نم ةيلحملا تاجاينحألا
 ةدعاق ءانيب لمشت ةيومنت تاسايس زاجنا فدهب
 .ًاناكسو ًاضرا ينغلا دلبلا اذه نكمت ةنيتم ةيعانص

 ىلا يقتري نا نم ةيندعمو ةيعارز ةيداصتقا تاورثو
 فدهب ادعانصو ًايجولونكت ةمدقتملا نادليلا فوفص

 وحن ةوقي هجوتلاو يلخادلا كالهتسالا عابشا
 يف نكت مل ةيليزاربلا ةنهارملا نا ريغ .ريدصتلا
 لخادلا يف ءاريخلا ةيبلاغ ةداهشب امامت اهلحم
 ةلاح ةقيقحلا هذه ىلع لوالا ناهريلاو .جراخلاو
 نيب تاقالعلا دوست يتلا ةعيطقلا هبشو رتوتلا
 .ةنئادلا تاسسسؤملاو ابلبزارب

 ؛ ةددطقلا ثدحت له
 ٠١8 نع ديري ام ليزاربلا نويد تغلب دقل

 نم هسفن تقولا ف نكمتت ل نود ء.رالود تارايلم

 تامدخي ءافيالل ةيفاك ةيراجت ضئاوف قيقحت

 ف ةيمنتلا تاجايتحال ةباجتسالاو .ةهج نم نويدلا
 1 .ةيناث ةهج نم ,لخادلا

 تاسسؤملا تناك امنيب و يضاملا رهشلا رخاوا يفف

 نيلوؤسملا لمحل ةريبك ًاطوغض لذبت ةيبرغلا ةيلاملا
 جماربلاب هييش ىيداصتقا يحالصا جمانرب ىسينل

 سيئرلا اجاف .يلودلا دقنلا قودنصل ةيديلقتلا

 ةيمسرلاو ةيدقنلا طاسوالا ينراس هيزوج يليزاربلا
 ديديست فاقيا تررق هدالب نا نلعا امنيح .ةيملاعلا

 بسح ةغلابلاو لجالا ةريصق نويدلا دئاوفو طاسقا

 اذه ءاح دقلو .رالود رابلم ١ تاريدفتلا صضعب

 5/8 ةلودج ىلا نيلوؤسملا لصوت دعب ريطخلا رارقلا

 .ديعبلاو طسوتملا نيلجالا ىلع نويدلا نم رايلم
 تالاصتاو تارواشم يرحجت يراتلا كلذ ذبمو

 لوصح بنجت لجا نم ةموكحلاو كونبلا نيب ةفثكم
 ةلئامم رادهنا تالاح ىلا دوقت نا اهنأش نم ةعيطق

 .ىرخا نادلب عم
 ءوض يف يليزاربلا عضولا ةروطخ حضتتو

 ةنسلل نويدلا دّئاوف نا هدم ةطيسي تايطعم

 ضئافلا زواجتي ال امنيب ًارايلم ١١ غلبت ةيلاحلا
 تاطايتحا ديزت الو :رالود تارايلم /,8 يراجتلا
 .ريغ ال تارايلم 7 ىلع ةيعصلا تالمعلا نم دالبلا

 ربكا نيب ةمئاقلا ةمزالا مويغ ءالجنا راظتنا فو
 كونبلاو تاسسؤملاو ثلاثلا ملاعلا ىف نينيدتسملا
 ىرخا ةرم ةيجراخلا نويدلا ةلكشم وديت .ةنئادلا

 نادلبلا ةرييسم ضرتعت ىتلا لكاشملا مكضا نم

 .ةدمانلا

 يداصتقالا مسقلا
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 انلع؟ سحاق 5 طق

 ةدلودلا ثوفلا ةلاكو هدد يذلا مدخلا اذه نأ

 .تاديخملا ند ادجدومسا نوكيل موي تاذ
 طسوإلا قرشلا ةقطنم ْق ردكإلاو

 مودلا مبصأ لف

 .ليحرلا يع وفي مل نملو .؟ادشالل ًانكسم
 كلا تدب تحبصا ةذفإلا ةددحلا

 لازاه هدب تاذ ةونغ هضرا كرت يذلا عالفلا نكل

 اهدلا نحد

 ..هرمهم ةرحش ءادفا ىلاو

 | ةبسسإلا زجشالا اهنع ضوعتا١
 0و 55958 وو وسد ل دة دو وو د“ 7

 2 ًانطو ةميخلا حبصت د نا نكمب له

 قود نا: جدقسص نم ةلرخل نكمس فمكو كلي

 ..لايجا دعب لايجا اهنم جرختت ةسردم ىلا
 ؛ نامزلا نم نرق عبر نم رثكال
 دحاو فيصل ةميخ يه .ةتقؤم ةايح اهنا ...اولاق
 يف نيناوكلا لاعشا ىلا دوعت و ,دحاو ءاتشو

 .اهانرجه يتلا تويبلا

 مهل تخبطو .«جرفلا حاتفم ربصلا» : مهل ليق
 اولكاو .ءاشعو ءاذغ تابحو ريصلا كلذ ءاورنوالا»

 ةرحش نم اولكأ .«ن نيرياصلا عم هللا» : نولوقب مهو

 كلذ ىنعمف انه انعرز نحن اذا : اولاق .اهوعرزي مل

 طسو ةرجش عرزن نل .ناكملا اذه رداغن نلاننا

 .ًانطو ريصت ال ةميخلا .مايخلا
 جضني ملو .راظتنالا ران ىلع ربصلا ءاسح جضن

 ترثك .ددج لافطا دلو .ةميدخلا تردك .دوشنملا لحلا

 ىلا ةيضقلا تدسذ . حيفصلا ةسردم ف فوفصلا

 لاجر لم .ًاماع "8 كلانه تمانو ةدحتملا ممالا
 نم مهنمو :ىرخا لامعا ىلا اوفرصناو ءاورثوالا»
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 اولذب امو .رظتني نم مهنمو .لحر نم مهنمو . دعاقت
 .اليئدبت

 م ,

 ليوط يبنيطسلف رصع ةدهاش ةمدخلا ىقبتو
 .ةفضلا ىلا ندرالا رهن ربعت مايخ ..هايخ .دمالا

 حاتفم لاز امو :نانيبلو ةيروسسو ندرالا ىلا دتمتو
 :اهكافش جرفلا

 ينلا ةسشسيطسلفلا تامدخملا تارشع ةياكح اهنا

 برق ربج ةبقع ميخم اهنمو .3 ةتقؤم فانم ىلا تلوحت

 .مويلا ىتح ًاماع 8 ذنم :هناكس لاز ام يذلا ٠ ءاحئرا

 تاز ارسق هورداغ تدب ىلا ةدوعلا لما ىلع نوشيعب

00 

 ةبقعو .ملاعلا اذه ىف تريغت يتلا ءايشالا رثكا ام
 تادتنالا ىهتنا نيح “ هلاح ىلع لاز ام ربج

 رارق ةدحتملا ممالا تردصا ,نيطسلف ىلع يناطيرمبلا

 اوعراسف .ةنياهصلا هلغتسا يذلا ريهشلا ميسقتلا

 ةصرف لوا اهناو ةصاخ .مهب ةصاخ ةلود ءاشنا ىلا

 اوضفر نيذلا برعلا اما .نورق ذنم اهعون نم
 تلاح ابرح نوضوخي مهسفنا اودجو دقف ميسقتلا
 0و نود تارماؤملا

 .ةنفأملا ةماقإلا
 مابق نع .نالعالا لنغب . ماعلا ف نآلا نكن

 مهسفنا نيطسلف برع دجي ةأجف ينويهصلا نايبكلا

 يتلا ضرالا دذهف .ىضم امع ايلك فلتخم عضو يف

 نييفرحو نيحالف .ليج دعب اليج اهيلع نوشيعي
 تادب دق ...لامعا لاجرو ضارا يكالمو اراجتو
 ةيشع نيب اوحبصا دقل .مهمادقا تحت نم بحسن
 .ةمبرغ ةلود ىف «نيتحالا اهاحضو

 لوالا ينويهصلا نايكلا مه ناك .مايالا كلت يف
 .مهتويب نم نيينيطسلفلا نم نكمم ددع ربكا درط
 فالا هحؤت اذكهو .فنعلاب وأ ىدسحلابد ءاوس

 رثيو افايو افيح لثم ىربكلا ندملا نم نيرجهملا
 نكت ملو .ةرواجملا ةيبرعلا راطقالا هاجتاب عبسلا
 دقف .ندملا ناكس لاح نم لضفاب ىرقلا ناكس لاح

 لايبجاو ::لايجأ جرختت حيفصلا فرغ نم
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 هيارعو دسالا ريدو ثرقا ناكس نم ًاضيا فالآ كرت
 نارين تخت اوبرهو مهتويب محفلا مأو عرق رشكو
 لامشلا ناكس هجتي نأ ايعيبط ناكو .ةنياهصلا
 رهن طسولا ناكس ريع نيح يف .نانبلو ةيروس وحن
 وحن بونجحلا ناكس هجوتو .ندرالا داجتاب ندرالا
 اودعتبي الا نورخآ لضفو .جيلخلا راطقاو رصف
 ىرسكلا ةينيطسلفلا ندملا راوجح ّق اوماقآف .اريثك

 .لالتخالا نم تجن يتلا
 ةيضق تناك .امهرازوا برحلا تعضو نبيح

 نيينيطسلفلا نيذجاللا ةدضق ىه ؛تدلو دق ةديدج

 عمتجملل ديال ناكو .مايخلا يف اوحبصا نيذلا
 اذكهو .ةلكشملا ددهل انقؤم ولو .الح دحن نا يل ودلا

 ليكشت نع ١949 (ريمسيد) لوالا نوناك يف نلعا
 قرشلا يف نيينيطسلفلا نيثجاللا ثوغ ةلاكو
 غيزوت ةلاكولا كلت تامهم نم راصو .طسوالا
 ِق نيينيطيسلفلا نيثحاللا ىلع ةينددغلا تادعاسملا

 عاطقو ةيبرغلا ةفضلاو ندرالاو ةيروسو نانبل
 .ةرغ

 ةرخفلا ٍِق ةدحتملا ممالا تناك ىرخا ةهجح نم

 ىلا ةدوعلا ىف قحلاب نيتحالل تفرتعا دق اهسفن

 ةيتاؤم نكت مل فورظلا نكل .مهتويبو مهيضارا
 .«يلدئارسالا» تنعتلا بيسي :ةدوعلا كلت قيقحتل

 ةدعاسمل دمالا لب وط جمانرب ١4 ماعلا ٍِق عضوف

 .تاميخملا ىف نيميقملا نيثجاللا

 ناكس مهنمو .تاميخملا ناكس كردا .ًائيشف ًائيش
 ةلاسم ناو ؛:لوطتس مهتماقا نا .ردج ةيقع مسخ.

 هب يحوت امم بعصا يه مهارقو مهتويب ىلا مهندوع
 نابكلا ماق دقل .ةدحتملا ممالا تارارقو :تاراعشلا

 فالا مدهو .ةينيطسلف ةيرق 7/١ وحمب ينويهصلا
 تاتشلا نم نونطوتسملا ءاجو .ةيبرعلا لزانملا
 ضرالا اوذخاو

 ىرخأ ةرجش
 برعلا نيب رومالا تمزاتو .تاومسلا ترمو

 ناريزح يف ةديدج برح تماقو .ينويهصلا نايكلاو

 - مااحب نورا ىلاالجلات ع6 9

 اذكهو .ةيسساق امنا ,ةريصق برح ١1955717,: وينوب /

 يف نيميقملا نيينيطسلفلا نم ةثاملاب نورشع رطضا

 داجتاب اددجم ح وزنلا ىلا ةييرغلا ةفضلا تاميخم

 ةثالثلا تامدخملا ناكسل هسفن رمالا ثدحو .ندرالا

 ربج ةبقع ميخم دقف ثيح .احيرا يداوب ىربكلا
 وه مدخملا اذه ناك دقل .هناكس نم 5١/ نم رثكا

 نم ةرتف يف مضي ناكو هلك طسوالا قرشلا يف ربكالا
 عم اضبدا لاحلا ناك اذكهو .ةمسن فلآ "65 تاردقلا

 لئاوا ىف ثوغلا ةلاكو اهتنب ىنلا نيدسلا تامدخملا

 ١ 1 .تانيسمخلا

 طسو ىرق نم بلاغلا يف ربج ةبقع ناكس ءاج دقل
 ىرق نمو ءولايو ريشم تيبو هبونلا لثم نيطسلف
 دعب ملو ةنياهصلا اهاحم يتلا ىرقلا كلت ...دللا

 .دوجو.موحلا اهل
 . اراتكه 23 ةحاسم ىلع ريح ةبقع ميخم موقي

 ةينتيطسلف تالئاع ةثالث ىلا ساسالاب دوعت تناك

 تلقتنا .ينيسحلاو . تاكرد .يناجدلا يه ىربك

 .ندرالا يف ةماقالل

 ىلع ريج ةبقع ينم دقف . .تاميخملا ةيقب لثمو 1

 ىقب ىلوالا ثالتثلا تاوسيسلا يفف . ةتقؤم سيسا

 مايخلا كلت تناكو .مابحلا ِق نوميقب ناكيسلا

 ةيوجلا لماوعلا لعفب ةنس لك لدبتستو ءيرتهت
 ةلاكو تررق كلذ دعب .رايغو راطماو سمش نم
 «نيطلا نم ءيجالم مايخلا لدب ىنبت نا ثوفلا

 وا ًاجلم مضت .اهب ةصاخ ةحاسم ةلئاع لكل تطعاو

 .م ” >> " اهنم لك داعيا ,ءيجالم ةدع

 ناك امئاو ٠ ءابرهكلاب ادوزم ميخملا نكي د مل اعبطو

 اما .نينكاسلا لكل ءاملاي دوزتلل طقف نيتطقن مضي

 هذه قحتست نكت ملف ميخملا لخاد عراوشلا

 ال ةقيض ةينيط تارمم نع ةرابع تناك ذإ ,ةيمستلا
 ةثالث رورمل عستت ال داكتو .تارايسلا رورمل حمسن
 يتلا ةينيطلا ءيجالملا اما .ةدحاو ةرم صاخشا

 اهنم دحاو لك ناك دقف .اجلم 55:56 اهددع غلب

 .صاخشا ةرشعب محدزي
 نا ثوغلا ةلاكول ديال ناك تاونسلا يضم عمو

 ناك دقو .ميخملا يف بتاكمو سرادم عسضب ءيشنت
 ف مودعم هبشو ابعص ةلاكولا عم نيثجآللا نواعت
 اريذن عيراشملا كلت يف نوتجاللا دجو دقل .ةيادبلا
 .مئادلا مهرقم حيصتس ةميخلا هذه نأب

 لك عالتقاب ميحملا نابيص موقب نا اعئاش ناك

 عرزلا نا .ثوغلا ةلاكو لاجر اهعرزي ةديدج ةرجش
 يف الا اورقتسي نا نوديري ال مهو .رارقتسالا هانعم
 ةعارز نودنرب الو .ةونع حهدم تذحا يتلا تويدلا

