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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رشانلا
 ]دز عمان لع ]جد ظسطاز قازورو تأ 12608ءاعانك تق علت

 النك ]]' نا ذلل

 رففج وبا ليبت :ريرحتلا ريدم
 | ز: تعمر لع إم ءكلهعألور: اطاخظالا, ذظ01ل لخ خ37 41

 ريرحتلا ةرسأ نم
 هذه ةيغاطلا' يه .ةينيطسلفلا ةحاسلا راسخأ

 ةدماثلا ةرودلا داقعشا .رايخالا هذه روحمذ .خادالا

 نم اريردعلا ف يتيطسلفلاينظولاا سلجملل ةرذع
 ظ .شازجلا ف يراجلا زهشلا

 لئاصفلل ةكراشم مسوأب لؤافتلا و ؛ةرثك رابخألا

 ؛/نم برغلا سلبارط 3 يرجيام لك ناكياذإاو .ريبك

 نه دختت يدلا ةشينطسلفلا لئاصفلل تاعامتجا

 ١ كلذ ناف ؛ةريثكلا راد ا دوما اهل ارقم قشمد

 ؛نا كلذ .ريبكلا لؤافتلل ًاساسبا وا اردصم لكشبال
 هفقاوم ًانهتوف مدنصا لئاضفلا هذه نم اذدع

 هيتأي يلاملا,معدلا نا مغر .قشمد ماظنل ةيسايسلا
 ةمظحم نم قتقمد فقومو::فرغلا سئباوط نم
 نوديري اهماكحف :فورعم ةينيظسلفلا رسيرحتلا

 ةذه تكراش ءاوس .لصيحي نل اذهو .مهيبىديا

 ١ فرحك يضيدف- .كراشت مل سلجملا لامعا يف لئاصفلا

 .ادهح كلذ

 قشمد ترغ + لقنأ# لؤافتلا ردصم وهام:نذإ
 ملا ايبب ةطابسو داع نعا لاقد ام نا حأ ؟ اهفقوم

 ؟ ميحص ٠ .ديسأ ظفاحو ريرحتلا ةمظدم

 : ل .كلذ ىلا ريشد ال .عقاولا ضرا ىلع ةاؤن ام

 اذه نم ةطاسو نا دقتعن الو .اهفقوم» تريغأ قشمد
 فقاوم بفيسيت .ةرمثم ناوكتس ٠ :تدحو نأ ؛ع ونلا

 ١ ع قشمد ماكح :

 ىلا ةفايضا ”تامظدم عيبا نأ نآلا ىدح تباثلا

 !ةلفحل رخآ ق تاميظنتلا
 ةلوقملا يأر ىلع نيلئافتحلا عم لءافتشلف :كلذ عمو

 .«دودجن ريخلاب اولغعافت»

 دانا رابخالا ةزشك نا حالي الآ .نكلو
 صعن روصضحمد لاافتلا ف قارغألاو .سلحملا
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 ا 1 .دتحلتو ماقتّحت تاهشات قنا "تكا بما 1

 ] .«رثكا لكلا . نرقلا أ قنف تاننسمخ يف :برعيلا يينعونشلاَو

 'ةيموقلا نم فقؤملا 0 ةفاشإ تاتضاقيلا هذه رضي: ناك ام
 .*,ناكو نوينقملا اهانتشتب يتلا ةدحولا ةفضقؤ+ فيس ب

 #0 يذلا .ثعبلا ٍبْرَخ نولسد قءصن- اهتوركتي نودعوتششلا

 هنتقاط نيشيحت لك قيفدييا . ل ن0 .ةيكارت ريشالا نع + «كلا ذنب ذل وادم : د : ْ

 ًاراقست .لباقملا يف «نوعفزي اوثاكو سال ١ نيب ةاواسلملا مدصشت, 7“ يآتلآمو :رثكأ :لودْرم لع .للصحت نال ليهؤم ةرشكا:ةسقاط ةللمي" * *.*:

 رتشالا ةلودلا.ىلا' .ةجاحلا م م00 ل سلا, * "و"

 علا قي 30 ةّيكا 1 3 نورد: 1 2 علا ؛ناك +

 . 2 لآ ماما لمعلا, نان اهحتفت. "ايهنال," تولملا ىلع ةاشحلا“ «"*
 نتاؤ ,غيتفتت نا 'ةهلئاسظفو رشبنلا بهاوم لكل اهحامسو « ايلا
 6 لا . ع يفيدني الو؟ تاظجيل ءايملا؟ كلم ظفخت؛ ما ةجقشات 56 0 . 2

 ا ف اهرق وزي نه وكلا ناك“ ادم نس“ قع ْ فلا

 ,ةيعبجلا قف ًالابغشإ كلا" 3 قريبي نويعويشلا 34 .ايهفؤرطو : 3 , 5

 لو 7 فوم يأ فيدو «جفم نإ 4 يهل

 و3 0 ني أدير هوؤيتعاقب طيف يلوبش ثيل ةنيرعا ريتك

 ةيضوصخ ةاعارم ةرووض الا جولف!

 يوي شبل !نه يرش” برجس وع
 ' يك دبلا نا نابتعاي :ةيقيظلا ,ةركف خيسرتل انكيثو ا 0

 * * اموت 78 5 : 3 ' : تو آ مولا 3 كلمت انثا ا دن :الو ةيركفلا تاعوضومل 1 2

 أ هَف 6 ىلإ ارافتسا «اكفوشلا اناكتألا" يف "تادحكي,ناكا ملا انفرح < 8
 , , «ةييزرعلا ةيكارتسشالاف نوداتم«ن ويذتايلا ناك مكديبنع .ةيسك كرام كرا

 #1 | ةيقرغلا ةفالا: ةيصوصخ د

 3 0 وقدتا ىلا ليضو' لف ,نيتيتعبلا قاع, ؟كازيئايك . .مقؤأدع ظ 1 ”

 ه3 قترلل ل :هتياهت 0 نصي 3 '
 "0 نكران ..هتخاح, نبسح كلو :هتقاط بسح لك نلت". عل 83

 . ؟ردايعلا نيناوقلاو ةبكا



 'فالغلا عوضوم

 + .نييمسالا ةداقلاو ماكحلاب ءوام ملاعلا
 1 .نولدلف نيقفحلا ةداقلا نكلو

 ١١ ,نآلا هنأش اذهو :ىضاملا يف ناك اذكه
 , 5 وصعلا مدا ل ُل وكس اذكش 0

 ٠.١ .نولوزي نويمسالا ةداقلاو .داكحلا
 ا عد راثلا ةركاذ نم ههؤامسأ يىحمدل :

 / .اندش خيراتلا اذه ىلا نوفيضي ١ مهنأل
 « ,ميضعبل انيش خيراتلا ةركاذ نتظفح نإ

 73/٠ .خدراتلاب فافختسالا يف اونعمأ مهنألف

 ١ نانايخلاو مئارجل زم اويكتاف
 | .مايإلا هوثأ وحمت الام

 ١ ,نوققحلا ةلاقلا اما

 | .ةئيضم رئانم نولظبن
 ١ «نوئسلاو مادالا تمالقت امهم اهجهو وبخي ١

 ١ ةمهملا تافاضإلاب خيراتلا نوذغي مهنال
 ١ .هتركاذ يف اهنوعرزي يتلا

 | ءاؤم ُْس

 .حيراتلا محتقا يذلا نيسح مادص
 ةددعتم لخادم نم همحتقي لار امو

 ,سح مادقالا يف سيل ,ةردانلا ةعاجشلا : اهنم

 اهي مازتللاو ءىدابلل صالخلا يفامناو
 ..نيسخ ماد: ملقن م07 5 ب" ..يعاصملا تقلب امهمو .فورظلا تناكامبم
 2 5 2 م "70 17 .اهيرامالا وا .اهظفح درحمل سبل كارلا يبرعلا ثعببلا بزحل ماعلا نيمألا با: | حو | ءاسالا بعوتسي يذلا ريدلا ركفلا : اهسو

 ةديعبلا 3 فلا هفادها 3 اينطعلا اهل رف تبا | ٌْ 10 ةيرحنلا ةماقإل

 بنل مذاو ريبغت نود قفحتي ب نا نكمي 1 لامعلا ناو ريبفت | ْء ْ "طمعا وذل نيسح مادصركف
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 نيواستم نيفظوم ىلا لامغلا انلّوح اذامل
 ؛ تابجاولاو قوقحلا يف مهعم

 ةيركفلا سسالاو .تاقلطنملا يهامو |[
 ؟ رارقلا اذه اهنم قلطنا ىتلا ةيلمعلاو :ةيرظنلا
 نا ,عوضوملا اذه نع ةيسانم نم رثكا يف تملكت دقل
 ىف وا .بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا تاعامتجا يف ناك
 سلجم يف وا .ةروشلا ةدايق سلجم تاعامتجا
 .ءارزولا

 يشني مل هضعبو :رىشن دق مالكلا اذه ضعبو
 .ةيركفلا هسساو ؛هحورو .رارقلا رهوج نا عمو
 ةيافكلا هيف امب ةحضاو نوكت دق ؛ةيلمعلاو ةيرظنلا
 حايتراب رارقلا اذه اولبقتسا دق مهنال ,نييقارعلل
 لؤاست ناف .بتسحف لامعلا ىلع رصتقم مل ريبك
 اذه نع ةبكارتشالا لودلا ءارفس دحا تاراسفتساو

 تاهجلا ىدحا نم حاضيالا نم ًاديزم هيلطو .رارقلا
 لامجا ةرورض ىلا يهابتنا تفل ةلودلا يف ةيمسرلا
 ةروصب هب طبتري امو .ع وضوملا اذه لوح انميهافم
 نال ,ةرصتخم ةروصب ولو :ةرشايم ريغ وا :ةرشابم
 دق دحاو لاقمب و .ةدحاو ةرم ليصافتلا لكب ةطاحألا

 .انكمم نوكي ال

 امنجلا جئارذ لك رح
 ابرح سيل يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح نا

 بزح وا .ةدحاو ةقبط برح سيل هنا يا :ايقبط
 لامعلا برزخ سيل وهف ؛بسحف عمتجملا يف نيتقبط
 وا ,مهدحول نيحالفلا ةقبط بزح وا .مهدحول
 لك بزحو مهيزح وه امناو .طقف اعم امهيزح
 وه يا .عمتجملا يف ىرخالا ةيعامتجالا حئارشلا
 ,ةيبرقلا هفادها يف ناك نا .هلك بعشلا بزح

 يف وا :يميظنتلا يلخادلا هنيوكت يف وا .ةديعبلاو
 «فورظلاو نمزلا قفو .كلذ نع ةربعملا هتاسايس
 :ثعبلا بزح نأ لوقن اذهل .ًلامجاو .تاناكمالاو
 يف كلذك وهو :تاينمتلاو اياونلا يف بعشلا بزرح وه
 .قيبطتلاو ةيلاضنلا تاسايسلا

 انبزح اهأدتبا يتلا ةيادبلا هذه ساسا ىلعو
 ناب دقتعا يذلاو .هروصت يف اهيلع زكترا يذلاو
 ,ةيبرعلا ةمالا ضوهن ةيلمع قيقحت نكمي ال اهنودب
 ناو :ةيموقلا ةضهنلا ةيلمع نال .اهفادها قيقحتو
 ال اهنكلو :ةمالا ةعيلط مه نيذلا ةلقلاب تأدتبا
 لمشت نا نودب قيمعلاو .ين ومشلا اهانعمب ققحتت
 رون دتمي ناو .ىصقالل ىصقالا نم بعشلاو .ةماآلا
 ةبواز لك ىلا ؛ماما ىلا اهتاعجشمو :ةديدجلا حورلا
 .بعشلاو ةمالا اياوَر نم

 يبرعلا ثعبلا بزح جهنم يف ةروثلا ناف كلذلو
 بزحلا نوكتي ملو :ةياغ درجم نكت مل يكارتشالا
 ىلع بالقنالا يا .بسحف بجاولا اذه لثم زجنيل
 فادها ققحت ال يتلا نم ةيسايس مظن وا :ماظن
 ىأل ةزجاع وا ؛ةنئاخ وا :ةفلختم اهنال .بعشلا

 ْ .باحيالا قع سس
 وحنلا ىلع نوكتيو اشني مل انيزح ناف كلذكو

 ,ةيداصتقالا ةيحانلا نم تاعمتجملا نال .فورعملا

 لغتسم اهضعب تاقبط ىلا تمسق دق ةيعامتجالاو
 ةيعيبط ةدالو ريع نّوكت امناو .لفتسُم اهضعبو
 اهجيسن يف ةمالا ءانيو نيوكت ديعيل ؛ةمالا محر نم
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 ةيعيبط ةدالو ريع ادبزح نوكن
 نيوكت ديعيل ةمالا محر نم

 يعامتجالا اهجيسن يف ةمالا ءادبو
 اهماظن ءانب يفو ٠

 ريتحت نكات
 ةيدرعلا ةمالا ءانبإل ةداعسلا

 اهماظن ءانب يف و ,اهيف ةورثلا ةيمدتو .عيزوت
 قيقحت ىلع هيف ةرداق نوكت وحن ىلع يسايسلا
 :ةيحص فورظ ْق ,ةيبرعلا ةمالا ءاندال ةداعسلا

 يناسنالا اهرودو :ةيموقلا اهتيصخش نع ريبعتلاو
 . حيحص راسم يفو ةحيحص فورظ يف

 لك ىلا جاتحت ةمالا نا انل حضتي كلذ نمو
 اهيف نيتقيط وا :ةقبطل سيلو .ةريسملا هذهل اهتانبا
 .نيرخآلا نود

 ةدلومش ةلاح ةدافلا و فديلا

 هذه سسحت ناف ةيعقاولا ةيحانلا نم نكلو
 لوبقو .اهل سامحلاو ءاهب ناميالاو .ءيدابملا
 ةقبط يف رصحني ال هنا مغر .اهلجا نم ةيحضتلا
 نوليقي نم ةبسن بيترت نا الا ؛انلق امك :ىرخا نود
 تامزلتسم نولبقيو .لاضنلا لحارم يف اهب
 وا ةروصب نوكي نا دبال .اهل ًاقيقحت ةيحضتلا
 يف ءيدابملا هذه ةيمهأب رعشي نمب ًاطبترم ىرخاب
 هتايح يف اهتيمها يا .ةصاخلاو :ةماعلا هتايح
 هليقتسمو .هتايح يف اهتيمهاو .ةيلئاعلا ةيصخشلا
 .ةمالاو بعشلا نمض نطاومك

 ,ةيلومش ةلاح امه ةياغلاو فادهالا نأل ًارظنو
 ثعبلا بزح لاضن ءاول تحت اووضنا نيذلا ناف
 سسحت نم سيل رومت ةروث لبق يكارتشالا يبرعلا
 امناو :بسحف ةيداصتقالا اهيئناوج ِق ةادحلا عقاو

 هجوب ةايحلا يف ةضوفرملا بناوجلا سسحت نم
 نم يا .يموقلاو ينطولا نييوتسملا ىلعو .يلومش
 نا :قيرطلا اذهب هريغ نم ايعوو ءاناميا رثكا ناك

 ةقيرطو ,.ةيداصتقالا اهتاردق يفو ,يعامتجالا

 ةريصبلا ىلع مئاقلا جاتنتسالاب ةيؤرلا ةردق ف ناك

 رهاوظلا نيب طبرلا ةردق يف وا :ةيرظنلا ةيؤرلاو
 .بعشلا عقاو يف ةيدلسلا ةنداصتقالاو .ةبعامتجالا

 .ايحالف انيوكت نكي مل بزحلا نيوكت ناف هيلعو

 .اعساو انينعش انبي وكت ءاج امئاو ؛ سحق انلامع وا

 رذكالا جيسسنلا مه لامعلاو .نيحالفلا ءاندا ناك ناو

 مهيلا فيضي مهئابآ عقاوو .مهعقاو نال كلذ .هيف
 رثكاو .عرسا مهلعجي ام قبسملا سسحتلا نم
 .بزحلا فادها عم مهريغ نم ًابواجت

 :لامعلا طاسوا يف هتقيقح ىلع انبزح فرع نا امو
 لبق حمهطاسوا يف هراشتنا ادغ ىتح نيحالفلاو

 طسو ناكو لب .راشتنا هينادب ال اراشتنا ةروثلا
 .انيرقت انيزح حلاصل اقلغم :ةروثلا لبق .نيحالقلا

 يبرعلا ثعبلا بزح نا لوقن نا يعيبطلا نمو
 لعافتيو .سسحتي يذلا تقولا يف .يكارتشالا
 :ةدهطضملا تاقبطلاو .حئارشلا عقاو عم قمعب

 ال ,عقاولا اذه رييغت ةيقبسا هجمانرب يف عضيو
 هاجت يهو ءلمشأو عسوا هتيلوؤسم نا ىسني
 .فرصتلا اوؤواسا نم هاجت كلذ يف امب .لكك عمتجملا

 عمتجملا ءانبا نم يوسلا قيرطلا نع اوفرحنا وا
 ةروثلا برح نال :مهحالصا ةضرف ترفقوت امثيح
 ال نيفرحنملا ناب روضتلا أطخ يف عقي ال ةيبرعلا

 نذرحتملا نم ماقتنالا 1 لسملا عيحصت
 نكي مل فارحنالا حالصا َْق سايسالا ناف هبلعو

 راصتنالاب امناو :نيفرحفملا نم ماقتنالا نم ًاديد

 فرظلاو ,ءيطاخلا رابسملا نم ماقتنالاو ,بعشلل

 رارمتسا ىلا يدؤي ام لك فاقيا قيرط نع رئاجلا
 راسم ىلا ءيطاخلا راسملا ريبغتو .الوا ءوسلا

 روهظب تحمس يتلا فورظلا رييغتو :حيحص
 ةيعمبتلاو :لذلاو .ددهطضالاو .لالقفتسالا

 رئامضلاو .لوقعلل حمسي ديدج فرظب اهلادبتساب
 سرامتو .رخا وحن ىلع حتغختت نان سوفنلاو

 ةلاح نمض يموقلاو ينطولا اهرودو .اهتلناسنا

 قسيرط كوكس لع يصب نم قاقركلذ كنسغو
 هنف امد ةمزاح نوكتس ةروثلا نيناوق ناف .فارحنالا

 .بعشلا يمحتو ةريسملا يمحتل ةيافكلا

 عجوي ملاذا خضاو قحتا ىلع يدم اذه نمو
 يف الا ايركف هيلع زكتري ملو .يقبطلا عارصلا انبرح
 .عقاولا اذه ريسغت ةرورضب نيينعملا ريصبت راطا
 نع ةلوزعم ةيباقن تالواحمب سيل هلادبتساو
 قيقحتل ةلماشلا ةروثلا قيرط نع امناو .بعشلا
 .بعشلا فادها لك

 فادهإلا طئارن

 قارعلا يف ةيلامعلا تاباقنلا تنوكت دقل
 نم عونكو .ملاعلا نادلب ف اهلاثمال ساكعناك
 ام ناسحتل :لامعلا ةقبط نماضت نع ىلمعلا ريبدعتلا

 .ةيداصتقالا اهتايح عقاو نم ًايبسن هنيسحت نكمي
 .ةينوناقو .ةيسايس ةمظنا لظ ف ةيعامتجالاو
 .ةرئاج ةيعامتجاو ,ةيداصتقاو
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 اذه ىف لاضنلا ةلحرم نمض اهتابجاو تدا دقو
 بعشلا اياضق عم عبسوإالا لعافتلا راطا يفو :راطالا

 اوناك نمم نيلضانملا نم ًاكارذا .ةيموقلاو .ةينطولا

 بجاوب نوفلكي وا .اهنوؤش نم ايناج نولوتي
 نيب طبارتلاب قيرطلا اذه ىلع تاباقنلا كيرحت
 فادهاو :لامعلا فادها نيبو .لئاسولاو .فادهالا

 .قيمعلا يعولا كلذ لك سار ىلع عبرتي .بعشلا
 قيرطلاو امهلاماو ةمالاو .بعشلا عقاوب يلومشلاو
 نا وه .ديعسلا اهليقتسم ىلا يضفي يذلا حيحصلا

 رييغت نودب ققحتب نا نكمن ال لامعلا عقاو ريبغت

 ام انياسح نم طقسم ال انك ناو بعشلا لك عقاو

 ناسحت نم كاذنا يباقدلا لاصنلا هققحبي نا نكمبي

 مدعو .هقيقحتل يعسلا نم دبال بسكم وه .فيفط
 .لماشلا رصنلا ققحتب نا راظتناب هلامها

 ءانب يف بعشلا هنم قلطني يذلا ساسالا نا
 هتميق يف ًادحاو ًاساسا نوكي نا دبال .ةروثلا عمتجم

 .ةرنيسملا ةباديطخ يا عورشلا طح قو .ةضاسفالا

 ةنرلفعلا وا .ةيرظنلا بناوجلا ىف تناك نا

 بعشلا ناب روعشلا نودبو .اهريغ وا .ةيملعلاو
 اهيلمت ام الا .تاقورف الب ةايح طسو شيعي
 عمتجمل ةلداعلا ةيلمعلاو .ةيعوضوملا تاسايقلا
 ىذلا عمتجملا ةروثلا ينبت نا نكمي الف .ةروثلا
 ىتلا فادهالا ققحت نا نكمي الو .هنع انثدحت

 يف تاقورفلا ىلع ضرتعي نا عيطتسي دحا ال
 سابسا ىلع مّئاق وه امم .عمتجملا دارفا نيب دراوملا

 وا ,ةروطخلا ةجرد وا :ىملعلا ليصحتلا فالتخا
 ةجيتنلا عون وا .ةرطاخملا ةجرد وا :ةراهملا ةجرد
 نكلو :(ص) دهج نع (س) دهج ف زيمتم وه امم
 سسا ىلع ةمئاق تاقورفلا نوكت امدنع فلتخيرمالا
 .ةروثلا لبق لاح وا .راسم وا .فرظ نم ةلوقنم

 ةميقلا ف نيتفلتخم نيتيمست دوجو كلذ نيب نمو
 ةيلاملا دراوملا يف ىتحو لب ,ةيعامتجالاو ,ةيسفنلا
 لظ ف ًاعم نالمعي امهنا مغر .لماعلاو .فظوملا امه
 ةكرتشم ةجيتن قيقحتل ىكارتشالا ماظنلا
 .كلذ ريغ وا .ةيفاقث وا .ةيعامتجا وا :ةيداصتقا

 ةيمستلا ناساكمنا
 تاقورف نم اهب طيترب امو ةيمستلا هذه لثم ناو

 ريغ تاقورفي لماعلا ةيرذ ىلع ىتح سكعنت تناك

 تاصصخملا ىلع سكعنت نأك ةيلمع ريغو ؛ةيئديم

 نم لقا اهلعجي امب .لماعلا ةجوزو .نبال حنمت ينلا
 ةلاح ىف فظوملا بتار ىلع دازت يتلا تاصصخملا
 )١(. هجاوز وا ؛هلافطا نم يا باجنا

 يا قرفلا اذه لثم لمحي ال يذلا تقولا ٍْق

 لمحي ال هنا لوقن نا يعيبطلا نمو ,يلمع غوسم
 فرظ اداقب ريثأت تحت عوقولا الا ءيندبم غوسم يا

 ةبقيطلا ةنميسقتلا هميشافمو .ةروثلا لبق ام

 مل زاشنلا تالاحلا هذه لثم نا لوقن نا دبالو

 ةلقن كاذنا لماعلا ةادح لقن دق نوناقلا كلذ نا مغر

 ملاعلا ْق نوناق يأ عم اهتنراقمل لاحم ال ةرعون

 .ةروثلا لبق اندلب يف وا .ثلاثلا
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 0 دموقلا ةضهنلا ةدلمع

 لومشلا اهانعمب ققحتت ١
 نيمغلاو

 ابلك ةمالا لمست نا نود

 ماقتنالا نم أديب نكي مل
 .نيفرحتملا نم

 بشلل راصتنالاب امئاو
 ءيطاخلا راسملا نم ماقتنالاو

 اذه لمعلا نوناق نمضت يذلا تقولا يف نكلو

 عقوم ف لماعلا عضي امم اهريغو :بويعلا هذه لثم
 ضعي جلاع هناف ,فظوملا نم ىندا يسفنو .يناسنا

 تاقورفلا ةدقع ىلع ةمئاق ةجلاعم لامعلاب قلعتي ام

 بر نبب لداهطضالا ةدقع ىلعو .اهئاقيو .ةيقبطلا

 يف لخدي ملو .اهئاقب روصتو .لماعلاو .لمعلا

 ةروثلا عمتجم لظ يف ,حبضا لماعلا نا .:هرابتعا

 اوحبصا لامعلا نم ريكالا مجحلا ناو .اهنشاوقو

 كلت لثم ناو .هنيناوقو .يكارتشالا عاطقلا نمض
 وه امو ٠ جاتنالاب اغلاب اررعش تقحلا دق تاحلاعملا

 ةياغل ًاقيقحت كرتشم يعامج لعفو فلآت نم بولطم

 .ةدحاو

 نا .هلاب يف رطخي مل وا ,هنيح يف عرشملا يسن دقو
 ال اهدشنن يتلا ناسنالا ةداعس نم امهم ايئاحج

 ديزي امي .,اهاصقا ىلا تاقاطلا لدغتشن الا ققحتت

 ًايداصتقا ًادئاع ققحيو :هتيعون نيسحيو .جاتنالا
 يلامسأرلا ماظنلا نا لوقي نم رهظ الاو .رامثتسالل

 ,رامثتسالل ايداصتقا ادنئاع قي هنال :لضفا

 لمعلا صرف ةدايزبو ؛ةورثلا ومني حمسي كلذبو
 نم :لامعلا ةادح نيسحت ىلع ايباجيا سكعنت يتلا

 ماظحلا ىف فعضي اميف .اهريغو ةيداصتقالا ةنحانلا

 سفن يفو .ةلاطبلا رثكتو .لمعلا صرف لقت .ةورثلا
 .لامعلا دراوم نم ديزت نا ةلودلا عيطتست ال تقولا

 .ع ونلا اذه نم فرظ يف ةيعامتجالا مهتايح نسحتو

 نيد ؛ءلمعلا ماظن ةدحو نامض ناف هيلعو

 لك ءاغلإ و ؛لمعلا نمز ةيحان نم لامعلاو .نيفظوملا

 وا :ايسفن ماجسنالا مدعو ؛ضقانتلا ىلا دوقي ام

 ققحتت امدنع يهو .ةيمهالا ةياغ يف ةلأسم ًايلعف

 قلخ راعش ىلع ةلماش ةيباجنا راثأب سكعنت

 .هنتيسكحتو ,جاتنالا ةدابزو ٠ .اهتيمدتو ةورثلا

 تحت لامعلاو . نيفظوملا ,دحون نا نم الدبو

 كامع نيفظوملا ىمسن نا يأ ,الثم نيلماعلا ماظن

 اهبو اهعم اولماعت ةقص بسكم مهنم بلسنف

 ةفاك نم لضفا اهناد اهور وصتو ؛نيدسلا تارشع

 نيناوقلا عقاو ئدا دقو ٠ :لماعلا ةفص نم يحاوندلا

 يذلا قيرطلا انذحخا .العف كلذ ىلا يمويلا لماعتلاو

 نم هذخا بنجحت نكمي ام بدجت وهو ٠ دذخأن ام ًايلاغ

 يطعن نا ررقن امددع هريغ دحا ىلا هيطعنل ٠ دحا

 .ًايسكم ادحا

 هذح مورحملا يطع امنإ 9 ءابسكم عرتس ١
 راسم ذخأت ةروثلا ريبادت لك تناك اذكهو

 وا .ءقح عازتنا قيرط نع سيل .فارحنالا حيحصت
 نيمورحملا ءاطعاب امناو .نيرخآلا نم بسكم
 اهواطعا نكمد ينلاو .اهنوقحتسي يتلا بساكملا

 .اهتاناكماو :ةروثلا فورظ ءوضب
 ةيمستو ؛ةفصو ؛بقل عزننن نا نم الدبو هيلعو

 ,نيفظوم عيمجلا حيصاف .لامعلل اهانحنم .فظوملا

 ف ؛دحاو مييقت طخ دنع اعيمج اوفطصا كلذبو
 مييقت يف دحاو ع ورش طخ دنعو ,ةيعامتجالا ةميقلا
 .ةهتادودرمو ؛لمعلا

 ,لماعلا ةفص تطبترا دقل :لوقن نا يقب

 .لمعلاب ابوروا يف اهتوشن ذنم ةيسيئرلا هتايلاعفو
 نم «؛ىرخالا» تايوتسملا تطبتراو .يندبلا دهجلاو
 هب قلعتي ام لك ف ركفلاو «ةرادالا ةيلوؤسمب سانلا
 ةينقتلا تروطت دقو نآلاو .راكتباو ريوطت نم
 نم لمعتسي امم ريثكلا حيصا ىنح .اهتامادختساو

 فارشايب الا لمعي ال لماعملا لصافم ضعبو .تالآلا
 لمعبو لب ءايلعلا تاضصضصختلا ليق نم رشايم

 ايفاضا الماع بتري امم ٠ اعم يصصخت يركف يودي

 قيس ام ىلا ًاقيثو اطايترا هجئاتنو ؛,لمعلاب طيترب

 ,ديدجلا نوناقلاب ةلص تاذ لماوع نم هيلا انرشاو
 مهاواسو «ةلودلا يف نيفظوم ىلا لامعلا لوح يذلا
 .تابجاولاو قوقحلا يف

 ئأ بحاض لمع نوناقلا اذه لهس دقل ٠
 ًابذج ةلآلا ىلع هتجرد تناك امهم .يملع صاصتخا
 اور هاو فظوملا هليفز عم يكجيفا

 يف ينهذو يودي لمع وا .بسحف

 ؟ انرخأت اناالمل

 مكتعانق يه هذه تناك اذا ,لئاس لأسي دقو

 متلصوت دقو ,.عوضوملا اذه ف ةيلمعلاو ,ةيندبملا
 متريشا امم ؛نيناوقو .ريبادت نم هيلا متلصوت ام ىلا
 رشع ةينامث ةليط هذه مكريبادت ترخأت اذاملف .هيلا
 امدنع اهتاحفص لوا ىف ةروثلا راصتنا ذنم .ًاماع
 يف هب لصتي امو يسايسلا ماظنلاب ةحاطالا يف تحجن

 ؟ ١154 ماع زومت 80 - ١
 ةياجالا ةيفلخ نم ردق نوكي نا لجا نمو

 نا دبال .يركفلاو يلمعلا نييوتسملا ىلع .اموهفم
 دق ضوفرم ماظنب ةحاطالا نا ,ةلئاقلا ةلوقملا ركذتن
 < .هضاقنا ىلع ديدج ماظن ءانب نم ريثكب لهسا نوكت
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 | ءانبلا ةيلمع نم لهسا م مدا ةملمم نك ندا موب
 امو .هب لضتي امو .ميدقلا ماظنلا نال امناو .بسحف

 .ةءوطخم ميهافم دجوا دق . هتقيس لحارم نم هثرو

 اهيناوج ىف ةايحلا ىوتسم ىلع البقث اثرإ كرتو

 ةيفاقتلاو :ةيسابسلاو . ةيداصتقالاو .ةبعامتجالا

 .ةيدوناقلاو
 نم هانهجاو ىذلا ثرالا نآف كلذ نم حمهالاو

 ةلاح هلك سسل .ةفرحنملا مدهافملاو .لكاشملا مكارت

 مهمكحب طبشري نم وا .ماكحلا نم ةلقلا ىلع رصتقت

 صعب امناو :نتلاضلا وا نيفرحتملاو .نيدنفتسملا نم

 .ءيدانم نم هيلا ىعسنت ام قفو ضوفرفم وه امم
 نانطاوم كولسو .لقع ىلا لليست دق تاسايسو

 .مهسفنا راوثلا نيب نم مهضعب نوكي دقو .نيحلاص
 ضعب نا عمسب امدنع ةشهدلاب ضعبلا باصد دقو

 وه امم كولس وا :ميهافم نم بناجب رثآت دق راوثلا
 لوقن هتشهد لوطت ال يكلو .يضاملا ثرا نم ضوفرم

 دايخحلا يف يح ءزسجو .نونطاوم مه راوقلا نا

 نم ءزج مهناو .ةروثلا لبق ام عمتجمل ةيعامتجالا

 .ًانباو ادجو ابا اهنم ةلئاعلا مضت دق لئاوع

 نا دبالف .ارئاث نبالا هيف نوكي يذلا تقولا يفو
 ف هيف اورثا دق ةلئاعلا مومعو .دجلاو بالا نوكي
 يف هيلع اوداتعا امم .كولسلاو ميهافملا ضعب

 هتفلخ امم امومع ةيكولسلاو .ةبعامتجالا مهتايح
 ال دق ميهافملا دذه لثم ناو .ةيقاعتملا يضاملا فورظ

 نينطاوملا نم ريثكلا نهذ ف رضحت ال وا .اهيلارظني
 مهف نال :ةروثلا ميهافم عم ةضراعتم ةلاح اهنا نم

 ىلع ةروثلا عمتجم هيلع نوكي نا بجي ام ةروص

 نم .نيصلخملا نينطاوملا لك ناهذا يف طخلا لوط ىلع

 يف اهنوكتو .اهلاضن لحارم يف ةروثلا اوديا نيذلا

 مددقلا مهنحملا رثأ

 ضرتفي وا ؛طرتشي ال ميهافملا هذه لثم نا امك
 يف وا .روصتلا يف ناك نا ءراوثلا لك ناهذا ف اهرفوت
 ةلوقنملا رهاوظلا هذه لثم ناو .روصتلا تاقيبطت

 دعب العف تدتمإو لي دتمتس ميدقلا عمتجملا نع
 يروتثلا يعولا نا مث .ىلوالا ةروثلا تاونس

 ممتحم ليصافتو .طوطخل قيمعلاو .ىنومشلا

 هئانب يف هيلع نوكي نا يغبني امو .ةروثلا
 هل .ىاقتلاو ,يعامتجالاو .ينوناقلاو يىروتسدلا

 ف ءانيبلا ةيلمعا ةسوامم لبق نوشتي نا ضردفي
 ل دمتم يذلا .يكارتشالا يسرعلا ثعدلا ٍبزح

 ةروث لبق نم مكح ةيرجت يا ىلع ًايّتزج الو .ابلك

 .1557 ماع نومت

 ةؤيسمب نأ اهندد نمو :ةيرجتلا ةسرامم تناك كلذل

 :يلمعلا لعفلا يف ةمزاللا ةوطخلا حيحصلا روصتلا

 لضااح نم قدسملا جاتنتس 1 الا ىلع امئاق ناك نا

 .ءرهاوظ نم هسملن امم رصانتع لعافت روضح

 سايقلا ىلع ةمداقلا ةوطخلا ةماقا وا .تادرفمو

 تاهباشم نم اهب لصتي ام وا .اهتاليثم نم جتنتسملا

 جارختس دسا .ىتحو لب تاءارجالاو ءريبادتلا نم

 ىلع ةلواحملا مث نمو .أطخل او :ةلواحملا نم حبحصلا
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 نوناقلا اذه لبس دقل
 .يسلع صاصتخا يأ بحاص لمع

 هنجرد تداك امهم
 ليز عم بنج ىلإ ابنج ةلآلا لع

 يودي لمعب فلكم فظومل
 يودب لمع وأ .بسحف

 اعم نأ يف ينهذو

 رارصالا يدكد الأ

 ةرونلا ةدادق نه

 :نآلا ميهافملا هذه قيبطت ىلع

 ايش ولآ امراوثلاو ةروثا نب
 ةروثلا ميهاقم قيدطت قيرط ىلع

 ميظعلا اهدئاق مسهافمو

 يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح

 ظخلا 1 فق «كل# لق قرا "ل قيرطلا

 ,يحلا راوثلا ريمضو .ةروقلا ءيدايم نم ماعلا
 حبحصلا اهراسم تذحا ىتلا لمعلا ةيرظنو

 قيرطلا ىلع انل داه ريخ ةروثلل ليصا حضنك
 تايحضتلاو .ءاطخالا نم نكمب ام لقاب ميوقلا

 تربغ يتلا ةميظعلا ةروثلا هذه لثمل ءاهب ةلصتملا
 ام قمعا ىلا ناسنالا تريغو .ةابيحلا يحانم لك

 طيترا امم :حيحضصلا يزرذجلا ريغتلا هيلع نوكد
 .هفورظو ؛هنمزو .هتلحرمب

 ةددقملا ةمايفملا ةطخحلا

 ىلع ةحيحصلا ةوطخلا وطخن نا انيفكي ناك ام
 .ةيغرلا تناك امناو .اهقبسي حيحص روصت ءوض
 اهوطخن يتلا ةوطخلا نوكت نا يف ةديكا تلاز امو
 ةيلوؤسملا تاجرد يف راوثل سيل .ةعنقمو .ةموهفم
 وا ؛لقالا ىلع نينطاوملا بلغأل امناو .بسحف ايلعلا
 اهب تنماو ةوطخلا تبعوتسا دق ةيبلغالا نوكت نا

 افده ققحن كلذبو ؛لقالا ىلع اهحرشو :اهنالعا دعب
 قيرط ىلع ةلاعف ةليسو تقولا سفن يف وهو ًايساسا
 ُْق ةكراشملا ةدعاق عيسوت وهو ,عمتجملا رييغت

 يف هيف ةردابملا نوكت امدنع ىتح .رارقلا ةيلوؤسم

 صخش نم اهجوضنو .اهنوكت لحارم نم ةلحرم يا
 .دحاو

 نمؤن انئاف .ددصلا اذهب هانركذ ام لكل الامحاو

 مسرو .هنيوكت يف مكحتي ال حيراتلا راسم ناب
 نم دحاو رصنع وا .دحاو لماع هتاهاجتاو .ةرايسم

 ةلصحم وه امئاو ءاهب لصتب امو .ةايحلا رصانع

 هجوب ةيحورلاو .ةيداملا بناوجلا لعافتو .لعف
 نوب اهيف هبعلي نا نكمي امع رظنلا ضغب .ماع
 وا .اهنيعب ةلحرم نمص .كاذ وا .لماعلا اذه : حجرم

 .اهتاذب ةلاحل

 يدايق رود وه :اذه لك ف ناسنئالا رود ناو

 وه ناسنالا نكلو .املستسم ارود سيلو .يدارا
 وا ءايبلس رثاتلا نع ةلوزعم ةلاح سيلا .رخآلا

 قا ,ةيدام لماوع نم هب لصتي ام لمجحمب ًايباجيا

 .هلايخ لعفب اهنم ايناج قلخي امدنع ىتح .ةيحور
 سوململا هلمع وا

 اهيف ريغي امم .ةينوناقلا تاعيرشتلا ناف كلذلو

 نع ةدرحم ةلاح تسل .تادحلا نم ايناح ناسنالا

 .اهفرظ نمض ةيعاولا ةدارالا لعف يه امناو .اهفرظ
 تريغ وا :فرظلا كلذ نوناقلاب تزواجحت ناو

 .ديدجلا عيرشتلا ريثات لعفب درصانع

 اروصت وا. اراطا لاوحالا لك ف تسيل يهف كلذل

 يه امناو .بسحف قوقحلاو تامازتلالل ايرظن

 ةلاح نع حضن يهو .يلمعو يركف .يعامتجا دولوم
 ءاهدف ادئاق نوكن يذلا تقولا يف .ةادحلل ةيعقاو

 .اهنم ةبودح بتنتاوج راسمل امظنمو

 ةيرونو ةدددنط ةدالو
 عاطقلا لامع ليوحت نوناق ءاج دقف اذه لكل

 ,قوقحلا يف مهعم نيواستم . نيفظوم ىلا يكارتشالا

 .تقولا سفن يف ةيروثو .ةيحصو
 قيبطت ىلع ةروثلا ةدايق نم رارصالا ينعي الأ مث

 ابابش اولازام راوثلاو ةروثلا نأب .نآلا ميهافملا هذه
 اهدئاق مدهافمو :ةروثلا مدهافم قيبطت قيرط ىلع

 ؟ يكارتشالا يبرعلا ثعمبلا بزج ٠ .ميظعلا

 ًاحلت اهنا اما ثلاثلا ملاعلا تاروث نم ريثكلا نا

 :قيبطتلاو ٠ عيبرشتلا نم رثكا .خالعالاو ٠ مالكلا ىلا

 ةقالطنالا ءىدابم ىسنت .نمزلا رمي امدنع اهنا وا
 نم بيس يال وا :اهقيبظطت نع زجعلا ةحيتن ىف وألا
 وا نايبلاو ءداو يف ةايحلا راسم لعجت يتلا بابسالا
 .رخآ داو ف اهئدابمو ةروثلل ىل والا تانادبلا

 يف امود ةرضاح يهف اهتدابمو زومت ةروث اما

 نال كلذ .ميظعلا انيعش ةريسمو .ةايحلا تادرفم

 نونمؤي اهنودوقي نيذلا ٍراوثلا نآلو .ةليصا اهندابم
 امناو ,ايفرظ وا العفنم ًانامنا سبل :ءيدابملا هدهب

 .ةياهن ال ام ىلا رمتسمو .قيمعو .يل ومش ناميا
 ةيادب ىلع اماع يشع ةينامث يضم مغرو اذكهو

 عساتلا ماعلا زحنت نا ىلع فرشت اهنا مغرو .ةروثلا

 .قمعا وهو .رمتسي اهءاطع ناف .اهرمع نم رشع

 مكارتب ىنتغا نا دعب :ةيادبلا طخ نم لمشاو

 قيمعت نم ةيلوؤسملا ةسرامم هينعت امو.:ةريخلا
 .ماما ىلاو ..اهنف لعفلا تاوطخ ناقتاو .اهتدؤر
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 ةيناريا ةرمافم ةيأ لشف نمض نا دعب

 داعي قارعلا
 ءانسلا | ةرول

 نوت ةوطخب ءادنق نقلا لا نرعلا وعدتدلا .نادقن
 0 ضن سيلا ا دع تت 'تناؤتا 0

 نسح دمحم مساج / دادغب

 اهتغاص ةتئاث ةلداعم قفو لمعي هنا احضاو

 ةيوهلاو :ناريا عم ةرئادلا برحلا ةعيبط
 ةيركسعلاو ةيسايسلا هتدايقل ةيلاضنلاو ةيروتلا
 موقت ةلداعملا هذه .نيسح مادص سيئرلاب ةلثمتم

 ىلا ةرمتسم برحلا نأكو .طيطختلاو لمعلا ىلع

 .ًادغ لحيس مالسلا نأك هتاذ تقولا فو .نيح

 لمعيو ديب ةيقدنبلا لمحي قارعلا نا رخاآ ىنعمبو
 لاتقلا ةهبج ديعص ىلعف .ىرخا ديب ءانبلا لجا نم
 ةيعافدلا ظوطخلا ةناضر يف كش ةمث قبي مل
 ىلع يناريالا ناهرلا ءافكناو .اهتناتمو ةيقارعلا

 بارتلا دض .ركذي يركسع حاجن يا قيقحت ةيناكما
 قارعلا بعش ةدايس دض يلاتلابو .يقارعلا
 :هقارايخو

 قلفلاب رعضن ١
 .لاتقلا ةهيج يف ةيلاحلا ةيركسعلا ةطيرخلا

 كراعمب تيمس يتلا :ةريخالا كراعملا ةلسلس دعب
 حمسحلا ماعب ىمسي ام طوقس لعب و ٠ :ربكالا داصحلا

 يذلا ىسرافلا يونسلا ميوقنتلا قفو يناربالا

 برحلل ةياهن عضول يئاهن دعومك ناريا هتددح
 .اهماظن باطقا تاحيرصتو معز دح ىلع ؛اهحلاصل
 موجه يا نا ىلا ريشت ةيركسعلا ةطيرخلا هذه
 دعب وا تقولا اذه يف همجح ناك امهم يناريا رماغم
 :لشفلاو ةدابالا هريصم نوكيس .نمزلا نم ةرتف
 حرجلا عونو مجح رابتعالاب انذخا اذإ ةصاخ

 وؤديس تاروطتلاو ثادحالا هدكؤت امو قارعلا ش
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 هب ىذتدحي نأ نأ“ قمتلسو لثم نيت رايق ندع حن

 لالخ ةينارمالا يرحل ةلآلا باصا يذلا فزانلا
 .ةمرصنملا كراعملا ةرتف

 ةفاك ىلعو قارعلا نا لوقلا ديدجلاب سيل
 قلق يأب رعشي ال ةيريهامجلاو ةيدايقلا هتايوتسم
 عامجا كانه لب .يناريالا ناودعلا تاروطت هاجت
 ناب :ةسوملمو ةتباث ةيدام عئاقو ىلع دنتسي يسفن
 ال ليلق نمزب ًانوهرم تابو ىهتنا يسرافلا رطخلا
 كشوا يذلا ينيمخ ماظن طوقسبي يضمي نا ثبلي

 اهلقا ةديدع تامكارتو لماوع لعفب رايهنالا ىلع
 برحلا تاقاقحتسا اهرثكاو ىبعشلا روفنلا

 وا ىودج نود ةماسجب ناريا هتعفد يتلا اهتلاطاو
 :لوقعتم رْرَيَم

 يقارعلا عراشلا دوست يتلا ةلماكلا ةقثلا هذه

 ةلحرملا هذه يف دسحتت بيرقلا مالسلا ةيمتحب
 ىلعف .ةيبرعو ةيلخاد تاروطتو تارشؤم ةلسلسب
 ةدندج ةروث كانه يىلحادلا يقارعلا تدبلا ديعص