 دوهيلا ديب مهيضارا نا نيح ف مهل تسيل ضرا
 .دالبلا ىلا ددجلا نيمداقلاو

 مقالا مم شيادنلا
 ىدل ضرالا بح بلغت تاونسلا رورميو اده عم

 فقوملا كلذ ىلع ,نيحالفلا نم مهيلغاو .نيرحاهملا

 نيش ةينيطلا مهتودب لوح نوعرزي اوأدبف يبلسلا

 نا لب .راجشالا ىتحو ...راهزالاو تاوارضخلا نم

 لعجي لكشي هتيب ليمجتب متهي راص مهضعب

 | .الامتحا رثكا ةادحلا

 اسسارر ومالا تيلقنا ,راظتنالا نم ًاماع ١١ه دعبو

 دقفو :ناريزح برح تماق نيح .ديدج نم بقع ىلع
 اوبره نيذلا هناكس نم ةثام اب 45 ربج ةبقع ميخم
 ةفضلا وحن ندرالا رهن اوربعو لالتحالا شطب نم
 صخش ٠76٠٠١ نم رثكا ميخملا ىف قبي ملو .ةيناثلا
 .طقف

 .صاخشا ةرشع مضت ةفرغ لك تناك نا دعبو

 ءيجالملا وا فرغلا ددع نا نوقابلا ناكسلا دجو
 ١ .دارفأك مهددع فاعضا راص

 ف ريسي هنا سحي مويلا ريج ةبقع ميخم رري نم
 نيقابلا ناكسلا لعجي ام اذهو .حابشالل ةنيدم
 بارعالا ودبلا مهلحم لحيل .ًايجيردت هنم نوبرستي
 مودلا ناكملا حبصا دقل . بقنلا ءارحص نم نومداقلا

 اوشياعتي مل ناكسلا نم نيعون نيب شياعتلل طقف
 نيحالفلاو لدحرلا اوداتعا نيذلا وددلا .لبق نم ًادبا

 : رارقتسالا اوداتعا نيذلا

 تررق ١980 ريمفون / يناثلا نيرشت يفو
 يف ةغرافلا تارجحلا مظعم مده لالتحالا تاطلس

 ءيجالملا كلت دوجو نا ةجحب ربج ةيقع ميحم

 تافارحلا تءاح اذكهوإ ايحصو اننما ارطخ لكشب

 .ةدحاو ةرم احلم 4٠٠١١ ليزتل موب تاذ

 نكست ةيبرع ةلئاع 49 كانه تلاز ام .مويلا

 تاروكيد هيشت ةفيخمو ةبيجع ءاوجا ىف ,ميخملا

 ةعييبط طسو ,يكريمالا برغلا ْق «ي وباكلا» مالفا

 | .ةلزعلاو لاحوالاو نيطلا نم ةيساق
 نبب ؛:ادجذومن» موي تاذ ربح ةبقع ميخم ناك دقل

 ملف مويلا اما ! ثوغلا ةلاكول رخف ردصمو .هلاثما
 ةيضق ىلع اقيتع ادهاشو شحوم ناكم نم رثكأ دعب

 لم ىتح . .اهناشبي تالطامملاو تامواسملا ترك

 عضري .ميخملا يف دلوي يذلا لفطلا لازام . اذه عم

 .ليج دعب ًاليج ؛هلهؤيو .نايسنلا هنع درطي ًابيلح
 زجع ام ققحي ليشلا اذه لعل .ةمواقملا ءامد ديدحتل

 .ديسالا كاز ةنع

 لصاو وبا بيهو

 م8 اوربا رازآ ؟5 _ ٠١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 غذا 0 ]11

 هه رزغلا ةكئاعل ةلماكلا ةعامحملا

 ةيحرسمو نيواود ةتس مضت ةعبط يف
 0 ةيقارعلا ةرعاشلا تيعمح .ةدحاو

 .رعشلا نم اهديصر يجرزخلا ةكتاع
 . ةلماك ةعومجم ىف

 نم ةرعاشلا اهتردصا ةعومجملا هذه
 يف سيردتلاب موقت ثيح تيوكلا
 نم تدعا نا اه قبس دقو .اهتعماج

 رعاشلا نع ةيعماخلا اهتحورطا لبق

 لج هتحئم يذلا فئخالا نب سابغلا

 هتايح ةسارد 8 هر اهدهج

 ةيذأو
 0 اة اة قدا راف جبر يد 0 رار هيج ب ووو نيس تو تر جر رعلا جيرو عري تب تر مر بر باج جب جوخرعم

 ..ركصلا متاح
 مداغلا وعلا كهحاإم

 دعب ام ليج دئاصق سردي باتك

 لكشت اهنوك .قارعلا ىف تانيتسلا

 ةكرخلا ةريسم يف ةديدج ةفاطعنا

 يقارعلا دقانلا ديدج وهاذه .ةيرعشلا

 لبق باتكلا ردص دقو .ركصلا متاح

 . ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع مايا

 نم اددع اذه هباتك يف دقانلا سردي

 جذامن رايتخا عم ليجلا اذه ءارعش

 .يدجاملا لعزخ : مهنمو .مهل ةيرعش
 لصيف . مظاك ماللس .نازيحلا رهاز

 نيساي يداه .رداقلادبع دعر ؛ مساج

 .باطخلا داوح ٠ يدسالا ليلخ . يلع

 نعاس .يئاطلا يلع ٠ ؛ غئاصلا ناندع

 انك دومه :بلظلادع :رهاشلا

 .يقبس
 ةعماج ةسارذ لوا بباتكلا اذه. نأ

 اذه تازاجنا صئاصخ نع اهعون نم

 ةيدقت ةيؤرب نييسأت ىلا احومط .ليحلا

 ل كسر ع
 0 و ب

 . نسبلا ىف ةيدأ ةوذن

 .برعلا داقنلا نم ددع روضحب

 رباج .ليعابسا نيدلازع : مهم
 حالص .بيد وبأ لايك .رومصع

 .ىماذغلا هللادبع .ةدارب دمحم .لضف
 ةعماج يف تمظتنا ءضاترم كلملادبع

 ةيبدا ةودن ارخؤم . نميلاب .ءاعنص

 ثيدحلا يب رعلا دقنلا» لوح ةيدقن

 هتقالع يفو ةيرظنلاو ةيقيبطتلا هبئاوجب
 ثوروملاب هطابتراو ةيملاعلا تاهاجتالاب
 عقاولا عم هتالعافتو يبرعلا يفاقثلا

 . «نهارلا يعامتجالاو يراضحلا

 كدقاقلا انهيلع فرشأ ةودنلا

 ةعماج سيئر .حلاقملا زيزعلادبع

 ةشقانم دعب اهيف ررقت دقو .ءاعنص

 ةيعمح نيوكت اهيلا ةمدقملا ثوحبلا

 ةيدقن ةلجم رادصاو يبرعلا دقنلل

 ىنعتو ايرود ردصت ةصصخشنم

 ةعماج تدبا دقو ىدقنلا علسصسفملاب

 هذه .رادصال اهدادعتسا سرع

 . ةحارجلا نه ضرغم
 برغل نه جيرضلا

 دايسجت ةمالا ثارت» راعش ع

 ارخؤم ماقا «اهتلاسرل زيزعتو اهتدحول
 يف يبرعلا ىملعلا ثارتلا ءايحا زكرم

 ةجارسملا) ضرعم دادذغب ةعماج

 ةذعا يذلا (سبرعلا دنع حيرشتلاو

 ةحول ١ مضو يامش اموت روتكدلا
 عسيصاوم روصلاب حر شت د ةيليصفت

 دنع از ا حي تل

 . برعلا
 دادعاب لبق نم ماق دق يناش ناك

 (يبرعلا بطلا ةصق) وه رخا ضرعم
 ةعماجو ةذحو دادغب ق صرع

 اضيا هلو .طابرلاو .(نيعلا) تارامالا

 بطلا ةقارشا) هناونع يقئاثو مليف

 :(يرعلا
 ارنا ب ولا يع جيجا بارد ب نير ار طب رو ببر رورو ناطر و رم مج نعت نارا كتف عجب
 0 م ا

 جرخملا هزحنا يذلا طيرشلا

 بحا) ناولع لمحو يوارلا يداشغادبع

 .ضرعلل ازهاج حبصأ (دادسغب ُْق
 هراودا ءادا يف كرتشا يديموك مليفك
 . ييقارعلا نيلقمملا نم ةبخن

 اق : مليفلا اذه موجن نم



 ميعن لابقأ نمحرلادبع ماجد .كالملا

 0 . ىتبسلا 0 .يعيبرلا ةمطاف
 عاديا ةعوضوم 2-1 )ع لقكيمخلا

 ةريثك تابوعص هجاوي باش جاوز نع
 ءانبل مئالملا نكسلا ىلع لوصحلا يف
 إ ةيجو زلا شع

 ! ةيرمعلا ةفللاب ذره ةياؤر
 و «كسسارا)» ةياور ىلع اقيلعت ةباعت

 نوطنا ىنيطسلفل هلأ اهيتك ىتلا (تايبرع)»

 وع تنتك ءةخسن فل 5 ابنه

 ناكف لا بدالا ناد : لوقت ةلتحملا

 اهتغلي ظلت .ةليبق بدا اكاذ

 ةرم لوالو نآلاو .اهدارفا ناةصويو

 جراخلا نم ديلقتلا اذه قارتخا متي

 نادحو هلخادب لمح نم ةطساوبو

 .ارخا بعش

 ىف عفت زل وا يفر ةيارر مد
 ىرقلا ىدحال اماروناب ةحفص 5

 يايا 16 يب ةيبطسلتلا ةيرجأ

 عيبو ةيريعلا ةغللاب :اماع "م .س ايش .نوالا

 ىلع

 م2 لس لإ
3 َ 

 1 م
 يفي ركأ لصا م

 رى ف مثول فتحا م

 .نيكشوب .ريبكلا ىسورلا رعاشلا ليحر ىلع اماع ١5١ رورم ةيسانمب
 تازرزامملا كالت نم .دحت ةز رابم يف ةرداغ ةصاصرب هتياصا رثا ةايحلا قراف يذلا

 تش.يفا . ةي ربضيقلا ايسور يف ةيطارقتسرالا تاقرطلا نيب ةرشتنم تناك ىتلا

 تائم عمجت يوشلوبلا حرسم يف .ايبويثاو يتايفوسلا داحت الا يف ةيبدا تاالافتحا
 يايفوسلا ةفاقثلا ريزو ةيادبلا يف ثدحت ثيح رعشلا قاشع نم فاللاو ءابذالا
 بدالل ةسسنلاب سيل .نيكشوب ربدتسكلا رعاشلا ةناكم نع فوراخاز ىل اسساف

 اهم ىذان يتلا ميلا نا.كللذ .هلك يملاعلا بدالل ةيسنلاب لب .بسحف ىسورلا
 نييريؤولا ظبرو . . ءاعمج ةيناسنالا مهت لب .بسحف يقايفوسلا بعشلا مه اال

 ةايح ىلا .ونري ناك نيكشوبف .نآلا ةيتايفوسلا ريهاجلا مالحاو نيكشوب مالحا
 نع اضيا ةديعبو .ةالايماللاو نايقالاو هركرلا حج اما ةلديعب .ةيقن .ةددحتم

 . يقالخاالاو يحو رلا داسفلا

 ريبك يبدا لافتحا دقعو .نيكشوب | ىلع فحتم حتتنفا ابابا سيدا يفو
 تمها نيكشوب راعشا نأب لاق يذلا يهديم ىرباج يبويثالا بتاكلا هيف ثدحت
 لمأي يذلا ناسنالا كلذ دجو املاظ ةيح لظتس اهناو . باتكلا نم ديدعلا مهلتو

 هراعشا ضعب تيلت ابابا سيدا يق . ةيلات ةيمسما فو .لمحا دغو لضفا ملاع يف

 وه امنو : .«نيجنيدا نيجوي» هتيحرسم تمدق مث .«ةيسو رلاو ةيرهمألا نيتغللاب

 ةلاحرلا صضعب هيلع رثع ايقي رفا ناك مالا ةيحان نم دنع و ركذلاب ريدج

 يقيرفا لوا ناك ثيح ايسور ىلا مهتلحر يف مهعم هولمحو .الفط ناك امدنع
 رضيقلا بلط ٠ ربكالا سرطب ىلا لصو ىتح هتيص عاذ امدنعو . . سورلا هاري

 ميهاربأ) حبصا يذلا ةمسا هحنمو هانت ثيخح رصقلا ىلا ةمادقتسا ريبتسملا

 داع امدنعو .اسنرف ٍْق ةيرحبلا عملوا ةساردل هدفوا مل .!لابيناه سشتيفو ركب

 ئرللاو بكل سرطب هريدي ناك يِلا ةيسورلا ةيرحبلا ءانب ل لمعلا قوتي

 اييروعلا لاكي يك شنب جس ىلا رسقف تاسار دلا نا انيويلاو نايقؤسلا

 رعاشلا كلذب ابابا سيدا تالافتحا ءام لكشب .رسفي ام اذهو .ديدحتلاب

  ىلهلا ةن
 ديمحلادبع ؛ىبرعلا بتاكلا

 000 اباتك دادغب نم زدضأ ميهاربا

 ءالؤهو ىلوالا هشعرلا» ناونع و

 تاظحل ةباتك لحسي وهو .(ءابدالا

 نم ددع ىدل ينفلاو يبدالا عادبالا

 . مصم ىف ءابدالاو باتكلا

 تاروصت + نييلصلاا قم
 .ميكحلا قيفوت : ميهاربا ديمحلادبع
 همالس . ىقح ىسيحم .نيسح هدط

 ىنزاملا كلا ديم .دلاقع ٠ .٠ ىسوم

 نوؤشلا راد نع ردص باتكلاو

 .دادغبب ةيفاقثلا

 لاو داي

 كسلا فااع

 ةييبرعلا رسبت
 ةيب رعلا ةغللا عمجم تاروشنم نم

 نيب ةيبرعلا ريسيت» اثيدح ردص ندرالا

 روسكدبلا فييآت تيدغاو ميدقلا

 . عمجملا سيئر ةفيلخ > مي ركلادبع

 ةثالثو ديهمت ذم باكل نوكتي

 ةمدقملا يف فلؤملا نيب ”نو .؛ةتاخو لوصف

 .باتكلا فيلأت ىلع همانقا تايسا

 الأ : لءاستي وهو عوضوملا ةروطخل
 رضعللا يف يرصصلا يسسلاطلا يزن
 .ةليوط نييس نب رعلا سوده «:ةوديحلا
 ةماقا نع ارجاع هارث هلك كلذ دعو

 ةحيحص هغلب هراكفا نع زيبغتلاو ةناسل

 ءاطخاللاو نحللا نم ةيلاخ . ةميلس

 : لوقي ديهمتلا ماتخ ينو ؟ ةشحافلا

 سردي نا ثحبلا |لره نأش نم سيل

 ْنأ ىرت اننكلو . ةيب رعلا دعاوق اسك

 ىلا .ةلحرملا هذه ىلع ءوضلا ءاقلا

 .يوغللا انخيرات ين ةمهم ةوجف لكشت

 ةغللا هذه ذ يف ةيسسأسا ةيضق

 اهيناعم قئاقد مهف ينو .اهميلعتو
 .اهماكحاو اهبيلاساو

 000 د ا 20101110
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 - ددعلا ٠١- 58راذآ ١94.1 ةيبرعلا ةعيلطلا - <

 اع يف روش .هتلالطا
 تاياكحو .ةديدج تاناياذه

 خايضلا | د يملا ىلع ةمغرم

 زم أاديعب ايود عمست يهو .ضماغلا

 يف رجفت اهنأك ءافيفخ ازه ناردحلا

 ةلوحل را دادعتساو دانعا اهلخاد

 , ةلوهجج

 «بيرق ليل لكك ءرم لبجللاو
 مجحب نولاب لثم اخوفنم ءارتوتم
 ألا يف رامينلالل ايهم ناك :قنيدنلا
 رككَعبَيو .عمجن ةريغصلاو .ةظحل

 ةندطا نم تقو ىف ءابياظشلا

 ةيؤر هتحعزا ةحرابلا .ةريصقلا

 . اياظشلا

 : هل تلاق .انيزح جرخو ءاهلكر

 ةيديدح اياقب (ةقيدحلا نم اهتعمج دلع

 ةفرغلا ةيضرا ىلع لاكش أهم يوست

 .عباصالا هبشي اهضعب .ةيقوباطلا
 . ءاسلم لاصنا لثم وا حطلفم اهضعبو

 روطاس اياقب تناك ول امك ةيظش كانه
 تاءوتن تاذ .بناج لك نم ةخو رشم

 ةعصرم ةسوقم اياظش كانهو . ةنوئسم

 تايبثلاك رغب اهيصعيب هاير ناولاب
 فوحقك اياظش .رفاظالاو سفانخلاو

 اياظش عةمتعم ةبدحم فحالسلا

 اه .ةفهرملا اهتايابن ىزاوتت ال ةروطشم

 ةيربأ تاسجنو .ةحوتفم ةريغص قولح

 اياظش .ةلوقصم ريماسمو «.ةداح

 توتلا قرو وا ياشلا نوحصك ةرودم

 يف ةروفحم طوطخب ةزرطم ةيبهذ
 ةنوحعم ءادوسف .اهفاوح اما ءاهطاسوأ

 ةيرخص لاكشأب اياظش . ساي دورابب
 اهلثمو .ةيفشرح لاكشاو ةمهج
 يحوي يوارحص نولب نكلو .ىرخا
 اياظش .دمجتم به وأ تهاب مد اياقبب
 ةهوشم تائيهبو تاياهلا ةببدم ةعيفر
 ةيصاصر ةروتبم ءاضعا اياقب اهنا ول اك
 ىلع ةصقان ةيبلجا فورح اهيف ةقماغ

 ريغ تاراشا وا ةيانعب ةطوطخم بلغالا

 ةوقو تايدملاو نازوالاب يحوت ةموهفم

 ريت ايلا مةنيفتتم راو ءرئألل
 . . تاضبقلاك ةروكم ىهو .ديدج نم
 توسو ءاسهتعمج مث ؛ ةريغصلا ٍاهتقرف
 . ةيلوفط ماعم ها ريغ الاكشا

 ًارابغا بح دودنسو قئادحو تويب

 يف جلتخي قلق أدبو .اهمأ اهتدان . ةيمعو
 سيل يودل يغصت يىهو ءاهردص

 ةبيرق ةيواز تراتخا دق تناك .اديعب

 يف ناسوجت نافعا اهائيعو ةجبارلا نيم

 يف هو اهلجال ةلفط ينوكت ا يلفت
 تمص قش فصاع ءاضفلا

 ةرارم ةيادبب ةنوكسم تاظحلل حابصلا

 تاراجفناب تهتنا ىتح ليوط راصحو
 تاوبالا تجنراف .ةنيدملا . ةعباتتم

 ناطيحلا تزتهاو .ذفاونلاو ةيبشخلا

 رابغ فقسلا بشخ نم رخو «ةلئاملا

 عمست اهنا ةريغصلا مألل ليخ .قيفد

 ناو . ةيهاو فوقسو تافرش رايبا

 ةبلجو ايرشب اخارص بذتجي اهعمس
 نا ىوس اه ليبس الو ىضوفلا هبشت
 ةبحاش ةماستبا اهتنبا هجو يف مستبت
 . ليللا ىلا رمتسيس فوخ ءدبب ءىشت

 . امام)

 .يناحم الر

 ( . هتبايدب
 مسرضيس اباب

 ا! مهفرعي أبابا

 اننوب رضيف (هنم نوفاختي مهنا .يا»

 ( . كيعب نم

 تداع .رذحيب تماصلا تقولا

 ءريفاصعلا نم تاعومجي ةايحلا يلا

 بدركو لقيت يجيلخ ءانغب (دنهر

 6 ناموبت ناتريغصلا اهاديو ءايقاد

 جاوما عمم زتبي ل احانلا اهدسجو .ءاوشغلا

 .ةدوجوك ريغ ةديعب تارانفو ةبخاص

 سحبت يهو .اهمأ اهعم تنغ |ميف
 ناصفرت امهو , هتزواجت انا الحبخ

 . ةقسانتم ريغ ةيودي تاعاقيا ىلع 2

 ينملعت ىتلا يه دنه : اهرس يف تلاق

 تبعت ىلا يهل , ةررعص نوكأ :تفيك

 رودت نا ترثا كحضلاو صقرلا نم

 ةصقر سوقط ىدؤتل ةفرغلا ةحسف يف

 نفع ىلا تعرع اننا ريغ ةيبودج
 لك تحستكا ةمراع ةمدمد رثإ («امامو»

 ءءاضفلا لك تألمو كفاوأالا

 اَقينأو ةقولحم تاوصا عجر ةلماح

 اهيلع نا نآلا تكردا اهلعلو ءاحضاو

 ىهتنت ال تانايذهو ةرثرثل اهسفن دعت نا
 ١ .ليللا لوا يف الإ

 .«امام اي يل يكحا»

 ليلع ةرملا هذه .الد

 ؟ :ةلوقا ان اعيش

 . («ىسنا انآ لف

 1 (نيعودخملا ءارقفلا

 نأ مث . . اهيلمكت مل كنكلو ). ٠

 +. ةرثثك ءايشأب مهدعو ثكلملا

 قريتي ةونلا . دنه اي ىفدصت ال

 ١ ( . اهئاد

 يظفحت ملأ . .كيلع
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 ةيراكتع عسا

 ىرت نا ةريغصلا مالا

 ةليطتسملا ةذفانلا ريع رابنلا راشتنا

 ناضغا [هعتضت ىلا :تاويجفلاو
 .رادلا ةحاب 6 ةديحولا فاضئفضلا

 بتاشخأو تافرشلا مورخ نم قفدتي

 ديدح رابغ يا . ةيئتحدملا حوطسلا

 راظتنالاب ًادودشم لظي سمسشلاب نخاس

 نمزحلا تاذب ارصاحم يدخن اللا

 ركابلا بفصقلا ةويسنق تم قسستملا
 ةفرغلا ءاضن 5 ةذفانلا ءوضلا مرح

 بقرت نيح ةمهبم ةلئسأب («دئها» لغشت

 ازيخ رطشت يهو ةجهونملا رابغلا طئارش
 « ىسنتف ةماعلا ءاعقلا نم

 تاريمالا تاياكح .تاظحلل

 بئاجعلا دالب يف سيلأو تاريغصلا
 دعب اعيش اوررشب ١ نيذلا نيعودخملاو

 قرتو ؛ًاناطلس راص يذلا تارغلاو

 بشخب ًارطؤم ءوضلا لاصنا نيب «ابابا»
 اهلعبو . ةلوفطب اه مستبي جاصلا

 لافطالا نع ةليدح تاياكحي

 لك ددابتب مث ٠ .رويطلاو نيطالسلاو

 أيات 1 ةحئاه ةفيذق فصعت امدنع ءىش

 ةشعترم ءيفكنت قحاس يودب ءاجرألا
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 راغصلا رثعبتي اهسأر يبو .ةقروك
 ةلمحملا هضيبل او تااليمد -| تاريفماآلاو

 صوصللا اهتركاذ يف محازتيو .ديبعلاب
 اهما ثدحتت نيذلا نولاجدلا ءارمالاو

 ىتح ,فصقلا نمز لك يف اريثك مهنع

 حوطسلا نيب جراخلا يف ءوضلا راسحنا

 ةقماسلا تايائبلاو ةدماعتملا ةديعبلا

 ةحيضوبتملا رايغلا طوطخ بحسلت اهدنع

 يف افوسخ سحتو .اهنول ققرتي نا دعب
 ىشالتتو ئوذت نا لبق ةفرغلا طئاح
 . ةفاصفصل و ةذفانلاو ةفرغلا نم

 ركفت ةريغصلا مالا تناك ريصق ليللاو
 فوخلاب ساسحا اهاتنيو ءايئاد كلذب

 وا توملل لوقعماللا راظتنالاو عزفلاو

 اقعاص افينع قأي رخآ ءيش يأ وا ءانفلا

 مدتحم قباس راهنك «بيرق رابن يف

 اذهك . ىضوفلاو نزحلاو ةهعيحفلاب

 تا ريمالا تاياكح هترداغ يذلا رابغلا

 ةباغلا شوحوو دةييطيلاو كولملاو

 مهربجن ىذلا نياعودخملا ءارقفغلاو

 ليشاتللا لقم نقع رابغ .ةئودع
 اياظشلا لثم .رابغلا لثم .ةحلاكلا

 ةلفسلاو نصومعللاو كبلاعصلاب
 ةحئارب قيتع راهن : قرطلا يعاطقو
 روبَقلا ناعيقو بيدارسلا ةحئار هبشت

 هذه نم دحاو دوعي . ىتوملا لساغمو

 ةذفانلا ىلع ائكلتم ةيدجماللا تاراهغلا

 ال يذلا راصحلا اذه ددبتي ىتم

 ؟ تازابغلا هذنه ةفيظب ىه اذاملو
 رشب نع ةليوطلا تاياكحلا عفنتا

 ؟ نيرباغ نيمرجنو ءايربا

 . دنه ىلعو كيلع نثمطا تئج * لاق

 ىتح ةعاس نم لقا ىئوس قبي م
 هتحئار هرت مل اهنا دعب |ميف .٠ تيسسيح أ

 ءةقيتعلا ةفرغلا تألم ىتلا ىه
 يف اهيسأر تنفد . ملحلا لثم يلب
 رشتمست 3 ىتتمإل ةقرحب تحسي : ثنو .١ هردص

 مايالا راصح نع هل تكح ؟ «انئيب

 فوخلاو 0 نع .ةتئافلا ةعبرالا

 ءاطغ " قزمتيو . موهوم كسا اينو

 0 تانقعلا كلذ لس نا اِط

 تارابغلا كلث يف ةيفاط تلظ :فيكو
 فيكو ترم فيك يردت ال ةعورملا

 هله ٍق ( دنش ماما هبايغ ف كسامتتس

 . ةيباكلا ةفرغلا

 نم تومتس» : ةيكاب هل تلاق
 وهو لاق ! (ةفئاخ ىسفن انا . .فوخلا

 ولوج يدمج ةطراناجب - 3

 ةموكملا اياظشلا نم اريغض الت بقري
 : ةدضنملا ىوف

 . ٠ءيش يأ . . ءيش لك اش يكحا»

 ؛ايئاد مطشنل ءاب رهكلا اع وجلا»

 . .ءىطب توم ..باذع فصضقلاو

 ١ .«ةفئاح انآ . .تبغت دنقل
 وهو . هقلقو هنزح يفخي نا عطتسي مل

 . ارئاح .هتعاس ىلا رظني

 : ةجشان تدرطتسا

 هذه مويس .العف ةفئاخ انا)

 لك يهتني و .يسأر ىلع . ىلع «ةبارخلا»

 . 4ع ىش

 : اداه نوكي نأل ىمري وهو لاق

 هرغمل نع اضصضق اه ىصق)

 نيا ىلا . .نويطتاو: و

 .(يلاعت ا ع 06

 هبلق نا تسسحا .قوشب اهنضتحا

 . برطضي
 قرع ةحئار ةنشخلا هتلدب يف تمش

 د .ًاياورحص ابارتو فاج

 سل «ضرالا ىلع مانن اننا»
 .ةديشتملا قوف اياظشلا لت

 5 ( اهم ءاج نما

 .(ةقيدحلا نم اهتعمح دنه»

 : تلاقو .تلدتعا مث

 جيحيض و . ةزاجالا ّق يأت امدنع)

 ؟ « تأت ىتم

 نكي مل اذإ هشلا فصتنم دعب»

 .«موجه كانه

 ظئاخلا ىرعاسو ٠ هللا ءاش نا قات

 خبلطملا ةذفانو ءاياظشلاب مورحنملا

 اننوفصقي مك يردت ول! ها ش يطل
 اداهب يردتا . .عيظف , .راحفتلا ف

 داكا . .ها ؟ ةطقاسلا تويبلا 0

 هضقضف عمساو .توييلا رايبغا عمسأ

 ليلصو ةيواهللا اهفوقسو اهناردج
 راغصلا . .عيظف . .مظحملا اهجاجز
 يئنتبذع دقل . .ضاقنالا تحن نوتومي

 اًهانيعو .فاقتكلاب ثتشهحلا! ءدته
 هنا اهيلا ليخ .فقسلا يف ناثحبت

 . ةظحل ةيا ىف طقسيس

 لظ ! «دنهو انا ةفدصلاب نشيعَنو

 يذلا تقولا هقلقي .ذوخأملاك .انفاص

 : اعرسن ىتقحي
 .اذه لثم يلوقت الز

 .«؛كفوخ نم ةريغصلا

 ليللا ءيحجم بسحن اننا روصت»
 فصضقلا رمتسا نسما لوأو .قئاقدلاب
 « يناثلا مويلا حابصلا 98 حابصلا نم

 اش ل . الحع ىضمو ءاح ةحرابلا

 .رابغلا ةليط ىكبت تناك .هتلفط ظاقيا

 . ةلبق فلأ اهلبقو .ةلستخب اهاطغ

 ةريغصلا هت تحمل

 0 . ةوقب ابنضتحا ٠ نيف رقرتملا

 هثاذحعب عفد هيو رتخ 239 0

 اناوبغا ثدحأف ؛اياظشلا لت كينمسلا

 لثم .ريماسم طقاستكو ايارم رسكتك

 نوب نيئر
 7 ةسيسعملا رئاودلا ةيقب

 اعلي ءاينوش ذب عستتف ءاهفارطا
 ةيئوض ةرئاد تلفنت دإو . ةشوشم ودبت

 نمر ةشحو اهيف تتفتت ماحزلا اذه نم

 ءوضلا ةعقب . ةليقث مايا تابسو رثاخ
 ىلع ةلئاس ةعمد  ةعمدلا هيبشت ةريغصلا

 رئاودلا نم برتقت  ليقص جاجز
 .ةنئاسلا همو رخملا لالظلاو ىرخالا

 اهروفني يهو .حيرلا لعفب دعتبتو
 .فرخالا ةريغصلا عقبلا نم ميدتسملا

 رقتسم اللا اهقالزئابو .ةمحتلملا ةعقبلا
 كرحت انأك .سلمالا ةذفانلا جاجز ىلع
 عاعشا رودملا اهئوض يفو . ادكار اتمص

 .ةفرغلا ةماتق يف سكعني اال تفاخ
 ةئيزحلا ةريغصلا مالا ىلا ريشي هنكلو
 دق جراخلا َّق ءوض ىلا ريشيو ءايئاد

 ةيلاعلا ليشانشلا تافرش نآلا هبجحت
 كلت ريشتو .ةلئاملا حوطسلا فاتكاو

 نم تيرست اها ىلا ةرغصلا رئاودلا

 ةحسف يف ةميتيلا فاصفصلا ناصغا
 ءاوضالاو لالظلا ةيقبو يه ءرادلا
 دنع ةذفانلا يف قصتلت يتلا ةيسمشلا