 ةدقارعلا ةيتاذلا تاقاطلا رافنتسا ديعص ىلع

 لكشب ةروثلا هذه دوقيو .ءانبلا ةيلمعب ضوهنلل
 .نيسح مادص سيئرلا ةيليصفت ةعياتميو رشايم

 لظ يف نيفظوم ىلا لامعلا ليوحت رارق ردص نا دعيف
 تابجاولاو قوقحلا يف عيمجلا يواسي دحوم نوناق
 بسح تازايتمالا ددحتن مث ٠ :دحاو ع ورش طخ دنع

 لمعلا ةيعونو لضفالا ءادالاو ءاطعلا ىلع ةردقلا
 نوناقلا اذه ردص نا دعب .ةسيملعلا تارايتغالاو

 يعانصلا عاطقلا ةيطتت ةداعلا جئاتن ةعياتم تذحا

 ردكا امامتهاو ار وطنم ىحسم ةيرادالا تايوتسملاو

 ناسح مادص سيئرلا سأرت دقف .ةدايقلا ندل نم

 ةدادق عم لوالا : نيعامتجا يضاملا ع ويسالا لالخ

 ىلع كرتشم عامتجا يناثلاو .يعانصلا عاطقلا
 بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعا مض لاع ىوتسم

 نيذه يف ةشقانملا تبصناو ةروثلا ةدايق سلجمو
 ةيجاتنالاب ضوهنلا تازاجنا ىلع نيعامتجالا
 ىؤر عضو ىلا ةفاضا فيدو اعونو امك ةيعاطسلا

 تابوتسملا ىلع ةيدايقلا ةيصخشلا ءانب ةيفيك لوح

 ةيصخش يف ىطايتخحالا رامثتساو :ةفاك ةيرادالا
 لضفا ىداصتقا مادختسا لجا نم .نييقارعلا
 رصنلا قيقحتو دومصلا زيزعتل تاناكمالاو داوملل

 .تركلا يف يتاهنلا

 ءيرحلا سدوم رارق
 وحن ةيلخادلا تاروطتلا نم يقارعلا حابترالا

 هلئاق يجاتنالاو ي داصتقالا عضولا نيصرتو نيتمت

 ديعصلا ىلغ رخآ عون نم حابترا يضاملا عوبسالا
 تمدقا يتلا ةعاجشلا ةوطخلا يف لثمتو .يبرعلا

 تبث نا دعب .ناريا عم اهتقالع عطقب سنون اهيلع
 اهفيظوتو .ةيلخادلا سنوت نوؤش يف اهماظن لخدت
 قلطنتو سنوت نم لمعت ةيبيرخت ةيباهرا تاكبيش
 هدربتغا ءيرجلا رارقلا اذه .جراخحلا وحن اهنم

 ماظهلا عم لماعتلل لثمالا جذومنلا يقارعلا عراشلا
 نسساسملا لواحت ىرخا ةلود ةيا عمو .ايبرع يناريالا
 ةارادملل ةلواحم ةبا نا نإ ةيبرعلا ةدايسلاب
 تاسرامملاو تاءاسسالا هذه لثم نع ىضاغتلاو
 ةلود ةبده ىلع سكعنت ال ةريطخلا ةيزازفتسالا
 حتفتو .امومع ةيدرعغلا ةمالا ىلع لبد :ةدحاو ةييرع

 اهتناكمو اهقوقحب راتهتسالاو اهيلع يلاعتلل لاجملا
 ىلع يبرعلا مارتحالا ضرفي سكعلا امديب .مماألا نيب
 ىوتسملا ىلع يقارعلا حايترالا اما .يلودلا ديعصلا

 حيرصتب زيرع قراط ديسلا هنع ريع دقف يمسرلا
 زارق هنأب هفصوو يسنوتلا رارقلا ايح نيح يفاحص
 لخدتلاو بيرختلا لامعا هاجت ءيرجو بئاص

 رارق نا» لاقو .ةيلخادلا سنون نوؤش يف رفاسلا
 لامعالا دض هب ىذتحي نا قحتسي لثم سنوت
 يناريالا ماظنلا اهب موقي يتلا ةحقولا ةيبيرختلا
 ةنبرعلا نادلبلا نم ريثك ف يحسوتلا يناودعلا

 ةيساموليدلا هتايلثمم كلذ ف امدختسم .ةيبنجالاو
 قراط ديسلا فاضاو ؛تازايتما نم هب عتمتت امو

 يسنوتلا فقوملاك ةثيرج فقاوم نا ول» : زيزع
 هتاسرامم يق ماظنلا اذه ىدامت امل لبق نم تدحتا

 دودحلا لك تزواجت ىتلا ةرفاسلا هتالحدتو ةحقولا

 .«ةيبرعلا راطقالا بلغا اهنمو ,نادلبلا نم ريثك يف
 فقاوملا هذه لثم ذاختا نا ةيجراخلا ريزو دكا امك
 هبرح ةلصاوم يف يناريالا ماظنلا يدامن نم دحي
 اذه سملب امدنع» : لاقو .قارغلا ىلع ةيناودعلا
 ءادعا نم ءافخلاو نلعلا ْق هدناسبي نمو ماظنلا

 فقاوم ذاختا ىف نوددرتي ال برعلا نا ةيبرعلا ةمالا

 .مهيلع يدتعيو هدودح زواجتي امدنع هدض ةمراح

 قارعلا دض ةيعسوتلا هماهوا يف يدامتلا نع عنتمب

 ىلا فرصنيو هدودخ فرعيو .ةيبرعلا ةمالاو
 نم اهريغو ةينويهصلا مرحيو .ةيلخادلا هنوؤش
 ةادآك همادختسا ةصرف ةيبرغلا ةمالا ءادعا
 .«يبرعلا نطولا يف ةنتفلا ةعاشإ و بيرختلل
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 وكيمورغ  سئاف نادم دأوف سدقلا ىلا تاداسلا زفق :141/7 ماع
 ؟ةنيطلا دريدا ولدت لدح 1 دعو :ليئارساب فاقت لبف

 :ءطسوالا قرشلا ةمزا لحل يلودلا رمتؤملا»
 هذه ةرازغي هنع ثيدحلا ددجتي يذلا

 دوعت ةميدق ةلوقم ةقيقحلا يف وه .مايالا
 ةميزه باقعا ف تانيتسلا رخاوا ىلا اهحرط تابادب
 رانوغ ةدحتملا ممالا ثوعبم تالحرو ١5571 ناريزح

 تاثداحمل كاذنآ ةوعدلا ترج دقف .ةيكوكملا غنيراب
 ةدحتملا تايالولا | ىربكلا عصرالا لودلا نيب ةملود

 تصلقت مث [ايناطيربو اسنرفو يتايفوسلا داحتالاو
 وكسوم] ربكالا نيقالمعلا نيب راوح ىلا ةوعدلا هذه
 .[نطنشاوو

 هذه تذختا ١93177 نيرشت برح باقعا ىفو

 نع رداصلا 74 رارقلاب ةيمسرلا اهتغيص ةوعدلا
 مالس رمت ؤم دقعل وعدب يذلاو يىلودلا نمالا سلجم

 .؟5 ؟ رارقلا لجا نم يلود

 ! لفردذ طدشاو

 نا ريغ ..«فيشح رمتؤم» دقع نياحلا كلذ ُْق

 يرنه ةراداب ينويهضلا  يكريمالا بناجلا
 ثلاتلا شيجلا راصح لغتسي نا عاطتسا رجنسيك
 كف» تاضوافم لصفل ةيليعامسالا يف يرصملا

 يي

 وللا ا ف 1 مشل يرسل ةفيلظنلاب أ 5

 3 تتتتلا ا يا يل اا اا تا

 ؟رقلكو سيقلا بغا بيبا لقولا نبأ ظفاح لثاسر يعتااذم
 طب اولا ٠٠ الا

 ةنجل ىلا اهليوحتو روكذملا رمتؤملا نع ؛كابتشالا
 .«ليئارسا» و يضم لثمن ةضاخ ةينف ةيركسع
 ةرهاقلا قيرط ىلع ١ ٠١ رتموليكلا عقوم يف تعمتجا
 تاضوافم عم ابيرقت هسفن رمالا ىرجو .سيوسلا
 ىلع عيقوتلا ناك نأو :نالوجلا يف «كابتشالا كف»

 فيشحب رمتؤملا ةعاق ُْق ايلكش مت يناثلا قافتالا

 :بلط ىلع ءاند ٠ نيدفاحصلاو نيروصملا تاييجمو

 ناندع ددقعلا كاذنا يروسلا ماظنلا دفو سئشر

 . ةرايط

 لك عم ةدكريمالا تاقالعلا تذختا ةرتفلا كلت ُْق

 حل ايئانثتسا ًادعب ديسآأ ظفاحو تاداسلا رونا نم

 نوسكينو رجنسيك تارايزب جوت ليثم هل قبست
 تعاطتساو .قشمدو ةرهاقلا نم لكل ةريهشلا
 عضت نا تاقالعلا كلت لالخ نم ةدحتملا تايالولا

 راعش ذفنت نأو ةقطنملا يف ةيوستلا يعاسم ىلع اهدب

 ةبسنلاب ةيوستلا نإ» لوقي يذلا روهشملا رجنسيك
 قرشلا نم يتايفوسلا داحتالا درط يهانل
 «تاوقلا لصف» تاضوافم تلح اذكهو ...طسوالا

 لحم ةدحتملا تايالولا ةياعرب «ءانيس ةيقافتا» مث
 ىلا يلودلا رمتؤملا ةلوقم تبحسناو .«فينج رمتؤم»

 داختالا الإ هيلع رصب ال بلطم ىلا تلوحتو فلخلا
 ةيكريمالا يعاسملا لكل رظني ناك يذلا .يتايفوسلا
 ةهجوم يه ام ردقب هدض ةهجوم اهنا ىلع ةيدارفنالا
 ةكرحو ةيبرعلا ةيضقلاو نيطسلف بعش دض
 .ةيبرعلا ررحتلا

 نع ةلوزعم نكت مل تاروطتلا هذه نكل
 ىلع ىرخالا ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاروطتلا
 اراهدزا اهسفن ةرتفلا تدهش ذإ يلودلا ديعصلا

 طاشنلا ذكحأ يتلا قافولا ةسايس يف اظوحلم

 ابوروا يف اريبك اريثأت ثدحي اهلظ يف يتايفوسلا
 يف ىلجت ماه يلالقتسا جهن زرب ثيخ .؛ةيبرغلا
 تددارب ةسايس زورب يفو ةيسنرفلا ةسايسلا
 ينلا «كيتيلوب تسوالا» مسساب ةفورغملا ةيقافولا
 نم لك عم ةيمهالا ةغلاب تاقافنتا عيقوت اهنع مجن
 اكيافولسوكيشتو اينولوبو يتايفوسلا داحتالا
 .ةيناثلا ةيملاغلا برحلا ذنم ةقلعملا لكاشملا ةيفصتل

 يف بساكم نم نوققحي نويكريمالا ناك ام ردقبو
 رونا عم ةزيمملا مهتاقالع قيرط نع طسوالا قرشلا
 ةيبرعلا ةمظنالا ضعبو ديسأ ظفاحو تاداسلا

 نم ةديدش ةمواقم ىقلت تناك بساكم يهو .ىرخالا

 ةينطولا ىوقلاو ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرح

 ناك ,ماعلا يبرعلا ديعصلا ىلع ةيمدقتلاو ةيموقلاو
 ايوروا يف هيل ودلا قافولا» تارمث نونجي تايفوسلا
 اهوققح يتلا ةريبكلا تاراصتنالا باقعا يف ةيبرغلا
 .ايسا قرش بونج يف تانيعبسلا لئاوا

 فينج ..ءايحإو يكيمورغ نلف نب
 تيبلا ىلا رتراك لوصو عمو .ةرقغلا كلت يف

 ةوعد ليدب نوكيس بماك يأف ..151/ا/ ماع ليدبلا تناك .. ديفيد بماك
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 ىلا تغلب دق «ةيملسلا» ةسفانملا هذه نا ادب ضيبالا
 :نزاوتلا نم نيعم ىوتسم ىلا لصوتلاب اهتورذ
 نم دحلل /تلاس. ةيقافتا ىلع عيقوتلا يف ىلجت
 حانملا اذهل دبال ناكو .ةيجيتارتسالا ةحلسالا

 ىلودلا ديعصلا ىلع ديدجلا يضوافتلا  ينزاوتلا

 ناكف .هظسوالا قرشلا ةمزا» ىلع سكعني نا .ماعلا
 ريهشلا ,وكيمورغو سناف :ةيجراخلا يريزو ءاقل
 - يكربمالا نايبلا هماتخ يف ردص يذلا ا١ا/ا/ ماع

 ءانبحإ ىلا اعد ىذدلاو فورغملا كرتشملا يتايفوسلا

 ةسايس ذبنو طسوالا قرشلا يف مالسلل فينج رمتؤم
 .ةيدارقنالا يعاسملاو «ةوطخ ةوطخلا»

 نم ةعيرسو ةيوق ةضراعم نايبلا كلذ يقل دقل
 ريزو دافياب ةرشابم تلجت ينويهصلا نايكلا لبق
 نطنشاو ىلا لجع ىلع ناياد ىشوم كاذنآ ةيجراخلا
 ليدعتل كانه ينويهصلا طغضلا ىوق لك رافنتساو
 تردص لعفلابو .رمالا اذه هاجت ىكريمالا فقؤملا

 نع حيرص عجارت اهيف ةيريسفت ةيكريما ةركذم
 .«كرتشملا نادبلا» نومضم

 تمدختسا دقف .كلذي فتكت مل «ليئارسا» نكل

 - يكريمالا مهافتلل ليطعت ةادا درجمك ةركذملا كلت

 بيرخت لجا نم تقولا بسك ضرغب ينايفوسلا
 ثدحب اهرييغتو ضرالا ىلع تايطحملاو عئافولا

 لامتحا ىلع اقحال فرقنا نكي وهاس ل ءا لطس

 :ةيقكامعلا نبب يطسوأ قرشلا مهافتلا كلذ ددحت

 رهشأللا لطمت ةللادنملا ملاصملا

 تاقالعلل ينويهصلا  يكريمالا بناجلا اجل امكو

 _ تيسير نورين مهخظضت- 1

 دسم ل سل أ ظ| ذل مسلسل م | بببللل سطس يش ءامسمسسسمسل سس تسييس مسجلا للا

 رمتؤم لدطعت لحا نم ديسأو تاداسلا عم ةصاخلا

 هسفن بولسالل ؛ليئارساد تأجل . ”١91/7 ماع فدشح

 ماع رمتؤملا اذه دقع تالامتحا ليطعت لجا نم
 ىتلا ةيرسلا تاضوافملا تلجعتسا دقف 7
 يىرصملا ماظنلا نيبو اهنيب برغملا يف ةيراج تناك
 يذلا سدقلل تادارنشلا ةرايز عورشم تحبطو

 اعقاو تقلخو ةيلودلاو ةيمدلقالا عاضوالا تاحاف

 ىلا ًافذاق ةيوستلا يعاسم ىلع هبسفن ضرف اديدج

 اهنع اضيعتسمو .يلودلا رمتؤملا. ةلوقمب لوهجملا
 يف ىلجت ديدجح ينويهص - يكريسما دارفتساب
 يتلا حلصلا ةردهاعمو «ددقيد بماك» تاضوافم

 . تاضوافملا كلت اهنجتنا

 يدلا «صلمتلا يفد بولسالا اذه نا قوديتيبو

 5 ؛يليئارسا» بولسا ىلا لوحت دق رجيسك هعرتخا

 ةسايس يف اتباث انوناق لكشي هيلا ءوجللا تاب زيمتم

 نا اهيف رعشي ةرم لك يق هيلا اجلي ينويهصلا نايكلا
 هيلع ضرفت نا نكمي ةيلود فقاوم وا تايطعم كانه
 اذه رركت دفو هل ناعذالا واهب لوبقلا ف بغريال ام

 قافتا تعر امدنع اهسفن ةدحتملا تايالولا عم رمالا

 .هلالخ نم اهزوفن لحت نا لما ىلع نانبل يف رابأ ١٠

 :كانش اهل ةعبات ةبوق ةيزكرم ةموكح لالخ نمو

 ا كلذ ير وبسلاو ل

 ىلع ٠ :وتنفلا» ا رمل ماظحلا عم ينمضلا

 اهتاوق باحسنا طير لالخ نم قافتالا كلذ

 ةيلمع دومح ىلا ىدا يدلا رمالا .هتاوق باحسناب

 باحسناو هئاغفلإا ىلا مث روكذملا قافتالا ذيفنت

 يف ةيوق ةيزكرم ةموكح ةياعرل يكريمالا عورشملا
 يروسلا ماظنلا ىلوتي رخا مهافت هلحم لحيل . نانبل

 ةينيدطسلفلا ةروثلا ةقحالم ةيلمع ةعيباتم 20

 «ناندل ىلا اهتدوع تالامتحا دض «نيصحتلا»

 ةيسايسلاو ةينمالا ةنميهلا ىف هدي قالطأ ليش

 .ينانبللا عضولا اباظش ىلع (ةيداصتقالا ىتحو)

 مرلب ام لك ؛يليئارسالا» و يروسلا نافرطلا لمعيو
 حرطي رقتسمو يوق ينانبل مكح مايق عنم
 تاوق دوجو نع ءانغتسالا عوضوم ةرورضلاب
 .نانيل ضرا ىلع ةيبنجا

 زاوعتسالل لئاخ ريغ قلفلا نراؤنلا

 ض يكريمالا دارفتسالا نع ةمجحانلا) تاروطقلا

 عئاقو نم مسر ام ءوض ىف ..فلخلا ىلا (ينويهصلا

 دعب ةماعلا ةيبرعلا ةلاحلا] ضرالا ىلع ةديدج

 ىلع رمدملا رثالا تاذ اهجئاتنو ةيتاداسلا ةزفقلا

  يبرعلا عارصلا ُْق ةيساسالا ىوقلا نيدزاوم

 باقعا يف ةصاخلا ةينيطسلفلا ةلاحلاو .ينويهصلا

  ينويهصلا مهافتلاو نانبلل ينويهصلا وزغلا

 اهرود هيجحتو ةيلاضنلاو ةيركسعلا اهتينب

 رمتؤملا» قاع عئاقولا هذه ءوض قف ٠ .[يسايسلا

 داحتالا هب كبسمتب راعش درحم حميبسصمل «يىلودلا

 ٍْق هنوضرفدو ةينكارتشالا ةلتكلا لودو يتايفوسلا

 ةرثفلا نبد حمهنع ةرداصلا ةكرتشملا تانايبلا

 نم يبرعلا عقاولا يف نوكي نا نود .ىرخالاو

 ضرفيو راعشلا اذه معدب نا نكميام هوقلاو نزولا
 نضرالا ىلع: هدعجرت

 ودعلا دقتعا يتلا ةيبلسلا ةروصلا هذه نكل
 تضرف اهنا هعم وا هءارو فقي نمو ينويهصلا
 ال ام ىلا مودي نا نكمي هقوفتل انيعم ارارقتسا
 يذلا تابثلاف ..ةيمتح تاريغتل ةضرع تناك ..ةياهن
 لباقلا ريغ :قلقلا نزاوتلا» نم عون وه هيلع موقت
 : ةتقؤم فورظ نمض الا رارمتسالل

 يف تناك يتلا ةيقارعلا  ةيناريالا برحلاف ١
 ةوقلا ىلع زاهجالل وذعلا تاناهر ساسا
 برعلا يدبا نيب ةيقبتملا ةيساسالا ةيجينارتسالا
 ىدحو .اهضرغ قيقحت ف تلشف .قارغلا يىهو
 هذه رارمتساب هلاغشاو قارعلا ليطعت ةيناكما

 .ةياهن ىلا لوصولا كشو ىلع تتاب برحلا
 اهظافحب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا امك ؟

 اهريهامج ىلا اهدانتساو لقتسملا ينطولا اهرارق ىلع
 :تاتشلا نادليو تامخملا قو ةلتحملا ضرالا لحاد

 .يبرعلا عضولا يف ةيموقلا ىوقلا ىلع اهئاشرو
 اهتمدقم يف و .يل ودلا ديعصلا ىلع ةقيدصلا ىوقلاو
 ىلع يصعتست نا تعاطتسا .يتايفوسلا داحتالا

 هاجتا بلقت نا تعاطتسا امك :ةيسايسلا ةيفصتلا

 نانبل ىلا ةبدلاضنلا ةدوعلاب عرشت ناو حايرلا

 ًاوزغو ةديدج «تاميخم بورح» تيجوتسا ةروصب
 ءاضقلا ٍِق هلك كلذ حجنب نأ نود ,ًاديدج ,ًادزو ومسيد

 ينطولا يديحوتلا رودلا ىلعو .ةدوعلا كلت ىلع
 .ينانبللا ديعصلا ىلع ةدوعلا هذه هبعلت يذلا

 تلخد رصم يف «ديفيد بماك» ةسايس نا “" 

 ةيموقلا رصم ةقيقح تذخأو سالفالا ةلحرم
 فو ماظنلا ىلعو عراشلا يف اهسفقن ضرفت ةيبرعلا
 اكريما تحبصأو :ينودلاو يبرعغلا نيلاجملا
 ةيلاملا طوغضلا لك مغر ناكردت ؛ليئارساو»
 رما ةيبرعلا رصم ميزقت نا ةيسايسلاو ةيركسعلاو
 ليجتسم

 زرفي يىلودلا عضولا ناك ءانثالا هذه يف - ؛
 : ةريثكلا هتالعافت

 ةيسايس ةمزا راطإ لخدت ةدحتملا تايالولاف أ
 ناغير ةسائر لالخ اهتفرع نا قبسي مل ةيداصتقاو
 طوقس ةمزالا هذه تايطعم زرباو 148٠.. زذنم
 ةيصخشلا هتيقادصم زازتهاو يوقلا ناغير ةروص
 - ناربا ةحيضف ناقعا ْق هترادا قدرف ةلخلخو

 .ارتنوك
 روطت هيف لصح يذلا تقولا يف اذه - ب

 ةدايقلا عم يتايفوسلا داحتالا يف ًامامت سكاعم
 اهل تناك يتلا ةيحالصالا اهتاحورطو ةديدجلا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا دعصلا لك ىلع ةريبك جئاتن
 .هجراخو يتايفوسلا داحتالا لخاد

 ةريبكلا ةيبرغلا ابوروا ةباجتسا  ج
 ىلع ءاوس ةيتايفوسلا ةيملسلا تاحورطالل
 ةلازاو حلستلا عزن تاعوضوم] يملاعلا ديعصلا

 ةوعدلا] يميلقالا ديعصلا ىلع وا [خيراوصلا
 قرشلل يودلا يمتؤملاو «جيلخلا برخ» فقول
 ةردابم ىلع قفاو نم لوا اسنرف تناكو .[طسوالا
 رمتؤملل يديهمتلا ءاقللا لجا نم فوشتايروغ
 تعبت مث .وكسومل نارتيم ةراير لالخ كلذو .يلودلا
 -<© اهنع ربع ةلماش ةيبرغ ةيبوروا ةباجتسا كلذ

 ١1 _ ١ة41/ ناسين 5- ؟١ 4 دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 .ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلل ريخالا نايبلا عج

 رمتؤملا» حرط تداعا ةديدجلا تابطغملا هذه
 ضرف لكشبو :ةقباس ةرم يا نم رثكا ةوقب «يل ودلا
 ثدحتت تتاب يتلا ةيكريمالا ةرادالا ىلع ىتح هسفن
 ضعب ىلع ىتحو لب .هدقع ىلع ةقفاوملا لامتحا نع
 ضفرلا عقوم نم نولقتني اوذخا نيذلا ودعلا ةداق
 .طورشملا لوبقلا عقوم ىلا قلطملا

 نايكلا اجلي لف : ًاددجم لاؤسلا يتأي انهو
 فّرظلا !ةنف مس سصاختلا مهاقتلا بولسا ىلا ىتويهدصلا
 ةيناكما داعيتساو ىلودلا ظغنضلا اذه. «نسيفنتل»:كاذوا

 ؟ ىرخا ةرم يلودلا رمتؤملا
 ةهجلا وه يروسلا ماظنلا نا انه ظحاليو

 ةبعللا هذه لثم يف رخآلا فرطلا نوكت نال ةحشرملا
 سيئر نا ظحالي كلذ نم رثكا لب .ةيليئارسالا
 دقو ةيناكمالا هذه لثم ىلع نهاري يروسلا ماظنلا

 اذه لثم لجا نم ةبسانملا لئاسرلا هيجوت يف عرش
 : رودلا

 يذلا ديحولا يبرعلا فرطلا وه تاب دقل ١

 حطسلا ىلع ودبي ام لك مغر] يلودلا رمتؤملاب ككشي
 ..[يتايفوسلا داحتالا نيبو هنيبب ؛ةدوم» نم نكاسلا

 ىل ودلا رمتؤملا نم هسفن دسأ ظفاح رخس نا دعبو
 قاحصلا دفولا ماما ؛ةنيس ٠١ رمتسي دق يذلا»
 ةفيثك ةروصب ًارخؤم برست هتزهجا تحار .يندرالا
 ناكو ةلأسملا هذه لوح تايفوسلا عم هفالخ ءابنا
 خيراتب ؛سيقلا» ةفيدحص هترشن ام اهرخاأ

 ىلع ةظفحتم ةيروس» ناونع تحت 65

 ! «يلودلا رمتؤملا
 ظفاح حيرصت مهف نكمي تاذلاب تقولا اذه ىف ١

 هفارتعا نع تبوكلا ِق ةيمالسالا ةمقلا ةيشع دسأ

 هنا ساسا ىلع .انايكو اخيراتو ابيعش «ليئارسأب»
 .ديدج يتاداس رودل صاخ دادعتسسا

 سيئرلا اهلمح ىتلا ةلاسرلا اعبط هلثمو “ 

 ىلا ارخؤم يروسلا ماظنلا سيئر نم رتراك يكريمالا
 هخيرصت ف رتراك اهنع ربع يتلاو ينودهضلا نادكلا
 نع هل برعا ديسأ ظفاح نآب قشمدل هترايز دعب

 ! ؛:ليشارساد عم ةرشابم تاضوافم ءارحاب هتداعس»

 رمتؤملا» راطاب تاضوافملا هذه طئر دق ناك ناو

 ! «يل ودلا

 ةلوقمل يم لاعلا جوضنلا لظ ف ,اهلك لئاسرلا هذه

 نم صلمتلا ىلع ينويهصلا صرحلاو يلودلا رمتؤملا
 دجتسملا رودلا ءاوحا ىفو .ةلوقملا هذه ط غض

 حطسلا ىلا زربت نا حجرت .نانبل يف يروسلا ماظنلل
 . دسأ ظفاح اهلطي نوكي ةديدج «ةيتاداس ةزفق»

 نانبل ٍِق ةديدح تاروطت نع ةرابع كلذ ناك ءاوبس

 ةيلودلاو ةيميلقالا ةلداعملا ىلع اديدج ًاعقاو حرطت

 يف امب .هسفن ضرغلا ققحت نانبل ريغ يف ىرخا وا
 يف وا ةيروس لخاد تاروطتلا هذه نوكت كلذ
 !ندرالا

 يف ىرخا ةرم ينويهصلا «قابتسالا» حجني لهف
 رومالا فلتخت ما .هدقع لبق يلودلا رمتؤملا ليطعت
 ؟ ةرملا هذه

 ردب ناندع
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 »ب 0

 سيئرلا ؛ديفيد بماك» بارع لعفي اذام
 قرشلا يف رتراك يميج قباسلا يكريمالا | هلا

 نع ةاجف فقوت اذاملو !؟ ديبدح نم طسوالا

 ذنم اهيلع نمدا ىتلا كمسلا ددص ىف هتياوه ةسرامم
 يف ةسائرلا بصنم ىلا ةيناث ةرم ةدوعلا ىف لشف نا
 لواحب نا لجا نم .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 !؟ ةقطنملا ف ةيوستلا هايم يف دايطصالا

 ىلا ءاج يذلا رتراك دهع يف هنا فورعملا نم
 ىلع عقو .قتسفلا لوقح نم ةرشابم ضيبالا تيبلا
 ينودهصلا نابكلا نيب ؛مالبسلا١ ل ةيقاقتا لوا

 اذه ققحي نا لجا نمو .رصم يه ةيبرع ةلودو
 يتلا «؛ةقفصلا» بارع نوكي نا رتراك يضر ؛زاجنالا»
 نالعالا كلذن اغلاد .رجتسيك يرنه اهخيط

 ةيسايسلا ةيوستلا لوح يكريمالا  يتايفوسلا
 .هربح فجي نا لبق .طسوالا قرشلا ةمزال

 كالم هجو لمحي يذلا يسايسلا اذه ملحي لهف
 نيب ةديدج ةيقافتا ريرمت يف حجني نا .ناطيش بلقو
 نا دعب :ةييرعلا لودلا ىدحاو ينويهصلا نايكلا
 تالمحلا هتنخثا يذلا ناغير دلانور كلذ يف لشف
 - ناردا»د ةحيضف فاشكنا دعب تاهجحلا ةرددعتملا
 3 ؛تدغ

 نم مسايو !؟ ةقطنملا رنراك روزي نم مساب نكلو
 ةرادالا هتلوخ وه له !؛ اهتداق عم ضوافتب
 ةرادالا هذه نم . .ىوقا ىرخا «تاهح» ما .ةيكريمالا

 اضوافم ءاج هنا ما .يكريمالا يوطلسلا مرهلا لخاد

 دحا لازي ام يذلا يطارقميدلا بزحلا رئاود ميساب

 !؟ نيدساسالا هناكرا

 رتراك ةمهم نا دقتعت ةيبرغلا طاسوالا ضعب
 هذه ءاحيا نم يه طسوالا قرشلا يف ةديدجلا
 يف ةتيوضع ناو ًاسويسخ. ةعمتجم ثالثلا تاهحلا

 نم اريبك اددع مضت يتلا ؛ ؛ةيئالثلا ةنحللا»

 ْق .:ةيداضتقالاو ةيسايسلا تايلاعفلا باحضا
 هذهل يطعت .يلامسأرلا برغلاو ةدحتملا تايالولا
 اهديفقت نا نود .نسرببك انزوو دقت ةمهملا

 ِق ةدمتعملا ةيمسرلا فارعالاو «تالوكوتورملا»

 .ماما رثعتلاب ةموكحم يودلا رمتؤملل ةوعدل

 يا لير لغشي ال هرابتعاب ةيلودلا تاقالهعلا
 نوكت نا طاسوالا هذه دعبتست الو .يمسر بصنم
 بزحلا ءيهي يذلا مدلاب ةطوبرم رتراك ةمهم
 ىلا ةدوعلاب هظح تاب نا دعب هل هسفن .ىطارقميدلا
 ةيسسعش لكات ةلاح رثا .ًاريبك ديدج نم ةطلسلا
 ىلع لاحلا ةعيبطب اهريثآتو .ةلصاوتملا ناغير
 يتلا جئاضفلا بيسب يروهمجلا بزحلا ةيبعش
 .تقولا ضعب ذنم ةيكريمالا ةرادالاب فصعت

 يذلا فينعلا موجهلا رسفي ام اذه يف ناك امبر
 هرمتؤم لالخ هتراداو ناغير ىب اع رتراك هنش

 ديري كلذب هناكو .ةرهاقلا ىف هدقع يذلا يفحضلا

 ضرالا دهمي هنا هتلوجب نيينعملا عيمجل دكؤي زا

 طورشملا ضفرلاو .طورشملا لوبقلا : ريماشو زيريب
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 نم ضيبالا تيبلا ىلا يطارقميدلا بزحلا ةدوعل
 قرشلا ةمزا ديعص ىلع .يخيرات رود. بعل لجا
 .طيسوالا

 ةرادا مهتا يذلا قباسلا ىكريمالا سينرلاف

 طسوالا قرشلا يقف مدقت يا ز رارحا يف لشفلاب ناغير

 نا ىلع صرح .روصقلاب ةقطنملا يف اهتسايس مهتاو
 ةمظحمل نيلثمم عم راوحلل ةيبط تادادعتسا يدبب

 داعارم ةرورض ىلع ادكؤم :ةيىدنبطيسلفلا ريرحتلا

 ينيلخسلفلا بعشلا قوقح

 اذا هنا ىلا ةيساموليدلا طاسوؤالا دذشه ريشتو

 تاناذفتسالا نا ةلئانقلا .تايمولعغلا تحض
 ةدع رمتست فوس يل ودلا رمتؤملا دقعل تالاصتالاو

 نا حضاولا نم حبصي .ةنس نم رثكا اميرو رهشا
 نم يتلا ةيسايسلا تاريغتملاب ةقالع ىلع رتراك ةمهم
 ءاهتنا دعب ةيكريمالا ةرادالا ف اهلوصح لمتحملا

 يف الدتعم رتراك ادب كلذلو .ناغير سيئرلا ةيالو
 ددشتلا سكعب :؛ظتسؤالا قرشلا ةمزا نع هثيدح
 .ةداعلا ُِق ةنكريمالا ةرادالا هيدنت ىدذلا

 نا طاسؤوالا هذه دقتعت ساسالا اذه ىلغو
 سيئرلا ةيالو ةياهنب يهتنت يتلا ةنهارلا ةلحرملا
 ديعص ىلع تآجافم ةيا لمحت نل ناغير يكريمالا
 ةدكربمالا ةرادالاف .طسوالا قرشلا ُّق ةيبوستلا

 شيعت ىتلاو حئاضفلا يف طيختت يتلا ةيلاحلا

 مادقالا يف الصا ةيغار ريغو ةرداق ريغ ةريخالا اهمايا

 تادذ اباضقلا لاحم ِق ةيئانثتتسا تاوطخ ,ىلع

 عبطلاب اهيسار ىلعو .ةماهلا ةيبجيتارتسالا ةعيبطلا

 ىتلا فعضلا ةلاح نا ذإ .طسؤالا قرشلا ةمزا
 ةمحانلا ٌرفلاو ّركلا تانلمعت ةرادالا هذه اهشدعت

 ريغ راوح فرط ةرورضلاب اهنم لعجت . حئاضفلا نع
 داحتإلا ِق ةكسامتملاو ةئناشلا ةظلسلا ماما يوقف

 فورظلا هذه نا طاسوالا هذه لوقتو .يتايفوسلا

 وا ودا قوقل خاف اناظ - 5

 ثيتحلا كرحتلل وكسومب عفدت يتلا يه ةعمتجم
 ةداق ىري نإ .ىلودلا رمتؤملا دقعب عارسالا لجا نم
 اهب رمت يتلا ةنهارلا فعضلا ةلاح نا نيلمركلا
 رابجال اهلالغتسا بحي ةصرف .ةيكريمالا ةراذالا

 طسوألا قرشلا ةمزا هايم يف دايطضالا رتراتك يميج

 ءامعزو .ةفلتخم فورظ يف اهب ليقت نا نكمي

 ةيبرعلا دوفولا ماما لوقلا نع نوددرتي ال نيلمركلا
 لود يف مهييسامولبد ربع وا .وكسوم روزت ينلا
 ىلع لدت ةيلاحلا تارشؤملا عيمج نا.ةقطنملا

 نكمملا ريغ نم تابستكم ىلع لوصحلا ةيناكما

 لاح يف اصوصخو .ىرخا فورظ يقف اهيلع لوصحلا
 هككفتو هتامزآب نهارلا يبرعلا عضولا رارمتسا
 .ةمقافتملا هلكاشمو

 نيلمركلا ءامعزب عفدي يذلا وه هجوتلا اذهو
 ادادعتسا ةيبرعلا :قاروالا, ةنوقت ىلع لمعلل

 نع لصفني الو .يل ودلا رمتؤملا ِق ةمداقلا تالوحلل

 عبدج ةلازا ىلع نيلمركلا صرح اضبا هحوتلا اذه

 فصلا ُِق عدضلا ميمرت ةيلمع لقرعت يتلا تايقعلا

 داقعنا نا كلذ .ينطولا سلجملا دقعو ينيطظسلفلا

 عضو نم ةرورضلاب يوقي فوس سلجملا اذه
 عضي فوس امك .ريرحتلا ةمظنمل ةيلاحلا ةدايقلا

 ةيعرشو ةدايقلا هذه ةيعرش نم لينلا تالواحمل ًادح

 ةيسايسلا اهتارايتب ,ةينويهصلا ةموكحلا
 ؛ةداصضملابب تاكرحتلا هدذه بقارت 1 ه1 تاك

 ىلع لمعلا هتاذ تقولا ىف لواحت يهو .اهدصرتو
 عمسمتو :ةدحان نم تقولا بسك لجا نم اهئاونحا

 نم ةلسلسب اهقارغا دعب يل ودلارمتؤملا ىلا تاوعدلا

 ارما هدقع ةيناكما نم لعجت .تاطارتشالاو طورشلا
 نيد فالخ يا دجويال ةطقنلا هذه لوحو .اليحتسم
 تافالحلاو .بديا لق ُْق حمكاحلا فالتئثالا فارطا

 ءاوتحا بولسا لوح يه زيريبو ريماش نيب ةينلعلا
 بوانتلا ناف ةياهنلا يف و .يل ودلا رمتؤملا ىلا تاوعدلا

 نا دنال طورشملا لوقلا يىفو طورشملا ضفرلا ٍِق

 كلذو .ىرخأب وا ةروضب ةركفلا دذه يط ىلا يدؤب

 فرلا ىلع اهعضو ىلا يدؤت تاريغتم ثودح راظتناب
 يتايفوسلا نالعالا عضو امك امامت .ةيئاهن ةروصب

 ةرايز دعب فرلا ىلع طسوالا قرشلا لوح يكريمالا
 قافتا ىلع عيقوتلاو بيبا لت ىلا تاداسلا رونا
 .« ديفيد بماك»

 ىلع ةرداق ريغ ةينويهصلا ةموكحلا نا ودبيو
 ةموكحم ةدسايس تاضؤافم .ةرماغم» ىف لوخدلا
 ةدبرغلا ةفضلا نم اهباحسنا طرشب ةبادبلا ذنم
 ول ىتح كلذو :ةلجؤم ةروصب ولو ىتح ةرغ عاطقو
 نايكلا ءامعزف .كلذ يف ةبغار اهنا ىف انضرتفا
 ةفينعلا لعفلا دودر امامت نوفرعب نيذلا ىنودهصلا

 عمتجملا لخاد ءانيس نم باحسنالا نع تجتن يتلا
 تارابت ءوشن نم كلذ نع مجن امو .ينويهصلا

 نكمي ال ,رثؤم ماع يارو لعاف دوجو اهل تاب ةفرطتم
 .ةزغو ةفضلا نم باحسنالا ةركف اومضهب نا
 ةيرض لكشبي باحسنالا اذه لثم ناو اضوصخ
 عيمجت ىلع ةمئاقلا اهتاذ ةينودهصلا ةركفلل ةمصاق
 ىلا رحبلا نم دتمت ىتلا ,داعمملا ضرا» ىف دوهبلا
 اذه نا ىلا ةفاضاو .لاوحالا فعضا ىف رهنلا
 يف ةينويهصلا ةركفلا برضي فوس باحسنالا
 ةلخلخ ثادحا ىلا اضيا يىدؤي فوس .حيمصلا

 يطعبي فوسو ينودهصلا عمتجملا لخاد ةفينع

 ىلع الصا ةلعافلا ةفرطتملا ىوقلل ةيوقم ةنقح

 نايكلا لخاد ريبك فطعب ىظحت يتلاو ضرالا
 لت ءامعز ناف :كاذو اذه ىلا ةفاضاو ينويهصلا

 ف يندطسلف نايك مايق لوبقل نيدعتسم ريغ سبا

 .ابقارم وأ اديقم نايكلا اذه ناك امهم :ةزغو ةفضلا

 نما امئاد اديدهت لكشب نابكلا اذه نا نع اضفف

 دوجول ًايخيرات اديدهت لكشي هناف ..ليئارسا.
 .شساسالاب ينويهضلا نايكلا

 اذه ه ينويهصلا نايكلا ةداق هجاويس فيك
 ىل ودلا رمتؤملا ةركف هلمحت يي ءذلا ديدجلا .ءرطخلا»

 ٍِق اع نايكلا بولسا لوح نايآر كلانه
 لوالا يآرلا : يلودلا رمتّؤملا ةركف ىلع فافتلالإ
 بولسا ىلا بيبا لت ةداق ءوجل ةيناكماب .لوقي
 لجا نم تاشاقنلاو تاراوحلا ةلاطاو فيوستلا

 جئاتن ةيأب هنم جورخلا مدعو يل ودلا رمتؤملا عييمت
 نا لوقي يناثلا يارلاو .هداقعنا ةلاح ىف ةمساح

 بولسا ىلا نواجلب كق يثويهتصلا .نايكلا ءآمعت
 ناريزح برحل هباشم لكشي ؛ةيكيتاماردلا ةوطخلا»
 تاداسلا رصم عم درفنملا قافتالا وا انركسع

 ودل ريقؤملا نع ةيدحتا يوطو اوكف :.ًايسايس
 حلاصل ىرخا تادجتسم راظتناب .نيح ىلا
 .ةقطنملا ف ةينودهصلا ةيجيتارتسالا

 ف ينويهصلا نايكلا بيلاسا تعونت امهم نكلو
 ىلع دسجتت يتلا ةيسايسلا قئاقحلا ىلع فافتلالا
 قزاملا نم هذاقنا يف ديفت نل اهناف .ةقطنملا ضرا
 بعشس نم ضوفرملا ددوحوب لثمتملا يخيراتلا

 نم وا نهارلا قزاملا نم هتذقنا ولو ىتح .ةقطنملا
 تادجتسملاو تاروطتلا اهلمحت دق ىرخا قزآم
 .تاجافملاب ةلفاحلا ةقطنملا هذه ىف ةلدقملا

 دعسا ىلع حجان
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 ةعيلطلا» رقت يرحمنا طقف مايا ةعبرا

 حيراتب رداصلا اهددع يف «ةيبرعلا

 ةيسنوتلا تاطلسلا هجوتب : م/م !
 فرطتملا ينيدلا رابتلا ةقحالم ىلع زيكرتلل ًالبقتسم
 , هتافقالع ةكيشو هتادابقو يمالسالا هاجتالاب تم

 نالعا نيبو:ةييرملاو ةمتعملا ةيفلخلا هفرغو
 اهتاقالع عطق ةأجف ةيسنوتلا ةموكحلا
 ةيمالعا ةلمح طسو نارهط ماظن عم ةيسامولبيدلا

 ةيناودعلا هتاسراممو يناربالا مكحلا ىل اع ةفينع

 اراطقا ةيبرعلا ةمالا دض اهلاكشا فلتخمب

 قارعلا ىلع ةريرشلا برحلاب آعدب :تاموكحو

 ةيطوبطخالا هعباصا دمي ءاهتناو :دماصلا قيقشلا

 ارورم :برغملاو رئازجلاو سنوت يف فارطالا ىلا
 سسجتلاو باهرالاو فنعلا تاحاسو .اعيط نانبلب
 .ةصاخ اسنرفو ةييرغلا ايوزؤوا يف

 رطقلا لخاد نيريثكلا اجاف تاقالعلا عطق نالعا ٠
 ةتسلا نييسنوتلا ىلع ضبقلا ودبي ال دقف .هجراخو
 مهطابتراب مهيف هيتشملاو يضاملا عوبسالا استرف ْق

 .اسيدرف ُِق ةلماعلا ةيندمخلا تاعومجملاو هللا برحب

 نيد ادمالعاو ًايسايس عضولا رجفتل ايفاك اروعيم

 تاذلاب ههجوتو ةبيقروي نيب وا :نارهطو سئوت
 فالآ ةفاسم ىلع هناوعاو ينيمخلا نيبو
 ناونع تحت كلذ ناك ولو ىتح .تارتموليكلا
 فرُع بعشك نييسنوتلاو سنوت ةعمس ىلع صرحلا
 تاقلح نع داعتنالاو جراخلا ىلع حاقفنالا هنع

 فئنعلاو باهرالا ضفرو ؛:بصعتلاو دقحلاو فدعلا
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 اهتمظن يتلا ةيخاصلا ةيفحصلا ةودنلا ىتح

 ةعفمجلا موب ةنيسنتوتلا ةيلخادلا ةرازو

 قئاثولاو تاكسمتسملا طسيل
 ةئنادا رصانع لثمت يتلاو .اهتزوحب يتلا ريشانملاو

 َِق «يمالسالا داحتالا» ميظنتو تادايقل ةيفاك

 ساسا ىلع .اهسيساوجو ةيناريالا ةرافسلاب هتقالع
 ماظنلا طاقسا فدهب ةيبنحا ةهج عم نواعتلا

 ىتح .ةينيمخلا ةلكاشلا ىلع «يمالسا مكح» ةماقاو

 ثدحلا ةءارق ةلواحم يف ضرغلاب يفي ال دق كلذ

 .هتايفلخو هداعباو

 ةلفاغ نكت مل ةيسنوتلا نمالا ةزهجا نا دكؤملا نم
 نمو «هاجتالا» تاطاشن نع ةريخالا تاونسلا لاوط

 مل «يجناوخالا» فلملا يف ام رصانع نا كلذك ديكالا
 ةدم لبق نلعلل جرخت نلو. ةيفحصلا ةودنلا ىف ركذت