 حيرلاو موي لك نم تقولا اذه لثم
 ىقوف مئاجلا نزلا مرهو ةفيفخلا

 تاينخلا صصق لكو اهردص

 .تالللدملا تانيلاو كولملاو تاريمالاو

 .ةديحولا ةفاصفنصلا هذه نم قأت

 لثم  قرتخم .ءاسلملا ةذفانلا قرطتو

 قوطتو ةعبرملا ةفرغلا نوكس - ءوضلا
 لاعفالاو ةبيحعلا ثادحالاب «لنهو

 يتلا كلت ةرباغلا بورخلاو ةقراحلا

 اريثك نوعودخملا ءارقفلا اهيف رسخي

 كولم . مداق راصتنا رحف راظتتاب

 ٠ كلام اوك اهرمعب تاريماو

 .اهسأر يف نوبوانتي ..ةننفأ ريع افاق

 ريطاسا لودشتحيف رابغ لك رو

 ١ اضومغو ةديعب امالحاو بتابجتو

 0 مكحت ةعيدو رويط نع اهما

 نيحو .اهئاكذو اهتمكحب تاباغو
 وا بيرق راجفنال فوخلا اهمهادي
 ىتلا اهما هحو ةفارشا اهنئمطت .ديعن

 نوكت اهدنع : اهغم تنغو تضقر

 ىلع ترمحا دقو ةرودملا لظلا ةعقب

 غبصي رتاف قفش لظ للستيل ةذفانلا

 هيف عطقني يذلا تقولا ىف : جاجزلا

 ةقزالا ربع هادلص رئانتيو .فصقلا

 فوطي وهو .ءيجافملا نزحلا نمز هئمز

 ؟:2» ىوفلا.باةنيرعلا ةفيلاطلا

 ًاعطاق .اهللؤي ام دشل ايساق اطوحو اهيف
 ءارفالا كتلوا ةدوع ٍق ءاحر لك

 ةفاصفصلا ربع تاريمالاو نيطالسلاو
 ةحابلا دنع ةعب رم هاجس ف ةقالشتسملا

 ريغ ملحو مه و لك ًاعطاقو . ةيقوباطلا

 نم ةقفدتملا سي ضركذ ا هله

 ةفرغلاو ةئكاسلا ةرحشلاو ةذفانلا

 . ليقثلا تمصلاو ةبحاشلا

 كنكلو . ءيش لك يل تيكح»

 .(نيعودخملا .ةياكح تيسن
 تلا ...دغ لل افلجإلا . ىلا

 ةلفطلا تدر .:كلذك انأو . . ةبعتم

 : رارضاب

 ةياكحللا هذه نيعطقت كنا .ال»

 .«ايئاد

 ةمث ؛ ةذلفائلا كَ اههحجوب تحاشاو

 .ةقزالا نيب افحزي فيفش مالظ

 بورغلا قئاقد عم بيرم ءودبم مدقتيو
 ةيئاوجراو.ءارمغ اياقي,ديعب نم تظنحال
 تايانبلا ىلع مد اهنأك ةطبافا سمشلل
 . ةيلاعلا

 : ديدج نم لأست قبه :تواع
 اي نوعودخملا ءارقفلا ررق ادامؤ»

 ؟غامام

 ول امك تلاقو :ةنيزح اهيلا تتفتلا
 : اهسفن ثدحن

 اوب راح ! يبيبح اي نوررقي اذامو)»

 ! ةيذاك ادوعو مهدعو ثكلملا . نير

 نم .. مهي وسيع نو ناطيشلاو

 ) . برخلا هتنحط مهنم باحتسا

 نإ تينا :ادهاحت هع تحسم

 ةروص ىلا رظنت يهو ءاهيف يلغي ًائيش
 : جاصلا بشخب ةرطؤم ةقلعم

 رورمبو .يتزيزع اي مهبنكل»

 نا اوفرع .برحلل ةليوطلا روهشلا
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 تجتراو .قورب ءامسلا يف تعمل
 ءاذصا ترياطت .ةأجف ناطيحلا
 ءاضف ريع فطاخنو .ةيبرق تاراحفنا

 ديدحب تمدطصا اياظش زيزا قاقزلا

 تفرتخاو .تويبلا تارمفو ذفاونلا

 نوكس داع مث .ناطيخلاو باوبالا

 .ىرخا ةرم ةفرغلا لمش ديدج

 ةجاح اهم ناو اما ةزابعم اننا تيدحأف

 ..ليوط موين
 .ءاهردصب ةرتغصلا تقصتلا

 . ةبعت تمتمتو

 يعتت 6 .:: كتف ان ةصت تام)ب

 ايش .٠ . . مهعدخ كلملا نا
 01 . مانن

 امنأك .ةظحل دعب ةلفطلا تمتمت

 !؟ «كلملا تومي ال اذاملو . .امام)»

 دلل لا .-.. ضفأ . .نشأ اقف
 ! «فصقلا اودواع دّقل

 27 مخل زاثأ ؟
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 باكل وح

 ةياورلا» هييدات باتكل

 فقوم ةضاخ كانه «ةيرعشلا | “ل

 ةميق يد يذأ عونل سمحتمملا بتاكلا

 لاضيا ِق بتاكلا : لقفو .ةليعم

 . ءىراقلا ىلا ةسامخ

 عباسلا نرقلا يف مدعنا عون ةياورلاف
 هتاوطخب ماقو .بيرقتلا ىلع رشع

 رصتناو .رشع نماثلا نرقلا يف ىلوالا
 يف أدب مث رشع عساتلا نرقلا يف

 .كازلب 50[ دعب رادحتنالا

 امدنع قح ىلع بئاكلا ناكو .ريبولفو

 تلخد دق ةيسئرفلا ةياورلا نا رهظا

 نيرشعلا نرقلا يف طاطحنالا ةلحرم

 ىلا دجن اننا ىلع بتاكلا للد دقل

 ةياورل ةداضملا ةييدالا كان اتزالا باتا

 ةيباو ورلا لثم رشع عساتلا نرقلا

 دينض ايشايس («ةمزتلملا» وأ .ةديدحلا

 .ةيدوجولا ةياورلا لثم ةيديلقتلا اهميق
 نم الدب هيمرالاملل ةثراو ةيبدا تاجاتنا

 هلاق ام ركذن قايسلا اذه ىو .الوز

 ريثي ال نا ينفلا لمعلا ىلع : ريبولف
 نا .ملحلا لب ماحرتساا وا بضغلا

 وه اذهو .ةعيبطلا لثم ايرس نوكي
 نحنو .ةيرعشلا ةياورلا فده طبضلاب

 بضغلا «نئياعلو 2 امع انه لءاستن

 ةياورلا هيف تشياعت يبدا عون قوفساو

 لوالا لعل وع اذهو ؟ ةديصقلاو

 ةياورلا باحصا ىلع هذخأن يذلا

 ب ةييرعلا:ةعياطلا"ب 66

 ةيباجيالا .تقاوسملا ع 2 نوم

 ١5 م1/ رازا 57 - ٠١ ددعلا

 يا ا

 أ ان هب لسلام :١ رلا
 ا

 قايل ةيطدتو نيذلا ةيرعشلا

 تيس" ةتيمع# طورش بسحج

 انرصعو قفاوتت ال ٠ انرصع يف ةيكيسالك

 ةلئاه بتاعيتسا ةرذق هل يذلا

 لعو . ةدحاو ةظحل يف ةفلتخم تاضقانتل

 ةيرعشلا ةياورلا باتك ىقبي ؛لاخ لك

 .ةياورلا لحارم نم ةلحرم نولثمي
 اهيف ةيساسسا ةيصاخ ىلا نوريشيو
 . مويلا

 لوح نم شاقنلا رودي . عقاولا ينو
 انألا تلضصو نأ دعب ٠ «ةيناتاذلا» موهفم

 ةسوبع ىلا ىلإ ملاجلا ينامسأرلا عمتجملا ُُق

 سحا نو .ةردقلا ىبكلا هبلآلا

 ءادر تحن ةيناتاذلا هذه نويدوجولا

 ةديدخلا ةياورلا باتك نظ |يب .قلقلا

 يف هلالا توم نم دعبا نوري مهنا
 ىلع اوزكر امدنع رشع عساتلا قرقلا

 ْق وكوف ىدل أكاد «لعافلا» توم

 ةيناتاذلا رحفتو - (ءايشالاو تايلكلا)

 . ةأرحم سيساحال امل ةيابن ال فاصوأب
 نع ةيرعشلا ةياورلا تقلتخا دقو

 اهتايولوا نم تلعج امدنع اهيتقباس
 اهنم ديفتست نا تلواحو .ةيناتاذلا هذه

 .ريثكلا ءىشلا

 ةديدحلا ةياو ورلا باتك واخ ام اذإو

 سيل ماع ُِق ةقاعسلا ىلا لوصولا

 :تانيكاملا ماع - ناكم هيف ناسنالل

 ناف  ةناسرنللاو ..ديدحلاو : جاجزلاو

 دق ةيرعشلا ةياورلا باتكو نييلايرسلا

 عقاولا اذه تحن دجوي هنا زاربا اولواح
 عفاو نيرشعلا نرقلل سعتملاو يداعملا

 0 بلاجو .عئار ؛ «يلزا .رخآا

 بابسالا نع كلذب اوفشكي ملف
 عقاولا ءارو نم ةمئاقلا ةيقيقحلا

 ظفح 0 اومهاس مهنلكل .لوالا

 تلوحت نا دعب .ناسنالا يف يناسنالا

 «ةايحو تومو ردق» ىلا مهيدل ةيناتاذلا

 . ةيئاسناؤو ةيلومش رثكا ةظحل راظتناب

 ةيرعشلا ةياورلا يف هييدات دجو دقل
 نويدوجولا' نيقبق امدنغ ميقلل ةظفاح

 ةيرحلا ماهوا تحت .حيربللا ىلع
 ال يذلا يدوجولا رايتخالاو .ةيدوجولا
 مدع نكلو ةيرارمتسالا الو ءودطلا دج

 .ةيحائنلا هذه نمو .نونحلاو ىضرلا

 «ةيغازأ كانا كوبي رم زامعي
 اوسرك امدنع .راوليإو .نوتيرسبو

 ةدابعلا كلت .ةأرملا ةدابعل 3

 ثيح .لزغلا رعش نع ةثوروملا ةيبدالا

 عاطتسا دقو .هلالا ناكم ةأرملا ذخأت

 بحلا نيب جزمي نا ةرهاب ةينقتب نوغارأ

 ناك اذإو .يويندلا بحلاو ينيدلا

 ىلزبغلا رعشلا قاركذم ايست

 .هلالا ةباثمب وه يذلا بيبحلا .يبرغلا

 . اًمنؤم حبصي قوغارا ىدل هلاآلا ناف

 نحن انف نم : راوليإ لءاستي احق

 هله نمو ؟ نيمتالا قلخ نيس

 هييدات قوذت ناديا .ةيحانلا

 :.دلاو بسلا » ىلقلا ةيسو رفلا] كنانياوول
 دنم يلزغ بح نم هيلع يوتحت امو

 . ةيبدا ةرشهاظ هنا ساسا

 مدع تاتكلل ةديحلا صئاصخلا نمو

 . هكهاست .ىلاتلابو «بتاكلا بصعت

 ةرهاظ ديقاستت ةقثا امك .هعضاوتو

 ف نوطالفا اهفصو (لثم ؛ىودعلا»

 اهدنع .يريموهلا رعشلا لوح ةراوح

 دقايلا :سوؤوردملا رعاشلا نئدنعت

 هلثم ارعاش دقانلا حبصيل .سرادلا
 هلوق ركذن .صوصخلا اذه ينو
 بدالا عتيق : يىلاعلا يىرعشلا

 لمأت نع فقي الف يهتاذ عوضوم

 ١١(. صض) «مالكلا ءام / هساكعنا

 اهئائغ يف ,ةيرعشلا ةياورلا» : كلذكو
 ةعتمل ريجطاسوالا هن (قيمعلا

 «(رطاسالا حرغل ةيساسحلاو .ساوخلا

 لك انه» : اضيا كلذكو ١(. 4” ص)
 عضوب ىلصا رس حارتقا : ةياورلا نف
 ١/8(. ص) (ةميغ بناج ىلا ةركف

 رالشاب رعاشلا دقانلا اذه ركذ دقل

 اذه سبيلو .ىريلاف كلذكو : اريثك

 عاش فوسليف التاب ننال ..ةقديص
 بايغو .فوسليف رعاش يريلافو

 هقوذ هئع ريع بتاكلا ىدل بضعتلا

 ةزراب ةفص يه ىتلا ةيددعتلل حيرصلا

 ننرقلا قم يناثلا .فنقتلا تافص نم

 زواجت مزاللا نمف .نيرشعلا
 نا لوقن الف :ةيئانثلا تاضراعتلا

 اذه لب .كاذ وا اذه يه ع ءاسييشالا

 ل امدنع ضبا كلذ نه رثكاو .كاذو

 تاينبلاب ةصاخلا هفقاوم بتاكلا قلغي
 اهلعجو .تايصخشلاو نكامالاو

 تاليوأتو تافاضا ىلع ةحوتفم
 تسيل ةيليلحتلا هجذانف .ىرخا

 نكلو . ةدودحم تسيلو لب طقف ةيددعت

 لكشي نا نكمي ررض ةعفنملا هذه يف

 / تاتكلا لف ةيدقن ةيحان

 قيفد ينحت بابخ ومو الآ باتكلل
 نيب قيرفتلاب انل حمسي ةيرعشلا ةياورلل
 ةياور سيل امو ةيرعش ةياور وه ام
 ةياورلا انفرع ام اذإ اننال .ةيرعش
 ةديصقلاو ةياورلل عماج عونب ةيرعشلا

 ةياور نال . يفكي ال كلذ ناف لأ ل

 .ةيرعش ةياور يش رتراسل «نايثغلا

 تاياورلا ةمئاق يف اهلخدي ال بتاكلاو
 طقف .اهجلاع ىتلا صاوخلا ةرياغتملا
 هبيدات ديدحت نا [ىك . ةيدوجو ةياور ابغال
 نل ةيرعشلا ةياورلا جاطضل ةمدعغ وا

 ف يبنرفلا بدالا [فينصتب»

 ف نه اسفت نحنو .نيرشعلا ن

 هليلحت ىف دقانلا لخدي مل اذامل م

 لييسر ام لابيعا وا .وماك «(بيرغ»

 ؟ هيميإ

 صوصنلا رابتخا ةقيرط
 لوطك را ارايعم انذحتا اَمااَذِإَو

 1 بق ريغش ماقد .ىةيربعفلا ةنياؤربلا
 ناف .ةياورلا نم رصقا ةيرعشلا ةياورلا
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 مرسلا نع ثحبلا» تسورب ةياور

 هيبدات اهريتعا دق .ةليوطلا ١. عئاضلا

 ةيرعشلا تاياورلا نيب نم ةدحاو

 !ةماهلا

 :ًايظابتعا صوصنلا رايتخا ءاج دقل
 . ةسناحتم زيغ ةراتخملا لامعالا تناكو

 اذال ياتابل بتاكلا ضرعت ام اذإو
 ريغ نم هنا امك ؟ يكسفوزولك ىسني
 يف هينيجو ودوريج عضي نا لوقعملا