 ىذه ءارو نا اضبا دنكؤفا نم نكلو .ةليوط

 ضعب يف اننما اري .ةأجافملاو ةفينعلا ةقافتسالا

 ةقلح نمض ىرخا بناوج يف ًايسايسو .هبناوج
 .طابرلاو رئازجلاو برغلا سلبارط نيب دتمت ةيمسر
 كلاسملا عبتت لواحنلف .ىرخا نيوانع ةصقللو

 .ةملظملا ةدعصلا

 تابثيبح-١

 ةفالخلا ةلأسمو .:ةهح نم ضدرملا داصتقالا

 ةحوم تقلطنا .نآلا ىدح لَخلا ىلع ةنصضقفتسمل : تيسملا

 .ةسستوتلا تاعماجحلا ّق يبالطلا جاجتحالا

 ةجوملا تأدب .اييرقت نيرهش ىدم ىلع ترمتساو
 نيد ةيعاطقلا اهتاراعشو اهيلاطم ُْق ةمغانتم

 ًاراسيو ًاننمي ةعماجلا يف ةيبسايسلا ن ناولالا فلتخم

 امدنع ترسكنا نا ةجوملا تثبل ام مث .ءاوسلا ىلع

 ةجوم لالغفتساب ينيدلا رايثلا اياون تحضتا

 ,يدرمت لسلسم يف ةيرابتخا ىلوا ةقلحك جاجتحالا

 فنعلا نم وج قلخو يندم نايصع نالعاب يهتني

 ةضماغفلا مكحلا فورظ لالغتساي- الوصو كابرالاو

 ةبيقروب سيئرلا ماظن طاقسا ىلا - ةزوزهملاو
 ةطلسلا ىلع «يسايبسلا غارفلا» طسو ضاضقنالاو

 عيمجلا هبتنا ام ناعرسو .«يمالسا» مكح ةماقاو

 - راسيلاو .بئاج نم مكحلا .ةلباقملا ةهجلا ىلع
 ىمالبسالا داحتالا ناسو هندي ءاقتلالل لييس ال يذلا

 دقاع «يمالسالا هاجتالا» نا ىلا .رخآ بناج نم -
 .ةطلسلا عازتنا لحا نم ةكرعملا ءدب ىلع مرعلا

 تابلك اهتدهش ىتلا ةيمادلا ثداوحلا تناكف

 ةبلط نيب ايلعلا نيملعملا رادو بادآلاو نوناقلا
 مث .هاجتالا ةبلطو (يسكراملاو يموقلا) راسيلا
 اديتو اهحلاصل فقوملا مسسحتل ةطلسلا تلكدت

 يف «نييمالسالا» عقاوم ىلع لماشلا داضملا اهموجه

 .ةفاك رطقلا يحاونو دحاسملاو تاعماجلا

 :نيعويسا نوضغ ّق : ةعرسب ثادحأالا تقحالت

 عبتو :يشونغلا دشار اهسأر ىلعو تادايقلا تلقتعاف
 نكلو .افلس ةدعم تدب مظنم طئبيشمت ةلمح كلذ

 ديدج يتارباخم رصنعب ًاطورشم يقب اهماكحا
 .ءىراط

 فاشتكا نع نالعالا يف ةلثمتم :ةفورعم ةيقبلاو

 نيب قيسنتلاب . .يسنوتلا مكحلا ىلقل يىسيدح طابخم

 ربع سنوت يف ناريا ةرافسو يمالسالا هاجتالا زاهج
 يف قياسلا طباضلا يناماخ دمحا اهلامعاب مئاقلا

 تارك ىلع فارشالاب فلكملاو .«ناردسابلا» ميظنت

 نبب يتامولعملاو يداملا دادمالاو معدلاو لاضتالا

 ْق ةيمالسالا ةروثلا ميظنت» و :.«سنوت ٍِق هداجتالا»

 عطقل ًايفاك ًاييس كلذ ذختاو نارهط يف «ملاعلا

 .ًايئاهن ناريا عم تاقالعلا

 ىطعملا تعمج ب ةفدصلا نا ّنظلا بلغا
 ةيئامثلا ةعومجم ى اع ضدقلاب لثمتملا ينشرفلا

 نيدو: نونمنوك ةعس ةههكيك نمو ثلا بزرحل ةيمتدملا

 ماظن عم تاقالعلا عطق يف لثمتملا يسنوتلا ينعم

 .اةتاططخمو ع يا ةكيش 0 فشكلاو . .ىسيمجخ

 ناقتا ريغل عضخت ال ىرخا ةلاسم كلتف هلالغتساو

 ثادحالا لالغتسا ةيعل ةييقرويو يسنوتلا مكحلا

 .ًايجراخو اب ايككااو ىصقالا لكشلاب اهنم ةدافتسالاو

 تابفلخ  ؟

 يديمحلا يدلبوخلا يبدبللا دئارلا ءاج امدنع

 ناش يف ةبيقروي سيئرلا عم ثحابتلاو سنوت ةرايزل
 وا ةيلاملا غلابملاب طقف هعم تآب حل .تاقالعلا عسبطت

 يف عضي ملو .سنوتل ةقحتسملا هتمصاع نوميد

 الو .بسحف نيدورطملا لامعلا تاقلم هتبيبقح

 يناذقلا ديقعلا اهانا هلّمح يخحلا ةبطخلا ةلاسرلا

 ماظنلا تامولعم فلم ناك لب . .طقف يسنوتلا سمئئرلل

 هططخو «يمالسالا هاجتالا» زاهح نع يبيللا

 اميرو .ربكالاو مهالا فلملا وه ذيفنتلا ةبيرقلا
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 يرصق ءارغاب ليفكلا  ةغلايم نود نم  ديحولا
 عانتقالل امهعفدو امهئاضراو .ةبضقلاو جاطرق
 ةراجلا عم ةقالعلا ميمرتو .ةيدولا ةدوعلا عفانمب
 ةينضملا دوهجلا مجح فرعي عيمجلاف .ةسكاشملا
 سنوت نيب عطقنا ام لصول ةدع فارطا اهتلذب يتلا
 هرارصاو يسنوتلا مكحلا ةعنامم نا ىتح .سلبارطو

 ثعيم تيقب سلبارط عم هتعيطقو هبضغ ىلع
 ةنورملا هنع فورعملا ذإ نايحالا ضعب ىف ةشهدلا
 عم رتوتلا ءاوحا نم صلحنلل خئادلا دادعتسالاو

 .هناريج

 يدليوخلا هعقو يذلا مازتلالا دونب رخآ
 ادنب ناك ةيسنوتلا ةدايقلا عم سنوت يف . يديمحلا
 كرتشملا نالعالا نم ةحفصلا رخآ يف اضماغ ًاينما
 ءاوبا مدع نيتلودلا مازتلاو ينمالا نواعتلا»

 يذلا لاؤسلا نكلو ! ,تامولعملا لدابتو نيضراعم
 تقولا ىف دنيلا اذه اذال وه حرطي نا يغبني ناك
 لامعلا قوقحو نويدلا ةلأسم رئاتست يذلا

  يسنوتلا فلملا نم ربكالا طسقلاب نيدورطملا

 ؟نم تاسع لع يتمالا نواعتلا مث" يمعللا
 اهدحو يفكت .ةيلاحلا يبيللا مكحلا فورظ

 ىلع فهلتملا وهو .لاؤسلا ىلع ةباجالا حيضوتل
 .يداشتلا لحولا يف هقرغ رثإ ةيبرعلا هروسج ميمرن
 برحلا نم فقوملا يف هتاريغتم رداوب انفضا ام اذإو

 نم ديدجلا هفقومو .قارعلا ىلع ناريا اهنشت يتلا
 ةيروهمجلا» راعش نمو نارهط يف «يمالسالا مكحلا»
 .يبيللا ديقعلا نا فيك انل نيبن .نانبل يف ةيمالسالا
 سنوت ةقث ةداعتسال نمت يا عفدل ًادعتسم ناك

 عم نواعتلا ةيناكماب رمتسملا ديدهتلا  ثيح
 .ىرخا ةرم هبرض يف ةدعاسملل نطنشاو

 فشك : يسانملا فرظلا يف ةيسانملا ةقفصلا تناك
 ططخم نع ةيفاض تامولعم نم سلبارط كلمت ام
 قئاثولاب ةموع دم ,سنوت يف ينيدلا هاجتالاو ناريا
 ةداعاو ىضاملا ةحفص ىط لباقم .ءامسالاو
 1 ' .نيدليلا نيب تاقالعلا

 ثادحالا عفد ىف ةمساح تناك ةيبيللا ةقرولا نذا
 رايتلا ىلع «يناهنلا ءاضقلا١ داختاب ةريخالا

 نكت مل اهنكلو ,ةيسنوتلا ةطلسلا بناج نم ,ينيدلا
 ةيجيتارتسا», لافغا زوجي ال ذإ .ةديحولا
 ريزو يلع نب نيديباعلا نيز اهب ءاج يتلا «قايتسالا
 نمالا ةزهجا لمع بولسا ىلع اهلخديل .ةيلخادلا
 ةكيش نع فشك .ىضاملا ماعلا يفف .ةيسنوتلا
 ةيركسع عارذك ةيسنوتلا ؛يمالسالا داهجلا:
 تحت ايسايس ةبردملا اهرصانعب :هاجتالا ميظننل
 فارشاب ًايركسعو .«يواضلا بيبحلا» فارشا
 نم وهو .ةيسنجلا ينابسالا ءليئناخيم فسوي»
 ,ابوروا يف ةلماعلا ةيناريالا تاكبشلا رصانع
 ىفو .1985 فدص تامكاحم دعب امدعا امهالكو

 ,ينادلا يلع» ةعومجم ىلع ضبق كلذك يضاملا ماعلا
 تلمع ىتلاو «راتخملا هلا بزح» ةعومجم ةامسملا

 بلاطلا ةقحالم مث .ةيناريا تاهج عم قيض قيسنتب
 ةماه قئاثو ىلع ددلا عضوو .هلنقو ؛دومحم نس

 يزاوملا يرسلا ؛يمالسالا هاجتالا» ميظنتب قلعتت
 .طاشنلاب هل حومسملا ينلعلا هميظنتل
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 ريزو فارشابو يسنوتلا نمالا دمتعا كلذ لك يف
 قيوطتل .قابتسالا بولسا .ةرشابم ةيلخادلا
 . نمالا زكارم ىلع موجهلا يف «ينيدلا رايتلا» بولسا
 زكارملا ىلع وطسلاو .ةطرشلا ناوعا ةحلسا عازتناو

 ثدحي ديدج بولسا وهو :(ةيديربو ةيكدي) ةيلاملا
 بولسا ديعي دحل هبشيو .سنوت يف ابيرقت ةرم لوال
 ىف برغملاو رئازجلا يف ةيناريالا ةكيسسشلا لمع

 ىقطصمو عميل مدركلا دبع) ) نيبضاملا نيماعلا

 ىف برغملاو رئازجلا ثادحأب ركذن ال ىتح : (ىلعيوب

 يف ةعموصلا ةنكثت تايلمع وا. .85 و 886 يتنس

 وا :ةيرئازجلا ةمصاعلا يبونج قيرفوب ةميدم
 ءاضددلا رادلا َّق ةيحابس زكارم ريجفتل دادعإلا

 يناريالا معدلا" تاذ ويرازيلوبلا عم قيسنتلاب

 ةرهجا نا لوقلا نم دبال تايطعملا هذه ءوض يف

 ىلا تهتنا ةثالثلا يبرعلا برغملا لود يف نمالا
 طويطخالا ةرصاحم فدهب اهديبا ام ْق نواعتلا

 هتاعيرفتو «؛يمالدسألا داجتالاب» ةلقكمم يناربالا

 اعبط ةفاضا .برغملاو رئازجلاو سنوت يف ةحلسملا
 سلبارط تاهجوتب لثمتملا ديدجلا يبيللا رصنعلل
 ةحاحلا دنع اهميدقت اهنكمي يتلا ةمدخلاو .ةريخالا
 ,اهي اهتقالع ربع تاميظنتلا هذهب اهنفرعم مكحب

 .ةريخالا تاونسلا يف اهل اهتنوعمو
 رركتت دق ىرخاو ةلتاق ءاطخا -

 ةكرحك يمالسالا هاجتالاب يسنوتلا مكحلا ةقالع
 عمتجملا تاهجوتو راسيلا ىلع ةدقاح ةيسايس
 اهئادع وا اهدقح نم رثكا امبر .ةيرصعلا يسنوتلا
 تاونسلا لاوط اهتمكح .هتاذ يبيقروبلا ماظنلل
 :ًانيح ةلدابتملا ةحلصملا تالداعم .ةيضاملا رشعلا
 نم كلذ لك لخي ملو ,ىرخا ًانايحا عارصلاو
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 بسائملا فرظلا رايتخا ..ةبيقروب

 يذلا يماليسالا هاجنالل ةيسنلاب ةلتاق تناك .ءاطخا

 تداك ءاطخاو .تاهحوتلا ينيمخ دعب ام ُِق حيصا

 سيئرلا ماظنو مكحلل ةبسنلاب كلذك نوكت نا
 اهصيخلت نكمي يسنوتلا مكحلا ءاطخا .ةبيقروب
 : ينآلاك

 ةيثيدحتلا ,هتيجولويديا» نيب ضقانتلا ١
 نيبو .ةصاخ اسنرفو برغلاب ةرثانملا ةيناملعلاو
 ,تامزالا دادتشا دنع مكحلاب ظافتحالا ىف هلئاسو
 عراشلا يف هموصخ دض هعارص دعاصت تاظحل يفو

 ةاون طاشنل هعيجشتو همعد الثم كلذ نم . يساننلا

 ىلع ةظفاحملا ةيعمج» : ةسيسملا ةينيدلا ةكرحلا
 ميظنت ىلا تلوحت ام اعيرس يتلا :.«ميركلا نارقلا

 يماند ةهحاوم فدهب .رطقلاو ةعماجلا ٍِق مكحم

 :نييبورعو نييعويش نم يكارتشالا راسيلا ىوق
 ةيحاتفتالا تانيعيسلا ةسايسل ةضفارلا

 بهذ لد . .ةريون يداهلا ةرازو ءانثا ,ةيلامسآرلاو

 ًايمالعاو ايدام «(ةبجناوحالا» ةدعاسم دحل مكحلا

 مقرالا راد .ةفرعملا ةلجم) مهتايبداو مهتارشن عبطلو
 .(خلا ...ةيارلا راد .رشنلل

 ةنس نوجسلا يف ناوخالا تادايقب جزلا - "

 ةيبرعلا تاهجوتلا تاذ» يلازم ةرازو ةرتف : ١

 هحاتفنا هيف نلعا يذلا تقولا يف .:ةيمالسالا

 قفو هنا لب .ىرخا ةيسايس تاكرح ىلع يسايسلا
 فدعضلا يعويشلا بزحلل حامسلا حيرات نب

 ةيجولويدبال ايديلقت داعم يبرع طبسو يف ايريهامج

 ىلع ةفينعلا هتلمح ءدب حيرات نيبو .«داحلالا»

 تاقيطلا رظن يف مهنم لعج امم .«نييمالسالا

 نيلضانم لاطياو .ةلظلاو فيحلا اياحض ةيبعشلا

 .ةطلسلا نوجس يف

 ىلع قييضتلا يدافت نكمي ناك هنأ مغر "
 نم يىرظحلا طابسنلا بحسب ءافتكالاو .داحجنتالا

 ةقحالملا ةلمح دعب و أجل مكحلا ناف ,دهمادقا تحن

 لك لي .مظعم حارس قالطال .ةريهشلا تامكاحملاو

 عم تالاصتا ىلع ءانب ..نييمالسالا» نيلقتعملا
 ىلعو هحراخ مهئاقدصاو نحسلا لخاد مهتادايق

 ىلع ءانب كلذ نم مهاو. .مهعم ةيسابس تاقفص دقع

 راعش نيد ددرتلا كلذ لك ىهتناو !! ةيكريما حئاصن
 نا ةركف قلخ ىلا رخآ ًانيح حماستلاو ًانيح ةقحالملا
 ماظحلا كبرت نا تعاطتسا ةلئاش ةوق «داحجتالا»

 ةحلاصم ما ٌءادع اهعم لماعتي فيك فرغي ال ثيحب
 ١ ؟ افلاحتو

 ااقلا يمالسالا هاحتالا ءاطخا
 نم امود ةداقتسالا ةطلسلا تعاطتسا نيح قو

 ءاطخا ناف :مويلا ثدحي ام ليبق نم .اهئاطخا
 .ًايئاهن هراثدنا ىف بيستت دقو ةلتاق تناك ,داجتالا»

 .رايستلا ىلع ةطلسلا برح يف هسفن رشح دقف ١

 مكاحلا وزوم جاتقلا ودع هقامعز قا حوض امقتم
 ةنس تثحب ةدابقلا» : 8١ تامكاحم ءانثا قيقحتلا
 ةهجاومل كلذ يف ًابلطم تمدقو ةيعمج ثعب ف 646
 اهتازذ تنهر كلذبو ١1581١/4/١( حابصلا) :راسيلا
 .كلذ يف ىوقالا فرطلا وه مكحلاو مكحلل

 تاعماجلا يف يضارعتسالا هضافتنا - ١
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 نوجرخيو .تاعماجلا حوس ف مهرصانعل هيتاراكلا
 نوسراممو .ةعمجلا تاولص نم ؛ةفدحم» دادعأب

 تامكاحملا نومظنيو :تابجحملا ريغ ىلع مهباهرا
 مئاوق مهدادعاب نورهاجيو لب ! نيقراملل
 .«مهتادعا قحب ةروثلا» دعب اهذيفنت ؛متيس»

 ةطلسلا عم ,ةيجناوخالا» تاقفصلا ةحئار “٠
 لعج لكشب (87,-85) نجسلا نم مهجورخ رثإ
 هذه عفدو .ةضراعملا لخاد ادح ةزوزهم مهتعمس

 عم ةصاخ اهنم رذحلل لئاصفلا فلتخمب ةريخالا
 .دالبلا يف يطارقميدلا ليدبلا ةعوضوم يف اهتينطاب
 .يريهامجلا اهلمع بيلاسا يف ةحضاولا اهتيشافو
 يف ةيعامتجالا بساكملل يداعملا اهفقومل ةفاضا

 خادعا

 طالتخالاو ةأرملاةيرخ نم فقوملا لثم .سنوت
 ددعت نع يبعش ءاتفتسا ميظنتل مهتوعدو يسردملا

 ُِق عونمم تاجوزلا ددعت نا مولعمو ! تاجوزلا

 نم السفاك الصخب ا لف“ 9١ه5 ماع ذنم سئوت

 ريغ .بابسشلا يا (ناكسلا نم ةثناملاب )5١ نييسنوتلا

 .لكاتسلاا دذهس رظنلا ةداعال اننادجوو اد ادفاقث دعتسم

 ًايريهامج ينيدلا رايتلاب ةقثلا زازتهال ىدا كلذ لك
 اممو هنم فوخلاو لن .ةييايسلا بحتلا نمضو

 ىلع هضاضقنا ةلاح يف دالبلل ٌاليقتسم هدعي
 .ةطلسلا

 عم هفلاحت ردخ تحت يبيللا ماظنلاب ةقثلا - ؛
 مامأف .ناريا يف (داجتالل فيلحلا) فلختملا مكحلا
 نم روبعلا نم دبال ناك ةينمالا فورظلا ةبوعص
 دادمالا لئاسم ىف ةدسللا ةيوارحصلا ةباوبلا
 عم تاءاقللاو لاصتالا ةزهجاو قئاثولاو حالسلاب
 ١ة ميو ٠ ناريزح ذنم فورعملا نم نمو . .ةينارنالا ةدادقلا

 نيد سليارظ يف دقعغت تناك ىتلا تاعامتجالا نا
 تادحولا» و ,ملاغلا يف ةيمالسالا ةروثلا سلجم»
 نع نولثمم اهرضحي ناكو «ةيبرعلا ةيروثلا
 ةيمالسالا ةروثلا سلجم نمض هاجتالا تادادق

 :يميحسلا قداصلا ءامنسالا نم ركذن .ناردال عباتلا

 .الثم

 داجتالا) ةيسنوتلا  ةيناريالا ةكبشلا تافو
 يف تحض يتلا سلبارط ةموكح نا (يمالسألا
 يسنوتلا مكحلا عم ةلجاع ةيسايس حلاصملو قباسلا
 نم اهل انسايسو ايدئاقع برقا رصانعو تاميظنتي

 ليبن ,سنوت ريرحتل ةيموقلا ةهيجلا) ينيدلا رايتلا
 ,مهعيب» يف مايالا نم موي يف ددرتت نل (خلا ...يدمح
 .كلذ ةرورضلا تضتقا ام اذإ

 مكحلاب رئاتلاو ؛ناردا ناضخحا َِق طوقسلا 2

 ينامث ذحم يمدمخ هيسرامت و هب ءاج امك «يمالسالا

 ةزهجالاب هاجتالا زاهج طبر ىلا ىدا ام وهو .تاونس
 ناوخالا ميظنتل ءالولا نع ايئاهن يلختلاو ةيناريالا
 علطم ذنمو .ايناملا يف زكرمتملا ينودلا نيملسملا
 حلاصملا عم ةيرسلا تاقالعلا تمظن تانينامثلا
 لثم عيمجلل كلذ ضعب فشكناو ايوروا يف ةيناريالا
 ىلا امور ىف ناريا ةرافس نم لسرملا يكدبلا ليدوحتلا

 يف كاذنآ يمالعالا لوؤسملا ينكملا بيبحلا ةجوز
 ةفدحص هتفشك يذلا ريخلا وهو ٠ ةاحتالا ةدائق
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 نم برهلل :وروم» عفد امم ءابوروا يف ردصت ةيبرع
 .رطقلا

 يف ضرالا ىلع مجرت يناريالا نضحلا ىف طوقسلا
 ةدوع تايركذي ةيخاصلا ةنعماجلا تادافتحإلا

 ةيناريالا تايبدالا عيزوتو .ًايونس ناريال ينيمخ
 3 ؛يبرعلا ناهبك» لثم دجاسملاو تاعماجلا يف ًانلع

 ىدم ىلع تلغافت ةعمتجم ءاطخالا هذه ..ديهشلا»

 راضتخاف .ءيطبلا توملا ةرذب نوكتل ماوعالا

 تومو بوحش عيتتسي ناو دبال يناريالا عذجلا
 وأ ناثيل وا رئازجلا وا سنوت يف ءاوبسس ناصغالا
 .اهريغ

 فرظلا اهرابتخا ْق لثمتد ةطلسلا ءاكذ نا يقب

 مسجلا غاسمد ىلع ةعرسو ةوقي قرطلل بسنانملا

 ٍِق باهرالا ةلاسم 0 عمف . .سسدوت يف ينارسالا

 عمق ٠ .هبق نيدسنوتلا ضعب د عباصا قارتحاو اسنرف

 :يجراخلا ماعلا يآرلا حبصا يحيمحلا داحتالا

 برض لوبقل ايهم يسنوتلا ماعلا يآرلا كلذكو

 ريبكلا ىناريالا مهولا طوقس كلذ ىلا فدضن .رامتلا

 ريهامجلا فطاعتو .ةدماصلا ةرصنلا ةهبح ىلع

 مهتئاقشا ةلوطبو دومص عم يىوقلا ةيسنوتلا

 ةرماؤم فاشكنا دعب ةصاخ .مهضرا نع نيدقارعلا

 امم يديمحد ماظمل ينويهصلا - يكريمالا حملستلا

 ةئا تحت ددرت يا ىلع ىضقو احوضو ةروصلا داز

 نم:نسثكا تريضي يمنوكلا مكحلا نا.ئسنف الو
 يديدلا رايتلا هيرض ريع ,دحاو رجحي روفصع
 ليوحتل ةصرف كلذ ُْق دجن ذإ .دالعلا ْق يناربالا

 ةيضق نعو ؛ةيداصتقالا ةمزالا ةأاطو نع راظنالا

 .ةيعرشلا هتدابقو لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا

 تارايتلاو مكحلا فارطا عفدي كلذ نم مهاو

 ةدحولاو محالتلل مكاحلا بزحلا لخاد ةسفانتملا

 يناريالا دوسحولا رطاخم ىلع ءاضقلا ضرفي

 ةكعك ماستقا راسب دند ءاهتلالا ضوعغ :ينيدلاو

 تحرخح ىنلا تارهاظتلا نوكت اميرو .ةفالخلا

 ءاهتاططخمو ناريا دض ١9810/8/70 ةيشع
 ةملك كلذكو .؛اهماظنو سنوتل ءالولا» نع اريدعتو

 عامتجالا مث ؛بعاصملل ةيدحتملا, ةبيقروب سيئرلا
 رادب رفص ديشر هيلع فرشا يذلا ريبكلا يبزحلا
 :قوسن ام ىلع اليلد ,يضاملا سرام ١” موي بزحلا

 يقارعلا دومصلا نإ لوقلا نم دبال ريخالا يف

 ىواعدلا حضف يف امسح رثكالا لماعلا ناك :برحلا
 هلشف ماما ن نارهط ماظن لعح امم :ةفئازلا ةدندمخلا

 رتوت رؤب قلخ لواحي :ةيناودعلا هبرح يف عيرذلا

 ةرم .دهدحو يقارعلا دومصلا نكلو هبعاتم فيفختل

 نم اددع لعج كلذ نم رثكاو .؛اهيرض لهسب ةلوزعم

 رخآ ددع عفدو .اهفقاوم عجارت ةيبرعلا تاموكحلا
 طوبطخالا ةهجاومل ةعاجشلا نم ليلق عاجرتسال
 وا هتحلاصم وا هلامعتسا نع ثحبلا ضوع حييبقلا

 .اهنبس ارك ىلع ةظفاحم هعم فلاحتلا

 فيرشلا ناورم

 ينطولا نزحلل كؤمزوف
 ضاخ : ةرهاقلا

 ريخالا لصفلا نوكي ددعلا اذه رودص دنع
 بهذي ذإ .ءأدب دق ةيرصملا تاباختنالا يف لبي

 بخان نويلم ١١ (ليربا / ناسين 5) مويلا |
 بعشلا سلجم نولكشي ًابئان 448 رايتخال
 .ديدجلا

 .ةيدرفلا دعاقملل حشرم 0٠6 نيحشرملا ددع غلبب

 و :ةرتاد لكل دحاو دعقم لدعمب .ادعقم :/8 اهددعو

 بزحلل ؛١٠1 اهنم :بازحالا مئاوق يف حشرم ٠
 - رارحالا  لمعلا) يثالثلا فلاحتلل 891 .ينطولا
 بزحل 11 ,عمجتلل *44 دفولل 585 .(ن اوخالا

 .ةمالا

 ةيا نيبقارملا رظنب لمحت نل ةعقوتملا جئاتنلا
 زجاح دفولا زواجت مدع لامتحا ءانثتساب تاحافم

 اذه ىتحو :ديدحلا سلجملا هلوخدل مزاللا /8 لا
 ام ىف ديحولا فالخلا لحم نوكد داكب لامتحالا

 نيب قافتا هبش كانهف .ةرظتنملا جئاتنلاب قلعتي
 نيد ام ىلع لصحيس ينطولا ا

 لصحب دق امثيب .نييخانلا تاوصا نم /ا/ه

 5 ١١ نيب ام حوارتت ةيسن ىلع يتالثلا برع

 لصحبس ةمالا 8 رواجتي نلف عمجتلا اما 1

 دعاقملا اما .ةئثاملا ف فصن ىلع تاريدقتلا نيسحا يف

 تارادتناو بازحالا نيب عزوتتس اهئاف ةيدرفلا

 ةجيتن نكلو .ًابيرقت ةقباسلا ةبسنلاب ةيسايسلا
 ةدمل رخأتت دق ةيدرفلا رشاودلا ىف تاباختنالا

 نيحشرملا نيب ةداعا تاباختنا يرجتس ذإ :عوبسا
 يا نكمتي ملو :تاوصالا ىلعا ىلع ةاضح نيذللا

 تاوصالا عومجم نم ٠/ لا ةيسن قيقحت امهنم

 نم زوفلا نالعال ةمزاللا ةيسنلا يهو .ةرئادلا يف
 .ةلوج لوا

 يحشرم ماما ةديحولا ةصرفلا نا لوقلا نكميو

 ديدجلا سلجملا لوخدل نييرصانلاو عمجتلا
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 و

 ةيلمع تايرجم ريشت قايسلا اذه يفو .ةيدرفلا
 نيما نيدلا ييحم دلاخ زوف لامتحا ىلا تاباختنالا
 كلذكو ؛ةيباختنالا هترئاد يف عمجتلا برح ماع
 زوفل لامتحا كانهف نييرصانلا نع اما .دكاو يفطل
 .دمحا لامكو لقع دمحم

 لك نا ةضراعملا بازحا يعدت لاح يأ ىلع

 طيترت تاباختنالا جئاتني ةصاخلا تالامتحالا
 ثدحتس يتلا ريوزتلا ةبسنبو ةموكحلا ةداراب

 ! تاجافم الب تاباختنا

 -_ 1 نرسم ةقفلات - 17

 اذه نكلو .ينطولا برحلا يحشرمو مئاوق حلاصل
 مدع ىلع اهصرح دكؤتو .ةموكحلا هيفنت ءاعدالا

 كلذك .عارتقالا ةيلمع ةهازن ىلع ظافحلاو لخدتلا
 تاباحتنالا متن ذ نا ىلع حضاو يموكح صرح كانم

 راصنا نوب تامداضم ةيا عوقو نود نمو ءوده يف
 ام يفئاطلا فنعلا ثداوح ناو اميسال .نيحشرملا
 لالغتسا نم فواخم كانه ناف يلاتلابو .ةلئام لازت

 فقوملا ديعصت ىف تيوصتلا ةيلمع فارطالا ضعب
 تناكو .يفئاطلا عارصلا ةيضرا ىلع هبحس وا
 تامداصم ةدع تدهش دق ١9/85 وبام تاياحتدا

 بزح مئاوق ىلع ةحشرم تناك ةليتق اهلالخ تطقس
 .لمعلا

 ل جدلا مالس 3 نأ ةحالا

 تاباختنالا قبس يذلا ماهلاو نخاسلا ثدحلا
 ف رالودلا رعس زفق دقف .يداصتقالا لاجملا يف ىرج
 دودح نم :ةلودلا اهيف مكحتت ال يتلا ةرحلا قوسلا

 دوعصلا اذه ,.اشرق ١١ ىلا رالودلل اشرق ١

 يف ىرجح دقف ٠ «ليثم هل قدسي مل بب بيرملاو ءيجافملا

 وا ةحضاو ةيداصتقا بايسا نودو :مايا ةدع

 نم يناعي ىرصملا داصتقالا ناك اذإو .ةلوقعم

 نم لخدلا فعضو لورتيلا راعسا ضافخنا لكاشم
 دذه ناف .ةانقلاو نييرصملا تاليوحتو ةحابسلا

 زواجتي ملو يضاملا ماعلا ذنم ةمئاق تالكشملا

 ليلحتلا زرب انه نم .نيهينجلا نجاح رالودلا
 ىلا ماهتالا عباصا تراشاو :ىرح ام لكل يساببسلا

 .ةيمالسالا ةقيرطلا ىلع لاومالا فيظوت تاكرش
 يلحملا دقنلا نم ةمخض ةليصح تاكرشلا هذه ىدلف

 رعس ىلع ةيراضملا تراتخا دقف يلاتلابو .يبدجالاو
 فدهب .تاباختنالا ةكرعم نم مايا لبق .هينجلا

 يذلا يثالثلا فلاحتلا حلاصل ةموكحلا جارحا
 حابرا قيقحتو .ةيحان نم نوملسملا ناوخالا ددوقن

 فيظوت تاكرش نا فورعملاو . . ةدناث ةبحان نم ةريبك
 ةمخضلا ةياعدلا نم اريبك اءزجح تلوم دق لاومالا

 اهباجضاأ نم ًاددع ناامك :يتالثلا فلاحتلل

 فلاحتلا مئاوق ىلع ةيباختنالا ةكرعملا نوضوخب

 .يتالثلا

 حالس يمالسالا رايتلا مادختسا نا عقاولاو
 ةموكحلا ضفر ىلع لعف در ةباثمب ربتعي رالودلا
 ةكرعملا ف نيملسملا ناوخالا تاكرحت ةيرصملا
 فلاحتلا ىلع ناوخالا ةرطيس تزرب دقف ,ةيباختنالا

 عزنل نمالا تاطلس عفد يذلا رمالا .يثالثلا

 ةعامج مسا تلمح ينذلا ةيباحتسالا ةياعدلا

 ةعامجلا نا ىلا ًادانتسا كلذو .اهتاراعشو ناوخالا
 لاؤسلاو ١1964. ماع ذنم اهدوحوب حرصم ريغ

 ةياعدلا ةهجاوم له : وه انه هحرط نكمي يذلا
 لعفلا در مث :ناوخالا مساب ةلقتسملا ةيباختنالا
 ةهجاوم ىلا كاذو اذه يدؤب له ..رالودلا حالسب

 لالخ نم ادب يذلا يمالسالا رايتلا عم ةلماش

 بزحلل يوقلا سفانملا هبو يثالثلا فلاحتلا
 ؟؟ /١941 تاباختنا ةطيرخ ىلع ينطولا

 زسبلا عحارن
 ثداوح رجفت ناف قباسلا لاؤسلل الامكتسا

 رايتلا توص ولع عم تنمازت دق يفئاطلا فنعلا
 لاحلا ةعيبطيو :تاياختنالا ةكرعم يف يمالسالا
 ءارو ةدكؤم ةينويهص  ةيكريما حلاصم دوجو ناف
 يفكت ال .رصم ديعص ْف يفئاطلا فنعلا ثادحا

 نع ثيدحلا ناف مث نمو .يرجي ام ريسفتل اهدحو
 دق ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطتو ةيمالسالا ةلودلا

 .رصم طابقا فوفص نيب ًاضفرو ًاددشت لباقملا يف راثا
 تاكرحتب البصفتو ةلمح طمترت فواخحملا هذهو

 يذلا يسادسلا باطختابو لب .مهتاراعشو ناوخالا
 دمحا هسيئر نلعا :ةمالاك ريغص بزح هحرط
 قيبطت وه يباختنالا هجمانرب نا يحابصلا

 ةيروهمج رصم حبصتل روتسدلا ليدعتو ةعيرشلا
 ! ةيمالسا

 عجارتي مل نا ةدراو نذإ مادصلا تالامتحا

 هفوفص ف نديشتلا رابد يفدحب قا يماليسالا رادتلا

 يساببسلا مالسالا رايت دوعص لخا ,ئرخا ةهج نم

 عجارت دق دفولاف :ةيسايسلا ةحاسلا يف نزاوتلاب

 هتياعد ناف هلئاصف لكب راسيلا اما .ًاريثك
 ىلع هعجارت ًادبا يفخت ال ةطشنلا ةيباختنالا

 ةرظنب و عضولا اذه . يباختنالاو يسايسلا ىوتسملا

 هتزرفا دق ًايسايس اللخ ةمث نا ىلا رشؤي ةماع

 للخلا اذه رارمتسا نا كشالو ,ةريخالا تاباختنإلا

 .رصم ف ةيطارقميدلا ةبرجتلاب رضي هملاعم خيسرنو
 كلذل .يرصملا عمتجملا كسامتو ةدحو اضيا ددهب و

 بعشلا سلجم ةطيرخو تاباختنالا جئاتن ناف
 امك :مكحلاب يمالسالا رايتلا ةقالع مسحتس ديدجلا
 ةمءاوم قيقحت ىلع مكحلا ةردق ىدم حضونتس

 سلجم تاهاجتالا لك لوخد يف لثمتت ةيسايس
 يتلا تاماختنالا جئاتن ناف ًامومع .ديدجلا بعشلا
 فورح ىلع ةماه ًاطاقن عضتس تاعاس دعب نلعتس
 .ىنعم الب تحبصا ةريبك

 اا/- ١419 ناشين 5 ؟١ 4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 - نييعسما ًادنما ةينانبللا تافلملا ىقدت

 لخدتلاف .ةيلودلاو ةيبرعلا تافلملا نم
 ةيروسل امب .ةييرغلا توربب يف يركسعلا

 فلملل باذتجا وه .ةيلودو ةيميلقا مومه نم
 .عقاوملاو مومهلا كلت ىلا ينانبللا

 ىف ةيراجلا ةيسامولبيدلا تالاصتالا لعلو
 ةيركسعلا تارياخملا سيئر تاديدهتو .ءافخلا
 حئاصنلاو .ناعنك يزاغ ددمعلا نانبل يف ةيروسلا
 .نيديرغلا نئاهرلا قالطا ىلا ةيعادلا ةيلودلا
 قافتا ىلا لوصولل يمسرلا يروسلا يعسلاو

 تاضوافملا نع ًالضف .نئاهرلا ةيضقل يووست
 .ةغرفم ةقلح يف رودت يتلا ةيروسلا  ةينئانبللا
 ديزم ىلا ىدا ىروسلا ىيركسعفلا لخدتلا نا تدثت

 ةيادب وا عضولا ةلحلح ىلا سدلو :تاديقعتلا نم
 .هتلحاح

 اهرلا فلم
 اهلوانت يرحب يتلا ةيناندللا تافلملا نوكت دقو

 ىقبي نئاهرلا فلم نكل .ىصحتو نعت نا نم رثكا
 يسايس لوقو .ةزرابيلاو ةنخاسلا تافلملادحا

 .ءيروسلا سيئرلا نا ارخؤم سيراب ىلا مدق ينانبل
 تايالولل دهعت .ةيبرغلا توريب يف هتاوق لخدت لبق
 ايا نئاهرلا نع جارفالا ىلع لمعلاب ةيكريمألا ةدحتملا
 تاءارق ىلا ىروسلا دهعتلا ىدا دقو .نمثلا ناك
 ىتلا ةءارقلا اهزريا ,ةددعتم ةيبرغ تاداهتجاو
 يشؤ ٠ ؛يناريالا - يروسلا فالخلا نع ثدصحتت
 نطنتشاول قشمد اهتمدق يتلا تالزانتلا نم قلطنت
 نيللحملا عفد يذلا رمالا :ةيبوروالا مصاوعلاو
 نيتمصاعلا نيد ضقانتلا نع ثدحتلا ىلا نيدقارملاو

 : يئانبللا يسايسلا لوقيو .ةيناريالاو ةيروسلا
 حارس قالطاب نطنشاول ىيروسلا دهعتلا ناد
 تايلمع يف ناريال ةيروس ةكارش يغلي ال نئامهرلا
 نويكريمالا ةذتاسالاف .زاجتحالاو فاطتخالا
 ,ةيكريمالا ةعماجلا نم اوفطتخا نيذلا ةعبرالا
 «لمأ ١ ايشيلبم ىدل نودوجوم مهنا :نانبل يف ددرتي
 نورخا نئاهر كانهو .يروسلا ماظنلا ةفيلح
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سلا تاوقلا
ل ةدتن ةيرو
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 لأ برش ..
 اهسساسا ىل ملغ ةير وس ريبجلا ضوافي يثلا ةيناكيتافلا راكفالا يه هذه
 ةليقم ةيركسعلا ةهجاوملاو ليحتسم يطالبنجلا - يروسل فالخلا |ميمرت ٠

 ةيبوثلا ةويبر ىلا تارجفنلا ة دلوع
 0 ا 0 ا ا ا ا ل لا

 ديني ويل ف 0-6 6# + +

 «ناردال ةيلاوم قاسى لدم كاسه ىلا نودوحوم

 نم مهفاطتخا نع اهضيع تضمغا دق ةبروبس تناك

 .قحال تقو يف ةيسايس ةقروك مهمادختسا لجا
 تاناهرو تاناهر ىلا نئاهرلا عوضوم لوحت اذكهو
 تبهذ امم دعبا بهذت نا ديرت ال قشمدفق .ةداضم

 جئاتنلاب رئاتست نا ديرت نارهطو :ةيضقلا هذه يف
 يف يروسلا يركسعلا لخدتلا يتأي كلذل .رامثلاو
 حيرصت كلذكو :فاطنلا اذه ف ةيبرغلا توريد

 ةيبرغ ةنيهر ةيا دوجو يفني يذلا ناعنك ديمعلا
 ىعلي ل حيرصتلا اذهو .ةيروسلا تارياحملا ىدل

 ةمصاعلا ىف ددرتت يتلا تاعئاشلاو ليؤاقالا

 نويزفلتلا يف ءوضلا سدنهم دوجو نع ةينانبللا
 تاهجلا ىدحا ىدل نادئامرون يول ناجح يسنرفلا

 .ىوصق ةيلعافب اهيف رثؤت نا ةيروس ردقت يتلا
 يه نانيبل يف نويقارملا اهحرطي يتلا تالؤاستلاو
 داهجلا» و «ةيروثلا ةلادعلا» ةمظنم ءارو فقد نمع

 دوحو تامظنملا دزهل ناك اذإ ءامهريغو «يمالسالا

 !؟ لعافو يقيقح
 اهيعس نع ةيروس نلعت نا يفكي ال هنا تباثلاو

 يعسلا اذه نوكد يك نئاهرلا قالطال ثيثحلا

 نارهط كراش يذلا يروسلا ماظنلاف .ًامزاحو ًاقداص
 تايلمعلا نم ددع يف ةيفئاط تايشيلبمو تامظنمو

 املع :تايفصتلاو تالايتغالا ضعب يفو :ةيباهرالا
 وه :؛ةيروسلا تارباخملا ةزهجا اهتذفن اهضعب نا
 ايا يباهرالا رودلا نع يلختلا ىلع رداق ريغ ماظن
 ىتلا ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا رامثلا تناك
 .تاعجارتلا وا تالزانتلا ضعن ءاقل اهدنحي فوس
 بلص يف لخدت نييبرغلا نئاهرلا ةيضق ناف كلذلو
 متي يتلا ةديدجلا ةيروسلا  ةيكريمالا ةلداعملا
 فاطعنا ىلا يدؤت تأدب يتلاو :نانبل يف اهبيكرت
 ىلع راصحلا ديدشت يف هتمجرت زريت .يلعف يروس
 يركسعلا نشطيلا يفو :ةينيطسلفلا تاميخملا
 .ةييرغلا توريبب

 دودح دنع يروسلا فاطعنالا فقد ال دقو

 وحن ةقياس ةرم يا نم رثكا حشرم هنا كلذ :نئاهرلا

 نع نوثدحتي نيعلطملا نم نيريثك نا ذإ .قالطنالا

 نواعتلل يكريما لوبق نعو .نطنشاول يروس دهعت

 .اهتادهعت قيقحت يف .اهحاجن لاح يف قشمد عم
 نييكريمالا نا نع .نانبل يف ثدحتي نم ةمثو
 يهو .قشمد ربع ةديدجلا مهتكرعم نوضوخي
 .نا ف ةحيرمو ةفلكم ن نوكت فوس ةكرعم

 ةكرعملا بسكي نا يروسلا ماظنلا عيطتسي لهف
 فازنتسا برح نوكت فوس اهنا ما .ةديدجلا
 ؟ ةيروسلا تاوقلل

 ردفتلا نايموي
 تبقعا يتلا تاروطتلا لالخ نم حضاولا نم

 نإ .ةييرغلا تورت قف ىروسلا يركسعلا لخدتلا
 تاريجفنتلا ةيبعلق .كرحتلاب تآدب دق لامرلا

 .:ثادحالا ةهحاو ىلا تداع ةخحفملا تارايسلاو

 ًاراجفتا 77: نيف رفا: ع نودنمالا نولوؤسملا يصحو

 :يضاملا رس داربق / طابش ١١ ف يروسلا لخدتلا ذنم
 ةدابقلا رقم برق ةكخفملا ةرايسلا راجفنا اهنيب

 طوقسو جافيروبلا قدنف يف ةيروبسلا ةيركسعلا

 يذلا نيمكلا نع اللضف .ىحرحجلاو ىلتقلا نم ددع

 ىلع نييروس دونج ةسمخو طيباض ةايحب ىدوا
 .ينانبللا لامشلا .ف سلبارط - هروكلا قيرط
 ضاهنتسال رريم يىروسلا ىركسعلا سشطيلاف

 ةيومد ةهجاوم يف اهسفن دجت ينلا ةضراعملا ىوقلا

 اصعلا عيوطت يف حجنت نا لكفا ىلعو .ةقينع

 ةقيض ادودح مسرت نا لواحت ىتلا ةيروسلا

 لمشنف عسوالا هادم ذخآب و عستب نا لبق ريجفتلل

 .لبجلاو لامشلاو عاقبلا يف ةينانبل قطانم
 ناعنك ديمعلا نا نوسسايسلا نونقارملا ظظحالبو

 دده دق ةيروبسلا ةظطخلا ذيفنت نع لوؤسملا

 تعضو امدق .فنعلا بلاسا ىسقا محادختساب

 تاجرد ىصقا يف ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا تاوقلا
 باهذلا ِق اهدادعتسا نغ فشكي يذلا رافنتسالا
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 عنحقل اهنم ةلواحم َْق مادصلا دودح دعبا ىلا

 ةلكشملا نكل .ةلدوطلا فازنتسالا برح ىلع قيرطلا
 تاميخملا بناج ىلاف .ةفعاضم تتاب نآلا
 لكشت تتاب ةديدج ةيسايس ةوق تزري :ةيديطسلفلا
 يكارتشالا يمدقتلا بزحلا ةوق يه .ةيقيقح ةبقع
 ديلو برحلا سيئر ىعسي يتلا ةينطولا ىوقلاو
 هيف تلشف يذلا تقولا يف ءاهباذتجا ىلا طالبنج

 قطانم يف اهتاوق رشن نم اهفده قيقحت يف ةيروس
 ناف اذهلو .اهيلع طالبنج رطيسي يتلا فوشلا
 :ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا ةينمالا تاءارجالا
 لقتعا دقو .ًالوا يطالبنجلا بزحلا بتاكم تلاط
 .ًاصخش ا/ه غلب مهددع نا ليق .هيرصانم نم ضعب

 ىلا نويركسعو نويسايس نولوؤسم ٌرف اميف
 ةيروسلا ةينمالا ديلا زجعت ثيح ةيلبجلا قطانملا
 تايوه نع تامولعملا ضقانتتو .مهيلا لوصولا نع
 تاريجفتلا ةلسلس ءارو فقت يتلا ةينطولا ىوقلا

 لبمت ةيروسلا مالعالا ةزهجا تناك ناو :ةدنقاعتملا

 .ليئارسا ءالمفع» حهتتف ةلوهبسلا رايتحا ىلا

 .ةينلعلا تايفصتلاو تالاقتعالا متت اميف .اهباكتراب
 تاوقلا اهتدرط يتلا ةينطولا ىوقلاو بازحالاف
 نؤكت دق .لبجلا ىلا ةيبرغلا توريب نم ةيروسلا
 برح تأدبو ..ريجفتلا تايلمع تذفن يتلا يه
 فالخلا كلذ .تامولعملا هذه ززعي امو .فازنتسالا
 نع طالبنج ديلو فكي مل ذإ .يطالبنجلا  يروسلا
 ىلا نانبل هترداغم لبق .ةيروسلا ةسايبسلا داقتنا
 نيعلطملا ضعب لوقيو .وكسوم ىلا هقيرط يف .ندنل
 .لوطت دق هتلحر نا هئافلح ضعب غلبا طالبنج نا
 نا دكؤت ةقوثوم تامولعم ىلع ءانب تمن اهناو
 نم ةلسلس زيفنت ريفش ىلع فقت ةيروسلا تارباخملا
 طالبنج ناو .اهيضراعمو اهموصخ دض تالايتغالا
 ىدل نا ريغ .اهيدل نيبولطملا ةعيلط ف نوكي دق

 ورجل ننربلرا# ليخرزات - 9

 نا عيطتسي يتلا ةيلودلا قاروالا نم اريثك طالبنج

 . نانبل يف اهبعلي
 سسدل ةيروسو طالبنح نيب نآلا ىدح ثدح امو

 ححجمت نا بعصلا نمو .ةديدحلا برحلا ةنادب لإ

 وهو .طالبنج نيبو اهنيب تاقالعلا ميمرن ف ةبروس
 يروسلا يركسعلا دوجولا ةحلصم يف نوكي نلام
 يف يمسرلا يروسلا «لزغلا» نم مغرلاب ,نانبل يف
 سيئر هاجت اديدحتو .ةيقرشلا قطامنملا هاجتا
 .ليمجلا نيما ةيروهمجلا

 تاليدعت ضرف يطظالينجلا  يروسلا فالخلاف
 ةيروسلا تاضوافملاو . يروسلا ىمسرلا فقوملا ىف

 اهنا نم مغرلاب ةرمتسم ليمجلا سيئرلا يثوعبم عم
 تاضوافملا رمتست نا لضفت قشمدو . ديدجب تان حل

 يلك هبش للش ىلا يدؤتو فقونت نا ىلع .ةيلكشلا
 ليمجلا مصاخت نا لمحتت ال يهو .نادبل يف اهرودل
 يف ةيروسلا ةنويللا حجنت دقو .نآ يف طالبنجو
 ةينمالا كلت نكل .ليمحلا ةضراعم نم فيفختلا
 ليمجلا نا ذإ .ملحلا دودح يف ىقبت ةيروسلا
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 ةيناكيتافلا هل نع .ةدرخو هل ليلا

  يروسلا فالخلا نم ةدافتسالا لواحي
 اهئافلح ربيغت قشمد لواحت املثم ٠ .يطالبنجلا
 .اهيلع طغضلا نم فيفختلل

 ةدداكدناذلا ل هندلا

 يف ةيروسلا ةمضاعلا جعزي ام رثكا لعلو
 نوزواحتي ال مهنا ليمحجلا ىدفوم عم تاضوافملا
 ْف اهمدق وا اهحرط دق ناكيتافلا ناك يتلا راكفالا
 ناكو .يروسلا سيئرلا ىلا ةبوتكم ةلاسر ةغيص
 يهو قشمد ىلا ناكيتافلا مساب اهلابسراو اهتغايص ىلوت يذلا وه ينيرتسفليس وليش روينسنوملا
 نم ينانبللا  ينانبللا راوحلل ةريبك ةيمها يطعت
 هتدايس قيقحتو نانبل ديحوت ةداعا لحا
 ىلع :؛ةيبرعلا ةعبلطلا» تلصح دقو .هلالقتساو

 نيينانبللا نيلوؤسملا دحا نم ةيناكيتافلا راكفالا
 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهصخل يذلا

 فئاوطلا نيب شياعتلا ةغيص ولع ديكأتلا ١
 قاطن يف ةفئاط لك تايصوصخ مارتحا عم ةينانبللا

 ىلع ظفاحي يذلا يروهمجلا  يناملربلا ماظنلا

 ةيسايسلا مهتايرحو نينطاوملا عيمج قوقح
 .ةينايسنالاو

 ثالثلا تاسانرلا عيزوت ىلع عءاقنالا  ؟

 ةيروهمجلا تاسائر يا .ةيلاحلا اهتغيصب
 ةينوراملا فئاوطلا نيب باونلا سلجمو ةموكحلاو

 .ةيعيشلاو ةينسلاو
 عيمج هيف ىواستت خويشلل سلجم ءاشنا -

 .ةيزردلا ةفئاطلل لثمم هسأرتمو .فئاوطلا
 ةينانبللا نيتلودلا نيب راوح ءارجا-

 .امهنيب تافالخلا عيمج ةلازا لجا نم ةيروسلاو
 راوجلا نسح تاقالع نم ةغيص ىلا لوصولاو
 نم لكل ةدايسلاو لالقتسالا نم راطا يف .,ةحارصلاو

 .ةيروسو نانبل
 هطيحم يف يدايرلا هرود ىلع نانبل ظفاحب نا

 سسؤم وضعك ةيبرعلا لودلا ةعماج يفو يبرعلا

 475 مقر يلودلا نمالا سلجم رارق قيبطت - 5
 باحسنا ذيفنتو ينانبللا بونجلا ةلكشم لحل
 00 .هنم ؛يليئارسالا, شيجلا

 يقيقحلا هرود يناشبللا سشبنحلا ءاطعا

 هتداسسو نانبل ةدحو ىلع ةظفاحملا ىف ينطولاو

 نم شويحلا عيمج بحسنت نا ىلع .هلالقتساو

 .هيضارا

 ىصقا يه ةيناكيتافلا راكفالا ليمجلا ربتعا دقو
 راكفالا هذه ةيروسس تربتعا اميف هب لوبقلا نكمي ام
 اهتدعبتساف .نانبل يف اهتاباسحو اهحلاصم مدخت ال
 تاضوافملا ققحت مل نآلا ىتحو .ىرخأب وا ةقيرطب
 تافالخلا قمع ببسب مدقت يا ةيروسلا  ةينانبللا
 ةيروس تضفر دقو .نيضوافملا نيب رظنلا تاهجو يف
 ليمجلا ضفر اميف ,ةينانبللا تاحارتقالا لك رارصاب
 ةدح فيفخت زواجتت يتلا ةيروسلا ضورعلا لك
 تقولا ىف يروسلا سيئرلا نيبو هنيب تافالخلا
 هزه ققحت نا نويقارملا رظتني الو .نهارلا
 ذإ :ةيباجينا ةيكيتامارد تاوطخ تاضوافملا
 يف تاضوافملا تقفخا امك قفخت فوس اهنا نودقتعي
 اهسأرب تاريجفتلا هيف لطت يذلا تقولا يف .قباسلا
 لهف .ةيبرغلا توريب يف تارغثلاو قوقشلا نيب نم
 ةيروسلا تاوقلا لوحت نا تاريجفتلا هذه عيطتست
 .يضاملا رياربف / طابش 7١ يف توريب ىلا تلخد يتلا
 ةحاسلا ىلع ةبراحتملا تايشيليملا نم ةدحاو ىلا
 اهتيده ةداعتسا ٍِق محجنت فوس اهنا ما :ةينانبللا

 ؟ اهزوفن عجارتو ةينركسعلا

 نم دوقلا مادختسا ىلا ليمت قشمد نا ةقيقحلا

 .طسوالا قرشلاو نانبل يف اهتييه ىلع ةظفاحملا لجا
 ىلع ةرداقو ةدراوو ةلمتحم ىقبت تاجافملا نكل
 .اهتوقو اهمجح نكي ايا ططخلاو عيراشملا ةطيرخ

 شلك زاوف
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 يف تاوقلا هذه تمهاسو لب :كلهملا هقناخ يف ذب اع
 نع ةعفادملا ثلاثلا يقارعلا قليفلا تاوق دانسا
 ةعيلطلا» يل اهترشن ةقباس ةسارد يف .ةنقرشلاو ةبقرشلا ةيبونجلا اهيبتهيحبي اهبتييبحت .ةرصبلا

 تنك ؛تئافلا ماعلا نم ناريزح يف «ةيبرعلا
 وافلا ىلع ينارسالا موحملا نا ىلع تدكا دق

 ام ىصقا لكشي :ةيركسعلا ةيحانلا نم هتاروطتو
 مسحلا تارابتعا ىلع ناريا هب درت نا نكمي
 اهروطيو .قارعلا اهكلتمي يتلا برحلل ةيلومشلا
 كالهتساو ضصاقتنا لماوعك اهفيظوت هاجقاب
 .مكحلا يف يناربالا ماظنلا ءاقب ةلداعمل ةعراستم
 «ردكالا داصحلاو ميظعلا موحدلا» كراعم تءاح دقلو

 نا نم ؛نيحلا كلذ ىف هيلا تيهذ ام دبكأتل نيترفظملا

 يف يناريالا يركسعلا زاجنالا ةمق لكشت امنا وافلا
 ىلع رشؤن نا نم انل نكما دقف اذهل ًادبكأتو . برحلا

 ةيودعتو ةيقوس تارايبتعا تاذ نياكماه نانجتتت

 : امهو

 ماعلد» لئاهلا يحيلستلاو يرشبلا دشحلا نا-١

 داحتاب مدقن قدقحتل فظوملاو .«ينيمخلا مسحلا

 ةيمحلم كراعم لالخ نمو. ةرصمنلا طاقسا وا قد وطت

 اًندش ققحب مل .ندرهشلا ىلع تدار ةرتفل ترمتسا

 «ةيندمخلا مسحلا قلابف» ءانفاو ريمدت ءانثتساب

 ىوقلا عم قيسنتو نواعتب ةزهجملاو ةبردملا
 ةيرطقو ةيلايريماو ةينويهص نم ةمالل ةيداعملا

 مل .وافلا يف يناربالا يركسعلا دجاوتلا نا- "

 قيسم يناريا يركسع زاجناك هرامثتسا مالح مست

 ثيح .ةرفظملا ةرصنلا كراعم ءانثا ضرالا ىلع

 هتيبثت نم عباسلا يقارعلا قليفلا تاوق تعاطتسا

 م97 ناسيف 515-1 .ددغلا ب ةيبرغلا ةعيلطلا ب "8

 ةدورعلا دومص ةكردم

 ةكرعمل ةيركسعلا تالولدملاو جئاتنلا تناك اذاف

 مييدقتلل ةلباقو .ءنايعلل ةلئام ةرفظملا ةرصدلا

 ىذه ناف .ةينادبملا سوردلاو ريثعلا صالختساو

 قحبو نوكتس :ةهرصنلا د وهص ةكرعم. ةكرهعملا

 :ثيدحلا رصعلا ْق ةبنورعلا دومص ةكرعم

 .ةيناسفنلاو ةينعامتجالاو ةبساينسلا اهتالولدمو

 عارص ليقسم ُِق ةرضاحو هقمعتمو ةلعاف نوكتس

 .اوناك نمو اوناك امذدأ اهثادعا عم ةنبرعلا ةمالا

 برحلا ِق ةفلح رطخأو دشا تناك ةكرعملا هزهف

 .ةيبرعلا ةمالاو قارعلا دض ةينودهصلا ةينيمخلا

 فلاحتلاو نوؤاعتلل ةحضان ةرمث تءاح دقف

 تاعزن لك رذقلا هارحم يف تيصنا يذلا .يداعملا

 اهليقتسمو ةينرعلا ةمالل ءادعلاو دقحلا اياونو

 .ي وضهنلا

 يف اهل ءىيشو تسرّدو تردد يتلا ةكرعملا هذه

 ضرتفا .ةيلودلاو ةيميلقالا رماتلاو ناودغلا خباطم

 دوبمسلا] بصع شدحت نا ءاهتدقوت فو اهيف

 :ءيش لك لبقو ًالوا اهتازاجنأب راهنت نأو .يبرعلا
 نم ءادعالا عم ةيمادصلا ؛ةيبرعلا ةروثلا عيراشم»

 اياوزلا لخاد ةرماتملا مهلالظو .ةنياهصو سرق
 دددهت اولواح نيذلاف .يبرعلا تددلا ِق ةمللخملا

 ديكان نوموري اوناك .ةعينملا ةرصبلا تاباوب

 اوناك امكو :ةلئاهلا مه ردوشح اما ةرضنلا طوقسف

 هتداراو هتريد امكو .ةدقاحلا مهسفنا هب نومي
 اهتارايخو اهليقتسمو ةمالل ةيداعملا ىوقلا
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 دومصلل يمسرلا ىعنلا لكشسس ناك ؛,ةيودتحولا

 ةمالا عيدابم نم نيتدمتسملا .نيتيبرعلا ةدارالاو

 9 ليصاألاو يرونلا مهفلا نم نمو ٠ :ةدلاحلا

 نا ىلع ناهرلاف .اهتادعا عم يراضحلا اهعارص
 ناهرلا نم ادمتسم ناك ةيسراف ءرمع ةرصب» نوكت
 :ةيتويوسص برسغ سكب يقحت نإ ىلع

 دسحلا داع طوقس

 ةدييمخلا فادهإلاو تاحورطلل طوفس

 ىلع ةيناودعلا برحلا يف زحاعلا رارمتسالا عم

 ةيركسعلا تاضرعتلا لك ريمدتو راسحتاو قارعلا

 :ةرمتسملا عيسلا برحلا تاوئس لالخ ةيناريالا
 دبزإل ناك .وافلا يف قوعملا يناريالا نزاجنالا دعبو
 ةقوحسملا هيوعش دعي نا نم يناريالا ماظنلل
 ديض برحلا ْق خسحلا .سابسا ىلع ينبملا «مالسلاب»

 .ناودعلا ىلع ينبملا .مالسلا دعو وا ةلوقمف .قارعلا

 ةرئاد نمض ةقطنملا اهتريخ .هنم لصحتملا وا

 لك عطتست نل ثيح .لبق نم تاليحتسملا
 نا نم !! .مالسلل ةيعادلا ةينودهصلا تاحورطلا:

 ضرا ىلع ينويهصلا عمتجملل مالسلا بلجت
 دسعو #1 دقف كلذكو .ةيصتخغملا نيطسلف

 لالخ. نم «مالسلاب» ةيئارنالا بوعشلل ةيتيمخلا
 اعراسم .لضانملا هيعشو قارعلا ىلع ناودعلا مسح
 داصتقاو بوعشب رامدلاو توملا قاحلا ىف ًالئاه
 ةينيمخلا فادهاو تاحورطل ةنهترم اهلعجو .ناريا
 .ةزحاعلا

 فنعغا ف يذلا .دوؤملا» دوعوملا حمسحلا ماعف

 ىضقنا .ةرمتسملا برحلا تاونس لالخ كراغملا دشاو

 اعط ةلضانملا ةيقارعلا ةدايقلا دعو قيقحتب

 نوكدل هتيلقف . ىددمحلا حيسحلا دعول ردتقملا

 ىضقنا ؛ناك اذكهو . ةدددمخل ١ ىلع اميسح مسحلا

 مسحلا» دعو هبو هعم ىضقناو ,يسرافلا ماعلا

 دداإلا ىلاو «ينيمحلا

 امك .ادرجم ًاينيمخ اباسح مسحلا دعو نكي مل
 ًاريبدت ناك امنا .طقف ًايناريا ارارق نكي مل هنا
 .ةلدعتم ةيداعم فارطا لبق نم افدهتسمو اينوسحم

 ضرعت ةهبجك) ةينيمخلا ةيناودعلل تءايه
 اهطورش ضرف ةلواحم تامزلتسم .(ةرشابم
 عورشملا ىلع ,ةيركفلا اهتاحورطو ةيسايسلا
 نم .ةيبرعلا ةروثلل يعامتجالاو يسايسلاو يركفلا
 قايسلا اذه يفو .هب ةيركسعلا ةميزهلا قاحلا لالخ
 : ةيلاتلا ةماهلا تارابتعالا ىلع ديكأتلا نم انل دبال

 «,دوسعوملا يفيمخلا : ةسخلا» نركتقا.ت ا
 ةينيمخلا اهب تدان ىتلا فادهالاو تاحورطلاب

 ىلع ءاضقلا يهو :قارعلا ىلع برحلا ءدب لبق ىتح
 يرن ثعبلا بزح هدوقب يدلا يساببسلا ماظنلا

 امىشو تقولا كلذ فو يقارعلا رطقلا ْق يكارتشالا

 نيب ةكرتشم فادمالا هذه لازت الو تناك .هالت

 ةيرطقلاو ةيلايريمالاو ةينويهصلاو ةينيمخلا
 تامجرنلا ىلوا اهتاذ دحب برحلا نكت ملو .ةنئاخلا
 :ةكرتشملا ةيناودعلا فادهالا كلت قيقحتل ةبلمعلا

 .ةفورعمو ةلشاف ىرخا تالواحم اهتقبس لب

 وتو يوقع ىدواتات - 1

 نمو .قارعلا ىلع ةيناودعلا ةينيمخلا برحلا -
 ادلطم تناك .ةفلتخملا اهتاقلح عياتتو .اهفادها لالخ

 ءادعا نيب ةعونتم ددعصا ىلع اكرتشم انواعتو

 نم مغرلا ىلعو :ةيودحولا اهتارايخو ةيبرعلا ةمالا
 .عءادعالا ءالؤهل ةدركفلا بهاذملا فالتخا

 تارايتعا تناك يناديملا ديعضلا ىلعو

 اهتمدختساو اهتأيه ىتلا .يركسعلا مسحلا
 ةيلود فارطا نيب نواعت ةلصحم .ةيندمكخلا

 ,فشكتت اهامافخ كلاز ال .ةيداعم ةسميلقاو
 ةهجح كلتمت الو :هون دعب امود , دكاتت اهقئاقحو

 .لاكشالا نم لكش يأب اهضحد ةدناكما حلاعلا

 ندا نلاد كسهنلا

 ناك :تارابتعالا هذه ةيمهاو ةروطخ نم مغرلاب
 قارعلا بعش در وه :لازي الو يموقلا رايخلا
 .ةينيمخلا فادهالاو تاحورطلا ةهجاوم يف مساحلا

 .ةيلايربمالاو ةينويهصلاو ةيبوعشلا اهنيماضمب
 اهفادهاو «ةينيمخلا ىلع مسحلا» ديكانل ةجيتنكو
 ةمالا ءاذعا عم ةكرتشملا ةيناودعلا اهتاططخمو

 ةيمتحو ةيمها ىلع دكؤن نا اذل قحي هنآف .نيرخآلا
 ةيموقلا ترايخلا ىلع ةينبملا تيباوثلاب كسمتلا
 اهئادعا عم يراضحلا ةمالا عارص قايس يف ةيئدبملا

 ةروثلا عورشم نوكي هيلعو .جراخلاو لخادلا يف
 تارايخ دسح دق .ىقارعلا رطقلا ىف ةيبرعلا

 .ةيريصملا اهتارارق ةيعورشم ىلع دكاو .ةبورعلا
 لاضنلا حوس يف اهحاجنو .اهذيفنت ةيئاكماو
 وه تارادخلا هذه حميمعت نا دكؤن نا ىقيب و .يموقلا

 ةييرعلا ةمالا ءادعا ههحاودسمس يذلا ردكإلا يدحتلا

 نوكيس هنأف :كلذ نم اقالطناو .لبقتسملا يفو نآلا

 تالوقملاو تالاحلل يدصتلاو هيبنتلا انيجاو نم
 لوح روحمتت نا نكمي ينلاو .لبقتسملا يف ةعقونملا
 : ةيلاتلا ةرماتملاو ةيداعملا تاططخملا

 يسرافلا نيناودعلا نيب لصفلا ةلواحم - ١

 جيورتلا يلاتلابو .ةيسرعلا ةمالا ىلع ينويهضلاو
 هلمعأو هانيبت يذلا يىموقلا رايخلاب ذحالا مدعل

 .ىقارعلا بعشلا

 دحأل يمهو رودب ءاحبالا وا ثدحتلا ةلواحم- ؟١
 فقو ىف» لماعك .ةرماتملاو ةنثاخلا ةيبرعلا فارطالا

 رييجت لجا نم كلذو :«ينيمخلا مسحلا موجه
 ؛يقارعلا سشيجحلاو بعشلا تاراصتناو تايحضت

 دومص رييجت ةيلمع يف ايلاح ثدحيو ثدح امكو
 يف ةلتاقملا ةيموقلاو ةينطولا ىوقلا تايحضتو
 نسي يوجج

 .ةرماتم ةيلودو ةيميلقإ و ةيناريا تالواحم -
 برحلا ةيضق يف ةيئزج ةلأسم ىلع زيكرتلا لجا نم
 يمدلقالا رتوتلا ديعصت لالخ نم كلذو .ةيلومشلا

 ةينيمخلل حمسي ثيحي .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف
 ةيلودلا ةحالملا ةيرح .ديدهت ةبحرتسم وا .ديدهتب

 امود ةدراولا ةلواحملا هذه لثم نا .زمره قدضم ردع

 دحاف ٠ .يىلانبربمالاو يب وعشلا ن ناودعلا يفرط ريكفت يف

 جيلخلا لود زازتبال انمييقت يف ةروطخ دشا ادعب
 رضنلا فاعضال ةلواحم يف .ىرخالا ةيبرعلا
 كلذ ىلع فافتلألل اهعفدو .اهسوفن يف قارعلل يبرعلا
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 انس ا وة ا و سا بج

 دن فن ا ل بما

 1 حرستا ةيناثلا ةلوحلا 3 حضاولا نم

 موي هلامعا ىهنا يذلا ينويهصلا ؛توريح»
 نع ًايلك تفلتخا (سرام) راذآ ١" ءاثالثلا

 ضفنا دقف .يضاملا ماعلا يف ترج يتلا ىلوالا ةلوجلا
 وا ةيبزح تارارق ةيا ذاختا نود نورمتؤملا
 بيسي ةلماك ةنس ىدم رمتؤملا ليجأتو :ةيسايس
 راصنا نيب يديالاب كابتشالاو ريوزتلاو ىضوفلا
 .ةطلسلا ىلع نيعراصتملا

 يلاتلاب ينعت «توريح» بزح ةماعز ىلع ةسفانملاو
 ةلاح يف ؛ةيليئارسالا» ءارزولا ةسائر ىلا لوصولا
 يتلا تاباختنالا يف ؛دوكيللا» بزح لتكت روف
 وه :توريخ» بزح نال .1948/ ماعلا ف يرجتس

 مضي يذلا دوكيللا لتكت لخاد مهالاو ربكالا برحلا

 مضيو امك .«ماعال» بزحو «رارحالا» بزح نم الك
 بزحو «ساش» بزح اهنم ىرخا ابازحا هناول تحت

 ةحئنجالا نا ىرنانه نم .امهيغو ؛لادفملا»

 لامعتسا نع عروتت مل بزحلا لخاد ةعراصتملا

 زوفلا لجا نم ةينوناقلا ريغو ةينوناقلا بيلاسالا
 مهددع غلابلا برزحلا ءاضعا تاوصا ةييلغاي

 .اوضع 1
 ىلا ةعراصتملا لثكلا نيب ةسفانملا تلقتنا دقل

 .نايحالا مظعم يف ًارس رودت تناك نا دعب نلعلا

 ءادغإلا ةوخإلا

 ةدايق ىلع نوسفانتب نيذلا ؛ءادعالا ةوخالا»و

 ديفاد ؛نوراش لييرا .ريماش قحسا : مه بزحلا
 يتلا ةدايقلا نا دقتعبي ريماشف .زندرا يشومو يفيل

 بجي ةلوفطلا قيفر نغيب ميحانم نم اهملست
 :ءارزولل اسيئر حبصا اهيبسيو :اهبيلع ةظفاحملا

 وا هتلواطم دحا عدط_ تسب ل يذلا ديبحولا وهو

 .ام دح ىلا حيحص اذهو .بصنملا اذه ىلع هتسفانم

 يف هسفن عضي نا ريماش قحسا عاطتسا رمتؤملا يفف

 ,ةيناثلا ةفكلا ىف نورخآلا ةثالثلا ناك امنيب .ةفك

 نل هنا دكا نا دعب هباختنا داعا بزحلا ناف اذكهو
 ىلع لب .اهباحصضا ىلا ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ديعي

 .اهيف تانطوتسملا ةماقا هتين ف ناف ءكلذ نم سكعلا

 ١177 ناسف 74-1 نوعلا ا ةييرعلا ةحبلطلا - 1

 0 و دع

 ! ةيسادس تارارف الي د ىهنلا يدويهصلا «توريحا برح رمدؤم

 اني ل ل 00 وا دة

 أ ل

 ريثكلا ا دقق ريشا )وع ءطعع علل د نس | نكن
 هوو نم هكا نع ايرلاو وم ةرملا هذه هندنؤم نم

 حيصا هناالا 1١ه ماعلا ىتح ةموكحلا ةساّئر يف

 هناختنا ةيناكما تحبص او .هيلع دسحن ال عضو يف

 .كش عضوم ىرخا ةرم

 احيزا ةنيدم ةرايزب ماق ريماش نا بيرغلاو
 لكخاآد يباختنالا هفضو ناسحت لجحا نم ةبيبرعلا

 موني ينوووصءارزو سفر لوا عيضإو «برخلا
 ماعلا دعب ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف ةنيدمل ةرايزب

 ةرايزلا هذه دعب .. .ضعمنلا لءاسست دقوإ 17

 ريماش ناك اذإ امع :ةيسانم نودب تمت يتلا ةبيرغلا

 بماك» ةيقافتا عقو يذلا نغبد ميحاتم ديلقت ديرد

 هذه نكل .مالس لجر هناب خيراتلا ف لجسيل :ديفيد

 1 قا نيصخ رو ماش

 ا ىلع لظنت مل ةعدخلا
 «توريبح» بزح ءاضعال اف دكا رمتّؤملا ليقو

 يدؤيس برحلل ًاماع ًاسمئر هباختنا ديدجت مدع نا

 الجاع نا .ةموكحلا ةسائر دوكبللا لتكت نادقف ىلا

 زدربب نوعشسش هيسأرب يذلا لمعلا برحفأ . الجأ مآ

 نم بحسنتس اهناب تدده ىرخالا بازحالا ضعبو

 سأر ىلع ًالثم نوراش لييرا ءاج ام اذإ ةموكحلا
 امئاو «نوراشن اهرك فقوملا اذه ينتاب الو بزرحلا

 دنا هضازفلا عاشت دنا يدلل يربك لزرفا كياتاكتلا وق
 دكؤتو .ةركدم تاباختنا ءارحاو نيسأرلا ةموكح

 ةلاح يف لمعلا بزح نا يأرلا تاءاتفتسا عيمج

 .اهدف زئافلا وه .تقولا اذه يف تاباختنا ءارحا

 ريزو ةرملا هذه ناك يسيئرلا سفانملا نا ةقيقحلاو

 يلاحلا ةعانصلاو ةراجتلا ردز وو قبابسلا عافدلا

 يف ًايسيئر ًاببس ناك يذلا هسفن وهو .نوراش ليبرا
 ةنس رمتؤملا ليجأتو ةقياسلا ةرملا ف قاروالا طلخ

 لجرلا عقومل هسفن ريضحت عيطتسي ىتح .ةلماك
 نا عاطتساو كلذ يف حجن العفو .بزحلا يف يناثلا
 ماعلا نم ربكا مجحيو ةرملا هذه هسفن ضرفب

 .ىضاملا

 ىلا رطضيس ريماش ناب نوراش دقتعيو
 ةعبارلا يف حبصيس ذإ ,نيتنس دعب ةلاقتسالا
 لخاد ةملاح ةلمح كانه نا امك .هرمع نم نيعيسلاو

 مهناب نومهتم مهف .هيديؤمو ريماش دض بزحلا
 «”برحلا نوؤش ةراداب مهل حمست ال نش يف اوحبضا
 .ةلودلا ةدايق يلاتلابو

 ريماش عتمتي ال ىرخا ةهج نمو .ةهج نم اذه
 حمس دق هناب مهتم وهو .ةريبك ةيبعش ةدعاقب
 قيرط نع ةيبرغلا ةفضلا نوؤش ةراداب ندرالل
 ةطخ اهرخأ ناك ىتلا :لاومالا سوّور رامثتسا
 هيضراعم ىلع دري ريماش نكل .ةيندرالا ةيمنتلا
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 لاوماألا سوؤر لوخدي حامسلا نا» : لوقلاب
 ليئارسسا لزانت ينعي ال ةيبرغلا ةفضلا ىلا ةيندرالا
 انناف سكعلا ىلع لب ةلتحملا ىضارالا هذه نع
 ! ؛دالا ىلا اهب ظفتحنس

 لك ف هتاماهتا عزوي يذلا نوراش نا ودبيو
 ,ةياهنلا يف ًايصخش وه ديفتسي نا لجا نم داجتا
 دوسي يذلا فرطتلا نم ريثكلا كانه نا اديج فرعي

 ريكذت نع عروتي ال كلذل .ينبويهصلا نايكلا
 ءامد كفست لفاحلا ةيضامبي .دوهبلا نيفرطتملا

 ةطلسلا ملست اذإ هناو .نيينيطسلفلاو برعلا
 يف نيينيطسلفلا عيمج نيطوت عيطتسيس هنأ كشالف

 ! ندرالا

 ءانبلاو ناكسالا ريزوو ءاررولا سيئر بئان اما
 رمتؤملا اذه ىف هزكرم عجارت دقف يفيل ديفاد رامعالاو

 نا دعم :نوراشو راش دعب ثلاخلا .لجرلا -حمضمل
 .ةقحاس ةيبلغاب عتمتي ةيضاملا ةرتفلا لاوط ناك
 ىف نيدقرشلا دوهبلا ىلع دمتعي هناو اصوصخ

 .يبرغم لصا نم هنوك بزرحلا ِق همدقتو هتديعش

 عفدني يذلا .نوراتش باسح بسحي مل ىفيل نعل
 ةطلسلا ىلع ءالبتسالا لحا نم :ررودلبلا» لثم

 ارخاتم تقولا ناك نوراش عدر يفيل دارا امدنعو
 ..هبمدق تحت نم بحس دق طاسنلاو

 لب .ريماش ءاضرا قياسلا ىف يقدل لواح دقل

 يشومو نيماش دض نوراش عم فلاحتيل لوحتو
 ةثتالثيب اطاحم ةياهنلا ٍْق هسفن دحو كلذي و .زئدنرا

 نضيراو نوراشو ريماس مه عارعإ
 كف يفيل لؤاح دحاو مويب رمتؤملا ءدب لبقو

 لصتن نا ةهيدعاسف دحا نم بلطف .هنع راصحلا

 ةسفانم هنم بلطو :نغيب ينيب .نغيب خيحافف نباب
 يف سماخ فرط لوخد نا يفيل ركف دقو .نوراش
 نغببي نمضي ذإ .هحلاص يف نوكيس ؛عارصلا ةحاس

 نم ريبك ددع كلذك .هحلاصل يفيل ركسعم توصي نا

 نكل .ددلاو لجا نم كلذو نوراشو ريماش ركسعم
 دق ناك هنا ذإ ,يفيل ةوعدب عجشتي مل نغيي ينيب
 هنكل نوراش ماما .ةقياسلا ةرملا يف ةسفانملا ضاخ

 امهقافتا قرخ دق هناي ريماش يفيل ديفاد مهتيو
 لجحرلا نوكا نا رتماش يندعو دقل» : هلوقد قياسلا

 ,لحري امدنع هناكم ملستا ناو .بزحلا يف يناثلا
 لعق زنيراو نوراش ىلع طغضلا نم الدب هنكل

 .«ةيبضقلا هذه جلاعب نا يسنو .ءاررولل

 ىقب دقف زنيرا يشوم عبارلا سفانملل ةبسنلاب اما
 نا نود .ةياهنلا ىتح ريماشب ًاقصتلم هناكم يف

 :عجارتي وا مدقتي
 بزح رمتؤم يف ربكالا حبارلا ناف .راصتخابو

 وه .ىضاملا ءاثالثلا هلامعا متتحا يذلا توريح

 ىتح .ةرتف يفتخي ال يذلا يباهرالا اذه :نوراش
 لك نكل .ةيلات ةرتف يف ديدج عانقب روهظلا دواعي

 .توريح عانق

 لصاو وبا بيهو

 -_ وا وج نيصرإب دجوصع - 3

 زهرا اسر. موبلا يدار عج

 مسشلا قيرط ىلع دامت غازن
 ةمداقلا ةبجاومل زاديم وزو طيرشإ .ةيقيرفلا تسايس قاروأ رخآ بعلي فاذقلا

 قوه اذه ..وجرال اياف» ىلا «مودلا يداو» نم

 ع ويسا فرظ يف هرهشا يذلا ريبكلا يدحتلا

 يربح نيسح يداشتلا سيئرلا طقف دحاو هال
 كلذز لدقو ٠ يل ودلاو يقيرفالا يسايبسلا عمتدجملا ىلع "1

 ةيسايسلاو ةيلبقلا تابيكرتلاو ىوقلا فلتخم ىلع
 تاوقلا تفحز مرصنملا (سرام) راذآ 7١ يف

 ةعباتلا ( 81/7) ةيداشتلا ةحلسملا ةينطولا
 يداو» ةدلب ىلع انيماجن يف ةيعرشلا ةموكحلل
 عقاوملا مشا ىدحاربتعت يتلا .«مودلا

 تاوقلا اهيلع رطيست تناك يتلا ةيجيتارتسالا
 8/٠١ هلوط غلبي جردم ىلع اهرفوتل رظنلاب .ةيبيللا
 نم ةمداقلا ةيركبسفلا تارئاطلا عالقاو لوزدل رثم

 دوشح ىلع تامجهب موقت يتلاو .يبيللا بونجلا
 نم ةلزانلا ةيركسعلا لفاوقلا يمحتو :يربح تاوق

 نؤملاب ةيبيللا ةوقلا ديوزتل يتسبتلا ةقطنم
 .تادعملاو

 ةكرعملا تمسح ةدودحم تاعاس ثالث لالخ
 دونجلا نم تاثملا لتقو ةيعرشلا ةوقلا حلاصل

 كلذو .ةنامعبرالا ىرسالا ندع زؤاجت امك نييبدللا

 ناك يذلا ليقثلا يركسعلا داتعلا نم مغرلاب
 يف اومزه بسسلا اذهل ءاضيا .اميرو .مهتروحي

 لع عقاوملا فرعت .ةكرحلا ةفيفخ ةوق ةهجحاوم

 فطاعتي ىظحتو ةريغص تاعومجم ىف كرحتتو

 ةعاذالا تناك راحدنالا اذه تيقوت عم .ناكسلا

 ام عم ةيلك ضقانتت ةيركسع تاغالب رشنت ةيبيللا
 تققح ديقعلا تاوق نا نلعتو .ناديملا يف ثدح
 .يسنرفلا  يداشتلا يركسعلا فلاحتلا ىلع رضنلا
 ارداق نكد مل بولقملا يمالعالا جيورتلا اذه ,نا ريغ

 نييبيللا نينطاوملا نا ىلع ةوالع ذإ .رارمتسالا ىلع

 ثادحالا ناف :ةيينجالا تاعاذالا ىلا ًاديح نوتصنب
 .دحا اهعقوتي مل ةريتوب تعراست نا تثبل ام
 ميمصتو ةراهم ىلا ًاددجم راظنالا تتفل ةروصبو
 عاجرتسال هتطخ ذيفنت ىلع يربح نيسح سيئرلا
 يف يبدللا دوجولا ءاهناو .يداشتلا بارتلا لماك

 .لامشلا
 نا دبال ناك «مودلا يداو» طوقس نا ةفيقحلاو

 ذإ .مسحلا ىلع ةردق دشا عقاوم رايهنا هعبتتسي
 ماما احوتفم «وحرال اناف» تاحاو ىلا قيرطلا حبصا

 اهيف ةيببللا تاوقلا تتاب امك .ةيداشتلا تاوقلا

 وجرال ايافو .اهنيومت طخ نع ةلوصفمو ةلوزعم
 اهنا :لامشلا ف لصفملا ةطقن لثمت يريحل ةيسنلاب
 .«وكروب» ميلقال يطسولا زكرملاو هسأر طقسم
 ىلع لعفلاب لمتكا دق قوطلا نوكي اهتداعتسابو
 ةنيدم تعجرتسا نا دعب لامشلا يف يبيللا دوجولا
 :راوز» و يقرشلا بونجلا ىف ؛يدنيالا» ميلقا يف اداف
 .«يتسيتلا» ميلقأب يبرغلا لامشلا يف

 بوشن نوعقوتي نويقارملا ناك يذلا تقولا يفو
 ىلع نوبعصتسيو .تاحاولا لوح ةيراض كراعم
 ادافل ةلهس ةداعتسا ةيناكما ةيعرشلا تاوقلا
 دقف .يبيللا بناجلا نم ةأجافملا تءاج ءوجرال
 باحسنالاب هتاوقل رمالا فاذقلا ديقغلا ردصا
 .ةيركسعلا تادعملا ريمدتب مايقلا دعب يروفلا
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 موي ءاسم لح نا امو .هلمح فخ ام لكب بورهلاو رح

 ةنيدملا تناك ىتح مرصنملا (سرام) راذا 10 ةعمجلا

 ديدج نم ؛تنافلا» تاوق ىدبا نيب ةعئاي ةرمث

 رمالا مهفلكب نا نود . 1987 ةنس اهوعاضا نا دعب

 ندذلا دونحلا امأ .ةدحاو ةصاصر قالطا ايبرقت

 يداشتلا لصالا يوذ نم اسنهيف نيدوحوم اوناك

 نيذلعم ةيعرشلا ةوقلاب اوقحتلا ام ناعرس مهناف
 نويراحي اوناك مهنآب نيرذتعمو ةوقلا هذهل مهءالو
 . ديدهتلا تحتو رسقلاب يبدللا فصلا يف

 ةغلاب ةيعون تاريغت ناف وجرال اياف طوقس عم
 ةقالع تاذو .لدجستلاب ةرددح تحيصا .ةيمهالا

 ةطبترملا فارطالاو ىوقلابو .ةرشابم داشت عازنب
 .ًايلودو ًايقيرفا عازنلا اذهب

 ده ىلع يربح نيسح نكمت يف: نوظي ريغت لوا ١
 عاجرتسالاو .ًابيرقت داشت ميلاقا عومجم ىلا هتطلس
 تحجن هتطخ ناف اذيو .دالبلا لامشل لماكلا هبش
 .ةيادبلا يف «:نويسنرفلا ناك رارق وهو :مسح هرارقو
 يئاهنلا دادم ىلا همعدو هيلا مامضنالا يف نيددرتم
 عم ةرشابم ةهجاوم نم هبلا دوقي دق املانحت

 هلهؤب نا نكمن ام ىلع ادامتعاو .يبنللا شجلا

 .عازنلا مسحل يساموليدلا رودلا

 رايخلا رايهنا يف لثمتي يناثلا ريغتلا - ؟
 ءاهنال ةديحولا ةاجنلا باب ربتعا يذلا يساموليدلا
 ناكم يا هل ىقيت ال ةنهارلا تايطعملاف .ةنمزم ةمزا
 اهو ءلامشلا ىلا اهتطلس تدم دق انيماجن تماد ام

 هتداعتسا نع تزجع ام ةوقلاب ديعتست يه
 نا دقتعن امو :ةيساموليدلا تاكرحتلاو تاطاسولاب

 مهللا .مويلا دعب .ىربك ةيمها اهيلويس دعب ًادحا
 ابيل نيب ةديدج تاقالع قلخ ةلواحم ضخي ام يف
 نيسح ةسايس جاهتناو لخدتلا مدع دمتعت داشستو

 .راوجلا

 ةتطلس تحت داتشتلا ,ميلاقا لك. ..ىربخ
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 عيرسلا رايهنالا اذه يف رهظي ثلاثلا ريغتلا -
 يداشتلا لامشلا ىف ةيبدللا ةوقلل افك يلا

 تايلآلا يف اهقوفتو .اهددع ةرثك نم مغرلاب
 تناك اهنا ول امك مويلا رهظت ةوق اهنا ..ةيركسعلا
 نييداشتلا .عيمجلا تعدخ ,ةعازف» درجم

 ديب .اهتمرب ةيقيرفالا مصاوعلاو .اعم .نييسنرفلاو
 ةيعضو نع .قمعلا يف .فشكي رايهنالا اذه نا
 تالمحل عضخ يذلا .هتمريب يبيللا سشيحلا

 يتلا رارقلا ةدارا هنم تعزتناو . .ةلصاوتم ةيريهطت

 ..ةيروثلا ناجللا» ب ىمسي امل ايلمع تدنسا

 وهو .هططخ طيضو .هتاكرحت ةيقارمب ةفلكملا

 نيصتخملا عيمج لبق نم فوصوم شيج .اضيا
 يف هدوجو نم سامح لكل» دقاف هنأب نييركسعلا

 لاتقلا يف ةطخو بيردتل عضاخو .هينعت ١ برح
 .اهيلع رفوتب يتلا ةمخضلا تايلآلا لكو :ةيكيسالك
 .فقوملا ىلع هترطيسلا ًاقئاع ةقيقحلا ف تناك امنا

 نوصتخملا دقتعي ميوقتلا اذه نم ًاقالطنا : 

 دجوت ةيبيللا ةيركسعلا ةسسؤملا نا نويركسعلا
 يف ذختت نا نكمي اهتمزا نأو .ةقيمع ةمزا يف ايلاح
 يسايسلا ماظنلا ىلع سكعنت دق ًاداعبا لبقتسملا
 ةدركسع يوتا لأ وال يطع .نقرغتبا يقلل ,مئاقلا

 ددعلا ةدودحم ةوق دب ىلعو هروهظ دنم ةقحاس

 ريبغت ىلع اهتردقب ديقعلا ناهتسا ام ًاريثك .ةدعلاو

 .انيماجن يف اهدئاقب ناهتسا ام ردقب .ىوقلا نيزاوم
 طانض رمتسي نا لقعي له اذه ىلع ًادامتعاو
 لك دعب مهدقت مل ةيسايس ةرزاؤم يف يبيللا شيجلا
 .ءاركن ةميزه ىلا ىوس يداشتلا عازنلا تاونس'
 .لئاط الب بمس نيبالم اهبف تردها ةسايبس

 :مودلا .اهيف مهحاورا تبهذ نم ءاصحا نكمدو

 ءانب نع يبيللا بعشلا تفرص يلاتلابو .فالآلب
 .ةيميمصلا هاياضقب لاغشنالاو .ينطولا دومن

 ةلشاقفلا ةرماقملا ..يفاذقلا

 يمتحلا لوحتلا ِق نمكن سماخلا ريغتلا -

 امو .ةمىزهلا هذه ةحبتن ةقطنملا هفرعتس تل

 .:روهظلا ىف رخاآنت نلا جماتد نم اهنع حمجتبس

 اوديعي نا اوثبلي نل .ًالثم ءايبيلل برعلا ناريجلاف
 نا .سلبارط ماظن نم مهتاقالعو مهفقاوم مييقت
 .يفاذقلا ديقمعلا مويلا دعب ىشخت نل سنوت

 لد دنلل ّدنلا عقوم نم اهعم لماعتبل هرطضتسو
 ام اذإ ريكا تاقاقحتساب ةيلاطملا ىلا بهذتس اهلعل

 اليوط اولواح نيذلا نويرئازجلا اما .يسنوتلا

 ةيفصت هاجت يبدللا تنعتلا نم مهظيغ ءافخا

 ةارح رثكا مويلا مهسفنا نودجنسف دودحلا لكشم

 :ضوافتلاب اعيرس مسحيل ع وضوملا اذه جرط ىلع

 نا دعب ايركسع همسح يف اوددرخب نل مهناف لاو

 الو .اذه لوقت . ادحا فدخت ال ؛ةعازفلا» نا نيبت

 تاقالعلا يف ىوقلا ن نازدم يف لدبتلا ىسنن نا يفينب

 دادتمالا نازيمو ؛ةهج نم ,موطرخلاو سلبارط نيب
 .ةيناث ةهج نم يرصملا راجلا هاجن

 أرطب فوس رخآ اريغت نا ف اضيا. كش نمام-*1*

 ِق ,ىكربمالا اذكو .يسنرفلا دوفنلا ىوتسم ىلع

 هققح يذلا يركسعلا ميسحلا نم ًاقالطنا ةقطنملا

 اع :مويلا :نورفوتي نويسندرفلاف .يربح نيسح
 نارمتساو :عارنلا يف مهفقوم باوصب عطاق ليلد
 ىدل مهتييه دادزت فوسو .داشت يف مهردجت