 . ةبترملا سفن
 تدالاب هلمع هييدات ددح اذامل

 اينيجرف وا سيوج ىلا أجلو ىسنرفلا
 , ىلاتلاب .اذاملو ؟ هناهري ةحاحل فلوو

 يف نيفلؤملا فلؤم سيخروب نع ملكتي م
 > ةيرعشلا ةياورلا

 يتلا تالوقملا يف انرظن ام اذإو

 |مب ىنعي هنا لحال هيبيدات اهلمعتسا

 كلذو .دقئلل هضرعي ال نا نكمي

 م تاالوقم لمعتسا امدنع

 0 .يلاتلاب و .ءيش لك يف اهمادختسا

 ناكملا عم ةرهاظلا سقت ٠ ءىشل عشت

 عمو قلغم امإو حوتفم اما وه يذلا

 . كرحتم امإو تباث امإ وه يذلا نامزلا

 : هش .ةحوتفم ةينبلا نكت مل اذإو

 نأب هييدات نما ةبغرو . ةهقلغم . ىلاتلاب

 ةيئملا فاضا دق هدحن .«الماك) ناو

 يف ةحوتفمو ةقلغم يه ىتلاو تيس

 تيسبلو. ةقلقم كتسبلا ابنا ىتعم ىزعمب نأ

 ضوصتلا يف هيلع ىه املثم ةحوتفم
 ام لوح لؤاستلا ئرجي امدنع .ةيذوبلا

 . هتوم دعب اذوب هحبصيس
 ةددعتملا تناريعتلا ينم اق طخ أذ

 تاياورلا ىف الإ  هيأرب  ةدوجوملا ريغ
 ام اديج ىرن ال نحف ءةسيرعبشلا
 هذه لثم ةقد مدع ظحالنل .هدصقي

 فيكتم .ربغتم لكش تاذ .ةلوقملا

 تسيل ىهف .ىلاتلابو . بهدا

 قورفلا كاردا ةفض اهصقنت ذإ

 مك

 نع سانلا ملفعملا : يرلاف لوقي

 اذه نا ثيحب ةضماغ دج ةركف رعشلا

 قت. .ةرسكلا كيت يف رتخ قوص
 انيدل اذه هييدات باتكل انتءارق نيح

 ءايدعُم ناك رعشلا نأب عابطنا
 تيبس دق ةينفلا هتيبابضو .دهضومغف

 . ليلحتلا يف بتاكلا ةقيرطل ىودعلا

 ناكم كانه دعي مل ٠ ملحلا ملاع يف الثمف

 هيو يلوي نا دعب ضقانتلا مدع أديل

 ةيلقعلل يملعلا أطخلا اذه لشم يف
 :يتروطسالا ركفلل ةهءاشملا ةيئادبلا

 ايجولوكيسبو .ةيملحلا ةياورلاو
 اهدحن ةركف) نوئحملا نايذهو .لفطلا

 نييبوروالا باتكلا مظعمو ديورف دنع
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 عئار ملاع . (ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح

 تولسالل نا املاطإ نكممن هيف ءىش لك

 لم ! هتقيرطل ملستسن نحنف .ًارحس
 نونحمل دئاصق نوأرقي نيذلا سانلا

 نوريصي اهتءارق دعبو .قشاعلا ليل
 تاياورلا هييدات ارق دقل ! هلثم نيقشاع

 ءارعاش راصو ءابب ركس مث .ةيرعشلا

 بتاسح ىلع هرعاشم هكراشن نا ديري

 . ةيقطنملا ةمارضلاو ركفلا ةقد

 ىتلا تاحلطصملا انذخا ام اذإو

 ةياورلاب ةيرعشلا تاياورلا ضراعت
 ةياورلاو .؛ةيدوجولا ةياورلاو .ةيعقاولا
 اهنا راهظا بعصلا نم سيلف .ةديدجلا
 ةروطسا لثم .سطاساللا مدختسن

 .ةيرعش.اهناو. «ىرخا نيبا فيزمس
 نيرشعلا نرقلا يف دئاصقلا وها نمو

 تويلال (تارخلا ضرالا» ةديصق 0

 ةيوتكم يهو  هدض وا تويلإ عم
 عجر دقو . «لاقيسربب)» 0 بسح

 هذخ لآ نوازل ب يبفيلا ةزلك
 ةفاضا . فقوم نم رثكا يف ةروطسالا

 لق نييناسفنلا نيللحملا نم اريثك نا ىلا
 دئاضقلا نع ادع :لافسرببو لوح اوبتك

 ةيقيرفالاو ةيب رغلاو ةيبرعلا ةريثكلا

 نم تلعج يتلا ةينيتاللا ةيقرتمألاو

 اا باسإ اعجرم ةيقيرغالا ريطاسالا
 نرقلا قف ةروطسالا لامعتسا :؛كذإ

 ةياوزلا ناديم زواجتي نيرشعلا
 .ريبك كح ىلإ ةيرعلتلا

 ةئيطاخ ىرخا ةقرافم هييدات مدقيو

 ايلفم_ نكس جوش ةمحللاب قامت
 2 | ءاوسف ”١9 ض لوقي

 وا .«ديينالا» وا .؛سيسابانالا»

 قتب ةبييرغتو وا -(نالور ةيلغا)

 روف (روصعلا ةروطساو: وا .:لاله

 عاقيا ىلع موقت اهتباتك ناف ءئجيه
 ةكرح لمشي دم عاقيا .بولسالا
 ةباتكلا نال . ركفلا ةكرح وا .ريوصتلا

 برب نا نود عتت ىقيسوملا“ ةيمحلملا

 .اهيلع ىنمزلا رثالا نم
 ضعبل هييدات ةسامح نإ لوقن اريخا

 اننكلو .ةبحتسم اهضرع ىتلا لامعالا
 ةكد مدعو هرايتخا ةيفيك ةفص اندقتنا

 . هلمع ةقد مدع ىلاتلابو .هركف

 ام ةرثك ىلا ريسشن 9 اهضيأ كالو

 هراركتو - دس“ نع هذخا

 تاالوقملا هذه لثملو .هتاراعتسال

 ةفيظو .ةياور م ربع 7: :ةيئاقلا

 دعب .عجرملا ةفيظو / راكذتسالا

 تالوقم يهو .يقفأ دَعُب / يدومع
 كاذ بناج ىلا .نا يف ةبيخمو ةيقيقح
 ةمالع هريتعن يذلا .ةينسلالل عوضخلا
 نرقلا ركف يفو .يبدالا دقنلا يب سؤب
 . معأ لكشب نيرشعلا

 عباسلا نفل

 9 ليج يركش دم
 اكرل حش دل 1

 رود و

 بتكي وهو و ياكرلا قلاخ ادع
 اهتمض ىتلا «لاّيخلا» هتصق

 |ميف (قدانبلا طئاح» ةيصضقلا دن

 مليف ىلا ام موي يف لوحتتس اهنا ؛
 نانفلا هجارخأب موسي يئامليس لاو

 . ليمج يركش دمحم
 «لايخلا» ة ةصق ثدحتت ءئيش يأ نع

 يقازنلا خيراتلاب نتنو ةسقابتا ؟ الوا

 هتالضع لازت ام حيش ةمث .بيرقلا

 يذلا لبحلا نطوتسي ٠ .هبلق لثشم ةبتف

 ةمحاتملا ص ارالا نم ءاهئاد ةازغلا هد دبس

 نم هلا (ميهاربا» وه وه نباهلو هل

 دحلا نألو ءاضيا ديفح هدلو ميهاربا

 هنبا ملعتي نا نم دبالف عاجش سراف

 لو ةيومك ,ةيببورفلا لرصا ةديحو
 ديفحلا ربكي نيحو .ليحلا نع عافدلل

 يف ابلاط ةنيدملا ىلا لبحخلا نم بهذيو
 نأ .هتفاقثب . عيطتسي هناف اهسرادم

 ؛ لاجل رهجسلا وغلا ةمييط صان
 .هيلع ناودعلا ةلعو

 نيحو .ةريصق ةصق (لايخلا] تناك

 يركش دمحم فورعملا جرضخملا دارا

 داعا :«يلاغيس ظيرش ىلا اهليوك لمج
 ةريصف ةياور لكش ىلع اهتباتك يباكرلا

 وهو .ةيفاضا رهشا ةتس اهيف قرغتسا

 دّقلف .امنيسلل هل مدقي يبدا لمع ثلاث

 ىلع (قدانبلا طئاحر ةصق هل تمدق

 ةصق نا امك ؛ةينويزفلت ةرهس لكش
 .اضيا هل «قشاعلا) مليف

 .هيئاج.نم ..ليمج يركش دمتع
 ِق امئاد هيلا دوعي هنا . خيراتلاب علوم

 مديل لينمف ىةسئاصتسلا ةلانعغا

 «ىركلا ةلأسملا» ىلا «نوئماظلا»

 ةتقالعو (راوسالا» مليغب ارورمو

 .طيرش دعب اطيرش رذجتت خيراتلاب
 1 . ةيضصق لعب هصشخو

 نم المتكم ارداك نآلا ريدي هنا
 ةيمظاكلا ةقطنم يف نيينفلاو نيروصملا

 ءادأب ءاذه مديد هاف ذاستال دادغبب

 ةريخ هيف لشمتت .«ينناسناو يىمحلم

 عل ةقباسلا همالفا نم اهبستكا

 اع نيلثم عم لمع 3| ق قبس هناو

 ا ريخألا همليف ُْق راسك

 000 اذه ديدحلا همليفو .«ىربكلا

 عبارلا ىئاورلا مليفلا وه

 8 ةيليحست مالفا ةدع نع

 ةقطنم ىف ةيداع ربغ ةكرح ةمث نا

 اذه دهاشم ريوصتل .دادغيب ةيمظاكلا
 دمحم قلطي اك ؛ةلئاعلا» لبق نم مليفلا

 يليثمتلا رداكلا ىلع ليمح يركش

 :ةينف ةلئاع لقح . ميغا . مليف

 اهنمو .ةيئفلا ةلاتغا ماوق ًاهؤانيا لكشي
 2 .نىناعلا فسوي : «لابخلا» مليف

 ةمطاف .ديمحلادبع ىماس .دمحتم

 ليلخ .فراع ةيزوف .ىعيبرلا
 ةمعط .لالج ميهاربا ٠ . يقوش
 مساق .يدعسلا رشعج ٠ .يميمتلا

 دارفا نم مهريغ ,غو ناطفق يماسو كاللملا

 يذلا ليم يركش دمحمل ةينفلا ةلئاعلا
 ةصقلا ناوئع رييغت دعب |ييف ىأترا

 نم الذ (لبحلاو سرافلا» حبصعيل

 . «لايخلا»

 سرافلا)» ملبغل يفغلا رداكلا افا

 نيينفلا نم ددع نم نوكمف «لبجلاو

 نم ميم ناعتسا نا ليمحل قبس نيذلا

 (ذفنملا جتنملا) عطاك ناضمر : لبق

 لماك دجامو (ينفلا ريدملا) رديح مجنو
 . (ريوصتلا ريدم)

 .ةفقو نم رثكا بجوتست ةصق ابنا

 هديفحو هئباو دحلاو ددهم ليجلاف
 فوقولاو .ءادتعالا در ىلع نومزاع

 ادبا اوحمسي نلو .ةازغلا هجوب مزحيب

 ةمحاتملا يضارالا نم ةيتا مدق ةبأل
 ىلع ةدحاو ةوطخ وطخت نا . لبحلل

 هللادبعلا ىلاس
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 "1 مورشم ريغ تايغ ةراَقلا هله نع يبرعلا تدالا تايغر

 داوحلادبع لامك / ةرهاقلا
 بيدا ..قفوزرم موصعم
 ةياورلاو ةصقلا سكي يبرع

 هل تحاتاو ًاماع رشع ةسمخ ذئم ير

 ةراق ١ ماوعا لَكَ شيعي ْنأ فورظلا

 اهنالخ يف .روداوكالا يف ةيبونجلا اكريما
 دم لجا نم تاطاشنلا نم ريثكلاب ماق
 بتكو نيتراضحلا نيب ةيفاقثلا روسحلا

 خانملاب اثبت كانه ضصقلا تارشع

 خانملا كلذ , ةينيتاللا اكرنمأ ُِق قاقثلا

 رعش يف هحمالم ضعب ىلع انفرعت يذلا
 ايسراغ لييرباغ تاياورو ادوربن ولباب
 .اههريغو زيكرام

 هدوجو نم ديفي نأ موصعم ىارو

 تاساردلا نم ةلسلس دادعا َّق كانه

 بدأب يبرعلا ءيراقلا اهالخ نم فرعي

 هقحتسي ام ذخأي مل يذلا ةينيتاللا اكريما

 انيفقثم دنع نآلا ىتح يقيقح ماتها نم

 ةيئيتاللا اكريما بدا نأب املع . برعلا

 تفقولا يف ابوروا ٍْق ايوق ارايت لثمي

 .رضاحلا

 موصتعمل ةفلتخملا تامايتهالا لوحو

 ا ىذلا راوخلا اذه ناك قوزرم

 لكشو يسامولبدلاو يبدالا نيبناجلا هيف
 لودو اندالب نيب ةيفاقثلا تاقالعلا
 اريخا ريتخا هناو امهيسال ةينيتاللا اكريما
 بناجالا نييسامولبدلا ةطيارل اريتركس
 طاشن نم هب عتمتي امل روداوكالا 6

 . طسولا اذه ُِق ةيويحو

 بداالا نب ةقالعلل كروصت ونهام 5

 ِ؟ كتبرجن لالخ نم ةيسامولبدلاو

 هطول ساكعنا وه يمامولبدلا
 خيراتو ةفاقث هيف لشمتت نا بجيو
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 عم بنج ىلا ابنج نطولا اذه ةراضحو
 حلاصمو ةموكحلا ةسايسل هليثمت

 نظي امك تسيل ةيسامولبدلاف ٠. نطولا

 تالفحو ةاشنم تاقاي درجم ضعبلا

 راوح اهرهوج يف يه |مناو .تايمسرو
 عباد يقع جاربشو رقت

 قداص ساكعنا ماع هجوب بدالاو

 تدالا ناك ام ردقبو .بعش لك ةايحل

 تناك ام ردقب  ىنفلا ىنعملاب  اقداص

 نم سكعني يذلا عمتجملا ةروص
 : ةيعقاوو اقدص رثكا لالخ

 راطا هحيتي ال دق اف .كلذ ىلع ءانب

 لالخ نم هتيؤر نكمي ةيسامولبدلا
 مدخي امهالك نا:كنالو .بدالا

 ىسامولبد هققحي ام ىصقا نال .رخآلا
 يذلا عمتجملاب ماحتلالا يف هحاجن وه

 ماحتلالا اذهف مالا هنطو هيف لثمي

 حاجن ىلع دعاسيو لاصتالا رسيب

 . هتمهم يف يبول
 فيك .ذيدجلا ملاعلا اذه يف كدوجو ا
 ِ؟ عدبمك كدافا

 كاكتحالاو رفسلا ةيمها ىف كشال

 ءارثا وهف .عادبالا ةيلمعل ةيسنلاب
 ىلا ةميث تافاضاو .ةفاقثلل 1

 نم طقف سيل , ةفرعملا نم عدبملا ديصر

 امناو: ىئرتخا .تاعمتجم ةشيآعف لالخ
 هذه تافاقثب رشابملا كاكتحالاب اضيا

 اهراجت ىلع فرعتلاو تاعمتحملا

 . ةيعادبالا

 ةبرحجتلا هذه ينتدافأ هاقلو

 يىتسارد الثم يل تحاتا كبيتح اريكك

 ُِق ادوريب ولباب أرقا نا ةينايسالا ةغلل

 |رغلا غادبالا لصي فيك
 ؟ ةيبنيتاللا اكريمما ىلا

 نك ضل ا ا

 دق ةمجحرتلا نا فشتكاو ةيلصالا هتغل

 يل حتفنا كلذك :؛رعاشك اريخك هتملظ

 لاَ ال يذلا ةيئيتاللا اكريما ةنجأ تك

 اذاف :ةينارعلا ةبتكملل الوهجم ةهلطعم

 الصح دق زيكرامايسراغو ادوربن ناك

 نم نيديدعلا كانه ناف ليون ةزئاج ىلع

 اولاني مل ناو نيذلا ةينيتاللا اكربما ءابذدا

 لقتال مهامعا 21 الا ةرهشلا نم مهظح

 . ليون ةدالق لصاح نع ةبترم
 لماكلاب تيعوتسا دق ىننا يعدا الو

 ىلع وطخا تلزالف . ميظعلا زيكلا اذه
 تندات انك -:بلاطأ :تلزا:الو هياوبا

 ةرورضب  روشنم لاقم يف اقباس
 زيمتي ىذلا سدالا اذه ىلا تافتلالا

 ١ .هدرفتو هتيصوصخب

 نا سملب كبدأل .ءئزاقلا 8

 عملا كابضتالا :ةديدش كتاعوضوم

 ظفتحت نأ نكمي فينكف .ةكذللب ف

 لاعلا اذه. ىف انهنكت' ىتلا كاسضصق
 يخت ىلا ءفدلاو ةنوكيسللا ى 50 كيعبلا

 ؟ كتاباتك
 ّق يدالب شيعت 3: .يىقيدص انا

 ةحيتنك اوم ا لوط يئامد

 روخخ وه نطولا لعجت ىتلا يلمع ةعيبطل
 ةحيتن وأ را تاراوخلا

 لازتخا ىل حتيتت ىتلا ةيبدالا ىتياوه

 نطولا حبصي 3 نامزالاو تافاسبلا

 نا مث ءايشالا اهي ىرا ىتلا يتقدح وه

 ضعبلا نظي (ىك اديعب سيل ملاعلا كلذ

 تاالضاوملا لئاسو مدقت نا ىلع ةوالعق

 نزلا زسجاح رسك لق لاضتتالاو

 اكريما بوعشو لود ناف .ةفاسملاو

 «كتلاثلا ماعلا يدان» ُِق ءاضعا ةينيتاللا
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 ةينابصالا ىلا ىزعلا تدالا ةمحرت

 نوملحيو لكاشملا سفن نم نوناعي
 مهلا ةدحو مهتيبو انئيب ام طب رتو انلثم

 . لمالاو

 .يبرعلا اننطوب ثلاثلا ملاعلا ةقالع .
 6 كلارغا نضعب ىلع ةيكتعتا له

 ؟ فيكو ؟ ةريخ الا ةرمفلا

 فقوم نع ريبعت وه ثلاثلا ملاغلا

 سفن يفو .ةلاح سيل وه ءايؤرو
 نيب اذماج ايكيناكيم اريبعت سيل تقولا

 لوقا نا ديرا :تاقالعلا نم ةعومجم
 فاقوم وه ثلاثلا ملاعلاب ىمسي ام نا

 تاالعافتلاو :ةيخعرات تالعافت هتزرفا

 نمو .دمحتت نا اط نكمي ال ةيخيراتلا

 ُِق ايحرات ةكرخل ا وا ءايؤرلا ء يجن انه

 ثلاثلا ملاعلا ضاخم نا .لبقتسملا هاجت
 هليكشت ةداعا فدبع عقاولل دصر وه

 رئاود كيتا ىه هذهو :هتغايصضو

 راطا يفو .ةيوصخ قلخلاو عادبالا

 نم ديدعلل يففلا ءاتنلا ناك ىنعملا كلذ

 الثمف «ة ريخالا ة رتفلا لالخ يلاعا

 ُِق ترشن يقل (رمهقتلا تايلاوتم» ةّصق :

 لالخ نمو اهيف تلواح (عادبا» ةلحي

 هنومضم يف عقاولا دصرا نا ةينف ةحاعم

 ةلزلز فدبم يناقثلاو يعابستجاالا

 ىلا خيراتلا ةكرح لقرعي يذلا ثوروملا
 امد ىتصق تناك فدهلا سفنبو .مامالا

 (ةيحلا ةرئاد ىلا جولولا» و «مالك ىحب

 وص هاجنالا اذه ُّق هتبتك ام رخا ناكو

 ْ .«نورخآلا» ىّتصف

 يبرعلا يفاقثلا عوبسالا نع انثدح ا#
 ..روداوكالا ف هتماقأ ِق تنمهاس يذلا

 نيب يئاقثلا براقتلا نا ِق كشاال د
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 يتلا لماوعلا 0 نم وه بوعشلا

 مهافتلل لضفا خا انم ريفوت ىلع دعاست

 كلذل قادما تاقالع ديطوتو
 .ةريبك ةيمها عوضوملا اذه يلون نحئف

 ىلع تنك ةيبدالا يامايتها :

 ىف بدالاو ركفلا لاجرب لاصتا
 يف نيلوؤسملا رابك ةصاخو روداوكالا
 ل ظىروداوكالا ةفاقثلا رصف

 ديزملا ىلع فرعتلل مهقوشت تظحال
 نم كلذك .ةيب رعلا ةقطنملاو رصم نع

 ةبلط عم تاودنو تاءاقل لالخ

 دوحو تظحاال سرادملاو تاعماجلا

 ىلع ةوالع .عوضوملا سفنب مامتها
 نع ةئطاخلا ميهافملا نم ديدعلا دوجو

 تأّغن هلك كلذل .برعلاو م ةنضآلا

 تمق .يناقث عوبسأل دادعألا ةرسكف
 :تايناكفالا نم حاملا ريفوتب هلالخ

 مايا لاوط ترضح يتلا دادعالا تناكو

 ادادعا نيقلعملا لك ةداهشبو عوبسالا

 تاءاقللا هذه لثم يف ليثم اه قبسي مل

 ىلا ريهاجللا قفدت ىدا ثيح .ةيفاقثلا
 نا ةجردل ةمحدزم تناك ةعاقلا نا

 اذه تاطاشن اوعبات دق نيديدعلا

 ىلع ولج وا افوفو اما عوبسألا

 مل ادحا نال دعاقملا ةيافك مدعل ضرالا

 ناك دقلو .ريفغلا لابيقالا. اذه عقوتي

 ىلع باجأو ابيط ارثا كرت ًاعئار اعوبسا

 ىأرلا تاراسفتساو ةلئسا نم ديدعلا

 فقاوملا نم ديدعلا حيضوت حاتأو ماعلا

 ةيب رعلا

 لانه يبرعلا انما

 ؟ هلا اني ميدقت كاوا 1 2

 قاءاقل ' تروا ناب

 بدالا لوح رودت نيركفملاو ءابدالا

 مدع ةلكشم ينتفداص دقو يب رعلا

 ةغللا ىلا ةمجرتم ةيبدا لامعا يأ دوجو
 نيواوح- نقعي :ءانفيلا, ةنيئابالا
 باهولا دبع ريبكلا يقارعلا رسعاشلا

 الو ىتأي يذلا» هناويد الثم ابنم يتايبلا

 جوباجعا اودباو هب او رهبنا يذلا «ىتأي

 تمه دقو . ىنفلا هاوتسمب كيدْيشلا

 تمجرتو انئابدا نم ديدعلا فيرعتب
 ظوفحم بيحنل ةريصقلا صصقلا ضعب

 تشقان امك .سيردا فسويو

 ةمجرتلا ةيلمع عقاولا ينو . لامعا ضعب
 ةيلمع اهريتعاو ادوهجو اتقو بلطتت

 نومضمو حور ليصوتل ةديدج عادبا
 لالخالا نود ةديدخلا ةغللا ىلا لمعلا
 تولسأو ةيؤرب - ناكفالا ردقب -
 اذه ىقالي نا اوجراو . ىلصالا بتاكلا
 .مامتهالا نم ربكأ اردق عوضوملا

 ةبطاخم ىنعت ةينابسالا ةغللا : ةمحرتلاف

 عبط ايئابسا لح ةزالطإ اهرسأب ةزاق
 : (لاحلا
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 ىلع ةيبرعلا انتراضحب ةينيثاللا اكريما

 دادتما ىه ةينيتاللا اكرتما نا رابتعا
  ؟ ايئابسأل ىمالسالا حب حتفلل

 اذه لوح ةسارد دادعا ددصب انا

 يتقو يل حيتي نااوجرا عوضوملا
 نا ىلا انه ريشا نا يىفاكيو .اهمامتا

 ىتلا بيداالا (:ةماخب ىش ةغللا»

 ل . ىعادبالا هلمع يم ( لكشي»

 ىف ةعبشم لازت ال  ةينابسالا  ةهغللا

 لتضصالا تاذ تاملكلاب اهتادرفم
 يه ةغللاف ىرخا ةيحان نمو .يبرعلا

 ىهو .راكفالا لقنو لاضتالا ةليسو

 . ليج ىلا ليج نم لقتني مكارتم ثارت
 ال ثارتلا اذه ناف بدآلا لاجم ينو
 اناو:ةيوسلا تادرفمك ظقف لسقتني
 تغلب |مههمو .ةينف تاداعو بيكارتك
 كلذ نا الا كينكتلا ىف روطتلا ةجرد
 ةيلمعب قاصتلالا ديدش لظي ثوروملا
 هتلاصا ىلع ديفأتك عادبالا

 .هتيصوصخو
 ةطاسبب نكمي هناف كلذ ىلع ءائبو

 يف ةيمالسالا ةراضحلا راثآ فاشتكا
 ىتلا ةرتفلا يف ينيتاللا يكريمالا بدالا
 ثيح ةرشابم ةيفارغجلا حوتفلا تيقعا

 فلتخي ال يذلا يكيسالكلا بدذالا داس

 نرقلا لالخ ينابسالا بدالا نع اريقك

 تاعمتجم روطت عمو .رشع سماخلا
 ىرخا لماوع تلععتك ةينيتاللا اكريما

 ةيعاولا ةءارقلا نا الا اهدا ىف ةديدع

 ةيرارمتسا دا نا اف كمي بدالا الم

 تارثؤم نم هيف اب ميدقلا ثوروملا
 . ةحضاو ةيب رع
 قطار ساسحا نع اذامو 8#

 اكريما يفو ضاخ هجوب يروداوكالا
 اياضقلل ةبسنلاب ماع هجوب ةيبونحلا
 ةيرعلا

 فطاعت كانه ماع هجوب

 عباتي ماعلا يأرلاو .ةيبرعلا اياضقلا
 نكلو . مامتهاب طسوالا قرشلا ثادحا

 نا بجي يذلا دهجلا نم ديزملا كانه
 اكريما يف ةيبرعلا لودلا هلذبت
 نم ردعي ماع يأر ءانب نا , ةييالابلا

 هيلع ةلففاحلا نإ آلا .دوهجلا بعصا

 ةقشم رثكالا دهحلا وه

 كانه نا رابتعالا ُّق لخؤي لا بجي

 ناهتسي ال ةداضملا ةياعدلا نم امجح
 ىفاقثلا ثوروملا نا ىلا ةفاضالاب .هب
 دعب ءاج ةراقلا ىلا نايسالا هلقن ىذلا
 ناسسالا نو ةلئنيوط بورح ةرتف
 نم ديدعلا لمح دقف يلاتلابو برعلاو

 برعلاو مالسالا نع ةئطاخلا ميهافملا

 دهج دوجو ةرورض بلطتي ام وهو
 ةقسنم ةيمالغا ةظخو فئكم

 لازي ال ضعبلا نا فسؤملا نمو

 ةيب رعلا حلاصملا نع عاشللا نا رف

 اذه ىف ةددحملا مصاوعلا ضغب هيفكت

 ةطفتي : ايتيف رسل وأ :بئاقألا
 هيلع قلطن نا نمكي ام ىلا مويلا , ملاعلا

 نم نوكتي يذلا ( يلودلا اعلا ِى أرلا»

 5 اثم لمأتن نأ ٍيفكيو «تافاسملا

 قوقح» لشم ةلاحم ُْق بالذ ريثا

 . .اهريغو (ايميمان ةلكشم» وا «ناسنالا

 بهذن نا بجي .ءانيلإ يتأي نل ملاعلا نا
 ديئاسا مدقنو انففاوم هل حصضونو هيلا

 ال ءزج ةيئيتاللا اكريماو .انقوقح

 . ملاعلا كلذ نم هب ناهتسي

 6 ةيبرعلا تايلاحلا طاشن نع اذامو ا#

 ْ ؟ روداوكالا

 لود يف ةيبرعلا تايلاخلا نا مغر -

 تايلاخلا ركا نم دعت ةينيتاللا اكريما

 ةمدخ ىف انهطاشن نا الا .ادادغت
 اذه عم بسانتي ال ةيبرعلا اياضقلا
 هيلع بلغت طاشن هئا وا .دادعتلا

 تاظاشن نيسكعب قيبشتلا مدعو ةيدرفلا

 ةيبرعلا تايلاحلاف .ىرخا تايلاج

 ثلاشلا ليحلا لثمعت ايلاح ةدوجوملا

 ملاعلا ىلا لئاوالا نيرجاهملا نم عبارلاو
 دقو ةراحتلاب نولمعي مهبلغاو .ديدحلا

 ةيسايس زكارم مهغم نوديدعلا لتحا

 اوأدبو .ةقومرم ةيفاقثو ةيداصتفاو

 تنهوو ةديدجلا مهتاعمتجم يف نوبوذي

 ل عقاولا يفو .مالا نطولاب ميتالص
 .طقف مهبناج نم اريصقت كلذ نكي

 لاصت | نييارش دمي مل نطولا نا ثيح

 ةغللا ميلعتل ةسردم دجوت (لقف .مه

 تايدتنملاو طباورلا نا امك .ةيبرعلا
 نورجاهملا اهأشنا ىتلا فحضلاو

 .نمزلا رورمب تنهو دق لوالا
 اكريما 5 ةيبرعلا تايلاخلا نأ

 عضو نم دبال ؛ةيبرعلا لونلا
 تايلاحلا هذه طبر ةداعال ةيحيتارتسا

 نم ديدعلا كانهو مالا نطولاب

 تاوطخ نورظتني نيذلا نيسمحتملا

 ا! .ددصلا اذه 58 ةمساحو ةلاعف

 نم لغتسم ريغ ديصرو ميظع بسكم
 دواو . ةيب رعلا حلاصملا نع عافدلا لجا

 ائيعس دق روداوكالا يف اننا ريشا نا

 / ةيبرعلا ةفاقثلا ةنحل ءاشنال

 ةنييمع ىلإ ترهظ دقو ةيروداوكالا

 يبرعلا يدانلا ءاشنا ًايلاح بو دوجولا

 ةيب رع لايلب لافتحالا ىلع انفرشا دقو
 الو ةيبرعلا رسالا عيمجت يف تحجن
 برعلا ءائيا رعاشم روصا نا عيظتسا
 ىقيسوملا ىلا نوعمتسي مهو كانه
 درغزتو ةيبرعلاب نوثدحتيو ةيبرعلا
 رفطت عومدلا تناك .ةيبرعلاب مهؤاسن
 ةيبرعلا لودلا بجاو نا . مهنويع نم

 اكريما يف ةيبرعلا ةيلاجلاب لاصتالا يف
 هدعب نع رظنلا ضغبو ةينيتاللا
 .اضيا نناسنا بجاو وه ىسايسلا

 افشل تااقتلا

 ةيفاقثلا تاقالعلا لبقتسمل ملحم اذاهب »
 لودو ةيبرعلا لودلا نيب ةيراضحلاو
 ؟ ةينيتالللا اكريما