 اومال اماط نيذلا نيينوفكنارفلا ةقرافالا دهئافلح
 ةردابم ىلع مادقالا يف اهددرتو اهيخارت نع سيراب
 فقوو يداشتلا لكشملا مسح هاجتا يف ةيركسع

 ةعقاولا ةيقيرفالا نادلبلا ىف يبدللا ذوفنلا ييست

 مغر :سيراب ناف ىرخا ةرابعب .ءارحصلا يبودج
 لصحملا ةجيتنلاب دئاز لاعفنا ىيأل اهراهظا مدع

 تامئالولا دنعو هدنع اهتقث ةديعتسم نادلدلا

 نوؤيكريمالا رهظا دقلف 5 فق ةبكريمالا ةددحتملا

 رودلاب نييسنرفلا اوأنهو هيلع ديزم ال ًاجاهتبا
 ام نأب .ايلاح ءنوسحي مهنا كشالو .هب اوماق يذلا
 طسوتملا نم اقالطنا ايبيل دض هقيقحت نع اوزجع

 !..ءارحصلا نم اقالطنا هنف اوحلفا

 كلانه نا نيكردم تاريغتملا هذه لجسن اننا

 اننكلو ,راطالا اذه يف اهجاردا عيسولاب ىرخا رصانع

 .دانشت عازن هيلا لصضو ام قفا يف ىلاوتتس ديال

 عمج يذلا يفاذقلا ديقعلا نأب .اضيا .انداقتعالو
 الاؤ ةلوهسب ملسُي نل يتسبتلا لامش ىصقا يف هتاوق
 اهيلع داش يتلا زئاكرلا مها نم ةزيكر دقفيس هناف

 بهذن نا نودو ,بيسلا اذهلو .هتماعز و هتسايس

 ةمداقلا ةلوجلا ناف :ةلضعملا هذه ةءارق فق دعبا

 يذلا وزوا طيرش هاجتاب نوكتس يداشتلا لكشملل
 سيئرلا دهع ىلع 191/7 ةنس يببللا بارتلاب قحلا

 نم اءزج نويداشتلا هريتعيو يابلابموت يداشتلا

 ال زربت هاجتالا اذه وحنو ربعو .يئطولا مهبارن
 عم اهدنع فقنس تاروطت ثدحتو تاريغت ةلاحم

 .بيرقلا لبقتسملا يف ءارقلا

 يواوزلا ناميلس
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 يف ةيمالعالاو ةيسامولبيدلا طاسوالا لك
 ضن لوهذي تعلاظ .ةيتايفوسلا ةمصاعلا

 ايناطيرد ءارزو ةسيئر اهتقلا يتلا ةملكلا | ال“

 يتايفوسلا مدعزلا اهماقا يتلا ءايششعلا ةيدام لالخ

 ةقطانلا ادفاربلا ةفيحص يف .فوشتابروغ ليئاخيم
 ءاثالثلا موي يتايفوسلا يعويشلا بزحلا ناسلب
 .مرصنملا سرام / راذآ ١" فداصملا

 ةملك هي تلفح ام ةشهدلا ردصم نكي مل

 يف يوونلا حالسلا عزن لوح رشتاث تيرغرام
 نيب ةقثلا زيزعتل ةبولطملا تاءارجالا وا ابوروأ
 نوفرعي نوعلطملاف :ناسنالا قوقح وا لودلا
 .ةنهارلا ةدلودلا تالكشملا ءازا ةيناطيربلا فقاوملا
 ةملكلا صن رشن ىلع ادفاربلا مادقا ةشهدلا ردصم

 لماشو يلب ايصفت ضرع ىلا ةفاضا .اهلصاوفو اهطاقدب
 ءارزو ةسيئر نيب تحرط يتلا رظنلا تاهجول
 تاثحايم لالخ يتايفوسلا ميعزلاو ايئاطيرب
 .وكسوم يف عستلا تاعاسلا

 ةحارهو ةحارم

 ىلع ةدع تايبسانم يف رشتات ةديسلا تنثا دقل

 ىلا تهبتنا دق اهنا تلاقو .نيلمركلا ميعَر ةحارص

 هترايز ذنم فوشتايروغ ةيصخش يف ةظحالملا دذه

 دايخ يدان نو ْق 0 ةمصاعلل ىوالا

 درتت دوتت ملو .يتايفوسلا يعويشلا يشلا بزحلل ةيزسرملا
 يتلا اهتاذ ةحارصلا كلمت اهنا لوقلا نع رشتاث
 .ملاعلا ءامعز طاسوا يف اهنع ةعئاش ةفص تحبصا

 ريسفت ةلواحم وا ًاحاتفم ةداشالا هذه نوكت دق
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 اهنا وا ؛ةيئادع ريغو ةرشايم» اهنأب ناتمضاعلا

 .«ضرغلا ةيعانقا .ةرظنلا ةيدو» تناك

 يف ةرادصلا زيح تلتحا يتلا ةيرهوجلا ةلكشملا
 لوح تزكرت رشتاث فوشتئابروغ تاثخابم
 لصوتلل ةلوذدملا دوهحلاو تاروصتلاو تاحرنقملا

 ىلع وا يوونلا حالسلا عزنل ةلوبقم ةغيص ىلا
 .هراشتناو هتدايز نود ةلولبحلاو هديدحت لقالا

 مجح فوشتابروغ ةغل ىلع ًاحضاو ادب دقل
 عم برغلا لماعت ءازا اهب رعشي تلا ةبيخلاو ةرارمل
 امم هاوكش متكي ملو ةءانيلاو ةيدجلا هتاحرتقم

 لقثت يتلا ةديدجلا ةيبرغلا تاطارتشالا» هامسا

 رفصلا رايخ ىلا لصوتلل ةيتايفوسلا تاردابملا لهاك
 ةيكريفالاو ةيتايفوسلا حيراوضلا ناديم يف
 هنا دكؤملا نمو .ءابوروا يف ةظبارملا ىدملا ةطسوتملا
 وتانلا فلح مصاوع يف ديازتملا مالكلا انه ينعي
 رفصلا رايخ َنيِب رشابملا طبرلا ةرورض لوح
 خيراوصلاو ىدملا ةطسوتملا ةيخوراصلا ةحلسالل

 ةحلسالا فلم ةيمست ىلا ةفاضا .ىدملا تريصقلا

 كبيهان ,ايوروؤوا طسو ةيركسعلا تاوقلاو ةيديلقنلا

 ةيبرغلا عئارذلا هذه لوحت ةيناكما ءازا هقلق نع

 خيراوصلا نم رخآ ليج لابقتسا ريربتل تازاكع ىلا
 ىدملا ةريصقلا ةيكريمالا ةيوونلا

 ئارالا نع ثحدلا
 املك» هنا ىلا يتايفوسلا ميعزلا راشا قحب

 نظنشاو يف أدبي :لح ىلا لضوتلل ةيناكما تحضتا

 ةيلمعلا ةلمرفل عئارذ نع ثحبلا نوبو سيرابو
 ىلا ةفاضا :«موعزملا يتايفوسلا قوفتلا ةطفاي تحت
 تناك وكسوم» نا ىف ةحارصلا ديدشلا هصدخشت
 نع تلخت امدعبو ندنلو سيراب ةدناسم عقوتت
 باسحو لاخدا ةرورضي فورعملا اهطرش

 ةيوست ةئا ٍِق ةيسئرفلاو ةيناطتردلا حيراوضصلا

 نا ادكؤم ودبيو ؛ةيكريما  ةيتايفوس ةيوون
 عرد ةدضق ٍّق ينايفوسلا ب يناطيربلا فالخلا؛

 دادعتسا جدع نم قلطشدي 3 يوونلا حالسلا

 همقافت نم دحلا وا يوونلا اهحالس عزدب ايداطيرب
 املاع ناد رشتان تيرغرام لوق نم امئاو :بسحف

 ةهجو نا .«لفط نم رثكا سيل يوون حالس نودب
 ىلع اديفم ًاءوض يقلت هذه ةىئئناطيربلا رظنلا

 ىلا انناطيرب ءارزو ةسئئر تع د ينلا بايسألا

 ةيوونلا ةيشاضفلا جماربلا نيب قيسنتلا حارتقا

 مظنلا ةيقافتا راطا يف ةيكريمالاو ةيتايفوسلا
 ماع ةروقعملا مأ يب يأ مقالا _ ةيحوراصلا ةنعافقدلا

 حاخلالا نم الدب .نطنشاوو وكسوم نيب 1
 ىلع يوونلا حالسلا عزن ةرورض ىلع يتايفوسلا
 .ءايضفلا ىف هراشتنا نود ةلولبحلاو ؛ضرالا

 ال نا كيلع جاجز نم كتيب ناك اذإ» لثملا لوقي
 يىلاعلا يناطيربلا ثيدحلاو ؛ةراجحم نيرخآلا يمرن

 ْق ةيلثسملا ىتحروا ةصقانلا ناسنالا قوقح نع

 ناسنالا قوقحت ًايرذج مدطصب يتايفوسلا داحتالا

 ءاوس .اهسفن ايناطيرب ِِق ةنيلتسملا وا ةصقانلا

 مالسلا تاكرح وا لامعلا تاباقنب انه ءرمالا قلعت

 .حالبسلا ةوقب عمقت يتلا ةيدنلربالا بلاطملا وا

 ةديرف ةنالح

 نم نينثال ةيتايفوسلا ةدايقلا تحمس كلذ عم

 ةضراعملا زمر فوراخاز بلحي رشتاث ةرافس ءاضعا

 ةلباقلل ةيساموليد ةرايسب .برغلا هيلع زكعتي يذلا
 ةديرفلا ةثداحلا هذه نا .ايناطيرب ءارزو ةسيئر
 ةبغرلا نع فشكت ةيلودلا تاقالعلا خيرات يف ًاقح
 بحسي ي وقلا ايكو بسلا مدعزلا ىدل ةليضالا

 .ةعئاشلا ةيبرغلا عئارذلا تحت نم ًايلك طاسبلا
 نع فوشتابروغ مالك اهيناج ىلا عضن امدنعو
 ثادحال هدادعتساو ةدياحملا ليقتسملا ناتسناغفا

 .لئاوعلا لمش مل ةسايس ناديم يف سوملم مدقت
 دكأتلا كش نود عيطنسن ؛جراخلل رفسلا ىتحو

 .اهيلع فقي يتلا ةيضرالا ةبالص نم ايعوضوم
 هذه لوح ةراثملا فالخلا طاقن نع اديعب

 دق وكسوم تاثحايم نا لوقلا نكمي نكمن تالكشملا
 تاقالعلا روطنتل ةناثم رثكا انباسملا تعضو

 بتكم حاتتفا ىلا ةفاضالابف .ةيناطيربلا ةيتايفوسلا
 عقو ةيناطيربلا  ةيتايفوسلا ةراجتلا ةفرغل وكسوم
 واه يرفيجو هزداندرافيش نيدلبلا ةيجراخ اريزو
 قئاثو عبرا ىلع رشتاثو فوشتابيروغ روضحب
 لاصتالا لئاسو نيسحت ىلع صنت ىلوالا ,ةماه
 تبصن يتلا تيرتس غننوادو نيلمركلا نيب رشابملا
 نواعتلا ريوطتب قلعتت ىرخالاو .15717 ماع
 ندنل يف ديدج ناكم صيصختو .يفاقثلاو يئاضفلا
 .نيدلبلا يترافس ييدبمل وكسومو

 يتايفوسلا داحتالل اهترداغم ليبقو ءاعبرالا موي
 تناك له : ايجرويجل ةرايزب رشتات ةديسلا تماق
 ؟ ةيتايفوسلا ةماعزلا رارسسال ريسفت نع كانه ثحبن
 دئاقلا ىلع قدا لكشب فرعتلا ديرت تناك له
 لوقع مايالا هذه كشالب لغشت ةلئسا ؟ يجرويجلا
 .تايفوسلا نينطاوملا بولقو
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 طا ىلا نيني ركست نيترتاط رارف دعب
 ىلا ةيركسعلا جهتارئاطب رارفلا نورركد يبيللا وجلا حالس يف رابك طابض

 يف اعقو نيذللا نيثدحلا مجح نم ليلقتلا لواحت ةييدللا مالعالا ةزهجاو .ةرهاقلا

 زارط نم ةيبيل ةيركسع لقن ةرئاط ترف يضاملا سرام / راذآ ١ يشف .يضاملا رهشلا
 ةرئاط ترف سرام / راذآ ٠١ يفو .يسايسلا ءوجللا قح اهمقاط بلطو 1١. يس

 بلطو .ينف طباضو لوا مزالم هقفارد رابط مدقم اهدوقي «كونيش» زارط نم ةيناث
 ْ .يسايسلا ءوجللا قح ًاضيا ةثالثلا

 عون نم امهت قوسي نا لواح يفاذقلا رمعم ديقعلا يبيللا سيئرلا نا عمو
 قلقلا لوح ًاكوكشو ةلثسا ريثم ثدحلا راركت ناف .اهريغ وا ةيوجلا ةنصرقلا
 لامش ىف ةريخالا ةيركسعلا تاروطتلا باقعا يف ةيبيللا تاوقلا هشيعت يذلا
 .امددل يف يداصتقالاو يسايبسلا عضولا لوحو ..داشت

 سيلاوك يف تاعارص نم ايببل ف يرجي ام نا دقتعت ةيبيللا ةضراعملا رداصم
 .دحاو رهش يف نيترئاطلا رارف هقشكي . شدحلا يف طايضلا رايك نيبو مكحلا

 ىلع صاخب عون نم ايسايس ٠ ,اغولونوم» دوقب قاذقلا نا اهسفن رداصملا فيدضتو

 مكحلا ىوتسم ىلع ةلكشملا مقافتت نا لبق :ةيموقلاو ةينطولا ثادحالا ىوتسم
 .ربكا لكشب

 ريبعت وه جسيلخلا برحو ينيطسلفلا نيناشلا يف نآلا هددريو قاذقلا هلوقيامو

 ناو .اماع رشع ةيشامث لاوط هتسادس هبلا تلصو يذلا قزاملا مجح نع يقيقح

 كاردت ليحتسملا نم تاب ذإ نيلبقملا نيرهشلا يف رطخا حبصي نال حشرم قزاملا
 ىبلطتت ةيداصتقاو ةيسايس اياضق كانه نا كلذ ايبيل يف نيمكاحلا لبق نم فقوملا

 .اهل ةيرذج لولح داجيال ةتباث ةيموق فقاوم

 ةنعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوالا روهدن مغر

يشب راغلا ىمشلا» ىلع ةرصم ناريا
» 

 راوحو لادج:رادم دعب مل .ناربا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوالا روهدت

 ةمظنم اهردصت يتلا «ةرحلا ناريا» ه ةرشدو . .مالعالا ةزهحاو فحصلا يف

 يلاملاو ىيداصتقالا عجارتلا ىلوت ايعوببسا :ةضراعملا :قلخ يدهاجمد م

 ىلا ةنناربالا تاطلسلا ءوجل نع تئثدحت ربخالا اهددع قو ىوصق ةيمها

 صيصخت نع الضف :ىرخالا تاموسحلاو بئارضلا ةجحب بتاورلا ضيفخت
 ةرشنلا تراشاو .ةييركسعلا ةلآلاو برحلا معد لجا نم دحاو موب روجا

 دقو .ةنيمثلا ةيرثالا زونكلا عيب ىلا هجتت ةيناربالا تاطلسلا نا ىلا :ةيعوبسالا 5

 نييالم م ب نطنشاو يف ةقيرعلا ةيناريالا ةينفلا لامعالا نم ةعومجم تعيب
 تاديمطت مددت ىلا ةيناربالا تاطلسلا ىعمسنت لورتثدلا دينقص ىلعو .رالود

 ةيناربالا ءؤارملا نم لورتبلا نحش ريفوت لجا نم نفسلا باحضاو لقنلا تاكرشل
 .ةيرود ةروصب ةيقارعلا تارئاطلا تاراغل ضرعتت يتلا

 ىضوفلا نع ريرقت ؛يتكافيا يتنموغزا» ةصصختم ةيتايفوس ةرشن يف و "0
 نع لطاع نيبالم ةسمخ دوجو ىلا ةريشم .ناريا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا |[!

 اهل .ةفاط ىندا يف لمعت ةيناريالا عناصملا نآب ةيتادفوسلا ةرشنلا .تلاقو .لمعلا

 ةلحرملا نع انضدا عجارت يعارزلا عاطقلا نآب تلاق مث .برحلا فورظ لل يف

 .ةيراجتلا تاللحملا تاهجاوو ةيناربالا قاوسالا ِق كلذ ودسو ةقئاسلا

 :هروطتو عمتجملا ضوهنل ةمهم ًاسسا ربتعت يتلا عاضوالا هذه نا يعيبطو
 روصع ىلا دوعت ىنخلا ةيعيرشتلا نيناوقلاو ةيسايسلا لاحلل ساكعنا يه

 .٠ تآلاو نوجسلا رضحتل نوناقلا بيغبو .ملظلا دويسسنو ةلادعلا يبغت ذإ .مالظلا

 ةنجللا ريرقت بسح .ملاعلا يف ىلؤالا ةبترملا اهيف ناريا تلتحا يتلا بيذعتلا
 ةيسابنسلاو ةيمالعالا تا داقتنالا رثكن قادسلا اذه ىفو .ناسنالا قوقحل ةيلودلا

 نيلقتعملاو ةينظولا ىوقلا دض ةيناريالا تاطلسلا اهمظنت يتلا عمقلا تالمخل
 .لقتغم يا دذيض قايست ةمهت ةبا قفو ذفنت يتلا ةيروفلا تامادعالاو نيدساسسلا

 نا. ذإ :ةيناسناو ةنعامتجاو ةنداصتقا لكاشم نم يناعت ناربا نا عمو

 .نيدالم ةسمخ ىلع مهددع ديزي .ابكرتو ةبيرغلا لودلا ىلا نيثحاللاو نيرجفهملا

 العف كلذ درم نوكي دقو . برحلا ةلصاوم ىلع رصت لازت ال ةيئاريالا تاطلسلا ناف

 قفاحصلا لوقب امك : :تاطلسلا هذه هب ةباصملا يخيراخلا ىمعلا» ىلا ًاعقاوو

 هرودن ماق يموقلا ىارعلا نا دقتعي يذلا لكده نيدسح دمحم ريبكلا يرصملا

 لهف ..مهرودب اوموقب نا نآلا برعلا ىلع تاب هناو ..عاجشلاو ميكحلا يبرغلا
 بناح ىلا يلبقتسملا مهرودب اوضهنبل ىحجيراتلا. تاسبسلا نم برعلا قيفتسي

 !؟ يخيراتلا ىمعلا» نم نارياو مهسقنا اوذقنيف قارعلا



 ةرايزل نؤينانبل نويسابيس اهاقنتي
 عءامعزلا تارايز .باقعا ىف رئازجلا

 .نادحورلا

 يسارفإ هجن رف نجح فالح

 9 اقرواسيفتلا' نا 'ةاطتةؤلعس نييبشت
 نيب:رظنلا تاهجو'يف' نيابتلاو فقاوملا
 ةيجنرف ناميلس يناسنبللا سيئرلا
 ىلع, ,يمارك ديشر ةموكحلا سيئرو ١

 تادجحا ىلع يمارك رارضا بيبيب هدشا
 .ااهيف .ةلحرملا هذه يف يببايس حالضصا

 «نا يفيشن حالصا يا نا ةيجنرف دقتعت

 نييينانبللا نيباقفاوتلاو مهافتلاب متي
 ىلع ةيجنرف رصي امك .نمالا ريفوت دعبو
 سيئر تايحالعصي ساسملا ةضفر

 هيف بلاطي يذلا تقولا يف .ةيروهمجلا
 بصنم ىلع يفئاط بوانت ءارجاب يمارك
 .نانيل يف ةيسائرلا

 "ولف قدهاشم»

 ةمظنم اههذفنت يتلا تايلمعلا 9

 ينارألا لخادلا يف «قلخ يدتهاجم. .
 تنلعا دقو . ةيمود هبش ةروصي نمتسن ش

 اهيذقاجم نيب تعقو ةهجاوم نا ةمظنملا

 «كارأا ةقطنم ماما سارح ذبحا نيبو

رح رماشع نم نينتاو
 ف يتيمخ س

 "لتقف: ىلإ ,تدا .راسسلوللبابو ناهفصا

 ' ةثالثلا نا ةمظنملا تلاقو.. ةثالثلا

 ف نيلقتعملا دض بي دهيعحلا ند خا

 تلازم فذق ل 5
 نا توريب ْف ةتفحص رداصم تركذ

 يلوؤسم نم تيلط ةيروسلا تآرباخملا
 نم يبرغلا مشسقلا ف .ةرداصلا فحضصلا

 أ رابخا لقن مدع ةيناثبللا ةمصاعلا 1

 سف ”ددجلا :تابلمعلا ْش

 0 ةيروسلا تاولا ظ

 ماو اال ىلا ةلكحللات امرك

 تادحولا نأ فو رصملا نمو

 عراوش ف ةركرمتملا ةيروسلا ةنركسعلا

 تايلفعل افده تحيصا ,ةيبرغلا توراب

 نم ؛نولوهجم, نوحلسم اهذفني ةيموي
 .ةييدملا ءاننا

 اهيرجت يتلا تايرحتلا هتنت ملو
 ةفرعللا ةبزوسلا تارراخملا ةريهجا

 ىلع جئاتن هبا نع تادلئمعلا هدده يذغفنم

 8 قو دن هاد ظ

 فيدل هداك ةكشراعملا قلخ يدهاجم»

 :تاقالعلا عطنا ٍِق ىمسسرلا سئوت

 .يناربالا ماظننلا عم ةيسامؤليدلا

 يف ةماه ةيساموليد ةوطخ اهرسبتعاو
 يتلا ةيباهرالا:تاكبشلاو نايغطلا هجو

 .يلا يوجر قرباو .ناريا اهلومتو اهمعدت
 ةبيقزوبب بيبحلا يسنوكلا سيئرلا
 تاموكخحلاو لودلا و .:هرارق اديؤم

 يداصتقاو يسامولبد راضح نضرف ىلا

 يناهزألا دملا فقول يناربالا ماظنلا ىلع

 .مهسفنا نيناردالا ذاقناو

 ةمظنم تدافا ةئشناثت ةهج نم

 ةيداضتقالا ةمزالا١ نا ؛قلخ يدهاجم»

 نم ددع قلغا دقو :نارسا ىف تمقافت
 ىلاملا نجعلا ببسن هناوبا عناصملا
 ' ىلا ةفاضالاب .ةنيزخلا هنم يناعت يذلا

 ”ةيلوألا داوملا نيافات نللع ةردقلا مدع

 .عئاصملا ريبستل ةيؤللقملا

 .ةييازييلا يف زجعلاو..
 ف تداقا دقف ةييييرقتلا, ةرشن اما

 ةيناربالا  ةدنازتملا ناد ريخألا انه د دع

 : ىلا لصي يلام زجع نم يناعت ةديدجلا

 س يلا ناموت رايلم ٠١ وحب

 آا١اهلوق تفاضاو . ءهرالود تارايلم

 07 نقرا تغلبا ةيئاريالا|ةموكحلا
 || اهذقعا تلا تاسلجلا لالخ يناريالا
 دضاخلا ةليلقلا عيباسالا ياريخإلا اذه

 وع اهنا ةدندحلا !/ ةينازبملا ةشقاشلملا

 لحا نم ةلحاع ةيلام تاءارحا ناختا

 ..ةينازيملا ف لضاحلا زجعلا ةطقغت

 ايموي ةعاس نيرشع لمعت يتلا .ونايغ ةيدنكلا ةبيبطلا لوقت
 نم مغرلاب :محللا دهاشا مل نيرهش ذنم» : اليتاش ميخم يف

 لجا نم بلعملا محللا نم بلع تسب ظفتحا تلز ام يننا ( 1

 ! «:ىحرجلا

 تارْدزُح نم هلوانتت ام نال :محللا ىلا سانلا ج وحأ ةيدنكلا ةيببطلاو
 لمعلا ىلع ةردقلاو طاشنلا رارمتسال بولطملا لدعملا نع صقني

 يطع سنك لويشتا :ةريرُخ ١٠٠١ لوانتت ام عومجم) .ةرْيرح ٠
 عم سدع ءاسح نحصو ٠ .ارهظ رئتاخ نبل ةقعلمو .احايص ففحم

 .(ًءاسم فيغر فصن

 .قشمد يف ةديعس ةعبرتملا ذاقنالا ةهبج رخآلا ةحفصلا هجو ىلع
 هذه .هبدصتو هدومص طظخيب ةرينتسملا .دسآ ظفاح تاكريب ةلظتسملا

 عفرم ؛لمأ ايشيليم ىلا ةشودغم ةداعا ىلع قفتا ننم ؛ بلاطت ال ةهبجلا

 نم وجرت امئاو .(قافتالا دونب دحا وهو) تاميخملا نع راصحلا
 امأ . ىحرجلا ءالخاب حامسلل :لمأ ىدل لخدتت نا قشمد ف تاطلسلا

 لكأ نم ريخ ىتوملا لكأو . عوجلا مقافت ةلاح يف رخآ عفن مهلف ىلتقلا
 .ءابحالا

 ناك نمل منحلا توملا فورعمف اولخأ اذإ ىحرحجلا ريسصم اما

 ! نويتافرع ىحرجلا لك نا فيرطلاو ! ًايتافرع
 ولت مهدحاو حرجي ميخملا ناكس كرت :يذاقنالا» بلطملا ىنعم

 .هينطاق نم ميخملا ولخي ىتح يأ .يتافرع ىقبي ال ىتح .رخآلا
 تابايدلاو عفادملاو ءيرب هيبن ةماستبا :هتاز ةحفصلا هحو ىلع

 .«ىلمالا ١ سداسلا ءاوللا ةحلسأو .لمآ اشيلبمل ديسأ اهادها ىنلا

 - .ةيسادس ةمجحن هرطؤت فورعم هجوف ةحفصلا ةيضرا اما
 تسي ظفتجي لوالا : حرش ىلا جاتحي ال ةحفصلا يهجو نيب قرغلا

 نع اوضيفي ىتح ىحرجلا نم ديزتسي يناثلاو .ىحرجلل محل بلع
 ! تسلا ىلعلا ةجاح

 .راصح هيلي ءراصح : ةديرفلا لاحلا هذه تقيس يتلا نيوانعلا

 اوتتفيل اهيلتاقم ذاقنالا ةهيج لسرت ! اهلك لشفتو .راصح هيلي
 رسرحتلا ةمظنم ىلتاقم ىلا نومضنيف .لخادلا نم ةمواقملا

 لمأ تاوق كسوت نيح ةصاخ .رخآلا دعب قافتالا دقعي .ةينيطسلفلا
 .اديص برق اهتامدخم نم ريرحتلا ةمظنم تاوق جرخت .راهنت نا
 هيبن بلطم ناك نأ دعيو .لمآ «لاطبأ» اهنم درطتو ةشودغم لتحتف
 يفتكيو مجحتي :ناثيل لامش ىلا مهتاميحم نم نيحزانلا درط يزرب
 ةهبج رود زردب ..تامدخملا نع راضحلا كف ءاقل ةشودغم ةداعتساب

 ديعيف .قافتا لك ليطعتب هايا ةمهتم تافرع ىلع لمحت يتلا ذاقنالا
 راضحلا نكلو .ةشودغم ىلا لمأ دوعتو .ىلوالا مهعقاوم ىلا نيلتاقملا
 .صلقتتو «لمأ» اهيف رحدنت توريب يف ةرطخ ةكرعم رودت .دتشب
 اهغرفتو لمأ ذقنتل ةييرغلا توريب لثحتو ةيروسلا تاوقلا لحدنت

 .تيسلا ىلعلا ةجاح نع ضيفي ام حرجو تاميخملا قيوطتل

 لوالا هجولا .رخا هجو امالظ دادزيو .هجو قلاتب فاطملا ةمئاخ يف

 حمالم نم ولخي ال ,يناسنا هنكلو :ملاعلا ىصقا نم مداق :يدنك
 بلعلا محل ضعب ىلا جاتحملا يبرعلا حرجلا ضينو .يبرعلا ةاناعملا
 . تسلا

 ةهديعاجت ىلع حسمتو .ةيسادسلا ةمجنلا هرطوت .يناثلا هجولا

 «:يرب هيبنو نوراشو ةقيدح ةكريو .دايتاش ءادهش مدب
 ! هحمالم ىف ةيبرع ةربن ال يناثلا هجولا نا دبكأ

 يناولح دحام

 0" ١10 ناسينإا+ ١©  4 ددقللا# ةيبرعلا ةعيلطلا
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 رامرلا نحن ترا يبل لاو .طقنلاو : 5 : وخا .فالخلا .

 صاخ : اديدتا
 يف ؛يضاملا عوبسالا يف .عقت ةثراكلا تداك
 نيب ةدرابلا برحلا لوحتتو .هجيا رحب

 نييخيراتلا نيمصخلا نانوبيلاو ايقرت [5]/
 ةهحاوم ىلا ىسلطالا فلحلا ىف نددودللا نيفيلحلاو

 نهكتلا نكمي ال ةيقيقح ةيركسع ةكرعمو ةنخاس
 يكرتلا ءارزولا سيئر عراسي مل ول .اهجئاتنب
 جحجآاتملا فقوم لا قيوطت ىلا لازوا توغروت
 عزاتقملا رزحلا ىلع ةهجاوملا ةدح نم فيفختلاو

 :هجيا رحب ْف اهيلع
 انيتاو ةرقذنا نين ججاتملا فقوملا :تقفار دقو

 نم لك قوقح لوح ةداضم تاحيرصتو تاحيرصت
 ةلمح نع ًالضف :طفنلا نع بيقنتلا ف نيتمصاعلا
 .ةيبرغلا مصاوعلا ضعب يف ةفثكم ةيسامولبد

 رقملا قافتالا تقرخ اهنأي نادويلا ايكرت تمهتاو
 تدرف ١, اك ماع ةبيرسوسلا نرد يف امهندب

 قرخ لوا ىدل حماستلل ةدعتسم ريغ اهنآب نانونلا

 هدذه تسكعناو .اهدلع عزافتملا ةيلودلا هاسملل ديدح

 تنلعا ذإ :يلحادلا ينانويلا عضوا ىلع ةلاحلا

 ةقزشااب لازوأ

 1 ة0/ ناسين >- 5 8 ددعلا  ةيبرعلا ةعبلظلا7 5

 ةجبا 3 ببيع ىلا لخادلا نم بورغلا ..

 دعنا دمت دا أنت ةءرسل#

 م

 ةلاح يف ةحلسملا تاوقلا تعضوو :ةماعلا ةثدعتلا

 تأآدبو ؛طابتحالا تاوق تبيعدتساو ىوصق بهات

 ققؤملا قفارو :ةيقيقح برح ةلاح شيعت دالبلا
 .برحلا وج هيشي يكرت يركسع كرحت ينانويلا
 تايلمع اهتدلو ىتلا ةمزالا ناهذالا ىلا تداعو
 هانملا نم اهسفن ةرئادلا ف طفنلا نع سبيقنتلا
 ىلا هجيا رحب لوحت نا تداكو . 19375 ماع ةيميلقالا
 .ءامدلا نم مقكينتسم

 ىلا تقو نم مزاتي ينانويلا  يكرستلا عازنلاو
 اذه هايم لخاد ةريزج 50٠١ نا ىعدت انيتاف .رخآ

 تجومي ةيئانويررج ىه :نيتريرح ءانتتساب رححلا
 مل نيذللا 140/7 ماع فينج ةيقافتاو راحبلا نوناق
 نوناقلا نا يعدت امك .نانويلاو ايكرت امهعقوت
 اههايم: ةعقر عيسوت ف قحلا اهيطعح يودلا
 يعدت نيح يف .اليم رشع ينثا ىلا ةتس نم ةيميلقالا
 نيب برح ىلا يدؤي دق كلذ لثم ثودح نا هرقنا

 نم 1١ ىلع نانويلا ةرطيس ىلا دوقي هنال :نيدلبلا
 ءقارملا نم لاقتنالا لاح يف اهنفس لعجيو هامملا

 ةرطيسلا تحت طسوتملا ضدسالا رحبلا ىلا ةبكرتلا

 ايكرت نيي فالخ نادم هجبا رحب يقب دقو .ةينانويلا

 .نانويلل يكرتلا رامعتسالا ءاهتنا ذنم نانويلاو
 سوفن ِِق فلخو .ماع 0 ٠ رمتسا رامعتسا وهو

 .رخآ ىلا تقو نم ظقيتست لازت ال رعاشم نيينانويلا

 ملتسا نيح ديدج نم عارفلا بشن دقو
 تلقنو ١9/١ ماع نانوبلا ف ةظلسلا نوبكارتشالا
 ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلا ةيضقلا نانوبلا ةموكح
 ترصا ذئدنعو .اهيف رظنلا ةلاحتسا ترقا يتلا

 ةرشابملا تاضوافملا قيرط نع فالخلا لح ىلع ايكرت
 ىلع نانويلا ترصا نيح يف :ةدحتملا ممالا ةياعرب

 هتضفر ام اذهو ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلا اهتداعا

 .ايكرد
 ند فالخلا رادم هدحو هجبا رحب سمنئلو

 ءاضفلا قوقح اهثعبم ئرخا تافالخ ةمثف .نيدلبلا
 .يسلطالا فلحلاو ةيصرمقلا ةلآسملاو يوحلا

 فلآ نيرشع دوجو ىسنت نا عيطتست ال نانويلاف
 «صربق ةريزج نم يلامشلا ءزجلا يف يكرت يدنج
 فوؤر اهسآرتي ةيكرت ةيروهمج موقت ثيح
 يف نانويلا ةكراشم مدع نوكت دقو .شاطكند
 هجبا رحب يف ةيركيسعلا يسلطالا فلحلا تاروانم

 امدرو . ييخوا انيتا نيب تافالخحلا بابسأ نم اديس

 قوسلا ىلا مامضنالل انكرت داايعتسلا نوكي

 نانويلا نا كلذ .رخا ابيس ةكرتشملا ةيبوروالا
 ىدل صاخ عقومي ىظحت ايكرت نا رارمتساب رعشت
 نم دسالا ةصضحن روفتو .ىسلطالا فلحلا

 نآلاو .ةيكريمالا ةيداصتقالاو ةيركسعلا تادعاسملا
 يف ينانويلا دعقملا بناج ىلا ادعقم لتحت نا ديرت

 نم ديزي يذلا رمالا :ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 نكمت انهو .ةيبرغلا لودلا ىدل يكرتلا لقثلا مجح
 نطنتشاو نيب ةلدقملا تاضوافملا ةيوعص ىلا ةراشإلا

 ضرالا ىلع ةمئاقلا ةبكريمالا دعاوقلا نآش يف انيثآو
 امم :1488 ماع اهتدم يهتنت يتلاو .ةينانويلا

 ربع اهيلع طغضت نطنشاو نا دقتعت نانويلا لعجي
 .ةيكرتلا ةباوبلا

 يتموكح لعف دودرو تارربملا نع رظنلا ضغبو
 يكرتلا ءارزولا يسيئر نم لكل ناف .اهيلع نيدلبلا
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةصاخلا هتاباسح ىنانويلاو
 نم هيلع بترت امو فقوملا تاساكعنال هتاريدقتو

 لكاشم امهرظتنت ويردنابابو لازواف .جئاتن
 يفف .ةئراطلا ةمزالا لعفي تدمج ةيلخاد تايدحتو
 قوسلا ىلا يمسر بلط ميدقتل دادعالا يرجي هرقنا
 يتلا مكخضتلا ةيسن نع الضف . ةكرتشملا ةسسوروالا

 مجحو ةشدعملا ىوتسم يندتو ١7,7/ تغلب

 روهشلا يف ةيباينلا تاباختنالاو ةيجراخلا نويدلا
 ىنانويلا ىكارتشالا مكحلا اما .ةلبقملا ةليلقلا

 تابارضالا اهزربا تايدحتلا نم ةلمج ههجاوتف
 بزحلا ةيبعش راسحناو روجآلا ديمجتو ةيلامعلا
 ناملربلا رارق اهدلو يتلا ةسينكلا تايدحتو .مكاحلا
 راتكه فلأ 1٠١ ةرداصم .يضاملا رهشلا يف ينانويلا
 ىلا اهليوحتو اهتاكلتممو ةسينكلا يضارا نم
 .ةماع ةيعارز تاينواعت

 نانويلاو ادكرت تزاتحاو ةفصاعلا تأآده نآلاو

 نكل .ةيركسعلا ةبعللا ةئدهت ف اتحجن ذإ .ةمزالا

 ىلا لصوتلا متي نلو هتنت مل امهنيب تافالخلا رودج
 لطتو برحلا دوعت لهف .اهنأش يف ةيئاهن لولح
 ؟ هجيا رخب يف ديدج نم اهسأرب
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 .ةيباهرا ةعومجم لاقتعا رثا ىلع

 : يرام يف ناريال ةيلاوم
05 

 باهرا ةحفاكم

 اسنرف يف مزخب لصاوتت
 دختسا يف طروم نارهط ماظن

 ل عز د ةيفتيألا مود ةئاستا ف

 مهتودب ىلا نودوعب نويسنرفلاو .ءيداهلا

 2 يضياوكيعلا ٍِق ا جم دعب

 ةرادآ: حلاصم حاجن نع نلعب ةيلخ ادلا ةرازول

 ةنوكم ةيباهرا ةعومجم ىلع ضيقل ا ءاقلإ يف .لخادلا

 .تارجفتملا نم ةيمك مهتروحبو دارفا ةينامث نم
 بيكرت وهو) ليتدملا تارتدن لئاسب ةابعم يئانقو

 ةيسئرفلا ةيسنجلا نالمحي ةعومجملا نم نافثا
 رفس تازاوج ىلع نورفوتي نوقابلا ةتسلاو

 نا لوقت ةيسنرفلا ةيلخادلا .نم ةبيرقلا طاسوالا

 رطخا وه حالص ىلع داؤف ةكيبشلا ءاضعا دحا

 دحا نوكي دق هنابو .ةيباهرالا ةعومجملا يف رصنع
 اهتشاع ىتلا تاراحفن ةنالا ةحوم نع نيلوؤسملا

 لالخ .يضاملا ماعلا نم (ريمتيسإ لوليا يف سيراب

 عم نماضتلا ةنجل) اهتنيت يتلا باهرالا تابلمع

 داؤف ناك دقو . ( 052258 برعلا نييسانسلا ءانحسلا

 ماقاو :نارداو نانيلو سيراي نيب لقنتل ا ريتك حالص

 يديمخلا مامالا رقتسم ؛مق» ةنيدم ىف نمزلا نم ةرتف

 .ةدنح ةفاقث ىلع لصاح هناي فصويو .نارياب

 عمتشسمك نويروشسلا ةمقاج ىلع .دنرتيو

 - 31مل نوم رونو 09

 0 0-2121 دل د دسمدسسلا 0250-22

 ةيباهرلا هحلاصمل ناسنوتلا مادختس
 ناك امك .ةيشيدلا نوؤشلاب ةصتخملا تارضاحملل

 .سيرابب يناريالا يفاقتلا زكرملا ف روضحل ا ظوحلم

 ف ةيسنرفلا ( 051) حلاصم تحجحن فيكامأ

 1 غالب ناف دعا ةعومجملا هذه ىلع ددلا عضو

 زجحلا ةرتف ةياهن دعب عزو ةيلخادلا ةرازول
 تلضوت حلاصملا كلت نا ىلا ريشي يطايتحالا
 ةطرشلا حلاصم نم نآشلا اذه ٍِق ةققدم تامولعمب

 يف اهلاقتعا بقع كلذو .مارجالا يف ةصتخملا ةيناملالا

 يف يدامح نيوخألل (رياني) يناثلا نوناك رهش ةياهن
 نورتين لئاس ىلع امهتزوحب رثع نيذللاو .ايناملا
 يف ةيباهرا تايلمع ذيفنتل نادعتسي امهو .لاثيملا
 يذلا هسفن وه روكذملا لئاسلاو .ةيبرغلا ةيناملا
 داؤف ةزوحب ناكو .سيراب ةعومجم عم هيلع رثع
 شستفت ىدلو .هيلع ضبقلا ءاقلإ نبح حالص

 ةركفم ىلع امهنم دحاو ىدل رتع يدامح نيوخالا
 ماقراو ءامسسا ىلع يونحت تانوفلتلاو نيوانعلل

 دمحمو .حالص داؤفو يحتف ةبيقرويل ةرفشلاب
 .سيرابب 18 ةرئادلاب .معطم بحاص وهو .ىسيع
 ةدقارملا تحت ناك ريخالا اذه معطم نا لمتحملا نمو

 ةعومجملا ىلع يئاهنلا زاهجالا لبق نمزلا نم ةرتف
 ةعومجملا هزهل ريخالا لاقتعالا ءوض ىلع

 اهيلا بوسنملاو :يمالسالا هجوتلا تاز ةيباهرالا
 طابترالاو :ينانبللا هللا بزبح عم ةرشابملا ةقالعلا
 : ةيساسا لئابسم ةعيرا حرطت :نارياب

 يف يل اخادلا باهرالا صخت ىلوالا ةلأسملا- ١

 لا يفتت سصاقع, تاوكس ذنم :هذفدت يذلاو اسنرف

 طيسوالا قرشلا وهف دهردضمو .ةيينجا تامظنم

 .امهجلف يف رودت يتلا تاعارضلا:ضعبو .ناربياو
 تارباخملا حلاصم اهلذبت ىذلا دوهجلا عم نارتقالاب
 0658) ةيجراخلاو (257) اهنم ةيلخادلا .ةدسنرفلا
 .سسدراب تفرع دقو .هلاكشا ةفاكن باهرالا ةحفاكمل )

 تايلمع ةعومجم ةريخالا تاودسلا ىف .ةصاخ ةفصي

 نم ركذن ةيسايس تايصخشل لايتغا تالواحمو
 سينر .رايتخيب روباش تفدهتسا يتلا ةيلمعلا اهنيب
 (ويلوي) زومت يف هاشلا دهع ىلع قيباسلا ءارزولا

 سينأ وعدملااهرثا ىلع لقتعا يتلاو
 ذيفنتيب فلكملا .ينيمخلا ودنموكلا سيئر .شاقنلا
 يف يلروا راطم يف ةيباهرالا ةبلمعلا مث .لايتغالا

 ناجراف اهذفن يتلا 11875 (ويلوي) زومت
 ةكرح ىلا يمتنملا ودنموكلا سيئر .نايجديبراغ
 لبقو .( 85فاه) اينيمرا ريرحتل يرسلا شيحلا
 هللادبع ميهاربا جروج لاقتعا .اضيا .نيتنس ةبارق
 سيئر هنا ضرتفي يذلاو .يسنرفلا بونجلا يف
 ةينادبللا  ريرحتلل ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا ةكرحل

 كلت يه ةيباهرالا تايلمعلا رظخا تناكو ( 5881)

 يف .يضاملا (ريمتبس) لوليا يف سيراب اهتدهش يتلا
 تارسسؤملا نم |اددع تيرض تاراجفنا لكش

 امو .اليتق ١ اهتدحض بهذو .ةيمومعلا تالحملاو

 مهنم ضعبلا ضرعت .:حيرج ينئام نع وبري
 تهجاو دقو .ةروطخلا ةديدش باطعاو حورجل
 اهمالتسا ةلحرم ةيادب يف يهو .كاريش كاج ةموكح
 اذه بيسب ًاديدش ًاجارحا دالبلا يف رومالا ديلاقمل
 .نيميلا فلاحتل ةلثمم ةموكحك اهناو ةصاخ عضولا
 دوقك اهدوجو نمز ةديدش ةلمح تنش دق تناك

 .نيمكاحلا نيدكارتشالا ىلع :ةضراعملا ىف ةيسايس

 يف ينطولا بارتلا يف نمالا طيض ةلأسم تلعجو

 ةيباختنالا اهتلمح تاراعشو نيوانع سأر
 ريرو لمعي لوليا تاراجفنا ذنمو .ةيعيرشتلا
 بآدب وردناب نمآلا ريدمو .اوكساب لراش ةيلحادلا
 فقول قيثو يبوروا قيسنتو .تارباخملا حلاصم عم
 تارواشملا ةلصاومو .ةيباهرالا ةلمحلا فيزن
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 ةعوَمَجملا ةزؤخي طينص ام ضعي .. ةفلتخم ةحلتساو توما يئانق

 يف طسوالا قرشلا مصاوع ضعي عم تالاصتالاو
 ربتعت باهرالا ةحفاكم ناف مومعلا ىلعو نأشلا اذه

 مهفنانه نمو::كاريش ةموكح لغاوش مها نم مودلا
 هيلع دآنه ام وهو .اوكساب هققح نيمث ديص يا
 نيب ىتش تافالخ مغر ايصخش .نارتيم سيئرلا
 .نيلجرلا

 ةعومجم لاقتعا نع ةمحانلا ةدناثلا ةلاسملا

 اهنيي ةلمتحملا تاقالعلاب لصتت حالص دمحا داؤف

 ةيباهرالا تامظنملا نيبو .لولبا تايلمع نيبو

 ُْق يباهرالا طاشنلا تنبت ناو قيس ىتلا ىرخالا

 مل ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو تناك اذإو .اسنئرف
 وا ةرشابم ةقالع دوجوب ديفي ام نآلا ىتح رشنت
 حلُم لؤاستلا ناف .ددصلا اذه ىف ةتبات ةيدام نئارق
 تايلمغلا يف نيلقتعملا نم دحاو طروت لامتحا لوح

 (ريمسيد) لوالا نوناك نيب سيراب يف تمت يتلا
 .!اديدحت .ينهمملاو ١585. (ريمتيسز لولباو 5

 تاهحلا ضعب تراشا يدلا حالص دمحا داوف ءانه

 ةرداصلا ةيسيرابلا ناتامول ةفدحص) ةيمالعالا
 ةفصب كراشم نوكي ىذلا 7/171٠//١19837( خيراتب

 ناف لك ىلعو .تايلمعلا كلت يف ةريشابم ريغ ولو
 رذحلاو تمصلا مزتلت ةيسنرفلا ةينمالا حلاصملا
 رضت دق ةقدقد وا ةلصفم تامولعم رشن دنع

 ليميو .ةلصاوتم لازت ام ىتلا ثحبلا تانلمعب

 عمجي ال ةيباهرالا تاعومجملا نأب لوقلا ىلا ضعبلا
 ةكرتشملا ةقالعلا ناؤ .دحاو يبهذم طبار اهنيب

 طسوالا قرشلا يف ةيلصالا اهعقاوم وه اهنيب
 :ةارساو

 ًاديدحت ىناريالا ماظنلا صخت ةثلاثلا ةلأسملا
 اذه ةقالعو ؛اسنرف لخاد باهرالا ةجوم يف هطروتو
 دب ىلع نانبل يف نيزجتحملا نييسنرفلا نئاهرلاب
 اهلك نيدت اهناف اهتايمست تددعت امهم تاميظنت

 ١5/0 تاسين 1/7٠4 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_.' ؟

 حبصا يذلا :هللا بزحب اهطابترا ربع ناريال ءالولاب
 ةنحاضلا َّق ي وق ذوفند دريخالا ةرثفلا ِق معتمتد 5

 ةنيدم يف ىوقالا .هزكرم ربتعيو ؛توريبل ةيبونجلا

 عبصأب ةيسنرفلا تاطلسلا رشت مل نآلا ىتح
 يتلا ةلدالا نم ديدعلا مغر نارهط ىلا ةرشابم ماهتالا
 ةداعتتسا ليهست ىلع .اهنم اصرح امِبَر .اهتزوخب
 ةلقرع مدع ةيغبو .نئاهرلا نييسنرفلا نينطاوملا
 ذنم ةيراجلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا عيبطتلا دوهج

 يف نويقارملا دقتعيو :نارياو اسنرف نيب روهش
 هبكلاو نوينيتام حلاصم نا ةيسنرفلا ةمصاعلا

 ماما ديدنش جرح يف :مويلا .اهسفن دجت هيسرود
 ةيباهرالا ةعومجملا ءالو اهلكشي يتلا ةاضعملا

 دوهج ةلصاوم ىلع صرحلاو .اهب اهظابتراو ناربال
 اهبقاوع ةلأسملا هذهل ناف لاح لك يفو .كلت عيبطتلا
 لوح تالاصتالاو تاضوافملا روطت ىلع ةدبكالا

 .نئاهرلا ةلكشم

 لاقتعا ساكعناب لصتت ةريخالا ةلأسملا
 ةعومجملا ىلا نيمثنملا نييبسنوتلا نينطاوملا

 يتلاو :ةيناريالا  ةيسنوتلا تاقالعلا ىلع ةيباهرالا
 ةيساموليدلا ةقالعلا عطق ىلع سنوت مادقا ىلا تدا
 ةلمحب تاطلسلا مايقو .يسنوتلا بناجلا نم
 داحتالا ةكرح» فوفص يف ةعساو تالاقتعا

 .نارهط تالم عم لماعتلاب اهماهتاو «يمالسالا
 ةلأسملا هذهو .دالدلا لخاد بيرختلا لامعاب حايقلاو

 ام وهو .ةماع ىلخادلا يسنوتلا عضولاب ةلص تاذ
 لاقم ف ليصفتب هيلع عالطالا ءيراقلا عيطتسي
 .ددعلا اذه نم رخآ

 و قف

 ةلخرم ءاهنا

 ل ال يل

 ني ع دب و وح

 يدعسلا ديعس .د / نيلرب

 ول ىتحو .ًابنذم فوليموغ ناك ول ىتح» للي
 ريغ هل رابتعالا درب ةيلاطملل ىعفاود تناك

 .ريبكلا يتايفوسلا اننطو عيطتسي .ةعنقم م
 ..هنع حفصلا ,كش نود

 داحتال ديدجلا ريتركسلا فويراك هبتك ام اذه

 رعاسشل رابتعالا دري بلاطي تايفوسلا .باتكلا
 ماعلا ُْق مدعا يذلا فوليموغ :ةداضملا ةروثلا»

 ناك لهف .نينيل شتيلإ ريميدالف دهع ىف يا 0١
 يتايفوسلا ميعزلا ةوعد قييطتل داعسم ِق ًافرطتم

 ال وه امك خيراتلا ةيؤر» ىلا فوشتابروغ ليناخيم
 نم ةطقاس ءامسا كانه نوكت الا بحي ؟ بغرن امك
 ءاضيب تاغارف كانه نوكت الأو خيراتلا باسح

 ..هيف

 نم زّيحلا كلذ ىلا يا :ًاضبا ةيفاقتلا ةسايسلا
 ثادحالا نم ريثكلا دهش ىذلا ةيتايفوسلا ةايحلا
 ةلحرملا ءدب ذنم ةصاخ .ةيكيتاماردلا عئاقولاو
 هيف أوبت يذلا :87 راذآ علطم ىتحو ةينيلاتسلا
 ديدجتلا ةنيفس ةدايق زكرم فوشتابروغ ليئاخيم
 .ةيتايقوتبسلا

 يفاقثلا زيحلا يف ةايحلا فذقل فصو برقا لعلو
 جئاهلا رحبلا جاوما وه مايالا هذه يتايفوسلا
 سقت اذكهو .ةرعولا روخصلا دنع ةمطالتملا

 ناوفنع ضيورتو رحبلا اذه ىلع ةرطيسلا ةلواحم
 لقا ىلع وا ارماغم اعباط ةابحلاب ةثيلملا هجاوما

 .ًاقيقدو ًايساسح ًاعباط ريدقت

 ةلئقثلا ةكزتلا

 يف حلملاو ريبكلا لاؤسلا وه اذه ؟ أدين اذامب
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 ةنيييما عباني ٍزوشنايروغلا حالصالا جمانرب

 كانيغنرإلاو تانيثاثلا زي ةيكارت تالا لوح ةدئاسل

 اوفن وا اويدعا ءارهشإ بانك لا رابتعلا ةداعا

 ةمحرلا رظتنت فالآلا تائمو .ةليقث نم رثكا ةكرتلا
 ام فو ةشيلاتسلا نايسنلا لاغدا يف رظنلا ةداعاو
 نويئاورو ءارعشو باّتك : ةيفينجيربلا دعب
 .ةيفاقت تادايقو رداوك وا نولوؤسمو نويفاحصو
 اذهل .يفانملاو نوجسلا يف نييسنم اوتام وا يف اومدعا
 امهم ًاءزج كلذ عم نولكشي مهنكل .كاذ وا بيسلا
 رظنلا لاعب نا ديالو . يتايفوسلا قاقثلا خيراتلا نم

 ديدحتلا جمانربل اقح ديرا اذا اعبمح ءالؤه رمآي

 ةابحلا ءانبي ةداعا ُّق حاجنلا يفوشتابروغلا

 .ةره دزم ةحيحص سسا ىلع ةيتايفوسلا

 نيلمركلا ةدابق هاجتا نا يف كوكش كانه تبسبل

 سيل هناو ةصاخ :فدهلا اذه وحن ريسب ةيلاحلا

 ناب نم  ,ًاماع الا/, وكيمورغ ادع  ًاضيا كانه
 فوشتايروغ ةمق لوح ةفتلملا ةريغصلا تاغفترملا
 ةلحرملل اريكفتو ةيلوؤسم ءامتنالاب رعشي نم
 لوقلا نكمي يلاتلايو .ةيفينجيربلا وا ةينيلاتسلا
 ةيلمع قيرط ضرتعت هرثؤمو ةيدج دقع دجوتال هنا
 .يتايفوسلا يفاقثلا خيراتلل نآلا ةيراجلا ةلبرغلا
 ةسايسلا ىف ةيرهوجلا تازكترملل .رثكا ةقديو

 .ةنهارلا ةيفاقثلا

 نوصزدمو نوابؤم
 ٍبلاطي فويراكف .بير نود ةنيابتم ءارآ ةمث

 ه«قيفر نكل .فوليموغفل رابتعالا در ةداعاب
 . باتكلا داحتا يف وكسوم ةمظنم سيئر فوستنز وك
 ةضوملاب» اهفصيق تاروطتلا هذه ىلع مكهتب قلعي
 ىلا .فرقملا فيشتافيلا ىتح .,ةديدجلا
 مييقت ةيلمع يف ةغلابملا نم رذح .فوشتابروغ
 .ءارعشلاو باتكلا كنالوا

 ىلع هتاضارتعا يف اديعب فوستنز وك ىضم دقل

 رذني ليلضتل» هنا لاقف فوبراك هسيئر تاحورط
 .يوتسلوتو .يكروغ ميسكام طخ عيضي ناب
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 يف يكسفودراغيإو .فوخولوشو .فيداف ردنسكلاو
 ماتسلدنامو .فوتامخاو .كانرتساب طخ لالظ
 ةهجوم تاضارتعالا هذه تناك اذإو .فوكاغلوبو

 دقن تارايت يف ةديدجلا ريكاوبلا ىلا ىلوا ةجردب
 لاحلا عقاو يف لهاجتت اهناف ةيكارتشالا ةيعقاولا
 ةدفاقثلا ةسايسلا ىف اهنع تحشر ىتلا تابسرامملا

 .ةيحورلا ةايحلا يعدبم نم ريثكلا دض .ةيتايفوسلا
 خاسنتسالا بدا ةرهاظ عوبش ىلا تدا يتلاو
 نم ريثكلا لامعال ةينقتلا ةيئادبلا ىلع مئاقلا يرسلا
 يتايفوسلا عمتجملا ِق اهرايشتناو ,ءارعشلاو ناتكلا

 وا تايرخلا ريطأتو هاوفالا متك تاونس لك مغر
 .اهترداصم

 يرسلا حاستتسالا باتكو عاندا حيصا دقل

 ةفاقثلا يف نيبكيسالكلا باتكلا دادع يف مويلا

 جمانربو .يتايفوسلا داحتالا فق يفاقتلا حيراتلاو

 ةقيقحلا هذه هجاوي يديدجتلا فوشتابروغ
 هجاوي وهو .اهيلع ودبي يتلا اهتاذ ةعاجشلاب
 ةعيلطلا» يجولويديالا خيراتلاو ةيجولويديالا
 ةادحلا ءانب ةداعا نال كلذ ..«قياسلا ددعلا ةديرغلا

 راكفالا ةليرغ ًاضيا مزلتست ةيتحتلا ةيتايفوسلا
 نرق فصن ةليط ةيقوفلا اهسسآأ تداس ىلا ءارآلاو

 ىلا فوشتايروغ رطضي يذلا رمالا .لقالا ىلع
 رياني / يناثلا نوناك عامتجا يف ةحارصب نالعالا

 مل هنأب .بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا ماما
 لوح ةدئاسلا تاروصتلل» ناكم كانه دعب

 تانبعيرالاو تاندنالثلا ىلا ( يدتشل يخل 000

 ةييدلاتسلل ةبظنم ةذاذا

 ةسايسلا تاروطتل انضرع يف انلق امكو

 ودبي ,يجولويديالا ناديملا يف ةيفوشتابورغلا

 « اهراثا ىتلا جاومالا ضيورت عيطتسي له  فوشئتايروغ |ظ

 رهحتستا تاروطقلا هذه,نا قآلا ىتح اذقؤم
 .هيلع ىنبت يذلا ينينيللا رهوجلا نم اهتيعرش
 ,ةينيلاتسلا ةريسملل ةنطبملا اهتنادا مغر يهو
 هذه ىلع رانلا قالطا بنجت ىلع ةصيرح تلازام
 ءابحا ةداعاب ىحوت دق ىتلا ةنفيكلاب .ةريسملا

 رهوج لوح اسابتلا ريثت دق يلاتلابو .ةيفوشتورخلل
 .اهسفن ةيفوشتايروغلا

 حمالملاب لمشا ةفرعمل ةرورض ةمث كلذ عم
 ةيتايفوسلا ةيفاقثلا ةسادسلا يف ةدجتسملا ملاعملاو
 .ةنهارلا

 اهيتك يتلا ءنحن» ةيلايخلا ةياورلاب أدبنل
 نم ةياورلا هذه رشن ىلا راصي هرم لوآاف . نينايماس
 دق ناك اهفلؤم نا مغر يتايفوسلا حاستتسالا بدا
 كلنك . 46“ ماع ذنم ىتايفوسلا داحتالا رجه

 شيعي يذلا فوكوبان تاباتك وحن مامتهالا هجوتي
 لامعاو افونامخا انا تافلؤمو . ىفنملا يف ىف رخآلا وه

 .وغافيز روتكد ةفورعملا هتياور ةصاخو .كانرتساب
 فهلتب نآلا نورظتني يتايفوسلا داحتالا يف سادلاو
 ةحول مدقت ىتلا «تامزالا لافطا٠ فوكابير ةياور
 .تانيثالثلا يف وكسوم عمتجم نع ةيساق

 .اهتمدقم يف وا :ةتفلملا تاروطتلا هذه بناج ىلا
 لوألا .نييقارملا حامتها ادش نازراب ناثدح ةمث

 :مهيلع بوصضغملا بانكلا طاحشن ةدوعب قلعتي
 ماع ذنم عونمملا لوي ورتم باتك ف نيكراشملا ةصاخ
 داحتا نم دورطملا رعاشلا ركذن ءالؤه نمو . 4

 ريصميدالف فينجيرب دهع يف تايفوسلا باتكلا
 باتكلا نم ددعل حامسلا يناثلاو .فولينروك
 ةيعامج رشن راد. سيسأتب تايفوسلا نابشلا
 .فوكبوب ىلليساف باتكلا ءالؤه نم .ةلودلا اهمعدت
 .فيلتماس دواذ .ردتكسا لداق :فقاشدنتكؤا دالوب
 .نريفاك نيماينيفو

 مالغالا نيلابم يف ريوطنلا
 ةسايسلل ىف وشتابر وغلا ريوطتلا لمش دقو اذه

 ةفاحصلاو نويزفلتلاو امنيسلا نيدايم ةيفاقثلا
 عيش ُْق ةفلابملا نم سلو .مالعالا ةدزهجا مومعو

 نآلا اهب عتمتت يتلا ةيطارقميدلا عون نا لوقلا
 نم نيقي ىلع انلعجت :ةيتايفوسلا ةيفاقتلا ةسرامملا
 تارييغتلاو .يفوشتايروغلا اهعيير ناوفنعو ةوق
 ةيميظنتلا مىددلا تلمش ىتلا ةثيرجلاو ةيرذجحلا

 ًامعد رفوت امنا ةنفاقثلا ةابحلا تاسسؤمو تانبهل

 ةيتايقوسلا انسسسجلتنإلا مومع نم ادكؤمو انومضم

 .فوشتابروغ ةريسمل
 ةفاقثلا نيدايم ىف ةققحتملا تاحاجنلا هذه نا ريغ

 زومرو تالاجر نا ينعت ال .ايجولويديالاو مالعالاو
 ماما اهتحلسأب تقلا دق يضاملا تاروصتو راكفاو

 ىلع امنإو .ةيفوشتابروغلا حايتجالا ايسنجلننا
 رثكاف رثكا هجتت دقو :ةوارض اهتمواقم دادزت سكعلا

 رارقلا ريثآأت ةرثاد نع ةديعبلا ريهامجلا ىلا

 .امهالك وا ةفاقثتلا وا ةيفارغحجلا تارايتعال

 مسرتس يتلا يه .ءانه ىوقلا ةلداعم نا بير ال

 نيدايملا دقعا يف يفوشتابروغلا عيبرلا اذه رمع
 ةسايسلاو ايجولويدنألا : ةيساسج اهرتكاو
 .ةيفاقثلا

 1 لا قاس ب اع نقلا بالجن رغلا ةعيلظلا



 ., ةقروك همادختسال اليتاش فاعضا ىلع ةصيرح يهف .
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 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا تابارضالا تحاتجا ) 8 4 1 | نمآلا !
 فالا قلغلا امدنع كلذو .سما ةزخغ 1 دعس .
 مهناوخا عم انماضت مهرجاتم نيينيطسلفلا [ '/ | ٠ زتيفارك كرام : ملقب 1

 يف اهباوبا سرادملا تقلغا امك .«ليئاريسا» يف برعلا ' َ
 ٠ .ضرالا ةرداصم ىلع يونسلا اهجاجتحا 2 ينطسلف فالآ + اليتاش ميخم يف ش , 27/158 ؛تبسلا ءاسم نم .ةعساتلا يىلاوح :
ِ 

 نم آدها .سما تارهاظملاو تاحاحتحالا تناك ْق لإ را !! عدب ال 9 101101 5 .ةنيدملا بلق ُُق ءارمحلا عراش نم برقلابو ع

 ١ اذ , اذه نم لعحتل ةفسان تاوبع :؛ ترجغنا ا ١857/11/5 اهمجح عاستا يف زربت اهتيمها نا ريغ .ةداعلا لك نم دحاو حرج وا لتق لقد  ١

 يا ء:اماع ريشع صج ينس دهب لافتجالا ادي رمتسم لكاتل ض يذلا ميختلا اع قره ةنسف 5 دعب رمد مل يتلا ةئيسلا مايالا ةيقبك اموي تعسلا ا

 ٠ ءانثا برعلا ناكسلا 0 ةعدئرا :ليشارشنالا» ني ذبللا 75 : !| ْق سداسلا ءاوللاو «لمأ» دك 9 ًاضيا يىحابص راجفناب آدد ناهنلا ل دقارش 1

 / كلذ ذنم .ليلجلا يف يضارالا ةرداصم ىلع مهجاجتحا 1 :ةكحقر |[ تاوقلا ةدايق رقم :جافيروبلا ليتوا نم برقلاب '

 ' .1951/ ماغ لبق ام دودح يبناخ ىلغ «نييليتارسالا, ؟ وئايغ سيرك رونكدلا يدنكلا ميخملا حارج لوقن ٠ .ناعنك يزاغ هيف ميقي يذلا يتوريبلا تيبلا ' | هي مل ةيماشم ةوجلا حبام# كو 2 0 . | نع ًاريثك دعبي ال يذلا .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا أ
 لالتحالا اهسرك يتلا ةخراصلا ةقيقحلا ىلع ًادكؤم , لمعي بيبطل ماعطلا نم ةيمويلا تاصصخملا نا + ةليصح نا ينانبللا سيلوبلا رداصم لوقت :

 ةدحولا ةقيقح ,ةزغو ةيبرغلا ةفضلل ليوطلا , ففجم بيلح سأك نم نوكتت ايموي ةعاس ٠١ ؛ نويروسلا اما .ًاحيرج ١1١ و ىلتق 5 تناك راجفنالا
 ١ اوناك نيذلا نيينيطسلفلل ةيسايسلاو ةيعقاولا | ساعلا' نم نكضو ءادقلل نبل ةقعلمو ناطقاللا ) قف لتقنإو ىكرخلا نع تامولعملا ًابمسر اووكتاق ,

 و يندرالا مكحلا تحت نيقرتفم لبق نم نوشيعي نكس سلجي كلذ عمو .ءاسقعلل فيغر فصنو ؛ تاراجفئالا ددع نا هركذ ريدجلا .مهتاوق فوفص |
 ' تسلا ءاسم ىتح ؟/99 قف نييروسلا .لوخ ذَنَم ١ :.«نامكارسالا» , قرا يف ةركلا مهلافطا بعلو سمحشلا يف البتاش :
 |  5/08ةةحتوؤسم .دحا .نلعي مق اراجفما م١ غلب ١ ل ةيسنلاب عمتجا ناو بسس ميتايودعم تعتز! دقف .حيجملا ,١ يف نوشيعي ينيطسلف نويلم ,
 ١ وق تارهاظت حاجن رهظي يركسعلا لالتحالا لظ اة تيراكب يديطسلفلا ينطولا نسلجملا 3 .اهنع :

 تلاز ام ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ضرالا ةكرحلا يف تاوئنس ؛ هرمع اعازن حلصيس يذلا ؛ : نم الك تاتابثا ةيا نود ُمرِحَت توريب تاعاشا |
 ىلع انايحا نيدعتملا سانلا عانقا ىلع ةرداقو ةعدقم .ةيبيطسلفلا : نم ءاظشنلاو ,تافرع - حتف راصناو هللا بزح

 37800077 ١ عوجلا لكشي .راصحلل سماخلا رهشلا يف ! يروسلا نمالا يدحت ديري نم لكو لب .ةثسلا |
 0 ول نوكلمي ال ميدخملا ناكسف :ةيقبقح ةلكثم ١ تاراجفنالا هذهل ىلوالا ةجيتنلا قوس وا بيسل

 يف لاحلا وه امك ماعطلا ءارشل ميخملا نم جورخلا ١ .ةديدملا ىلع ةيروس ةضبق ديدشت د يف ترهظ ٍ

 .رطخ :نم.كلذ قفارم امم مغرلا ىلع :ةئجاربلا جروب | :عم نمارتي نقوتلا يف ددعصتلا اذه نا ظحالملا
 . . ا دح كف !| 5-5 7 58 3 . . ذلا ملشل 9

 نا يدعي اذهف .رهش لالخ ماعط ىلع لصحن مل اذإ» | لح سنا واحنا 1 ةينانبلل '
 روتكدلا هلاق ام اذه ناك ءاعوح نوت انلا 4 ج ا ا ا م

 0 0 ذاقنلل اهقيرط قف عوم 58 ا . , , ةسلجلا دعوم ديدحت نود شاقن تاعامتجا ٠١ دعب ءاوضا ىلع هتايلمع ةيبتافت يرسل يذلا يبشلا | جلا ةقدنوبتوالنملا قرقلا دقل -نانين يف يمازنم

 | | ذاباج ليششت ىف مدختسي دوقولل الل تيزلا | نم ردعب ةيروسلا تاوقلا ماصا .لاح ةا ىلع( - ل اللا ١ 003 2 - الا دي
 ا )0 7 0 ع سشيجلا ؟ اهيرغو ةمصاعلا قرش نع اذام : ناحتما

 | ناكسلا همدختسي يذلا بشخل يق ةطيحملا ةقطنملا ؟ هللا بزح تاسشيلبمو ىروشسلا ؛
 قرح ىلا سانلا رطضاو .اضنا دفن دقف دوقوك ! 7 7 نس - نا يا , 5

 | ا ا ا ا ١ ىلع .لقالا لع .ةيفاقبللا تارايتلا فظخم عمجت | . مهنكل .ذفاونلاو باوبالاو ثاثالا تالواطلا .: 0
 ١ نموي يذلا :بصضحلا ىلع وقنا دق عبطلاج ]) ىو قلمي ةلنفم ىشدالا نا ةدحاو ةطقن

 | ذه :ةيركسعلا اهعيمهال' كلور .ىضرالا كسك ناقثإلا ) دل 1000 ا ل ل
 | رثكأ ةيبرغلا نينجا حسو نا عي ١ 00 2 و ا عيطوس معي |

 | عضو يف ءيش ريغتي نا نود عيباسا ةسمخ نم 2 -ئاهرلا ةلاسم . ةانعلا 5-5 0
 : يد ناكو :ميخملا © يعم نإ( نود لثم نانا عم اهتاقلاحت ةراداو | ١ ءالخا ناقنالا ةهمح هتدلط ام لك ناك ١ | تمي تيس تعو ب يصاصملا لح لاجما

 ا

 ادا

 : ةيودالاو ماعطلا لوخدب حامسلاو ىحرجلا , سيئرلا ىلعو .ةطلسلا ناريا اهمساقت نا كلذ | و :ةقودالاو ماعطلا ]1 ةكدن ءامتتل ٍ
 | هاجت ةضماغ ةسايس ىنبتت ةيروس نا» ١ وا نانبل يف لح ال هنأب برغلا عنقي نا يروسلا :
 ةيثيطسلفلا ةقرولاب كسمت نل كلذل .تامدخملا .قشمد ربع كلذ رمي نا نود ةقطنملا 1

 ادكمهو . دحوم ينيطسلف ينطو سلجم قثيني امدنع . ١

 32 - ٠111101 نحمل خ1 - ١40 ناسين 5 - ”-14 دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 37" '



 .مهنطو ف ءاقبلاو اعم لمعلا
 يبرع فلأ 7٠١ شيعي ثيح ,؛«ليئارسا» يف |

 مود تاريسم تزكرن .ناكسلا ددع نم /١١٠/ نولكشب

 تاراعش تعفر نينخسو ةبارعو محفلا مأ يف ضرالا
 .ةيبرعلا يضارالا ةرداصم رارمتسا ىلع ةيجاجتحا

 اة /؟ ١

 !1همماست
 ناوب ول

 رم ىلع نارطخ
 تابارطضالاو ىداصتقالا عضولل نكمي له

 ريجفت ىلع المعي نا ةيفلسلا ةينيدلا
 ؟يرصملا عشوملا

 ب ردقي يجراخ نيد : ةييساقو ةغيلب ماقرالا نا
 .رالؤد رايلم ”,٠ه ةيونس ةدئافب رالود رايلم “8.6 '

 .19/5 ماع رالود رايلم ؛ يراجتلا سالفالا ظ
 لك ًانودلم مهددع ديزت انودلم ه٠ ناكسلا ددع

 .ةيناكسلا ةدايزلا
 .ةيئانثتسا ةروصب ابعص ١9/85 ماع ناك دقل

 0 ِق نييرصما تاليوحت اما .تارالودلا نم دحاو 1

 ايدج ت رثا ىتلا طفنلا ةمزا بيسي كلذو نقلود رايثم ْ

 - 141ج عراقإرات خ1 خاتاخ - 5

 ناكف .رايهنالا
 نم رومالا حلضت نا ١98١ ماع ةطلسلا ملتسسا '
 فتاهلاك ةيتحتلا ىنُيلا نيوكت ديعب ناو .ةدعاقلا '

 ةلماعلا ديلا مدختست يتلا جيلخلا لود ىلع
 «وروال ليخا» ةيلمع اما .يسيئر لكشب ةيرضملا
 ترثا دقف ١5 ماع ةيادب ف سيلوبلا تايارطضاو

 اهلاح ىلع تيقب يتلا ةديحولا .ةحايسلا ىلع ًايئزج
 (رالود نايلم) تسوس: ةانق تادتلع يه

 سقاعتا نمر لاهم لك ىتوملا ا ات ا يت ظ

 تائمب ةرماع نكسلل نكاما ةرهاقلا ف مويلا يه

 .ىوآم مهل سيل نمم فالآلا
 نم ةفيخم ةلاح ىف دالبلا تاداسلا كرت دقل

 امدنع كرابم ينسح سيئرلا ىلع

 دحا لوقي .ءايزهكلاو ةيديدحلا ككسلاو قرطلاو
 نوكن.نا رصم ظح نم» نيييرغلا نييساموليدلا
 تايدحتلا نكل .احيحص كلذ ناك امبر .«كرابم اهيدل
 ةمزالا ىلا ةفاضالاب .ةلئاه لجرلا اههجاوي ىتلا

 ةنطوتسملا ةينيدلا تايارطضالا كانه ؛ةيداصتقالا
 يلاغ سرطي ديسلا لوقي .رصم يف ةقطنم نم رثكا يف
 نكل .ةلوزعم ثداوح اهنا: ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
 نيملسملا ناوخاآلا نال :نيرذح نوكن نا انيلع
 دجوبي ال هنا عم فنعلل آجلت ةفرطتملا تاعامجلاو

 ةلكشملا حاتفم نا ىرت .اهيناج نم .ةطلسلا
 . 1 رو ندا م نأو .يد ؛ نم ريثكب لقا هومنف يعارزلا جاتنالا اما .رهسشا ٠ ءاملا ماعلا "نم لضفا ذاعلا اذه نأ اصخقا |(

 قافتالا كلذ لا فاضُمي .ةييرعلا ب

 ىلع قفاو يذلا يل ودلا دقنلا قودنص خم ديدجلا

 نع معدلا عفر طرتشي 3 .قودنصلا اذه نكل .نويدلل

 ًارطخ لكشب نا نكمي امم ةيسيئرلا ةيئاذغلا داوملا '
 .ةيعامتجا لقالقو

 اوما ]عر

 30 1 1 0 : زم رت < ' م . 0 ١
 4 ا

 0 ليت دل نقل عع او را

 نب حوتفم عارص
 فوشتاب روغو رشنأت

 ةموكحلا اهتماقا يتلا ءاشعلا ةبدام ءانتا

 ايناطيرب ءارزو ةسيئر نيب حوتفم عارص |( '[/
 كلذو .فوشتايروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلاو

 دقف .اهادقلا ىتلا ةيساقلا تاباطخلا لالخ نم '
- 

 اهضرعب ةقفص يا ْنا نم رشتات ةدسسل ١ ترذح 0

 رظنيس .ةحلسالا نم دحلا لوح يتايفوسلا داحتالا
 | داحتالا لجس نسحتي مل ام كشلا نيعب اهيلا

 ' نري .رشتاث ةديسلا فرش ىلع ةيتايفوسلا

 مهتمارك مهيلع ركنت .

 اهنا لب .ناسنالا قوقح عوضوم يف يتايفوسلا
 تيرتقا اهنا دح ىلا اهكوكش نع ريبعتلا يف ترمنسا

 .هب ةقثلا نكمت ال يتايفوسلا داحتالا ناب لوقلا نم

 نيح ةعرسب ةبرضلا فوشتابروغ ديسلا در نا ناكف
 «مالسلا لجا نم ةعمش تءاضا» دق رشتاث نا ركذ

 حلستلا نا ىرت اهنا نيح يف ءقياسلا مويلا يف
 .مالسلل ديحولا قيرطلا وه يوونلا |

 يف ًاشهدُم ناك رشتات ةديسلا باطخ نا عقاولاو
 .ةيديدح ةأرماك اهتعمس ىلع كلذدب تظفاحف ؛هتدح

 ايناطيرب نا ىلع دبكآأتلا باطخلا َّق ءاح

 لك تحت يوونلا اهئاند لالقتساب ظفتحتس ةدحت

 يف ةدحتملا تابيالولا قح معدت اهناو .فورظلا

 ةدنسلا ترصا امك . موجنلا برح ةحلسا رايتخا

 داحتالل لحافلا جورخلا ةرورض ىلع رشتاث ْ

 دئاقلا تيلاطو : ناتسناغفا نم يتايفوسلا |

 ةدايس نع ثيدحلا طقسُي نا يتايفوسلا
 .ملاعلا يف ةيكارتشالا

 هعون نم فنعالا وه فوشتابر وغ ديسلا در ناك
 ةساسسلا دض تامجهلا ىلع درلا يف نآلا ىتح

 : .ةيتايفوسلا
 تاراشا ىلع رثعي نا نآلا لواحبي برغلا ناد

 ام ىف نلعملا ىتايفوسلا داحتالا فده يف فعض

 يعدي نأك .ةيلخادلا هتسايس ىلع هزيكرتب قلعتي
 ريغ مهماظن نأو نوفلختم سورلا نا نوييرغلا
 ال يئاهن فدهك ةيكارتشالا نا تبث دق هنأو .حجان
 تقولا نا نوضرتفي اذكهو .هيلا لصوتلا نكمي
 مادختساب تايفوسلا نم تالزانت عازتنال بسايم
 .«صيخر روصت اذه نا ريغ .مهيلع يفاكلا طغضلا

 برغلا لعف دودر نع ةرارمب نيلمركلا دئاق ثدحت
 يف عورشلاب ةقلعتملا يضاملا رهشلا يف هتردايم ىلع

 يف ىدملا ةطسوتملا خيراوضصلا لوح تاضوافم
 ةعومجم ضرفي وتانلا فلح لود مهتاف .ابوروا

 بهذي وتانلا لود فقوم نا» ةيفاضا تابلطو طورش
 نم الدب ةيوونلا ةناسرتلا ةدايز حارتقا دح ىلا |

 تايالولا خيراوص اهيلا فاضت نا ىلع اهصيلقت

 أ .قثتانل برغتا نأ تاحيرضت ًاضيا عمست
 ةحلسالا صيلقت لوح يتايفوسلا داحتالا ضورعب :

 لثمك يبرغلا عمتجملا ا عا ] ل ! الا

 .«انتايلاثم نع يح ظ
 / اهتحرط يتلا ناسنالا قوقح ةلأسم لوح

 ديسلا لاق .وكسوم ىلا اهلوصو ةظحل رشناث ةديسلا
 | هذه عم لماعتلا ىلع نومزاع نحن, فوشتابروغ '

 | نييالم انعمسي ىتح ةينلعو ةحارصب لكاشملا
 , .برغلا يف مهل ىوأم ال نيذلا لمعلا نع نيلطاعلا
 ١ ثيح ءاضقلاو سيلوبلا رئاود يف نيقوحسملا ءارقفلا

 .«مهترشب نول ببسب ةيناسنالا ْ
 ىريف يوونلا حلستلا ةدايز: قطخم نع اسما

 ةسايس ىلع يوطني» قطنم هنا يتايفوسلا ميعزلا
 قابس ةيزغت ىلا يدؤي امم ديدهتلاو زارنبالا
 .«رتوتلا ددعصتو حلستلا
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 دقنلا قودنص ةرادا 4 ةمكاحم ةبضق تراثا

 .تاشقانملاو ءارآلا نم ديدغلا ىل والا يبرعلا
 رقم» ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود يف ال 0
 .ةينيرعلا راطقالا عبمج يف امنإو .اهدحو :ةمكاحملا

 اهل امل كلذو :ةيلودلا ليومتلا :تاسسؤم ضعبو لب
 نيديعصلا ىلع ةفلتخم تاريثاتو تاساكعنا نم

 يبرعلاو ىل ودلا

 بناج ىلع ءارآلا كلت مظعم مامتها بصنا دقو

 كلدو ,ينوناقلا قشضلا وهو الا .ةنضقلا ْق دحاو

 نم مهالاو  رخآلا عوضوملا ٍبناج ىلا رظنلا نود
 نم ةيضقلا هذه هتحرط ام وهو  انرظن ةهجو
 ةيميلقا ةسسؤم لمعب قلعتت ثادحاو تاسبالم
 انه حورطملا سيل رخآ ىنعمب .اهتروريسو ةيبرع
 ها ةينذم ىلوالا قودنصلا ةرادا تناك اذإ ام ةفرعم
 صاخ رما وهف .تاماهتا نم اهيلا هجوام يف ؟ ال

 جئاتنلا يه ام مهالا لاؤسلا نكلو .هدحو ءاضقلاب
 ىهامو .ةيضقلا هذهل ةيداصتقالاو ةيسايسسلا

 ؟ ةسسؤملا هذه ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا
 دقنلا قودنص»: نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 ؛ةرا# ةاست 14-8 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١5<

 0 ا ا ا : ع

 يبرعلا لقنلا قودتم بكاس

 نياق رغ

055 

 0 ىلع لماعنلاا ىلا ابسانسا فدهي ؛ ديس
 قدقحت وحن ةوطخك ؛يبرعلا ىيدقنلا لماكتلا

 .لكك يبرعلا ىيداصتقالا لماكتلا وهو ىلعالا فدذهلا

 عامتجا يف قودنصلا ءاشنا ةركف تءاجح دقو

 .191754 سرام / راذا يف ةيزكرملا كونبلا يظفاحم
 ءاربخلا ةنجل ريرقت ةسارد ءوض ولع كلذو
 ةرهاقلا ف اهعامتجا ىف برعلا نيدلاملا نييداضتقالا
 سلجحم» رارق كلذ دعب ردص مث . 197 راذا ىف
 ١9106 ةياهن ىف .يبرعلا ةيداصتقالا ةدحولا
 افتا ىلع عقو مث :ءقودنصلا ءاشنا ىلع ةقفاوملاب
 لمعلا ءىئدبو ١917/5 ناسين يف طانرلا ىف ءاشنالا
 هتيوضع ىف قودنصلا مضيو .191/ال رازآ ف اهب
 .«يتوبيج» ءانثتساب ةيبرعلا نادلبلا عيمج

 فادهإلا
 امي ةفادها قودنصلا ءاشنا ةيقافتا تددح دقو

0. 
- 

 ةطسوتملاو لحالا ةريصقلا تالدهستلا هدا

 يلكلا زجعلا ليومت ىلع ةدعاسمفملل ءاضعالا راطقالل

 .ىحراحلا ملاعلا عض اهتاعوفدم نيزاوم يف

 ,ءاضعالا راطقالا حلاصل تالافكلا رادصا -

 فادهالا بابسح ىلع تالماحم . قيديدلا سلجم

 هاا م ل ص وع

 نم ئىرخالا ةيلاملا رداصملا نم يم ازيزغت

 ةدلاملا قاوسالا ىف ضورقلا رادصا يف طسوتلا 317

 عءاضعالا راطقالا باسحل ةيلودلاو ةنبرعلا

 .اهتانامضيو

 راطقالا نيب لاومالا سوؤور لاقتنا عيبجشست 2

 .ةييرعلا

 :ةيبرعلا ةيلاملا قاوسالا ريوطُت -
 راطقا وا .وضع رطق اهب دهعي لاوما ةئآ ةرادأ

 ةينرع ريغ وا ةيدرغ ىرخا فارطا حلاصل .ءاضعا

 تاباسح لالخ نم قودنصلا فادها عم قفتي امب

 ىضرختلا (ةهلاهمتتفي ةضاخ
 دذه نم ققحت ام ىدم ىلع فوقولا ةلواحملو

 قودنصلا هققح يذلا حاجنلا نا ظحالن .فادهإلا

 ءاج قودنضلا ءاشنا نا فورعملا نمف .ةدوشنملا

 ةيدرعلا فارطالا عيمج رظن تاهحو يقالتل ةجيتن

 ضنئافب عتمتت يتلا ةيبرعلا نادليلاف .تقولا كلد يف

 ىلع اهدعاسيب امير هنا تدجو .اهتاعوفدم نيزاوم يف
 كلت ةحورطم تناك يتلا ةيدقنلا اهلكاشم ةهجاوم
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 ةرثفلا

 لصحت نا نكمي اهنا تدقتعا دقف ًاريبك اهتاعوفدم
 يف روهدتلا حالصال معدلا نم ديزملا ىلع هقيرط نع
 ةدسخم ةجيتنلا تءاج نكلو .اهتاعوفدم نيزاوم

 تاحابتحا ةيبلت نم قودنصلا نكمتب ملف لامآلل

 ةدع ىلا اساسا كلذ عجريو .زجعلا تاذ نادلدلا

 نم ضارتقالا طورش قالطالا ىلع اهمها بابسا

 نيزاوم ىف زجعلا ناك يتلا نادلبلا انه.