 قيلحت وا ليحتسمل دايترا وه ملحلا

 يهنيف بوغرم ريغ عفاو نع اديعب
 تاقالعلا لبقتسم نع ثدحتن امدنعو

 ةقطنمو ةيبرعلا ةقطنلملا نيب ةيفاقثلا

 نا .نيفرطلا حلاصم مدخن ةرورض

 ديطوت رسجو ةريشك يقالسلا هسحوأ

 روسحلا رثكا وه ةيفاقثلا تاقالعلا

 قيتتلاو براقتلا قيقحتل اناض

 ةلدابتملا ةمجرتلا لثم ةلأسم نا ئزأو
 اله ِق ةريبك ةيممثأ لثمع ةيبذالا لامعالل

 تارايزلا لدايبت كلذك :ةدفهلا

 َّق رارمتسالاو بابشلا تاركسعمو

 . يلودلا ىوتسملا ىلع فقاوملا قيسنت
 ماعلا كلذ نا يثيدح ةيادب يف تلق اكو

 ظب رت نحنف ضعبلا نظي امك اديعب سيل

 .لمالاو مها ةدحو مهيب و ائئيِب

 لصف حاتتفا دعب ..ريخا لاؤس ا#
 500 ةينابسالا ةغللا مسق يف يسارد

 .ةينيثاللا اكرتما بذا :سيردتل ةرهاقلا

 لبقتسم ىلع اذه ريثأتل ءاروضت# ىنغ ام

 ؟ نيبدالا نيب ةقالعلا

 ةرهاقلا ةعماج ءيعا نا ذيرا الواد
 حيتتس اهنال ةيكذلا ةردابملا هذه ىلع
 ةديدج رداصم ةينابسالا ةغللا ىسرادل

 . هللا هذه بدا 8 ةيرثو

 اماه لامع كلذ نا كشالو

 قلعتي ايف ةضاخو ةديدع تاساردل

 ةرهاقلا ةعماج ْنأ روصتاو .ةمحرتلاب

 يف ةميظع ةمدخ مدقتس ةردابملا هذه

 ةينيتاللا ةيكريمالا دع ةيب رعلا تاقالعلا

 . ةيفاقثلا تاقالعلا اهراثا ىف زواحتت
 بيدالا عم راوحلا اذه لالخ نم

 سملن قوزرم موصعم ىسامولبدلا
 اهيلوي نا بجي ىتلا ةيمهالا ىدم
 مغر . ىلا ةراقلا هذه يبرعلا م العالا

 مها ىدحا لثمن .ينارغجلا اك

 كلذو .ملاعلا ف ةيويحلا قطانملا

 ةقطنملا هذه بوعش فطاعتب ظافتحالل

 نم ناك ابرو .ةيب رعلا اناياضق عم

 ملح ليوحتب عارسالا ناكمي ةيمهالا

 لجا نم ةقيقح ىلا ةيب رعلا ءابنالا ةلاكو
 ةلداعلا اناياضق نيب ام رسخلا دمن نا

 .ةديعبلا ضرالا هذهو

 ةيلاخ ةحاسلا كلت كرتن ال ىتحو

 يبرعلا ناسنالا ةروص هيوشت مهمبي نمل

 51/ - ١ة41/ راذآ 78 ٠١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اذعاق ظعب ا

 يدك لذم لك

 لارا سو لن لف ها
 يا .رما : يركسعلا لاله وبا لاق

 لفلا لصاو .مزهو بلغ يا .لفو رثك
 ف هدومحم مهدتنع ددعلا ةرثكو .نرسكلا

 تدنج وبا رعاشلا لاقو .ةمومذم هتلقو

 2 1 ٍفلأ فلأ دازن ولف

 لا تسب

 يقي زق طع
 هل سيلو .نيرمعملا نم سوا ناكو

 جرزخلا هيخال ناكو .كلام الإ دلو
 ؛ مشجو .فوعو ءورمع :ةسمخ

 : اولاق

 .تنوملا - ربع 1

 لثم كرت كلاه كلبي مل هنا ةثأأ " ؛لاق

 ؛ددع اذ ج عوبوتكما ناك ناو ٠ كلا

 ا : رانلاو .ةميذجلا يس قدا
 ( الاس 3 زل + دلت كلام لعجي نا 8 2

 .دلصلا الو دلجتلا ٠ : توم ىلا لطو

 م نمو .رقفلا نم ريخ ربقلا نا ملعاو
 براش رشو ء.امئاق طعي مل

 ع نيد -_

 هم رهو: ٠ .عوضلا رقفلا رشو

 .فتشملا

 رقت عااسالا ؛ هاجم د 7

 9 اهطوطخو ةيزكرماللا |
 بزح ءاشنا ءاجو ١4١. |[ الل
 .هاجتالا اذهل اززعم فالتئالاو ةيرحلا

 يلاطيالا وزغلا نا كلذ دعب مهملاو
 ف ةيناثعلا تاوقلا لشفو ٠ سلبارطل
 صعب تاحيملتو .ةيناقللا برحلا

 ضعب يف عماطمب ةيبوروالا لودلا
 ىدل افوخم تدلو .ةيبرغلا .دالبلا

 اؤيستو:«ميهويشجو متاتالك ىلع بنزعلا
 ؛ةيزكرملل ثراوكلاو فعضلا
 عستاو ةيزكرمالل ةوعدلا تدكأتو
 . اهقاطن

 ةيزكرسماللا بزح ءاشنا ناكو

 رخاوا) ةرهاقلا يف يناثعلا ةيرادالا
 نينطاوملا نم ةعومجم لبق نم (5
 اذه يف ىنلع ميظنت لوا . نييروسلا
 يف ينيإثع بزحملا نا عمو . .ةاضختالا
 ةيد رع هتيوضعو هتايه نا الإ هجمانرب

 نب رعلا طخلا نع ربعي هنا امك . (ةيروس)
 عمف . ةرتفلا هذه يف حالصالل ماعلا
 ةيركفلا لوصالا ىف ءاضعالا فالتخا
 ىلع نوقفتي مهنا الا ؛ةيسايسلا لويملاو
 عتمتي ىتلا ةيزكرماللا ةرادالا ةرورض
 دل ف ةلماك مهقوقحب برعلا اهيف

 . ةيناثعلا

 ىنعم هنايب يف بزحلا حضوا دقو
 دالبلل ابترورضو اهايازمو ةيزكرماللا
 ةمالا دوجو نا ءادتبا نيبف .ةينامثعلا

 تن يل ل 0

 ةيحالصالا ةرصعلا ةيعمج
 نييداحتاا 8 هيب

 (5) يبرعلا ينزل يعولا رون

 مج د 3 20

 لكش لعل فقوتي 2 فال و ' يفتت |
 بعشلا ةكراشم تناك الكف ةموكحلا
 ماودل نمضا كلذ ناك رثكا ةموكحلل

 . هيرو هدوجو
 ىلا تدا ةيزكرملا نا نايبلا ركذو

 وا نارمعلا ةلقو فراعملا طاطحنا
 اهنا امك .يقرتلا لئاسو مادعناو .هبايغ
 قتأيو ريامألا وحن ةكرحلا علم
 يرجب نأ . تال لثمب نايبلا

 ل لجو د .هلها ناسل ريغب
 دادعتساو -- لك ةنتاح يعاري
 .كلذل مزاللا لاملا يىطعي الو ءاهلها

 ميلعتلا لاجم ةسايسلا هذه قيعت اذبو
 . هئم دالبلا مرحنو

 ده جمانرب ليصافت انه انمه و
 صضعب ىلا ةراشالا يفكتو .تزحلا
 نا ىلع بزحلا جمانرب صن .طاقنلا
 ةدحو ىلعو .ةيباين ةيروتسد ةلودلا
 ساسا ىلع ةنطلسلا يفابتايالو
 لاو ةيالو لكلو . ةيزادالا ةيزكرماللا
 ضلجتو هنافويلا |(بنيعي ةاضق يضاقو
 ةرادالا نوؤش ؤش عيمج يف رظسي يمومع

 ةيالولا ةينازيم ريرقت نم ةيلحملا
 ةيساسلاو ةينرنكسعلا قوقيعلأَ

 دعب زكرملل يلاولا هعفريف ةيجراخلا
 تارارق عيمج نوكتو يارا ءادبا
 . ةذفان يمومعلا سلجملا

 ناتيمسر ناتغل ةبالو لك يف نوكتو
 ميمعت بجي ا( . ةيلحملا ةغللاو ةيكرتلا

 .اهلها ةغلب ةيالو لك يف ميلعتلا

 اماو . ملسلا نمز مهتيالو يف ةيركسعلا
 ىلا دونجا قوس كرتيف “برحلا نمز

 .ةيب رخلا ةراظن
 عيجشت يف هرثا بزخلا اذهل ناك

 .ةيبرعلا دالبلا يف ةيحالصالا ةكرحلا
 لوألا يبرعلا رمتؤملا يف هرود هل ناك اك
 .هدعبو ( سي راب 8

 دج ىل رسي دين رسم
 ةيحالصالا ةكرحلا ىف يف هرود هبلوو

 يف ٍيناثعلا شيخحلا ةميزه 3 (تؤرببب
 نا نم عيشا امو .ةيناقلبلا بربخلا

 نائبل ىلا الوطسا نولسريس نييسنرفلا
 .:ةفاشلا تاياالولا ىف الق دنلو
 ىلع .توريب ةيالو ةضاخيو
 ءاهجو نم ضعبلا ناو .اهلبقتسم
 رصم ىلا دالبلا مض هيلع حرتقا توريب
 اودبا نيرخا ناو ةيناطيرنلا ةياخلا تحن
 . يسرفلا لالتحاالاب ةبغرلا

 .ةعزنلا يناثع مالس ميلس ناك
 هتئيع يذلا) كب مهدا يلاولاب لصتاف
 ةروطخ هل حضواو (اشاب لماك ةرازو
 .ةهيلاصفنا تاهاجن ا نم هيف ب عضولا

 ول - يقع ةحاعمل ليبسلا نا تي
 لب .توريب يف عساولا حالصاالاب مايقلا
 لا قربا 00 .تايالولا لك ىفو
 هيلع حرتقاو لاخلا حضواو اشاب لماك
 ةحئال دادعال هتسائرب ةئيه لكشو نأ

 . تاحالصاالاب

 اسلجت لكشي نا ررق يلاولا نا ريغ
 تاحارتقا ةمئاق دعيل تتضاسكوب

 .تقو برقا يف اهمدقيو حالصالاب
 يذلا مالس ميلسل قري مل اذه نكلو
 هقولرب ,لهالا لثمت ةئيه نيوكت ذبح
 اوقفتا اريخاو يلاولا عناوي ملف . ةحئاال
 نوكت (ةيحالصا ةينطو ةئيه) ةماقا ىلع
 تاقشا نم اوبلطو .مومعلل ةلغم

 ءاسؤرلاو ةيلحملا سلاجملا) ةيلحملا
 نيفحصلاو فئاوطلا عيمجل نب 'ييحو رلا
 ةيعمجلل اهنم تاون رايتخال عامتجالا

 .(ةيحالصالا
 ةيعمجلا رايتخا من تورت يفو

 رخاوا يف اوضع 85 نم ةيحالصالا
 دقو .1417 ريمسيد / لوالا نوناك
 ااا ناثلا نوناك 1 ُِق تعمتحجا

 دادعال ًاوضع 50 نم ةنحل باختناو تورس ةةلوث حالبمالا عوزلا تورتقو
 .مزاللا حالصالاب ةحئال
 ةنحللا

 ةنحل فلأ هرودب يلاولا نا ودبيو
 نم اهئاضعا ضعبو . هتسائرب ةصاخ

 ةحئال تعضوو .ةيحالصالا ةيعمجا
 سلجملا ىلع يلاولا اهضرع حالصالاب

 تبيختناو



 >ىغ

 تهجاو ابنكلو . يمومعلا

 .اهداوم ضعب ىلع

 ةحئاللا صوصن
 ةيب رعلا ربتعت نا ىلع ةحئاللا تصن

 لخاد تالماعملا عيمج يف ةيمسرلا ةغللا

 ةيكرتلاك  ةيمسر ةغل ريتعت ناو .ةيالولا

 كتَضن انك .نايعالاو باونلا سلجم يف

 ىلا ةيركسعلا ةمدخلا نضيف ىلع

 . ةيالولا يف ملسلا مايا ىضقت نيتنس
 ناعا ١91 ليربا / ناسين 8 يفو

 :مو ةيحالصالا ةيعمجلا لح ىلاولا
 . يحالصالا يدانلا لافقاو اهتاعامتجا

 ١ يف ةيعمجلا جاجتحا كادلذ كنتو

 عم بارضآلا عوقوو ليربا :/ ناسين
 . تاجاحتحالا

 باطقا ضعب صضعب ررش ة ةرتفلا هذه ِق

 ما ف فاالتئالاو ةيرسحلا بزح

 لح بيقنلا بلاط ديسلا مهسأر ىلعو
 ىلع . ةيحالصا ةيعمج يمض نو بزخلا

 بزرحبي طبترتو .توريب ةيعمج رارغ
 . ريصم ّق ةيرادالا ةيزكرماللا

 ةيحالصاالا ةرصبلا ةيعمح تلكش

 .؟1١91١ رياريف / طابش حا

 ةرصبلا نم طايضلا رثكا اهيلا مضن

 ةيرحلا تازح ع ءاضعا ىلا د

 ةرصبلا عقوم نا ودبيو .فالتئالاو
 يفاهعسوتو .ايراجت ازكرم اببوتكو
 ةنميهو يجراخلا قوسلل رومتلا ةعارز
 ةكرحلل ةمئالم اهلعج اهيف ةينغ رسا
 . ةيحالصالا

 تبسيل) ةيناثعلا ةلودلا نا ىلع اهتحئال
 ةاواسملل ديكأت اذه يبو (ةيروطاربماب
 هجتتو .نييداحتالا هاجتال ضفرو
 لغلغتلا هححو ِق فوقولا ىلا ةحئاللا

 ىطعت ال كاز ىلع صئت ىهف : ىبنجالا

 وعدتو .«اندالب يف بناجالل تازايتما
 ةيدحالا نيقاسدلا نما اهنا: ىلا
 ةروص ةيأب اهيف يبنجالا ذوفنلا عنمو
 , «تناك

 ال ةهجو ةحئاللا هذه ذختتو

 توريب ةحئال نم ىوقا ةيزكرم
 سلجملا ىطعت اهنا ذإ .,ةيحالضالا
 ذاختا يف ةعساو تايحالص ىمومعلا

 .ةيالولا ىلع دوغي |ميف تارارقلا
 مادختسا) ىلع ةهحئاللا صنت

 يف ةيبرعلا ةغللاب نيفراعلا طابضلا
 ةيبرعلا نوكت نا ىلع دكؤتو .مهدالب
 لخاد رئاودلا عيمج ٍِق ةيمسرلا ةغللا