 ةثالثب ضارتقالا ىلع ةردقلا ددحتت دا ؛قودنصلا

 ةعبرا ىلا لصت نا نكميو .وضع لك ةصح لاثما
 هنا امك .كلذ ىلع نيظفاحملا سلجم قفاوام اذإ لاثما

 لالخ هيلا ةمدقملا ضورقلا ديزت نا وضعلل زوجي ال
 نكمتت مل كلذلو .هتصح يلثم نع ًارهش رشع ينئا
 نم اهتاجايتحا ةسسدلت نم زجمعلا تاذ نادلدلا

 .اهيست ةلبكض اهتصح نال قودنصلا

 هذادها ضدشد لمدد
 يذلا «ريخالا ضرقلا» ادبم ناف رخا ديعص ىلعو

 ةطاسيب ينعي ناك ..«يبرعلا دقنلا قودنص» هعبتب
 دافنتسا دعب الإ وضعلا ةلودلل ًاضورق حنمي ال هنا

 تاسسسؤم نم اهماما ةحوتفملا ضارتقالا لئاسو
 دق آدبملا اذه .ةهباشملا ةيميلقالاو ةيلودلا ليومتلا

 تاسسؤمل ءوجللا زجعلا تاذ نادلبلا ىلع ضرف
 ةصاخو .اهتاجايتحا ةيبلتل ةيلودلا ليومتلا
 هذه هبلطتت ام ىفخي الو .يلودلا دقنلا قودنص
 همدقت بلط يا ةيبلت ةيغب طورش نم تاسسؤملا

 ينعي طرشلا اذه نا كلذ نم رطخالاو ام ةلود

 قودنص, ةقفاوم ىلع لوصحلا ةرورض اينمض

 يلاتلابو ؛ةيبرعلا نادلبلا ضارقال ؛يلودلا دقنلا
 انه نمو .هئاريخ تاميلعتو تايصوت ذيفنت ةرورض
 نادلبلا عفد يف ؛يبرعلا دقنلا قودنص» مهاس
 يذلا رمالا .بلاطملا هذهل خوضرلا ىلا ةيبرعلا
 ةيلعافو ىودج ىدم نع لؤاستلا ىلع انلمحي
 ةيعبتلا نم دحلا ىف ءىبرعلا دقنلا قودنص»
 فادهالا دحا وهو :ةيلودلا ليومتلا تاسسؤمل
 يبرعلا لماكتلا ميعدتل ةيسيئرلا

 ةيجراخلا نويدلا ةمزا» نهذلا ىلا ردابتت انهو
 هل ضرعتت امو ؛ةيبرعلا نادلبلا ىلع ةقحتسملا
 نم فيفختلا ةيغي طوغض نم ًايلاح ةنيدملا نادلبلا
 ءاريخ موقد نا ىدجالا نم ناكو .ةمزالا هده ةدح

 عضوو اهتساردب ؛,يبرعلا دقنلا قودنص»
 ىلع وا .اهنم جورخلل ةفلتخملا ىؤورلاو تاروصتلا

 راطا ِق ةلكشملا هزذهل يدصتلا ىلع لمعلا لقالا

 ةكرتشم ةفيص ىلا لوصولا ةنقب .يعامج يبرع

 تاسسؤملا ةهحاوم .ةنيدملا ةددرعلا نادلبللا“ حينت

 دعاسب ام وهو  ةدحاو ةلئكك  ةعمتجم ةيلودلا

 لئادبلاو لولحلا لضفا ىلا لصوتلا ىلع اريثك

 عم ضراعتي ال لكشب ةمزالا هذه نم ج ورخلل ةنكمملا
 .نادلبلا هذه ىف يداصتقالا ومنلا تايلمع راسم

 دقنلا قودنص» ضورق نا قيس ام ىلا فاضي
 ةطسوتمو ةريصق تاليهست نع درابع «يبرعلا
 .ىصقا دحك تاونس عبس نع اهتدم ديزت ال .لجالا

 تاعوفدم نيزاوم زجع ليومتل اساسا مدقت يهو
 هنكلو . يجراخلا ملاعلا عم هبف ءاضعالا راطقالا

 عم قودنصلا لام سآر بسانت مدعل ةجيتنو
 فادهالا دذه دعب ققحي مل ؛هنم دوحرملا فادهالا

 م ا رووا نق روز 08

 نويلم 7184 ىلا نآلا هيف بتتكملا لاملا سار لصي)
 نم تادحو ةثالث يواسي وهو ؛يباسح يبرع راديد
 .(ةصاخلا بحسلا قوقح

 ؛ لياكتلا لحا نم لهف اذاه
 ا دقنلا قودنص» ماق رخا ديعص ىيىلعو

 اهبلع قلطا ةديدجح ضورفق ثادحتساب ارخؤم

 نيب يراجتلا لدابتلا عيجشتو ليهست ضورق
 ىلا اساننا فدهت ضورق يهو .ءاضعالا نادلبلا

 نادليلا نيب اهتيمنتو ةيراجتلا تالدابملا ميعدت
 نازيملا يف زجعلا ليومت قيرط نع .ةيبرعلا
 يبرعلا دلبلا هل ضرعتي دق يذلا يميلقالا يراجتلا

 نادلبلا ةيقب عم ةيراجتلا هتالدابم يف وضعلا
 هذه ةبمها نم مغرلا ىلعو .هنم ءزح وا .ءاضعالا

 .ةيبرعلا ةيراجتلا تالدابملا ةيمنت ليبس يف ةوطخلا
 ةحيتن كلذو .ادودحم لظن فوس اهريثات نااألا

 ةراجتلا) ةينيبلا ةيبرعلا ةراجتلا ةيدودحمل
 طسوتملا يف /07 ىدعتت ال يتلا (ةيبرعلا  ةيبرعلا

 اياضق نع كيهان اذه .لكك ةيبرعلا ةراجتلا مجح يف
 .ةريثك يهو ىرخالا ةيبرعلا ةراجتلا

 عضو يف نآلا ىتح حجني مل قودنصلا نا امك
 يبرعلا يدقنلا لماكتلا قيقحتل ةيلمعلا تاوطخلا
 ةقلعم لكاشملا مظعم تلاز امف .ذيفنتلا عضوم
 نيب يلاحلا طابترالا كف ةيفيكب اهنم قلعتي ام ةصاخ
 لثمت ءاوس .ةيلودلا تالمعلاو ةبسرعلا تالمعلا

 بحسلا قوقح وأ ينيلرتسالا قا رالودلا ُْق كلذ

 نا قودنصلا نم رظتني ناك اياضق يهو .ةصاخلا

 كانه نا ظحالبو اذه .قاكلا مامتهالا اهيلوب
 يبرعلا دقنلا قودنص نيب فادهالا يف ًاضراعت
 ةصاخ...ئرخالا ةطدرعلا لايوفتلا تاسسسؤصمو
 يل وت ىلا ةيناثلا فدهت ذإ .ءامنالل يبرعلا قودنصلا

 نم ناك يلاتلابو .لجالا ليوطلا .ضارقالا ةمهم
 ريصقلا ضارقالا قودنصلا ىلوتب نا ضرتفملا
 نيب ضراعتلا اذه ناف ىرخا ةهج نمو .لجالا
 ,ةفلتخملا تاسايسلا ىف طوحتلا ىلا ىدؤي فادهالا
 اهريثاتو ةلسسؤملا د ذه ةيلعاف نم دحبو

 ,ًايلاح ةراثملا ؛يبرعلا دقنلا قودنص» ةيضق امأ
 ريبستب اساسا لصتت ةماه تاظحالم اهيلع انلف

 يف نيذخا .ةيميلقالا ةييرعلا ةسسؤملا لخاد لمعلا
 ةصاخلا تاسسيالملاو حهتلل .ضرعتلا مدع رابتعالا
 نا روفلا ىلع ظحلن قلطنملا اذه نمو .ةيضقلاب

 يموقلا لمعلل نوضرعتي نيذلا دارفالا ضعب
 اريثك «ةيميلقالا ةيبرعلا تاسسؤملا ىدحاب لمعلاك»
 .يموقلا ءامتنالاو يرطقلا ءامتنالا نيد نوطلخي ام

 | .امهنبب ًاضراعت كانه نا مهنم انظ
 ارخؤم هردصا يذلا باتكلا ف ظحالب ام وهو

 ,قودنصلل قباسلا ريدملاو ةيضقلا يف لوالا مهتملا
 يفظوم هضارعتسا دنع ًاحضاو كلذ رهظيو
 اوكرن نم.نا ىلع هزيكرت: مث :مهتايسنجو قوبتصلا
 ةيسنج نولمحي اوناك .ىلوالا ةرادالا دعب .لمعلا

 نا ةطاسيب يا .طقف نيدلب وا ساسالاب ةنيعم دلب

 نودمحيو رم دايو قع ومما بغرت ةرادا لك

 ةرظن يهو .ىرخا ةيسيج نود ةنيعم ةيسنج

 ةسسؤمب لماعلا) نوكيا نا ةرورض ًامامت ىسانتت
 قلطملا هناميايب اسانسا افصتم (ةيبرع ةيميلقا

 نم جورخلل ةليسوك يبرعلا يموقلا لمعلا ةيمهاب
 اهنم يناعت يتلا ةئزجتلاو ةيعبتلاو فلختلا
 .ةيبرعلا راطقالا

 فادشلإلا لسح يش

 ةرادا بولسان لصتت ةعيرسلا تاظحالملا يناثو

 ىدحا ىلا ريشن انهو .ةسسسؤملا لخاد لمعلا ريبستو

 ةصاخلاو ؛بتاكلا اهركذ ىتلا ةماهلا اياضقلا
 ذإ «:نييذيفنتلا نيريدملا سلجم ءاضعا غرفتي»
 لوح 3ودنصلا سيسأت دنع. ب :تاشقاتملا تراذ
 ام عم هيسانت ىدمو :همدع نم غرفتلا اذه ىودج
 بئاكلا ركذن اذه ىف و ؛ ءامعا نم ق و دنضلا هلمحتي

 ينعقوا دقل» عوضوملا اذه ةشقانم ىلع هقيلعت يف

 ملو غرفتلا مدع تحرتقا .ناف .ديدش جرح يف كلذ
 نم اَوَج يحارتقا قلخ .نيظفاحملا سلجم ىفاوي
 ناو «نييذيفنتلا نيريدملا نيبو ينيب مئادلا رتوتلا
 ديعب دح ىلا ةقيقحلا تبناج مهغرفت ةرورض تدكا
 ىلا لصت ةظهاب تاقفن رارمتساب قودنضلا تلّمحو

 نم مهتاقفن ةيطغتل ًايونس يكريما رالود ينويلم
 .«ىرخا تاصصخمو بتاور

 لماعتي قودنصلا سيئرف ةروطخلا نمكم انهو
 عم قانتي قطنمب ةيبرعلا ةيميلقالا تاسسؤملا عم
 ام وهو ,ةحيرضلاو ةحيحصلا ةرادالا بولسأ

 يبرعلا لمعلا يف ةيساسالا لكاشملا ىدحا سكعي
 : ل الاحم هرايتعاب هبلا رظند ضعمبلاف .كرتشملا

 فدهالا قيقحتو تاورثلا نيدوكتل افق رشق

 ةدموقلا فادهالا باسح ىلع كلذو .ةيصخشلا
 باضغإ نم ىشخي قودنصلا سيئرف .ةماعلا
 بعشلا باسح ىلع كلذ ءاج ناو ىتح :ضعمبلا

 فادهالا عم مئالتب كلذ لهف .لكك يبرعلا

 ؟ ةاردالل يملعلا بولسالا وه اذه لهو ؟ةحورطملا

 دذه عم لماعتلا ىلا امئاد رداين نا بجي اننا ها

 ىدا ولو ىتح عطاقو مساح لكشب لئاشملا
 يم فقوملا اذه رهظيو !!؟ ينهملا عقوملا ةراسخ
 دوجوب هتفرعم ىلا بتاكلا ريشي امذيح احوضو رثكا
 ,ةيسامولبدلا ةناصحلاب نيعتمتملا نم دارفالا دحا
 لمعي مث .تاردخملا بيرهت يف اهمدختسي هنكلو
 قيرط نع عوضوملا اذه يفالت ىلا  قودنصلا ريدم

 كلذ لهف .درفلا كلذ لمع ةدم يهتنت نا يلا راظتنالا

 نا ملسالا ما ةيبرعلا ةرادالا نم بولطملا وه

 تاسسسؤملا كلت يف نيلماعلا نم هريغل ةظعو ةربع
 يبرعلا لمعلا ةلجع عفد قف اريثك مهاسي ام وهو
 .مامالا ىلا كرتشملا

 ةيمها نم للقن اننا قبس امم مهفي نا يغفينياالو

 لوا لثمي هدريدتعن انناف سكعلا ىلع لب قودنصلا

 دوهجلا لاجم يف ليوط قيرط ىلع ةماهو ةزراب ةمالع
 يبرعلا يداصتقالا لماكتلا قيقحت ىلا ةيمارلا
 نا هوحرن ام لكو .ةصاخ ةفصي ىدقنلاو .ةماع

 راظنالا هيجوتل قيرطلا ةيادب تامكاحملا هذه نوكت
 فادهالا قيقحت ليبس يف قودنصلا ميعدت وحن
 .ةوحرملا

 ىلابجلا حاتفلادبع

 دامه نوع ءأ ,.:* ١4 ردعلا  ةدبرعلا ةعيلطلا



 كيرلا يدوعسلا دك ران رضا

 يدوعسلا كلملا اهب ماق يتلا ةرايزلا تستكا

 رحاوا يف ايناطيرب ىلا زيزعلادبع نب دهف
 ديعص ىلع ةصاخ ةيمها مرصنملا رهشلا

 ذإ نيفرطلا نيب ةيداصتقالاو ةيئانثلا تاقالعلا
 ةيراجتلا تال داسملا مجح ىلع ءاوضالا تطلس

 .ضايرلاو ندنل نيب طئاورلا دطوتو

 يف يسايسلا دعبلا ةيمها نم ليلقتلا نودو
 نم ودبي :ةيناطيربلا  ةيدوعسلا تاثحابملا
 ال ًازيح تلتحا ةيداصتقالا اياضقلا نا حضاولا

 نيب لصاحلا براقتلا ةقيقح دكؤي امم .هب ناهتسي
 .نيتنس نم رثكا ذنم لاجملا اذه يف نيدلبلا

 نويقارملا ظحال ةيضاملا ةليلقلا ةرتفلا لالخف
 ند تارانزلاو تالاصتالا ةريختو دعاصت مامتهاد

 تاقالعلاب نيينغملا ءارز ولا كلذكو .نيلو ٌؤسملا رابك

 يتلا ةرايزلا كش نود اهزرما تناكو :ةيدداصتقالا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلا هتجورو لراش رييمالا اهب ماق
 ,يضاملا ريمفون / يناثلا نيرشت رهش يف ةيدوعسلا

 يف يناطيربلا ةراجتلا ريزو اهارجا يتلا تاثحابملاو
 7 .يلاحلا ماعلا لبتقم يف ضايرلا

 ةقئاسلا ثادحالاو تارعسؤملا نا رنمالا عقاوو

 نيب بذاجتلاو :براقتلا ةيلمع راطا يف جردنت
 قالطالا ىلع اهملاعم زربا نيب ناك يتلا .نيتمصاعلا

 يتلا ةحلسالا ةقفص ىلع ًابيرقت ماع لبق عيقوتلا
 قلطا يتلاو :رالود تارايلم ١ يلاوح اهتميق تغلب
 ..رصعلا ةقفص» بقل نيبقارملا ضعب اهيلع
 نويت اذ] ١ دودو ٠ وسر ووو جراما ١ قصرا سيلتا 0

 ! تانالعلا

 هالو ندغل نب زون
 ا د و 7 1010 ا و ص و يورو سوو م

 تاقالعلاو :ةيناهلا ؛ مك 0 حبحص

 لالخ ةماهو ةريدك تناك نيدلبلا نيب ةيداصتقالا

 ضعب تدهش اهنا الا :ةيضاملا رشعلا تاونسلا
 ةليلقلا ةرتققلا ىف نسحتلا نم اعونو تاريغتلا
 ةسارد لالخ نم هسملت نكمي ام اذهو .ةيضاملا
 .يراجنتلا نازسملا

 ىلا ةيدوعسلا تارداصلا تغلب ١97/3 ةنبس ىفف

 تردقو ينيلرتسا هينج نويلم ١١١5 ايناطيرب
 نويلم 841 يلاوحب اهنم ةيدوعسلا تادراولا ةميق
 لكش يراجتلا نازيملا نا يا :ينيلرتسا ةينج
 .ةسسح نودلم 5١7 هدردف ةيدوخسبلا حلاصل ًاضئاف

 تالدابملا مجهح دعاصت ١1/٠ قحاللا ماعلا يفو
 .هيذنج نوبلم 4 ىلا يدوعسلا ضكاقلا عفتراو

 تلقني ذخا رامتلا نا ظحول 1981١ ةنس ذنم
 يف ةيناطيربلا تارداصلا تادب ذإ .ندنل حلاصل
 ءاهيلا ةيدوعسلا تارداصلا تعجارت امثدي :ةدانزلا

 ١5017 ىلا ةيناطظيربلا تارداصلا تلصو ١9/1 يفف

 رجعلا عجارتو :تادراولل ١ ؛ 48 لباقم هينج نويلم
 ١5984 ىفو .:طقف ًانويلم 65 ىلا كلذب يناطيربلا
 نويلم /١1 ىلا ةيناطيربلا تارداصلا تعفترا
 هه ىلا ةيدوعيسلا تارداضلا تعجارت امنيي هينج

 زجعلا عفترا نا كلذ ةجيتن نم ناكو انويلم
 دقو ؛هينج نويلم 8547 ىلا ايناطيرب هاجت يدوعسلا
 .19460 يف لقا لكشب ولو هسفن هاجتالا رمتسا

 نا ةقباسلا ماقرالا ةءارق نم ظحالن نا نكميو
 تاروطتلا ىحنم تذخا دق :ةيراجتلا تالدابملا

 نا فورحملا نمف .طفنلا قوس ىف ةلصاحلا
 ًاييلس ترثأت دق ادناطيرب ىلا ةيدوعسلا تارداضلا
 ةيادب ذنم اميسال ..يناطيربلا جاتنالا ةدايز نم
 تعاطتسا كلذ نم سكعلا ىلع .يلاحلا دقعلا

 ةيدوعسلا يف ةيراجتلا اهعقاوم زرعت نا ايناطيرب
 ةروثلا نابا ضئاوفلا نم ىلوا ةرتف ف ةديفتسم
 .ةيطفنلا

 قايسلا اذه يف ةراشالا قحتسدن ام نا ريغ
 لاجملا ف ايناطيرب اهتققح يتلا تاحاجنلا
 تمن ذإ ١1185. ةيضاملا ةنسلا لالخ يداصتقالا
 ديزي ام غلبتل 7/٠١ ةدسنب ةيدوعسلا ىلا اهتارداص

 ًاضئاف ةققحم ينيلرتسا هينج رايلم ١,5 نع ًاليلق
 . (هينج رايلم )١7, ١ لبق نم هدهعت مل ايراجت

 تاقالعلا ةناكمو ةيمها ىلع ليلدتللو
 يفكي ندنلو ضايرلا نيب ايلاح ةمئاقلا ةيداصتقالا
 ةيضاملا ةنسلا يف تعاطتسا ايناطيرب نا ظحالن نا
 ىلا نيردصملا ةمئاق يف ةثلاثلا ةبترملا ىلا يقترت نا
 ىلا فضا :نابايلاو ةدحتملا تايالولا دعب ةيدوعسلا
 ةيراجت قوس مها لكشت ةيدوعسلا ةيبرعلا نا كلذ
 ايوروا نادلب ةرئاد جراخ ةدحتملا ةكلمملل ةبسنلاب
 .ةبلامشلا اكربماو ةيبرغلا

 نع مالكلا نا سبل نود دكؤت ةقياسلا تابطعملا
 نم سيل نيدلبلا نيذه نيب تاقالعلا ززعتو دطوت
 نعو :ةحضاو قئاقح نع ربعي امناو ةغلابملا ليبق
 .هنا تقولا يف ةسوردملا نيفرطلا تارايخ

 ذنم ًافثكم ًادهح تلذب اهفرظ نم ةدحتملا ةكلمملا

 نا دعب ةيراجتلا اهمادقا حيسرتل ةليوط :تاونس
 دقلو :نأشلا اذه يف اهقيست اسنرفك ىرخا الود تأر
 رابتعا هجوتلا اذهل ةيساسالا عفاودلا نيب ناك
 ًالاجم يبرعلا جيلخلا يف نواعتلا سلجم نادلب
 نم مغرلا ىلع ايبوقو اتباث ًايراجتو ايداصتقا

 ا فرظلا ُْق ةيملاعلا طفنلا قوس يف عجارتلا

 حضاولا نم ناف .ةيدوعسلل ةبسنلاب
 نم ب مو اهعيب ىلع ةيكريمألا تاظفحتلا

 وحن اهعفد دق ءاهعم ةيديلقتلا اهتقالع مغر :حالسلا

 ضايرلاف :ةصاخ ارتلكنا ىلاو ابوروا ىلا هجوتلا
 تارئاط ءارش فورعم وه امك ءددلا يف يونت تناك

 عم دقع ماربا تررقو :كلذ نع تلدع اهنا الا ةيكريما
 عون نم اهنم /” .ةرئاط ١7 ءارشل ايناطيرب
 ٠١:8 روكذملا دقعلا ةميق تغلب دقو .ةلئاقملا ودانروت
 دقع مربي نا لازي الو عقوتملا نم ناكو ءرالود تارايلم
 رايلم ١١5 ةميقي ةيناطيرب تاصاوغ ءارشل لئامم
 .رالود

 كلملا اهارجا يتلا ةريخالا تاثحابملا تدكا دقلو
 لازت ال يذلا قياسلا هجوتلا هوقفارمو ىدوعسلا

 دادعتسا ىدم اهندب :تايقعلا ضعب هضرتعت

 لامعالاو تاعانصلا لاجرو يناطيربلا بناجلا
 ةكرتشم عيراشمو تارامثتتسا يف لوخدلل كانه
 .:حاحلاب ضايرلا بلاطت امك .ةيدوعسلا لخاد

 اذه ىتح رشتاث ةديسلا ةموكح ءادبا مدع :كلذكو

 يف قيسنتلا قيرط ىلع ةنورملا ضعب خيراتلا
 .طفنلا راعتشساو ةيطفقنلا قرووسلا عاضوا صوصح

 يداصتقالا مسقلا
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 داصتف ما راح

 م م

 وبا ف تردص 6 ةسارد تركد

 نادلدلا ىف ةبلاملا تانزاوملا نا ىبظ
 نواعتلا سلجم يف ءاضعالا ةتسلا
 ةنسلا هذه دادرتس يجيلخلا
 نا ردقملا نمف .ابيرقت ١"”/ ةيسنب
 ,١7 ىلا زجعلا عومجم لصي

 ارايلم ١7,5 ب ةئراقم رالود رايلم
 .195/5 ىضاملا ماعلل

 زجعلا عافترا نا رظنلل تفلملاو
 يف يدان يبرعلا جيلخلا لود ىلاملا
 ضعب طفنلا راعسا اهيف دهشت ةرتف
 ذإ .ةتئافلا ةنسلاب ةنراقم نسحتلا
 عومجم نا ىلا تاعقوتلا ريشت
 ةيطفنلا نادلبلا كلت تادثاع
 ًارابلم "9 ىلا ةنسلا هذه لصتس

 و 1١4 نيب ليمربلا رعس لظام اذإ)
 م؟,ه ب ةنراقم كلذو (ًارالود ٠

 .نالود نايلم
 قيس امم نويقارملا صلختسيو

 مغر لصوتت مل ةينعملا نادلبلا نا
 صيلقت ىلا اهتلذب يتلا دوهجلا
 .سوبسحم لكشب قافتالا

 كبوا

 قف يطفنلا جاتنالا زواجتي مل
 ارخؤم ةيدوعبسلا ةيدرعلا ةكلمملا

 يف دعاس ام موي / ليمرب نويلم 0
 ىدل لدتعم جاتنا لدعم ىلع ظافحلا

 ةمظنم ُْق ءايضعالا نادلدلا عومجم

 نم .كبوا طفنلل تردصملا نادلدلا

 طفنلا ريزو حرص ىرخا ةهج
 ةفيلخلا يلع ديسلا يتيوكلا
 يف جاتنالا عومجم نا حايصلا
 ةمظنملا ىف ءاضعالا ١ لا نادلدلا

 / ليمرب نويلم ١ , ؛ لدعمب لقا ناك
 يمسرلا جاتنالا فقس نع موب

 نم ناكو .ليدمرب نويلم ,١5 غلابلا
 فارطالا ترطضا نا كلذ ةجيتن

 طفنلا تاكرش كلذكو ةكلهتسملا

 اهطابتحا ىلا ءوجللا ىلا ةيملاعلا

 كد ركب قوويستوب نزلا يطقتلا
 نا ةراسشالا قحتسد اممو

 مويلا ىتح دبت مل ةيطفنلا تاكرشلا
 ىلا ةيمارلا كب وا ةيسايسل امان امهفت

 كلت تلواح نإ راعسالا عفر

 - نا للا 1811: ىلا 57

 نم ديدعلا يف عانتمالا تاكرشلا
 راعسالا ددمتعا نع تالاحلا
 .طفنلا ءارش تايلمع َّق ةسفسرلا

 يطق كدا يتسلل تيوكلا
 ةكرش نا ةدبرغلا ريراقتلا تدافا

 اهكلتمت يتلا ةيتيوكلا طفنلا
 ةكرش تاكلتمم ءارش ي ونت .ةلودلا

 يف ( 86) «,مويلورتب شتيرب»
 تاثحاسبملا ترحا اهناو :كرامنادلا

 اهماما قيد ملو ضرغلا اذهل ةيلوالا
 .يئاهنلا عيقوتلا ىوس

 تيوكلا نا ريراقتلا كلت تركذو
 ,هةوطخلا هذه ف تحخن ام اذا

 ةدطفنلا تاكرشلا فاصم ىف نوكتس
 .كرامنتادلا ىف ةلماعلا ىلؤالا
 ةكرش تاكلتمم ناو اصوصخ

 نم ١7 لثمت مويلورتب شتيرب
 ةكرشلا نا كلذ ىلا فضا .قوسلا
 ماع ترتشا دق تناك ةيتيوكلا
 «فلوغ, ةكرش تاكلتمم 48

 قوس نم /ا ةغلابلا ةيكريمالا
 .ةليقتلا تاقورحملاو ندزندلا

 نأ انه ةراسشالا قكحتسناام

 لاجملا اذه ف تيوكلا ةيجيتارتسا
 قيوست ذفانم :كالتما ىلغ ركرقت
 ةكلهتسملا نادلبلا لخاد طفنلا

 8 عاما ه5 ردفم ريدصن "يول

 ! ةيبوروللا قوسلا يف ١١ وضعلا
 لار وأ يكرتلا ءارزولا نسر دكا

 يف ايناطيربل ةريخالا هترايز ءانثا
 فويس هدالب نا ؛يضاملا رهشلا رخاوا

 قوسلا ىلا مامضنالا ًايمسر بلطت
 ناب اقيضم .ةكرتشملا ةيبوروالا

 ادنفم نوكيس ققحت ام اذإ كلذ

 .اهسفن قوسلاو نانويلاو ايكرتل
 لوح ةيبوروالا طاسوالا تقلعو

 صضعب كانه نا ىكرتلا بلظملا
 اهنيب نم .هضرتعت يتلا تابقعلا
 امدسالو .انيثآو هرقنا نيب تافالخلا

 ةفاضا .هجيا رحب ةقطنم يف فالخلا
 ىتلا ناسنالا قوقح ةيضق ىلا
 قوسلا يف ءاضعالا لودلا اهربتعت
 .مامضنالل ةدساسالا طورشلا دحاك

 افا

 اه ولونكملا كرف
 ةداق تعمج يتلا ويكوط ةمق ىلع ماعلا براقي ام رورم دعب
 ةلتكلا ودبت .ةيبسساسالا ةغبسلا ةيعانضلا نادلبلا
 مهافتلا حور نع ًادعب نوكت ام دشا ةيبرغلا ةيداصتقالا

 ءاحبالا ناغير اصوصخو اهؤامعز ل واح امك كرتشملا قيسنتلاو لكلا

 .ةينابابلا ةمصاعلا رينم ىلع نم هب
 تاحاف يضاملا ماعلا نم ويام / رابا رهش يف يا ةبسانملا كلت يفف

 نايبلا لالخ نم اهديكأتب يملاعلا ماعلا يأرلا عبسلا نادلبلا دوفو
 ىلعو .ةيملاعلا ةيسايسلا اياضقلا بلاغ لوح اهقافتا ىلع يماتخلا
 اهتاسايس قيسنتل كرتشملاو بوؤدلا لمعلا ىلع اهمزعو اهتيغر
 لودلا نا دقتعي داك هنيح يف مالكلا كلذارق وا عمس نمو .ةيداصتقالا
 تلخدو اهحارح تدمضو اهتافالخ تزواجت دق ىريكلا ةيلامسأرلا
 .مانولاو مهافتلا و طيطختلا ةلحرم

 ةيادب يف يكريمالا سيئرلا نالعا رثإ .ًايلاح ةريبك ةقرافملا ودبت مكو
 لوخد ىلع ٠٠١/ ةيسنبو ةيكرمج موسر ضرف نع يضاملا عوبسألا
 ةقدقدلا ةينورتكلالا ةزهجحالاو تادعملا نم ةينابابلا تاجتنملا نم 4

 اهنشت ةيراجت برح نالعا ةباثمب نوبقارملا هربتعا يذلا رارقلا وهو
 ذنم ىلوالا ةرملل كلذو نيزيمملاو نييسيئرلا اهئافلح دحأ ىلع نطنشاو

 ةينابايلا لعفلا دودربو .يكريمالا فقوملاو رارقلاب اعبط ةبارغ ال
 نيدلبلا نبب تافالخحلا ملاعم نا رمالا ةقلقحف ,ةلمتحملاو ةنكمملا

 وا ةعاسلا ةديلو تسيل ةيداصتقالاو ةيراجتلا اياضقلا صوصخب
 نع رمالا ةياهن يف ربعتو .ءارولا ىلا تاونس عضب دوعت لب .سمالا
 لكشب ةينابابلا تاعانضلا مدقتو يكريمالا يداصتقالا عجارتلا
 ىتحو ةيملاعلا قاوسالا يف ةيكريمالا اهتانيرق ةسفانم يف ادبتل عراستم
 .اهسفن ةدحتملا تايالولا لخاد

 نم اهقبس امو ويكوط ةمق تارارق نا ءنأشلا اذه يف رظنلا تفلي ام
 نيلوؤسملا نيب ةيئانثلا تاعامتجالا جئاتن لثم اهلثم .ممقلا
 .تافالخلا نم دحلاو عضولا ةئدهت يف دفت مل نيينابايلاو نييكريمالا
 نم دحلاو اهقاوسا حتفب نابيايلا بلاطت نطنشاو تناك سمالا يفف
 اهو ,فدهلا اذهل نبلا ةميق عفرل يدقنلا لاجملا يف طغضتو اهتارداص
 ةينابايلا تاجوتنملا نا ةجحب موجهلا دعصت ةيكرتمالا ةرادالا يه

 دق نيدلبلا نيب يراجتلا نازيملا نا ليلدب ,ةيكريمالا تاجوتنملا ددهت
 رابيلم 24 هردق ١985 ةيضاملا ةنسلا يف نابايلا حلاصل اضئاف لثم

 نع رظنلا ضغبو .نيدودللا نيفيلحلا نيب مويلا لصحي امو .رالود
 ينلا ةيراجتلا تامزالاو تافالخلاب ركذب اهنلا يصضخشم يذلا جئاتنلا

 برغ نادليو ةدحتملا تابيالولا نبي ةيضاملا ةنسلا لالخ تآرط

 ىف مهنيب ام ىف تاقالعلا يرتعي يذلا حلاصملا عارصب ًانيهر لبقتسملا يف كلذكو .يضاملا يف ةرم لك يف لظي ءافلحلا قافو نا دكؤيو .ابوروا
 .سفانتو قباست نم موهفملا اذه هينعي امو ةينقتلا ةروثلا نمز ١

 نود عل مره نعوم نها رو لا كفيلا



 ءيبذالا لأ ١ ا دقانلا ةهيتني ]

 ىلإ اًذفنم هيف دجي نيخ | 1
 هميوقت ىلع لمعيف ٠ هعادصألا | هيما

 ةرم اهيتنم .هنع ةينف ةيؤر ةرولبو
 يركفلاو يراضحلا هرود ىلا ىرخا
 فئاكلا نيب ةنعاولا ةلمص ققعي لقاك

 اود 012 ىدمألا قولا اللا كارا

 ةيصوصخ ةقللا هذ درفيو . يفلت

 ذفاوتلا حشفي نأو ينام "1

 ةءارقلا حورب اقلعت .صنلا يف ةقلغملا

 -5 نيكتست ال يتلا .ةيعاولا

 ههنا ديدج يدقن بانك

 يف ضبغتو لب .ةيعادبا صاوخ نود
 ةيلات ةيعادبا ةيلمع ءصنلا ةازاوم

 دقانلا تاوطخ سملتن .ءانه نم

 ةريسم يف .ركضلا متاح يقارعلا

 صوصن اهنالخ نم بكاوي .ةيدج
 ةينمز دودح دنع فقوتم ريغ .عادبالا

 ىلا :ةيدقنلا هتيؤر يف دوعي لب .ةنيعم
 ايتفاضع حيلانعي ىلوأ ةبيقا نضوسضت
 ئ .يبدالا عونلا ُِق اهروطتو اهاكشاو

 بذجت .ةرصاعم صوصن ىلا دوعي
 اللعمو ارسفم .اهيلا بذحتيف هماتها

 هباتك يفو .رخا زارط نم ائراقو

 نع ائيدح رواضلا ديدبخلا يدقنلا

 تنم ةيقارعلا مالغالا ةرازو تاروشنم

 -رعشلا دقوم يف عباصالا) ناولنع

 هبتني (ةديصقلا ةءارقل ةحرتقم تامدقم

 صنلا نيب قالا ةيمها ىلا ركصلا
 هدافم ميوق جبن : ىلع ًادكؤم . ءىراقلاو

 يرعشلا لا لل ءىراقغلا أيا

 عم لماعتت ةيرعش ريغ ةركاذب اججدم
 نم عطقتو :امضوتماق ةدرفملا

 .اهتفيظوو صنلا لخاذ ديدحلا اهانعم
 يبمويلا مادختمالا اهنوك ةعساش ةفاسم

 يتلا  مالكلا  ةمهم نمض ةدرفملل
 . «ةايحا ىف اهمدؤت

 نيدهج نيب لصفي انه هنا
 يدقنلا دهجلا انيف : نيّضراعتنق

 هذه هتيؤرل ميقي و . يقوذلا داهتجالاو

 سيلو دقان انه هنا املاط ايجهنم الخدم

 عفاودب اذه هباتك يف اعوفدم .ءىراقب
 نا تضتقا ةرورضلا نا اهنم ةديدع

 ساوحلاو ةركاذلا نع تالاقمب أدبي
 ةلمحلاو ةدرفملا روذو ةيرصبلا تاريخلاو

 نم فدهلاف كللذ ليست 6 ةيرعشلا

 امك يصنلا جيبتملا لانه دقانلا جم

 وهو .رخآلل فشكلا وه هيمسي
 ضنلا تاورث نع ةاينقاو ءئراغلا

 نود يهو ءارباع اهاري ال ىتلا ةيلخادلا
 ةجاذسب حطسلا ىلع رهظت ال كش
 ةديصقلل صاخلا ءانبلل ارظن ةرشابمو
 يف ىتش لئاسو ةدمتعملا ةثيدحلا

 ركصلا ةمدقم ريشت امك .ليصوتلا
 نا هيلع ناك هنا افيضم .ءاذه هباتكل

 نيب هلهيسو «ةئاسيقلا قفار اب هوني

 : يواهزلا ةمحلمك .ةئ ةثادحلاو ثارتلا

 سأيلا 0 سول ا ف ةروث

 انه ًاحرتقم ه ,فاوشلا م راوممأو
 يتلا | صوصنلا هده ةلضلا نم الكش

 لوضولا ُِق ةيمهأو ةميق تاذ اهدعي

 .ةرصاعم ةيرعش ةقئاذ ىلا ءىراقلاب

 نم ةريخالا ةعستلا صوصنلا قأتو
 لوصف اهتسرد ىتلا ءرصاملا ربعيقلا
 ةددعتم تايفيك 8 .ةيلاتلا باتكلا

 ُِق ناك .ةنيابتم ةيبولسا تانقلظتنو

 ةلصلا لاكتسال قبسم دمعت اهرايتخا

 ارتشم . ةديضقلاو ءىراقلا نيب ةحرتقملا

 انه يدقنلا هدهج نا ىلا ىرخا ةرم
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 دقوملا رامهغ يف ضوخو ةمهاسم»
 ةرمح عباصالا طقتلت ال يذلا يىرعشلا

 قئارحلا م ريثكب الا هنم ةديصقلا
 . «رئاسخلاو

 «نيميق دك باتكلا مسشني دإو

 تاودالاو ةركاذلا ىف : :لوالا

 قولا ف : قاقلاو :ةمرعتتلا
 هتيؤر انل مدقي انه دقانلا ناف .تاقيبطت
 ءارعش نم ةراتخم ةيصن جذانل ةيدقنلا

 ةجاشخ نباو يبنتملاو مامت 3 لان ىنادق
 لثم نيثدحم ءارعش ىلا ًالوصو مهريغ
 دلاخ .ديعس ديمح .بايسلا ركاش 0
 لسا .يدهم يىماس .ىفطصم يلع
 رازن «رمفعج خيشلا اميري .لقند

 دلاك ففخشاونإ نِمايلا ءقايق

 مهعضخي نا نود .مهاوسو فاوبَشلا

 يلاعخا 5 لمحي يف ةينف تالاح
 ,ظنتلا ال قيبطتلا ىلا اعفدنم
 ع مه ب ةءارقل تاحرت مشما مدقي

 كلذ يا صنلا جبنم هيمسا اهب ناهيالا
 ليوأتلاو ليلحتلا دمتمي. يذلا جملا
 نكمي امو ضنلا تايطعم ىلا ًاماكتحا

 نم لكشي امو هئراق سفن يف هكرتي نا
 قارتفالا هدنع ىنعي ال اذهو .ةروض
 نما كايظتسنا ىزهق" ىرخالا جهانملا نع

 يف ةيسفنلاو ةيعاتتجالا لماوعلاو ةريسلا
 9 ةيناتملا نيفنلا ايإيز نم رك عانق
 هتاذ صنلا نم قلطني يئابغلا همكح نا
 وا امقوم ىطعت ” ةلماكتم 5 هبند هرابتعاب

 ىلا اهيوضو صرتفي ةملاح- يل

 ءىراقلاب اريثك ركفي ذإ وهو .ءىراقلا
 -ارتلا ةباثمي هدنع دعي ال كلذ ناف

 اضراعت لكشي ام وا يركفلا وا يقوذلا

 اه .نايبالا نآل كلذ ...ةثادنللا ميق عم
 .ءىراقلاب ةلص نم ثيدحلا رعشلل
 لملا ييفلا ىف ليقشملا وعش .ةتوكيو
 يف امهم افرط ءىراقلاب ريكفتلا انيلع
 .(ةيرعشلا ةيلمعلا

 فقبي ال يدقنلا ركصلا متاح دهج

 ةاقتنملا صوصتنلا عم هب راجت دودح دنع
 نا قبس دقلف اجلا اذه نتم يف

 . مايأب ءاذه ةياتك رودص لبق ردصا

 توصلا تاهجاوم» وه رخاآ اباقك

 ليج تازاحنا ايدقن هيف لدصر (مداقلا

 رايتخا ريع .قارعلا يف تانيتسلا دعب ام
 نع هتيؤر ميدقت ريعو . مه ةيصن جدان
 يب اهوردصا يتلا مهدئاصق لمحجب
 امهم فايضي ناباتكلا ناذهو .نيواود
 ىتلا ةيدقنلا ةبتكملا ىلا اديدج ركصلا
 تاسسارد ىلا ةحاحلا ويتخأت يه

 وو وحوا نواب ىريوواب ح69

 ءاعمو انف

 ,نيربكاباناةتجعااالق [ ]
 ىلع اناو بتكا ١ «ءئراقلا

 يغلي قل هيكل ةنفاحا#لا ل1
 اهنيك .ءىزاقلا اهيا انهغلتو .نينابشلا'
 : مهبلغا. لحجر نيللا ءاضاويت ةالا لوفي .

 ,ةركاذلاب ىلع. خي :
 كودي نفايلاهورم ندياوإ . تاييسذتللاو

 . كلوقيءامكو .هللا هحر قيلخلا رفعج لاق |[
 نيح .مرمع هللا لاطا... يضاف قنا دبع
 نا تدمعت يتلا: .ةدالولا. ةداهش انبأر#

 ةصق نم ءزج لوال افالغ انهلعجا
 رادقمب الا كلذ لك قمرا اهو ١ قايح :

 راثلا 8 نيدمتعم . لب

 3 هلك .مويلا ةديم.ال .ايحإ يئنأب ىروعش ا
 : ريشا 1 ٍق تاههاسإ ها ؛نآلا ا

 24 5 0 5 ص ةافلتل ب ع فلاف :
 ١ ةفقايس ليعو ٠ . ئيشملا ىلع ةردق- ارم |

 0 ساس , تاهزتنم اداترم . شم ؤوحعلا قارايتلا
 5 هت دزايس َذ وبقي احن ا 7 د + نوح .«تاريدذحتلاو الا نك دقو

 + ايماؤا ةيسفتسنا ان: لع ةراث : ل ةركتشو ؛ عايذماب عابشلا انا "ةزوجلا *| * ١
 نم مرا لاس رحم .ةءارقلا

 الا . ضِينالا ءاملا ضرمب قاترذتا اهنا ظ

 قا دوسا هلعفو كلذك يمس امل و

 :لقاقا ا لع ناو ايف لحس فآعضا

 + ترا شيرأا "تار ال لحارم لامكتسا /

 نوبي نمل جوس بتكا ام يدوس

 .ةك
 .نكلو 5 ف ه6 تيب بالا

 ممل, نضرعتا مليء ىش يتقباي؟ ,ةباستكلا مل
 ةعبست تغلد يتلا يتايح ةصقر كلذ رخاو 2

 غامدلا اذه ,يننيعي بفيكو ؟ ءاربجا |

 , ركذت نم ةباتكلا هيلطتت ام ىلع زوجعلا
 0 دجلتسا نيح اناو ؟ راكتباو رو 2و

 ل فما .قييدص 200
 ١ انايجا هأرإ ةزراب يرن هبصختسلا 31

 / نيج يبين 5 .زامجاك درو 3 0

 امو .راكتبالاو لايخلاو نوصتلا اما
 53 ثدحا 0 82 5 و

 لادا اعدتعا 1 ةباتكلاب 3 0
 0 ا دادعتسلا كح المن 2

 .ء ا ىلا نيس اع ه4 و ةيبابتكلاب 1
 5 ل يللا ف دف دياعشوب هشيجو داب

 0 د نسم

 يبحنو يئازتقل جاذوؤو ة:ةقحي ةيئاسنا ةايح
 006 ردو 4 0 7 لا

 م4 اوما تاسين 5 5١4 ىدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 وغلا لا ةاوربق# مح يل 5 ةصاخلا ١ ١ 3 بقا ف اانامال يبا 0 /

 يضاقلالا ةيزكل نضرألا دع وش وش ها # “

 7 .قاسنالل : 3 7 5 رآأل ديزل 5
 ال ىلا | ب بتكلا ' 8 ةؤول : 5 0

 ةيفاقت قاروا 1ورج ةغللاب دكر نب قس :وام# يجيب ةقادألا ةيكا 0 ظ

 ىلا تل اسي صرفت

 نونانفلا هيف مهسي ةيل دكشتلا قاتلا ريبك ضرغم دا دغب يف مظتني ماع لك نبع

 . ةزيمتملا مشامعا نم جانب نويقارعلا
 ةمالع حبصا .يونسلا ديلقتلا اذه

 ارظن .يبرعلا نفلا تامالع نم ةزراب
 هتميق نع الضف ؛ةيزمرلا ةتميقل
 تامالعلا رش دوت هلالخ نمو :ةمفلا

 ليكشتلا نفلا ةرئسسممل ةيحصضلا

 لك يف ماقي يذلا ضرعملا اذه
 ىلا ةيؤرلا ةدالو ةرذب هعم لمح ناسين
 ةركفب مزتلملا ناسنالا ىلا دنتست
 نم ةلمحم ام لكب . يراضحلا ثاعبنالا

 ىلع ىنبتو لبقتسملا فرشتست ةيفاص ميق
 .نواعلا ةعيب أيضا اروصت اهساسا

 003 موقت قا
 درع ازغيوم تفلعا اةلافرق ةييانج

 ةيرخفلا هاروتكدلا ةداهش ميدقت اهتين

 زيكرام ايسراغ يبمولوكلا يئاورلل
 نم رم ماع ةئامإإ ةردهشلا ةياورلا بحاص

 ةغللاب اهتمجرت تردص ىلا ؛ةلزعلا
 نيؤخالا لبق نم تاونس لبق ةيبرعلا
 . يدنجلا ماعناو يماس

 لمشيس يطانرغلا ميركتلا اذه
 تدالاو ركفلا تالا ن 1 ا اشيا

 مسا رايتخا قأيو لالا ايناس و
 ةزئاج ىلع لضح هنال سيل زيكرام
 دحاا ةنال لي ..بسحف تادآلل لبيوت
 .اضيا ةينيتاللا اكريما يلا باتكلا لا ررب

 يناطسفلا لمح
 ةكاساحتلا كنك ٠

 ؛تايلحتلا باتك» نم ثلاثلا رفسلا
 لامجح هقورسفلاا يرصملا ئتاوولل

 لبقتسملا راد نع ارخؤم ردص يناطيغلا
 . ةرهاقلاب نرعغلا

 رادلا نع اردص نالوالا نارفسلا
 لضاويو . 1486و ١987 نيام اهتاذ
 ديدا رفتملا اذه: ف قاظسنغلا
 يف اهمدق يتلا اهتاذ ىؤرلاو تاقلطنملا
 جمن يف الخاد .نيقباسلا نيرفسلا
 اضيا يناطيغللو .ديدج ينوصت يباتك
 : امم عبطلا تحن ناذيدج ناباتك
 عارعلا االاو اا ياوحصلا

 لمد يبأ ةمبم يف سيلا نم اني
 هريوتكا نم: نورشعلاو يناثلا

 ف ادوهست نوكيس مداقلا لوا قي رشت

 موقتس ذإ .لبمس يىبأ دبعم ةيخيرات
 لوخد لخارم لقلب ةيعانضلا رايقالا

 سائلا نكمتي ىكل دبعملا ىلا سمشلا

 لخدت نيستا نا فورحملا نم

 وعرفلا يملا اذه ىلا ةتسلا يف نيقزم
 نم نيرشعلاو يناثلا ين ةرم .ميدقلا
 سيسمر ثكلملا داليم دينع موي وهو طابش
 يناثلا موي ةيناثلا ةرملا يىفو .يناثلا

 ديع وهو .لوا نيرشت نم نيرشعلاو
 . لينلا دالب ىلع اكلم هجيوتت

 ةيفاقث ةظشنا لافتحالا اذه قفارتس
 دقت ةيكلاغا ةقراسم تاللغا ابقع ةَدْنِيِلَع
 ةماقاو رصم ىلا رفس ةقاطب اهيف زئافلل

 يدنري ناجرهم ماقيس امك . عوبسا ةدم

 ءايزالا ناوسا ةظفاحم ءانبا ةيف

 اة
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 .ٍسيراب يف ميقملا ىقارعلا نانفلا
 قارخؤم ماقا نايفناكاك شادرأ
 اديدج اضرعم ةيسنريفلا ةمضاعلا
 يف اهزجنا يتلا ةيليكشتلا هلاعال
 نييرحالا نعتسلا

 يناثلا نيبام ةرتفلل ميقا نضرسعملا
 هيف مّدقو .يراحلا ناسين نم سماخلاو
 نمو :ةنيدقلا هتاحول نيم جذاهن شادرأ

 .اذه هضرعم لبق ماقا هنا فورعملا
 يف رخاو وكسنويلا ةمظنم يف اضرعم



 ةدوع انلو . . سيرابب يكروغ ةلاص
 ,ديدخحلا ضرعملا اذه ةقحال

 قإؤألا د ةدمسلا ..فلجإ اح
 ةجزتلل قومأملا ناد:كناراذضا ةر

 ةديسلا» ةياور تردص دادغبب رشنلاو
 نم همجرتب فلوو ايئيجرفل ؛ياوالاد
 اهيف ىري امك ىهو .باهولادبع اطع
 . ةيئاور رلا اًهامعا مها نم داقنلا

 ةميدقت ُْق اريج ميهأربا اريح اوف

 ةياورلا هذه نأب يئاو رلا ل امعلا اذ
 ةديدج ةققيرط ى سأل 221110 لق

 درسلا ىدعتت ةيئاورلا ةباتكلا ف
 يعولا رايتب تفرع ىتلا يهو يديلقتلا
 رخل يعادتلا دمتعت ةقيرط يهو

 يعولا لخادتو ىضاملاو رضاخلا طبارتو
 اهضين قى رمتسن ةيرعاش عم ملحلاو

 . (ةياهنلا ىتخ ةيادبلا نم اهنجمو

 «لهرتلا» يف هيدا صاله

 ىتلا ةيلصفلا :لمركلا» ةلجم
 باتكلل ماعلا بح ةيواحسمب

 ىبناج ىف صوصنلا نم هعومجم انمضتف

 . ةصقلاو رعشلا

 ميلس ' ددعلا اذه ءارعش نسم

 ٠ كيعس ليمح : نشنفَع وبأ هيزش .تاكرن

 يريخ نسا قتلا ٠ .حارجلا

 يلع دمحي .رادنزاخ ديلو 'ننوضتم

 نمو .دمححأ دالوا دمحن . ىيفسويلا

 ديلو ..يلاسلا بيا : هيصضاضق

 يك 5 ريسقش دومح (غ .ىصالخا

 داج . تينا دومك . شيورد

 , حاجلا|
2 5 03 

 ىنيطسلفلا رعاشلل ةياور نم الوطم

 يئاوز لمع لوا وهو . شيورد دومحم

 نيطسلفب نانبل طويخ هيف جزتمت .هل
 تح . ةعبفر ةيبدا هنكمو ةداخا| ةياؤرب

 - ناكملا تاورحب نامزلا داونع

 0 يداعلا ن زحلا تايبوي» وهو لبق نم نم

 يرام دع نه يناقش اج رد
 دنت ناثأا داقنإ كروب ةيملاع ةودن

 وم و ايرق مظسم يراعلا بنوت

 بلبل قوس ر ركا ١
 نم نه

 رشلا ضرعم ارخؤم .دادغب .ةيقارعلا ةمصاعلا يف حتتفا

 رم ددعو بناجالاو نييقارعلاو برعلا نيرشانلا ن * نيب ربك الغ

644 
 أ

 ,بمكلاا 1 0

 دهبي رررسلا

 روضحي ريبكلا ف

 رشنلاو باتكلا ةعانصو عيزوتلا نوؤشب نيينعملاو ةيعماخجلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا
 عبطلاو . ١