 مولعلا عيمج سردت ناو .ةيالولا

 .ةيب رعلاب ةيالولا سرادم يب نونفلاو
 صنتو .ةيكرتلا ةغللاب ءانتعالا عم

 يفعت ذإ .ةعارزلا عيجشت ىلع ةحئاللا

 تاضارتعا ت

 . ةئنس نيرشع ةيركسعلا

 هاجتا ةحئاللا هذه يف ظحاليو

 يف عسوبتو + جنضاو يفالسا ينزع
 تازايتمالاو ذوفنلل ضفرو ةيزكرماللا

 لغلغتلا نم فوختلا ةجيتن) ةيبنجالا
 . (دالبلا يف يناطيرللا ذوفنلل داحلا

 ةيرس ةيعمح تزرب ةرتفلا هذه ف

 تردصا دقو .ةيروثلا ةيعمجلا ىعدت
 ةلالسو ناطحق يفب بطاخت ةرمشد

 ىهو .ةوقب نييداحنالا ةسايسب ةددنم

 ىلا أدبتو ؟ ماين متنأأ 5 برعلا كيِشاَتَت

 ناو يبنجاالا ىلا تنعي مهدالب نا

 ارتلكنا ىلا تلا (مهتاريخ) مهقفارم

 دودخيو توعسي مهناو ٠ .ايناملاو اسنرفو

 مهكرتيو ميباعتا ة ةرمث برغلا بصتغيل
 نييداحت الا سسيبسسمب اعوج لور وضتي

 .ةملظلا

 ىتم ىلا ) .برعلاب ةرشنلا خرصت مث

 نم ديب ةبوعلا مترص مكنا نوهقفت ال
 بلسو نرعلا لتق الا هل نيد ال

 نولوقيو . مكدالب دالبلا !. .مهاوما

 .ةمالل اهيف مكحلا نا

 ةراثا نم ريدحتلا يف روشنملا عسؤوتب

 داحنالا ىلع دكؤيو 6 دب

 اذه نإ مدنط از ًايظع اطخ نوتطخي

 .(ةيمالسا ةمشاغلا ةملاظلا ةموكحلا

 رفعت نايج لولا روسفتملا ادعت لسال
 نوكي دقو . مالسالل ءادعا نييداحتنالا

 مث . برغلا لالقتسال هحيرص ةوعد لوا

 قلق نم ديرتل ةيلاعلا .بردحلا كنفاج
 مث .ريصملا ىلع فواخملا ريثتلو برعلا
 ةيرسلا تايقمحلا تالاصتا تناك

 .كرحتلل نيسح فيرشلل اهتوعدو
 . ةيب رع هتوعد تءاج كلذبو

 ةسانيت نيسح» فيو رثلا هلت

 مجابمو كي رثتملا ةضايسو نييداحتنالا

 برعلا اوصخ نيذلا» نييداحتن الا

 ناك اذكهو . ./(داهطضالاب مهتغلو

 ركفلل ةطيسب ةيادب لثمي روشنملا اذه
 كيرقلا ردنضا ذقو. :نموقلا يربعلا
 يف ترشن ةرشعلا زواجتت ىرخا ريشانم
 مايق مهاس نئلو .(ةلبقلا) ةديرج
 ةيب رعلا ةكرحلا هاجنتا يف ىلوالا برحلا
 .ةيب رعلا دالبلا لالقتساب ةادانملا ىلا

 نب ةيب رعلا راطقالا هنزحتب تهتنا اهناف

 يف ةيبرغلا ةجوملا عسوتو ةيبرغلا لودلا
 يف ةينويهصلا عامطا قيقحتو .ركفلا
 ةيملاعلا برحلا تناك دقل . .نيطسلف

 .ةيب رعلا ةيموقلا ةأشن يف ياي ىلوالا
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 ةيبي رغما ةغللا رارعأ
 ا شم 1 الارنعلا

 جانستسإلا]| | فوشمإإ

 ؟ ةادا لك بولسا امو ؟ وحنلا حالطصا ُق ع ءانثتساللا ىنعي نعي ادام

 ىلع اهضعب يوطت : ىنعمب .كديب ىتلا ةفيحضلا (ىنثت» تنا : ةغللا يف

 . ضعب
 يف ؟ءانثتس اكسال فرغتف . هنم اهتينثتسا نوكت ١ | ىنث» ن نود هقرو تيشبا اذاف

 ا بناس 6 «حرطلا١ لثم .ةغللا

 : ةزمشا باب يف انمد ام « الا فرحلاب ءانثتسالا بولسا كل لزتخن -

 : تاالاح ثالث قالا فرحخلاب ىنثتسملا قايد

 5507 امات مالكلا نوكي نعم ناقد ابوجو .ءانثتسالا ىلع ابوصنم ١

 .ًايقنع سيل
 ةحفص الا ةفيحصلا تيوط : لثم

 ءايقطسلا فرح .الا : بارعالا ىف لوقت
 1 . ل7 فرحا لماعب ٠ عايعسالا

 بارعا يف كلف .ىفنلا ةغيص ٍف : يا ايس امات مالكلا ءاج اذإ - ١

 : ناهجو | يا

 )١(. مقر ةلاحلاك .. ءانعسألا لع ايوصتم * هنارعا أ

 حو رطملا نم ٠ ىنثتسم١ .حورطملا لثمب . لك نم ضعب «لدب» هبارعا

 ديب ينط هنيررادلا ةكرس اهي دخان هئم

 .ادحاو "الآ «نووعدملا رخات اه : :لاقملا

 لع . بوصنم ىنثتسم ١ ةحفصا 5

 ىلع بوصنم ىثئتسم ًادحاو .
 «(نووعدملا» هنم لدبملا ةكرح ليلا . لك نم ضعب لدب .دحااو : 0

 عفرلا : انه .يهو
 ش .واولاب عوفرم ل هديل

 ةيوضتم ؛«|دحاو) بارعاق . ادحاو 1 ةزيروتإللا نم تبآو انع * تلق ولف -

 . ءايلاب ةرورحملا « نيوعدملاو نم كدب ,رسكلاب «دحاور تارعاو .:ءاتقسالا ىلع

 “'  يف ن ةمم ىتثتسملا تابثا (؟ وا) نيتلاحلا يف ظحالت الكلام  الصحيفة 

 نوعدملا .

 نوكيف .ةثلاثلا ةلاحلا هذه يف اما
 .ًافوذخم (هنم ىثتسملاو

 . ىفنلا يف : .هنم غرفم مالكلاف

 دعاك تابثالا ق سشيلو

 ءاج ام : هئم ىتثتسملا فذح لبق لصاللاف - دحاو الا ءاج ام : لوقت

 غيرفت 5 ىا ءهئم ىئثتسملا فذدحبو (" ةلاحلا) دحاو  ادذحاو 3 نووعدملا

 ا] -ةاغلم اهنا ىلع هألا» ءاتفتسالا ةادا ىلا رظنت / دحاو الا ءاج ام  هنم مالكلا
 . ةدؤجؤم ريغ

 لاخلا يف انه  ىهف .ةلمحلا بسح ىلع  دحاو  «ىنشتسملا» برعت مث

 : الا ءاغلاب  عوفرم / لعاف#

 . .هب لوغفملا عفوم ؛!دحاو) تذخا .اكبعاو الا تيل الفا تلقا نلف

 «انالا» ءاغلاو . . ءانثتسالا ىلع . .اباصتنا ؛انالا» بكرت ءسفن لك . .اذكهو

 بسح ىلع اارعا ذخأتف ؛الا» ءاغلا لثمب ءاتحتساالا بلطظ نم سفنلا ررجب

 . ةايحلا ةكرح ىف اهلعف

 : ريعاتشلا لوي
 اهتبغر اذإ ةبغار ىسفنلاو

 علب درت اذإو

 ب دس صو و
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 يتلا نيينارئالا يلا ىرخالا اهدوعو لك لثم
 ةذابقلا دعو مايا لبقارم ,ًامامت سيكعلا ىلإ تبلقنا
 ماعبإب :ندحم وب رخآ راذآ "5 نووكي نآب دب ةيداردالا

 : .مسحلا

 تكقفخأ نييناريالا ىلإ ىرخألا اهدوعأو لك لثمو

 ؛ةيراع تريهظو ؛اسهدوار يذلا ملحلا قيقحتايف
 عدس مود رانا ١" نوكي نا لدد و .ملاعنلا مامأ رجا

 هانارا باطن هسفتشبو . .ةنرضحم عيبرلا لصف

 ولا نع ه رخآ ًادعوم 1 لك يشل امك. ك .نوناؤيالا

 »اوال هاجت عيب مال زر رعود لجو ريوبلا '
 "هذه لك اذامل» لاؤلشسلا ردح .هلك اكلذ,ماما

 لبق ناريا ةداق هيف فرعي يذلا.تقولا ىفءامدلا هذه لك اذاملوأ:مويلا ىتح برحلا/ةيإدب ذنمو دوعولا,
 ةهبوعشا ماما ةحجاربحلا ديدش فقوم يف مهشقنا " نوعضي اذامل مث *ةمهمالحأ' ذيفنت ةلاجتسا مهريغ
 دعي مل يذلا ناريا بف ةمكاحلا ةئفلا لقع هنا ؟ كلذ ناع مهردجيو مهربجا ايدل اذا نمو ..مهزجع ةرم لك, دكاتب اقدنع
 'كلذب الو .اهعدتبي ئتلا هنغدييب ملاتعلا ءيجافي

 ..ضرالا ىلع هقّبطي ام عقاوو هقاردق

 .موجه لك ربعو .قارعللا دض ترحلا ةبادي ذئمف
 ,هوجهلا اذهإىلع تايفستلا ةثناريالا ةدايقلا قلظت
 ىرخا ةراتو ,ميسحلا موحه هيمست ةرمف .كاذ وإ

 ناؤ .مسحلا ,ةنس نوكتسااذك ةلنس نا يعاقت,
 تققحت دق كاذ وا هوجهلا اذه فادها ىلا لوضؤلا
 ' تايمستلا كلت لكلا ةضقانم جئاتنلا يأت نيح يف

 7 دوحلا هذه ورم عضسلا تاوتضسلا ىدم,ىبعف

 اذك موجهلا كلذ يف كتلتحا نق ايهنا ناربيإ تنلعا

 اذكمه ترسأو . .ةيقارعلا يضازالا نم ًاعئرم ًارتموليك

 نينا اقوي ردك 8 يسئالاويا يت قلاب اوعي
 ةيقارعلا رئاسخلا يصحب ناا برحلا هذه تادرجم
 1-ان نأ دحول ,ةسيناريالا تانايبلا لالخ نم

 هتاوق ددع نإأو . .انقيرفا دودتح ىلا لصت قارنعلا

 | ! رثكا#نكي مل نا.ناردا نايكس يازوي
 انذخا ةينارالا ةذايقلا,نا لك ةعيسحف اذه سئل . ٠
 راهم مدت ديالو ةريثك تيمارفلا ايقاع لع

 نما هتاقدضاو ,ةلجلأ
 يف مهئارآد هنم نولطي .اهطخن

 .ةيبرفلا ةايحلا يئاوح فلتخم ,

 سكفت نا ةرورضلاب سلو
 .ةلجملا ةسايس مقؤارأ

 عم اهتقبقح تفشكنا | ام ناو اهنكل .اههنا وأ ل

 اهلين دبوظ تمعز اذقف . ,ثادنحالا روطت+

 ىفا ديعتو :سدذقلا ررحشس اهتلنا ةطلشلا

 درهما حضتفا معزلا اذه نكل :مهرادد نيينبطسلفلا

 يحيلستلا نواعتلا مجح فشكنا امدنع«؛رزم لكشب

 تاقالعلا ةجحو ٠ .ينويهصلا ,نايكلاو ناريا نيب

 اذه ةقيقح, نع ةواسنغ وجا لازا انمم 2

 ْ هتاراعشب اهفلغي نا لواخت.ائتلا ةتاقالعو . . ماظنلا

 : : 3 ..هلك ملاعلا اهفرع يتلاو ةدوهعملا

 ىلع ماظفلا اذه يق دفقف .هبلك كلذ مغرو .قحلي

 ؛,مجسنت ال لب :مءالتفالا دياييرض «فورعملا هجهن

 ؛.بزكا» وز سون ةواهناو الغف ققحتتي انه عم

 ..نورخآلا كقدصُي ىتح . .:بذكا

 : .فالطي تاب اانجا نا لاق نم نكلو ..

 ةيناربالا ةدادقلا«نالغنا :كلذ ىلع :خراص الامم
 ه - ءالبركب ةامسملا ةربخالا اهتاموحه لشف دعب

 قيقكت دعي تفقوت ةيركستلا اهتاّقدمع نا

 رخآ موجهب- ب بذكلا يف ةفلايم - اهشفادق مث ٠ ؛اهيفادها

 فده كردب ناكو .هل دعتسا دق قارعلا ناك يروف

 .ةلمضحلا تتاكف .ةئاددلا كقصا يناربالا حيرصتلا

 نيدناؤيالا نم فالألا قاحم عفد اهتاقباس يبه امك

 ! ناسينالا ةمدقل .باسح يانود توملا ىلا“

 هبلإ صْلُخِي نا نكمن: يذلا شروادلا, ناق .هسلعو
 الأ اةيناربالا اة دابقلا ازاي وه" برحلا 2 ظ

 يهف :ءاهبوعش ةحلضم, الو ,ينازبالا درفلا اهينعب

 نود :توملا ةنحطم ىلإ فولالا تيارشعنا ةره,لك جزتا

 / بآكلا ىلا اكلت هزه ةلاحلاو اهسفن دجتفا احاجن يا

 ميت دلاو .ادوهش امج الاب نيت حت ةقئاهيبو ركع

 1 .اهمئازهو اهلشف قئاقح ىلع
 00 "قي انف رفتييمي لأ قكعي تل ىا#» ىرت

 قارعلا قارتخاي ريبدكلا اهملح ىقديس لهو :؛ مهولا

 6 تاونبس دعب يعت نا اهيلعف .هوجرن ام كلذ ناك اذا؟

 . .:لابرغلا اهرون بججي ال سفشلا نا١ هذه برحلا

 ! امم لضفا اريصم ذجي ال هلواحت موجه لك ناو

 مهنا نوفرعي الاجر قارعلا دودج ىلع نأل .هقدسا

 , ناب ءاديج نوفرعيو ؛مهتماركو:مهفرش نعبنوعفاذي
 'ء ةئيلع امف ,ىشلا عرز و. نذب يذلا يه ..مهماما يذلا

 1 يذلا 2 وهو . .هدايصح د دصحخم نأ الا



 ملكحت هم دعلا

 . مسحلا ماع زورون اومس مه

 354 مزعلل اماع هدايعاو عيب رلا نم اولعج نييقارعلا نا ربغ

 . دومصللو مزحللو

 .اف دودحال ةعساش ةفاسم نيتملكلا نبب ةمثو

 قئاششو علطلاو ملحلا ةفاسم نيدفارلا دالب َِى اهنا

 ....:كايعتلا
 ةلالطا عم .ءاوشاو ءاملاو بارتلا نع عافدلل ةفاسم

 يب نيلتاقم ةعضب اهقوف متلي ةيبار ىلع ةيعيبر ةمسن
 . هينطاوم تاالوطس هاْز قدنخ

 .قحلا ىلع نودتعي نيذلا دالب يف .كانه .ابغناو
 .نالذخلاب ةنوجعم ةيهاركلاو دقحلاو مدلل ةفاسم

 نيدفارلا يبراحم نم لايجا مزعلاو مسحلا نيبو
 نولفتحي .عيبرلا لولح عم .نيذلا ءالؤه .ذاذفالا
 . ءاضفلا َّق نصغلا دوعصمب و .ابنصغ 5 ةدرولا ومثب

 ىلع طغضت يىهو عباصالا وهزم ءلتمي دا ءاضفلابو

 1 . دانزلا

 مئاسن تارفلاو هلجد ىلع لب .نيدفارلا عمار عمو

 دوغوصي مهو داجتالا نويع نم ةيتا يبرعلا حرفلا
 . يبرعلا مزعلا ماع يف .ةديدحلا برعلا ةمحلم
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