 ةيمويلا تاؤديلل قدارس و ضرعلاو مببلل تاعاق كثراللث صضرمعملا

 هده تفاضتسا دقو .ءارقلاو باتكلا نيب روس دمو تاودنلا دقعل تصصضخ

 . يعيب رلا ن محرلا دبع .رهاطلا داوج ىلع .د : مهنم باتكلا نم اددنع قدارسلا

 ل ضرع دقو ٠ .مهربغو ٠ :قجاولادبع ناويلادبغ يدهم ىفاس . غئاصلا سوي

 فلأ ٠# ناآلعالاو عيزوتلل ةيئطولا رادلا هيلع تفرشا ىذلا قسما اذه

 ىلا قاربالا ىل 1| نيرا لع نيفرشملا رطضا ام نيوانع ةدلع اهنم تذفن ٠ ناونع

 ايئارق الابقا تدهش يتلا بتكلا نم ةيفاضا خسنب :: ضرعملا ديوزتل رشنلا رود

 ؛اريلوكلا نمر يف بحلا» ةءايدع ليام ضيخألا ؛روذحلا» ةياور امتمو اعساو

 ليلد عبط نع الضف اذه .ةيبطلا سيماوقلاو ةيملعلا بتكلا ضعبو زيكرامل
 . هيف ةضو رعملا بتكلابو ضرعملاب صاخ

 .د نم ةنوكم ضرعملا اذهب ةزئاغلا بتكلا رايتخال ءارخلا نم ةنحل تفلأت دقو
 «ليلخ نسحم .يطساولا نالس .د .حالملا ةمادق .د .مسعالا ريمالادبع
 اذه ةماقا ىلع تفرشا يتلا رادلا ماع 8 زازبلا دعس :يتارماسلا حلاص دجام

 .ضرعملا
 مقر اذهو .رئاز فلأ 4 دهش حاتتفالا موي نا ىلا ىلوالا تابئاسنلالا دب

 هتلقانت ام فرطا نمو .ةيفارغج ةعقب هيا يف ىضرعم ىا هدهشي نا نكمي ال

 .«قوستلل تابرع مهماما نوعفدي اوناك نينطاوملا نم اددع نا ةيقارعلا ةفاحصلا

 للدي ام اذهو ٠ اهلمح فك الا عيطتست ال بتكلا نم مهتايرتشم مجح نال كلذ

 عساولا يئارقلا لابقالا ىلع ٠

 داحنال ةعاجلا ةنامالا نم ةوعدب دسلا

 يب .برعلا نيخرؤملا
 .اقحال ةديدجت

 روتكدلا اهقلطا ةوعدلا هده

 ماعلا نيمالا راجنلا رداقلا دبع ىفطصم

 عورشملا اذه ! ةفاسمك هال

 تادرفم نمو .ىراضحلاو ىذاقنالا

 ناجرهم لكش ذختت ىتلا ةودنلا هذه
 ةصصتختملا ثوحتلا نم ةعومج يفاشث

 ليسلاو ةهئاشناو دسلا ةيخنرات نع

 نم هفاقو هةر .اثا ةاقنال ةليفكلا

 اذه . يف نييراسللا : 7 نيخرؤملا
 .ناجرهملا

 تناغللا ص رفد

 ةزملل ؤسكلألا ةمظنف» تكزتسللا
 نسفماخلا تناغللا .صرعم ىف كولا

 ىلا 707 نم ةرتفلل سيرابب ميقا يذلا

 دهعم عم نواعتلاب 3 سراش .راذا #1

 صرع لل نس :ىيرسغتلا ماعلا

 نم اهتردصا ىتلا ةثيدحلا لئاسولا

 ةضاخ تاحولو ويديفو: تيساك ظئارش

 .اهم نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ميلعتب
 اضيا ضرعملا اذه ىف تمظتنا

 نع ةودنلا اهنم تاودنلا نم ةعومجم

 ةفاقثلا ةمردخ 6 اهرودو ايجولونكتلا ١

 ضرعل ةحنجا نع الضف :ةيبرعلا

 مض يذلا وسكيلالا حانج اهنم بتكلا
 .ةمظنملا تارادضا نم اباتك نيعبس

 نيرجاهملا ءانبال هجوم وه ام اهنم
 تاتكلا نك رع رعت واع نرعلا

 يبرعلا 2

 ..ولخلاو ةييفطلا فل

 هم رفملا عقلا ىف

 ةدارب دمحم .د ىرغملا دقانلا

 نيرشاتلل ةيبرغملا ةكرشلا هلأ تردنغا
 ةغلو) ناوئعب اديدج ايدشن اباتك نيدحتملا

 ةضقلا ةركاذ ىف ةءارق - ملحلاو ةلوفطلا

 .صضقلا نق هن سال هيك الغ (ةيب رغملا

 . باتكلا نم ددعل ير

 تدننعا دويكيلا ناتضاضصفقلا ,١

 نيمالا دمحم ' مش جداهن ةدارب نا

 .يميحسلا راسبطادبق ..يشيلمخلا
 .مومغش ىدوليم لا .يمومغدلا دميح

 دمحم .ففازفز دمحم .يىنيدملا دمحا

 .ىروحلا سي ردا .يدارحملا

 عيب ر مم .يركش دمحم .روفزوب

 . مهاوسو

 كا هع ءالعأأ



 ارضا ابهيضام هادغب عبق
 ةليل طسو اسمش قرشيو قلأتي
 نم ديزمب يحويل ءاليل

 . ءاظعلا نم ديزمو . . عادبالا

 ةرشع نف رثكأب كيشرلا ذادنغب دوت
 ةئاسالا تناك نا.كلقم تلخ ةتتنسفأالا

 ثيح اهترطفب نفلاو عادب الا سرامت
 جاتنا وع اريبعت لس ص ) نفلا ناك

 . . ةطيسب ةيودي لامعا ابر وا يداصتقا

 ثحبي خيرأتلاو تقولا كلذ ذنم
 . .اركفو ةفاقث . .ايدأو انف هتيوه نع
 نع ثحبي خيراتلاو خيراتلا كللَذ كم
 ىذلا نطولا تناك دادغبف .هتيؤه

 ملثم ٍليكشتلا نفلا يف ةيوها دسج
 كلذ: شو: رعقلاو هيدألا ق اهدسع
 قاةيليكشلا ةكرشاف .نوسفلا نم
 اهدبع ةريسم ربع مويلا ترشا قارعلا

 ةديدخلا هتامهاسمو ىقارعلا نانفلا ءاطع

 نم لعج اريبك الوحتو اروطت ةددحتملا

 ةكرحلاب قالطنالل ازكرم دادغب

 . ملاعلا ىلا ةيليكشتلا

 كرم بكا ةوالو جوءانع اكه.نم

 خ21 تبت ورجل ةلقواتإخ



 وهو . .قارعلا 8 يفاقث يف يراضح

 يك ةيليكشتلا نوينفلل مادص ركاوف

 رك دلع أ ري دير

 ” اهقافع ًاعباتم روهمجلاو

 زمرلاو مألا قفرملا وه مادص زكرم
 قارع يف ةحئاشلا زومرلا ىلا فاضملا
 ىلا ةيراضحلا هتميقب لصي .ةبورعلا
 زكارملاو اسنرف يف (وديبموي) زكرم
 يزل سب وبهف | ماعلا ملا و

 ةيقارعلا سنس لابعالا زربل 0
 .ةحول 5٠٠ ىلا اهددع اصي ىتلاو

 ىىلا ةفاضأاالاب ةنوزخملا تاحوللا

 مسسف اهنم ىرخا ماسقأ ىلع هئاوتحا

 . ةيبدالاو ةينفلا بتكلا نم ديدعلا

 وهف زكرملا ةيانب نم يقابلا ثلثلا اما

 ةأيهس تاعاق ثاللثو كرحتملا ضرعلل

 تاعاف ىلا ةفاضا ةكرحتملا ضو رعلل

 : ايتععلاو تارضاحملا

 ةديدعلا ةماسقا ةفاكب دوما ريديو
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 الق نونفلل برع رثرا 7

 زكر ٠ . راطعلا قيل ةنانفلا ةريبكلاو
 نم وهف كلذل ءيش لك يف زيمتم مادص

 دج ىلا تقترا ىتلا ةينفلا لايعغالا
 ركذو دعاس ميمصت نم وهو لامكلا

 يراسعملا سدنهملا) ىقارع ىبسدنه

 | . (يموسرملا يماس

 فاضي اسرع نوكيل 85/4
 .ةفاقثلا ماع ١9/5 ماع سارعا ىلا

 ةفاقتلل اماع نيل ماعلا (له دودكيلو

 نفلل اذ اناجرهم نضتحت دادغب انهف

 يعل لا تاير ,!كح

 دادغبن ىنغت انهو رصنلل رخآ كانهو

 دئالق غاضت كانهو رعشلل دبرملا

 نضتحيل ءىجي 1 مادنص زكرمف ريصصتلا

 ىعربل لب بسحف يىنفلا عا ادبالا

 تاودنلا دعك قرحخا ةيفاشت 3

 ةيبدالا ىسامالا ةماقإو تارضاحملاو

 ءايحاب ةينوفمسلا قرفلا مايق كلذكو
 عادبص زكرمف يبوح توابل

 كا وا رادحلا اذه 0 ةقلعملا

 اودجيل نيئنانفلا نم بابشلا قآيو

 . بيبحلا نطولا دودح >

 نيذلا داورلا نيف مه جد يل : إلا ف

 ليج بابش هلمكيل نفلا قيرط اوأدب
 . ةروثلا

 5 عادبالاو ن فلا اوقشاع قأيو

 لب بسحف ةينف الاعا اوهدفهاستيل

 زكرملا اهحنمي ىتلا صرفلاب اوعتمتسيل
 هذهو روهمجلاو نائغلا نيب تاشاقن نم

 ىذلا لمعلا ليلدو ةطخلا نم ءزج ىه

 " .زكرملا لامعا ىلع ةفرشملا ةئيطا هترقا
 لبال هار.نم لك لهذأ مادض زكرم

 نييرئازلا ن ١م تائملاف دنع عمجس نم لك

 نفلل نيقش «”قشاعو ندانف تئاتسلار ايرع

 ا حرصلا اذه اولهذو اوشهد

 ماقي نأ ّق 9 ةراعو انف ريبكلا

 أبرح قارعلا هيف ضوخب تقو يف حتفيو
 لامجلاو نفلاو ةيرحلاو قحلا ءادععا عم

 دادغب ناحرهم دقعب زكرملا ع

 لايعا زوفو ءعلا مفلل يملاعلا

 نونفلل مادص ةزئاجب نييقارعلا نيناتفلا

 ىف ةيليكشتلا ةكرحلا هضبغ ىلع ليلذ

 .لاعلاو يبرعلا نطولا ينو قارعغلا
 9 يقارعلا نانفلا نكي ملف
 هتاحول ناوبلا لعافت نع لزعمب

 اهاياضمو هتفا مومخ نع هديب تاكرحو

 واوا ىنفلا عادب الاف . .ةرصاعملا
 ىفلا حرطلا" مححيب لازي الو ناك

 2 نع 2 تاق ناقفلا ناكل ةبضقلل

 زكرم يف انه ةحولب ضراالاو ةايحلل

 / كانه ىرخ ايو .نودفلل مادص



 ا تاغ ىلا ينرعلا بدالا ةجرت قيرط ىلع
 01 لا اا ا

 اعنرف يف برغلا اند
0 

 لا ميركت
 559 0--2-ب

 عادبالا لقن ةلاحمس كلف

 ىلا ءيدالا ناديملا 58 .يىبرعلا 7

 نم ىرخالا ماعلا تانفغل م

 .. يرعلا بيدالا لاب لغشت يتلا ل 0

 ىلع برغلا فرعتي نأ ةرورضب 3
 يتلا اهتاذ ةقيرطلاب ؛يددالا هجاتن
 برغلا جاتن ىلع .وه .ابب فرعتي

 يغف .يفسلفلاو يركفلاو .يبدالا
 ىبرعلا بتاكلا هيف فرعت يذلا تقولا

 ىلا تمجرت ةديدع ةيب رغ ةيبدا جدامن ىلع
 دارفالا قيرط نع ءاوس .ةيبرعلا ةغللا

 ةمحرت ىلا قيرطلا ناف .,تاسسؤؤملا وا
 لظ ىئرخا تافلل يبرغلا بدالا

 لامعا روهظ نم مغرلا ىلع 1
 ةيسنرفلا ةغللاب يبرعلا بدالا نم ةليلق

 قيفوت لامعا ضعبك ةيزيلكنالا وا
 بيطلاو ظوفحم بيجنو ميكحلا
 ةمث كانه نا ىلا ةراشالا عم . حلاص
 تبتك ةيبرع ةهكن تاذ ةيبدا الامعا

 ءابدا تاجاتنك :ةيبرغ تاغلب اساسا

 نوبتكي نيذلا نانبلو يبرعلا برمملا
 تدهش دقلو .ةيسنرفلا ةغللاب مهلامعا
 يف اسوملم احاتفنا ةريخالا تاودسلا

 لامعا ةدع ترهظ ثيح .قيرطلا اذه

 رايلاغ لثم ةفورعم رشن رود نع

 داؤفو يناطيغلا لامحل امهريغو سيتالو
 فسويو شيورد دومحنو يىلركتلا

 . مهريغو سيردا

 يبرعلا بدالا لقن ةلكشم نوكت دق

 ةلكشم نم اديقعت رثكا برغلا ىلا
 :الثم .ةيليكشتلا اننونفب فيرعتلا
 ال يبرغلا ييكشتلا نانفلا نأل كلذ

 ةتاحول نيفرعل ةغاقن ينوي رمألا ةيمؤلب
 يرعشلا هيعرفب بدالا نا ريغ :ةيئفلا

 نايل لبق نم ادوهج بلطتي , يرثنلاو

 ةمجرتلا ناحل مث نمو الوا رايتخالا
 لكو عيزوتلاو قيقدتلاو صحفلاو
 .ىقرخالا رشتلا تاعنت

 نم ددع ميركت ةيما تأت انه نم

 نم ةوعدب .سميراب ف برعلا ءايدالا

 مش تردص نمت .يبرعلا ملاعلا دهعم

 نمثو .ةيسنرفلا ةغللاب ةيبدا لامعا
 نم يبنرفلا ءىراقغلا مهيلع فرعت

 مه ءالؤهو هذه مهتاياور لالخ

 ليمأ .فولعم نيما .ةداحش وع

 .طيعج ماشه . سينودا : يبيبح

 رخاو 3 نيساب بتاك ٠ فق فسوي

 وه .«ةيسنرفلا ةغللاب رهظي يبرع لمع
 يلاةايرعلا غئاقولا# يموت ليما بانك
 «:لئاشتملا 5ك ص ليبعشس ءافتخا

 ىلا ةقانت لاي .راهيلاغ ر د نع الا

 (ةئيدم 0  ةفوكلا» ناونع تحت

 .(بفون نوزيم» راد هتردصا يذلا

 نم ةاقتنمو ةراتخم جدا ٠ ندا يه اه

 .ةيبنجا تاغلب رهظت يبرعلا اكيد

 ميقي ٠ ؛يراضح 0 هاجتناب ادعص

 الا تافاقث نيب نزاوتلا ادسيم

 ةجاح يبلي كادلو ثا ايكأ * . بوعشلاو

 ةراضحلا جاتنب برغلا فيرعتل ةمهم
 عادبالا نيدايم يف .ةنهارلا ةيبرعلا

 ةرورض دكؤيو .يبدالاو يركفلا
 ال يكل .رخآلا عم يفاقثلا لضاوتلا
 جاتنل طف ايققلتم ىبرعلا بيدالا لظي

 تامخرت لالخ نم نييبرغلا ءايدالا

 لظي تقو يف :ةيبرعلا ةغللا ىلا مهامعا
 يبرغلا بيدآلا ىدل الوهجم وه
 . ءاوس دح ىلع يبرغلا ءىراقلاو

 انآ ىلا ؛نرخخا لال ةدع ريشتو

 ةيرعشو ةسيقستل عيماجمو تاياور ةمث
 .اقحخال رونلا ىرتس ىرخا ةيبرغع

 ىلع موقي :ةيزيلكناو ةيسئرف تاغلب
 ال يكلو نوقرشتسمو برع اهتمجرت
 .نيتغللا نيتاه دودح دنع رمالا فقي

 لماالا ناف .|مهتيمها نم ما ىلع
 ىرخا تاغل فراشم ىلا لصيل عستي

 . امهريغو ةيئانسالاو ةيلاطي ًالاك

 هللادبعلا ىلاس
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 8 ريكا ةرشابم هديعب دن ىتح ٠ ؟ عباسلا 4

 نع ةيسن رفا ةييصاعلا هدهنشت صرعم

 يداو ب ةيينجالاو .ةيسنرفلا ةيراثآلا 7

 م عت
1 | 

0 

0 

١ 
 | : ا
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 . نوما منع تت ىلا بانكلا نم

 يلودلا باتكلا ضرعم يهتني نا ام

 نأ فورعملا نمف »" ةنعارفلا ةراضح

 مخضا مضي سي رسب ناسا رفوللا فحتم

 بيقنتلا تاثعي هيلع تع امن ةينف ةورثا

 . ةيضراتلا ةنعارفلا :تافلخ نم يمارس

 نعت تاروت يييييضيف ضر اذ ١

 نياق كزوألا

 رصم ىضامل ارصاعم,اخيرات لكشت يلا ب
 . ةميدقلا

 ينوودجلا نم ىرتا 1 يعل يه فر 1
 ا ٠ اينجل 0

 فرتخزي وهو ميدقلا 7 يول نانقفلا

 هكرت ام ةمظع ىلاو يطارقالاو ناوالا
 يووم لكب : ليلا يداو بارت شا انوفدم

 / وس 57 اة ةميق. نم ةلثملا

 «. ةدكايوتالا

 حن لاو 0 عا ني
 000 0 أرظن " سرام يزاخا- 2

 هنالو .هيلع يريهامجلا لابقالا
 : ةهودفلا ةينوعرفلا راثالل ضرعم لوا

 0 يف ماقيب عجل

 ايي احر ا هي شل" رار اذ 10 ءرف هاج 45

 ميا ب ,

 "ياوالاو لييئاوتلاو تاءاليموملاو ب ٠
 لكلا ةيرثالا ىقللاو «ثوحصلاو .

 ١ ةئاشلا ان ل لعتفم عارم
 للا لاقل نم ل سا ا

 ىعسم وه' .ةرصاعملاو ةميدقلا | غال ظ

 زكئترت ىتلا ةيساسالا ميهافملا نم قلطنب

 اهتاقاط لكب .ةينويهصلا ةكرحلا اهيلا
 تاونقلا ىلع ةرطيسلاو لغلغتلا يف

 قفو .ةدئاسلا ةيفاقثلاو ةيمالعاللا

 2 6 جماربلاو ططخلا نم ةعومجت

 هج يق 0 رع .اهتيوه

 م لك رخيستو ا .افوح روحمتت
 .يأترت ةقيرط ةيأبو . ةريخححست عصتس

 يقل د داقيعي -ا ىلا ةيرشبلا ةركاذلا قنا

 ءاملا قىدنخ ِق نايوذلاو ءاضأ هن

 نإ هلا برقا 5 .نايحالا

 املا ةرطقو اها قرع ةرذلا لصفي
 . اهتراج نع

 ىلع رصتقي ال يبويهصلا دملا
 ريغو ةلوقنملا هتايطعم ةفاكي مالعالا

 نم ليس دنع بقوتي الو .ةلوقنملا

 ا تاسسؤملاو ةيفاقثلا تاك رشلا

 هنكلو .ارشنو اعيزوتو ًاعبطو ًاجاتنا
 يفيظولا ءادالا ٍُق اغلغتي اعقل

 مسرلا يف ء.ابعاذ ةينئفلا ةرهاظلل

 لكو . عباسلا نفلاو بدالاو حرسملاو
 .هتايطعمو نفلا تاونق

 ريكا ىلع تذوحتسا يتلا مالفالا ن بت

 يعاذالا مالعالا نم نكمن زيح

 مالعالا 0 الضف ؛نويزفلتلاو

 يفيلا ناونع لمحي ديدج مليف .ءورقملا

 يسنرف جاتنا نم مليف وهو «تايلوغو
 راودا يدؤيو .يروأ راريج جرخملل

 . حانجوب ليشيم . نم لك هيف ةلوطبلا
 .ائينوكنا دراشيز .ىيلايرب دولك ناح

 . مهريغو وريل ميسكم قييم داعس

 نيب ةقالعلا ةيضق نشقاسي .جليقلا نألو

 ةايحلاب ابدعي يذلا ردقلاب هب ابعي ال هنيد
 ةينيدلا هتيوط بصعتم قاثلاو .اهعاد

 ةنهكلا ةمئاق يف مدبب يذلا وضو

 ْناف .سأرلا ةوسنلقو ةايسألا ءادرلاو

 9 يديموكلا ينس مغربو هصقلا

 ةيويندلاو ةنتونيكلا نييوقلعلاو يبعشلا

 ايليجست اليف نوكي داكي ىتح .دوهيلل

 ةقيرطبو مهتادقتعمو مهتاداع نع

 مبيع يقلتملا مهفل امرقت

 انتا: .هلكاشلا هذه ىلع مليفلا نألو

 ءارو ىعاودلاو تايسالا اقملس فرع

 .هيلقلو هجرت عفو هتخ قنينيللا ةرثك
 ةهحزفلعلا ةيعاحتملا ناوخكفو

 اهشري يتلا ةرركتملا ا ووعلاو

 هذاا يعل باص ةمكرو ..طيرشلا

 نا لب .اهتاذ ةرتفلا ف ترهظ ىرخا
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 تلغش دق ةيعوبسألااو ةيمويلا ةفاحضلا

 تاحاسم مليفلا اذه نع ابمتالاقم

 قبسا لالخو فحص ةتسف .ةديدع

 مليفلا اذه نع الوطم تقدمت .ندحلاو
 ةثاكاوا ٠ هتدهاشم ىلا سائلا تبعد يذلا

 . عباسلا ملا تابندلع ماما نابم حتف

 دحلا ىلإ ةيداع مليفلا 3 نلا..ن يس ف

 مامتهالا اذه لك هيف هيف لهأتست ال يذلا

 تاياغ بوقعي سفن يف نكلو ءرتوتملا
 نيذلا كئلوا الا اهفرعي ال .تاياغو
 ام للك عم ةينويهصلا لماعت اوربخ
 . اهتنكام هزرقت

 ود يىدوهيلا .حانجوب ل اسيل

 طب ريشلا اذه يف مدقي ٠ ىيسقوفلا ل اضاللا

 هوخأ هوعذي يذلا (دحاجلا) خالا رود

 دعب .هنايك عم حلاصتلل (نمؤملا)
 قهو هاوتس رشح ماد ايبنيي لاصفلا
 .بير نود ةينف ةقاط كلتمي لثمن
 هل حاتت ةرثف لك يف ىناوتي ال هنكلو

 هفطاعت نلعي نا دعا عم روهظلل

 ةشاسشلا ىلع عد روذ 5 ًاصتخ

 هيلا هالكسأ يذلا هرود انه ربك ل نو

 انيماح رضخألا دمحم يرئازجلا جرخملا

 يذلاو ءاةر مخالا ةروصلا: ليف 6

 ىئامنيسلا ناك ناجرهمب هيف كراش

 هيف ىدا ثيح . مرصنملا هاعلل يلودلا

 . ةيرئازج ةيرق يف يدوب ملعم رود

 يناقثلا ررحملا



 0 ا

 يرقي يللا ليام وماما

 رعؤم ةرهاقلا ِق ارخؤم دقع

 هنرود 3 ةيبرعلا ةغللا عمج

 هرضح دفو .نيسمخلاو ةثلاثلا 5

 يف نييعمجملاو نييوغللا مها نم ددع
 ءاضعا نم ددعو يبرعلا نطولاو رصم
 نيب رعتسملا نم نيلسارملا عمججملا
 مهلا اوبهو نيذلا نيفرشتسملاو

 انتغل لاح 6 ثحبلل يملعلا مهدهجو
 ءاضعالا ةملك ىقلا دقو .ةيبرعلا

 هروب حاققا يف عمجملا ف دمربعلا
 اضيا قارعلا نم هيف كراشو .قارعلا نم يراوخلا راتسلادبع دمحا روتكدلا
 ندرالا نمو . نيدلازع فسوي روتكدلا
 رز .دكسشالا يدار ضات:روشكدسلا
 عمجملا سيئرو «يندرالا يلاعلا ميلعتلا
 ةراضحلا ثوحبل ىكلملا ىملعلا
 دمح : ةيدوعسلا نمو :ةيمالسالا

 قازرلادبع : تيوكلا نمو .رساجلا
 .ىسافلا دمحم : برغملا نمو .ريصبلا
 :.بيطلا هللادبع روبكذلا نادوسلا نمو
 ءرشب لامك روتكدلا : نع الضف اذه
 . شادرمدلا مهدا ميهاربا روضصكدلا

 ناتدغ روتكدلا .راتخم دومحم روتكدلا

 - 1 < وااو #شث

 نوشتانيإ ن
 ةفيلخ مي ركلادبع روتكدلا .بيطخلا

 قلع روتكدلا .رهوج دماح روتكدلا
 .يبوطلا داشر دمحم روتكدلا .ةبهو
 روتكدلا + نيدلا فرش نيبستخ.دنخا
 يلع روتكدلا .,ةجوخلا نب بيبحلا دمحم
 . يكبلعب ريثم .يفاو ديحاولادبع

 روتكدلا :  ميهاربأ يلع نسح روتكدلا
 يقوش روتكدلا .هللادبع نيدلازع دمحا

 روتكذلا .رباص ىنتفح ميظعلادبع روتكدلا .نيمأ يقوش دمحم .فيض
 ناميلس روتكدلا . سنؤم نيسح

 . ناميلس ديعسلا دمحا روتكدلا .نيزح

 كييك روتكبلا . يشرقلا هللا دبع نسح

 مالسلا دبع نع الضفو .دمحا ليان

 روتكدلاو . عمجملا ماع نيما .نوراه
 .عمجملا سيئر بئان .مالع يدهم
 ءروكدم يموؤيب ميهاربا روتكدلاو

 عمجملا سيئر

 كاج : نيب رعتسملا نم كراش دقو
 نواك ديفيد روتكدلا .(اسئرف) كريب
 فوتابرش يروغيرغ .(ارتلكنا)
 ىسيئرلا عوضوملا ناك دقو .(ايسور)
 هرمتؤم يف ل عمجملا هحرط يذلا
 مهثوحب يف ءاضعالا هل ضرعتو يلاحلا

 ارمأقلا لوتس برع ةويرف

 ةيعمشملا
 ىوفغللا مجعمل اري وطن ةيفبد

 ةين رعلا ةيوغللا مج -اعملا فيلأت : وه

 قوكدلا ثحيب 6 اكد امندل

 لوخد ةصق) نع بيطخلا ناندع

 و .(يبرعلا ١ يف ةيناملعلا

 نع ةفيلخ ميركلادبع روتكدلا
 تحصرب «ةةيررعلا معمم ف قاوشألا)
 نع ةرابع ناك نيدلا فرش نيسح رجا

 يبرعلا يوغللا مجعملا بكوم ٍُق ةلحر
 .لينلا ؛ طيسو) ىلا ليلخلا (؛سعو نم

 ناك بيظلا هللادبع: رومكدنلا .ثنختبو
 مدقو ٠ .(رمع فرصو ذيمالتلا يبأ عم)

 فيأتلا جبل) اروصت يىكبلعب رينم

 روتكدلا لوالتو : .(رصاعملا وعلا

 يمجعملا فيلأتلا) يفاو دحاولادبع لع

 روتكدلا ضرعو (هثيدحو هميدق يبرعلا
 لجع ةرظن) يراوجلا راتسلادبع دمحا
 دمخم لءاستو : (يمجعملا فيلاعلا 1

 مكمل ن الع هئحب ْق نقفأ يفوش

 فرعو: (؟ لمكتسي ىف يرسعلا
 مجعملاب) نيدلازع فسوي روتكدلا

 قازرلادبع ثدحمنو :(هديرن يذلا

 (مجاعملا تفلت تابسا) نع عجسلا

 يروغيرغ ىسورلا برعتسملا لسراو
 مجاعملا عاونا) نع اثحب فوتابرش

 .(ةثيدحلا تادرفملاو ةيرصعلا ةينرعلا

 ضعب نيبأت عمجملا رمتؤم للخت دقو
 يلع ١ : مهو اريخا اولحر نيذلا هئاضعا
 حبس ىنسح د . نسح هيقفلا

 ميدق يعمجب ديلقت اذهو

 ماعلا اذه رعؤم ا تللخت اك

 ةغللا ُِق بيرعتلا) نع ةماه ةرضاحم

 .رشب لايك روتكدلا اهاقلا (ةفاقثلاو

 مهرمتؤم يف عمجملا ءاضعا شقانو
 ىلعو .اقيزيفلاو ةسدنطا تاحلطصم

 يفز ةراضحلا ظافلا .ةعارزلاو ءايحالا

 ملع تاحلطصمو .(حرسملا لاح

 تاحلطصمو .ةيرتلاو . سفنلا

 :«تاسولعملل ةنيتوزتكلالا ةفئاعللا
 .نوناقلاو .ةضايرلا تاحلطصقتو

 ءايميكلاو .بيلاسالاو ظافلالاو
 .ايفارغحلاو .داصتقالاو .ةلديصلاو
 ماقو .ةيمالسالا راثآلاو خيراتلاو

 سيئر بئان مالع يدهم دمحم روتكدلا
 مجعملا نم جدومن ضرعب سلجملا
 مالسلا دبع ماق ريخآلا مويلا يبو .رتبكلا
 ام ضرعب ميلا ماع نما .نوراه

 روتكدلا ماق مث .رمتؤملا لامعا نم رحنا

 عمجملا سيئر .روكدم يمويب ميهاربا
 اذهو .تايصوتلاو تارارقلا ناالاعان

 : اهصن

 يتلا ةقباسلا هتايصوت رمتؤملا دكؤي - ١
 يجماخلا ميلعتلا نوكي»نا ,ىلغ نصنت
 يف عبتملاب ةوسا ةيبرعلا ةغللاب يلاعلاو
 . ةقيقشلا ةيبرعلا نادليلا ضعب

 صرخلا ةرورضب رّمتؤملا ىصوي  ؟
 ميركلا نارقلا نم فاك ردق ميلعت ىلع
 ميلعتلا لحارم يف اريسفتو ةوالتو اظفح
 : ىساسأللا

 يف ناوسردملا مزنلي نأي يصويوب- 2

 اهداتعت ىتح داوملا فلتغ يف ةحيصفلا
 . ةئشانلا

 هب - |: الرول: جحد مط ماتخلل ا: -



 ةيانعلاب اضيا ريمتؤملا ىصوي -

 لشمتي ىكل ةصاخ ةيانعب اهتسارد
 , ةميلسلا ةيبدرعلا' ةغايضلا.ذيفالتلا

 عيمج يف ىنعي ناب رمتؤملا ىيصوي - ه
 دعاوق سيردتب ماعلا ميلعنل

 ةررقملا تاعاسلا ةدايزو ةيبرعلا ةغللا

 . ا

 مزجت لمعلا ةرورض رؤملا دكؤيب-"
 لاحتملا تانك ةباتك ةمواقم ىلع

 اع تاسسؤملاو .اهوحنو ةيراجتلا
 ةيبرعلا ريغ ةغل يأب اهعاونا فالتخا

 وا وابا“ لوزا الاخ انات - 7

 ةباتك بلح ,.ىصوي انك هسا ١

 فورحب طقف . ةيبثجا يه ىتبلا ءامسالا

 ..ءامتنالا ىلع اظافح ةيبرغ

 يلع: لمعلا ةرورض رقؤملا دكؤي دال
 نطولا .ىق ةيملعلا تاحلطصملا ديحوت

 ةيصوت ةئيه نيوكتب ىحويو .يبرعلا
 لجحست تامولعملل كرم ةرادا ىلوتت

 ةيملعلا تاحلطضلملا عيمج هيف

 . ةيساحلا هلآلا مادختسال

 هعضو اه رشنب رمتؤملا يضوي
 لاجب ىف تاحلطصن نم عمجملا

 اهديحوت فدبم ةينورتكلالا تابساحلا

 .يبرعلا نطولا دادتما ىلع

 ةغللا نوكت ناب رمتؤملا يصوي 9
 العالا لئاسو ةغل ةميلسلا ةيبرعلا

 . ةلودلا

 نيلوؤسملاو ةداقلا رمتؤملا وعدي د٠

 ةيمسرلا مهبطخ نوكت نا ىلع 0
 ةغللاب يالا ىلا ةنهجوملا مع

 . ميلسلا وللا هيجوتلا يف

 يمويب ميهاربأ روتكدلا عم ءاقل يبو
 ٠ لاق عمجملا 097 .روكدم

 ةميدق ةيملعلاو ةيندالا عماجملا

 يف تف تفرغ .ةفاقثلاو ةراضخلا مدق

 اومن تمئنو , طسوتملاو مي ددقلا خيراتلا

 يف .ثيدحلا ميرا ف اظوحلم

 ىلا ريسشن نا نكمي ميدقلا خيراتلا

 ةدميداكا) ؛(نسلوسويليف :ةسرتام)
 .(ةيردنكسالا ةسردم) .(نوطالفا

 تانيه"“ترهظ طسوتملا خيراتلا و
 نماركذت ءايرغو اقرش ةددعتم ةيهلع
 ءاهرلا : سرادم قرشلا فابيب

 .ةرّصبلا :.بةتيدملا .:ةكف .نارنخ
 .ةرهاقلا .قشمد .دادغبو .ةفوكلاو

 :نساف .ناوريقلا : بنارسغملا يفو

 : تايعماجو. :ةيليشا .ةبظ , ٍِض

 فو . جدربسمك .دروفسكاو . سي راب

 ايلاطيا ندم :تسفائت رشع ثلاثلا نرقلا
 دهاعملاو تايميداكالا ةماقا ىف ىركلا

 عفدف ةضبغلا رصع ءاج مث .ةيملعلا
 درطاو .ةيوق ةعفد ةيركفلا تاكرحلا

 :٠ تعوندو تاعماخجلاو تايميداكالا

 اهنيب ددرتو .اهتافلؤمو اهثوحب تلدوبتو
 . ءايلعلا رات

 اهانعمن ةيوغللا عماجملا نكلو

 ترهظف .:اسنرف 8 ةرم لو تفرع

 ثيلكلا لئاوا َّق ةيسنرفلا ةيميداقكالا

 7 .رشع عتاسلا ترقلا نم يناثلا
 ةيوغللا عماجملا مدقا عازن نود
 اقهرازغ لع تعشتاو .ةرضافملا
 . ةفلتخم ةيمهلع تايعمحو تايميداكا

 (ةيكلملا ةيملعلا ةيعمجلا) اهصخاو
 عبر وحنب اهدعب ترهظ يتلا .ارتلكناب
 .ةيناملالا : ناتيميداكالا اهتلتو .نرق

 عباطلا اهيلع بلغ ناو .ةيسورلاو
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 نطولا اهب رثأت نيرشعلا نرقلا ي فو
 ىلغ هيف ترهظف ٠ احضاو اريثأت ىبرعلا

 عمجم ىه ةعب را ةيوغل عم ءماخ يل اوتلا

 ةرهاقلا عمجبم مق 14 قشمد

 ؟(5290١1 0 عمجي 7

 ٍيندرالا ىحلملا عمجملا اريخاو

 "ا رعت

 :قيفدو قابل يعمجملا لمعلاو

 ليلق ريغ اطسق بلطتيو سفنلا ليوط

 .دويعمحملاو .دلخجلاو هصلا نم

 نيرايت ناب لوشيعي فون

 .ددحم رخاو ٠ ظفاح رايت : نيلباقتم

 لوح رودي مهشاقنو مهراوح داكيو
 ام لباقتلا اذه يفو , نيهاجنالا نيذه

 . مكحم ريسل يرورضلا نازتالا نمضي

 نكلو .ميدقلا راضنال ةبلغلا نناقت دقو

 دشأ ىلع هناطلس ضرفي هريس يف نمزلا
 عماجملا ةركف لعلو هظفاحم سانلا

 رضاخلاب اهته ىشالاب قضلا ةيوقللا
 اهب نوزتعيو مهتغلب نونئمؤي اموق نكلو
 .دوكرلاو دومحلا اف نوضري ال

 اهدجي ةداعتسا ىلع [فاد لوصرحيو

 ةيوغللا عماجملا خيرات فو .اهراهدزاو
 ىلع نهربيو ءاهروطت تبثي ام ةرصاعملا

 ىلع ابلاغ نيددحملاو نيظفاحملا ىقالت

 ..ءاؤس ملك

 رثاتست عماجملا نا نظي نا أطخلا نمو
 لكل نال كلذ .ةغللا ةمدخب اهدحو

 طشناو ىوقاو ضرعاو لوطا ةايح ةغل

 .:4 »2, ددعفلا  ةيبرعلا ةعبلطلا

 وا يملع عمجم قاطن يف يرجي امع
 ؛ ةسردملاو تيبلا يف اهتايح اه . يوغل

 قوسلا 0 عنصملاو لقا لَو

 1 ١ ناويدلاو تتكملا قف ؛ سسكفملاو

 حرسملا يف كَ مهيأ تتكسشلا

 قلم «روطتوب ايت انهوب ءايحتوملاو
 دببف ديبتا نا لواعو نمزلا عم سنا (ركتبتو

 .ةراضحلا تايلطتمو م تاحاجح

 اذه عباتت نا ةيوغللا عماجملا ىلعو
 لحستو ظحالتف .هاطخ بفرتو ريسلا

 بيكا رتلاو ظافلالا نم اتا دم يكو

 .رمأت الو يحوت .جوعا ام ضفرتو
 .هرثااهيحولو .مزلت الو ىصوت
 ضعب در ميرو .هلعف اههيجوتلو

 نا مهقح نم نوكي نا نييعمجملا
 نا .اوهنيو اورماي نا .اوللجيو اومرحبي
 ناو .ةلاعف ةطلس راضتخا َّق اوحنمي

 هذه نا الا .ةمزلم مهتارارق نوكت
 مايق لنم ةثوقحمم ثناك ةيوغللا ةياضولا
 عباسلا نرقلا يف ىسئرفلا عمجلملا
 الف سمالاب اهب ذخؤي ل ناك اذإو. .رشع

 . مويلا اهيف ريكفتلل لاحم

 ةيوقللا مماجلا ةمهم
 يمويب ميهاربا روتكدلا ىريو

 داكت ةيوغللا عماجملا ةمهم نأ روكذم

 دعاوقو انتم ةغللا ريسيت : لوح رودت
 اضيأ رودت امك .فورح مسرو ةباتكو
 هتغايصو يوغللا مجعملا بيدبت لوح

 يملعلا جيبملا ءوض يف ةديدج ةغايص
 رودتو يبضيمملا تقيلاعلا ثيدحلا

 ةراضحلاو ا ةغل دادما لوح اضيا

 ظافلاو تاحلطصم نسم هيلا جاتحن 5

 . نونفلاو مولعلا
 عيججشتب موقت ًاضيا عماجملا نا اك

 يوغللا ثارتلا ءايحاو يبدالا جاتنالا

 ىلع هتغل مدخي نا لكلو . ىدالاو

 اهثارت ىبحيف .هل ىءارتي يذلا وحلا

 ءاهرضاحب ىنعي وا .اهداحمأب دنشيو

 ىهل ادقا يبدا جاتنا نيم هيف ام عسبتتيو

 اهنتم وحن هحتي دقو .هيلع ازفاحو
 . ةميدقلا اهمحاعم نع بقنيف اهتادرفمو

 رصعلا ةغلد ةديدج مجاعم ء ىشني وا

 .فرصلاو وحنلاب لغشي دقو اهحورو
 ءاهرما رسفي .ةغالبلاو نايلاب وا
 نيبو اهنيب مئاليو ءاهدعاوق بذبو
 هتوفعت الو .ءاقترالاو ءوسشتلا نكس

 نا لواحيف .ءالمالاو ةناتكلا ٍةلكشم
 اليس ابن كلسي» فاو .ءايعاعبص نم لقي

 . لايعتسالا يف رسيأو . مهفلا ىلا برقا
 البس علطتسي ام ةيوقللا عماجملا نمو

 حتفيف .رخا وا وحن ىلع هحلاعيو هعيمج
 0 .ثحبلا يف اباوبا سانلا ىلع
 . ةساربلللا ا ىرهأ

 6027 هه مث ف



 نرقلا تانيعبس يف قارغلا اهنم يناعي | اهلكاشمب ناريا لاغشنا ىدا
 ميرك ناريا مكاح عجشت .رشع نماثلا عرصم رثا ىلع : ةيلخادلا

 (4) ةيئادعلا تايلمعلا ءدب ىلع .ناخ 17ه ةنيم ىف فانك رداتد

 نم ةرصبلا تبيضن ناكو .قارعلا دض راهشتئاب اناذيا ناك يذلا م ١17

 . ديدش دج تابلمعلا هذه نا كلا :ةالايلا ءاجرا عيمج يف ىضوفلا

 مي رك تعئفد يتلا تايسالا ةفرعملو ورغلا ف نمام ىف قارعلا نا ويسلم

 ىلع هموجه نش يف ريكفتلا ىلا ناخ 9 تاوتسا سمعت نا ربألا

 : ضالطلا هام غ1 ده ١11 /م ١الهال ةنس يف ادغ

 :١ 00 00 ةسانسن سواق داللد قا جواك 3 [ ساو | اح سسمللل» 1
 شا اولظ حقا علا ناك م” سر ! ا

 وق وبقت ةينا تاوتخ م يقارصلا ا اياده لسري ناكو .قارعلا هاجت ةيدو يثارماسلا دومحم رابخا دبع
 اصح اتقبس نيتللا نيتتسلا نم ابيرقت ' ديو :

 ب ىقفت ةيحبض :ةرصبلل .ئييتارتالا ءربجاو نيج نييتداننجب ل كيلاج الو ” ' ٍ :
 ءابرلا اذه فصر دقو ..نوعاطلا | عم برح ين كابتشالا يف ركفي لو | رشن ددعلا اذه نم ارابتعا «ةيبرعلا ةعيلطلا» يف ثارتلا ةحفص أدبت

 يف دالبلا خيرات يف نيعاوطلا عظفا) هنأ وم ةريخالا تاونسلا ىتح قارعلا رابحلادبع مدقملا : 9 يفارعلا ثحابلاو جيؤملا اهدعا تاسارد كلين

 مل كلذلو .(م ١ا/لالو - ١ا/ها/ل) هدهع و
 ادنخدقو 209 (ةسكدلا روصعلا ع 3 2 انيمثت (5 لا خيرات نم تاحفص)» ناونع تحن . ىثارماسلا دومخحت

 ١ اا ناسسب ف دادغبب نوعاطلا 4 ا 9 . اهب اع 5 اغلا الا | 4 0000 : 3 0 5 *
 لوط ىلبعو عئةزييضبلا ىلا هع رسس لقتناو .(7) دارياو قارعلا 2 ا 1 0 . 1 ص يللا .ندملا هني لم . ةفهاسلا ةنيدخل هدم
 ليقف يبرعلا جيلخلل ىلامشلا لحاسلا | .هذه ناخ ميرك ةسايس نا ودبيو وه اهو .ميظعلا اهخيرات ةءارق ةداعا بجوتست .نيتريبك ةلاسبو ةوقب
 فيص ىف ةأحف ءابولا اذه فقوتي نا | ديطوتل ةصاخلا هفورظ اهثعاوب تناك اذه مدقي اضيا يركسع وه يذلا .يئارماسلا رابخلادبع ثحابلا
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 تائثم حاورا دصح دق ناك ى1الام .ةيسرافلا دالبلا ىلع هترطيسو هذوفن ةلحرملا هذه يف اضيا ةملكلا رود تبثي يكل تاقلح ةدع ىلع ثحبلا

 دادغب َّق انا ةيناطيربلا ردابضملا . يبرعلا جيلخلا 01 ؟ اههجاوي ْق دوك نع ترفق . . .تاكسلا ني هقولالا | ناك يلا لكاشلل مقبلا ىلا بتاديقي نيخرؤملا داحتا وضع هنا ىلا افاضم .طابضلا دحا هن تكاضف
 ٠ اميف .ةمسن نويلم عبرب اهدحو | ةيبرعلا لئابقلا ةوق دايدزا اهثعبم ىتلاو . برعل

 .- مبان 1 سس | نيوز ذولل عاما اينو عيل يف ب ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تاحفص ءانغا يف يدج ماهسال ةيانم اهنا
 يف نينويلملا يلاوحو هوست (فلأ ا ردان) ل اتقم باقعا 1 ا .نآلا رثؤملاو لعافلا اهرود ال نوكي يكل 1 . هيلا يه ومس

 ماقرالا هذه نا .ةرواجملا قطانملا | .(م0) ناخ ميرك قلقي ناك يذلا رمالا ' .لبقتسملا ىفو
 ىذلا لوملا ةجرد سكعت .ةلهذملا ناك .ةيسايسو ةيعيبط :بابسالو -ررحملا - 5 ١
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 ةئالث دصح هنا ىلع قفتتو 0 هيدعنن

 اررص هءارو فلخو .ناكسلا عا

 ةيرادالاو ةيشسايبسلا ةايحلا ّق 0

 ةقفاعغشضا بناخ ىلا" قَيداصضصتقالاو
 ماما ايركسفو ايون دالبلا ةمواقفم

 .(5) يناريالا رطخلا
 ىلاش ىلع ةلمحلا  ؟

 : قارعلا

 قارعلا داك امو

 هدودح تصرعت ىتح .نوعاطلا ةنراك

 يف (روزرهش) دنع ةيقرشلا ةيلامشلا
 يناثلا نيرشت نم لوالا عوبسالا
 نم فلؤم يناريا موجه ىلا م 5
 لع ةدايقب لجر فلأ رشع يا يلاوح

 هرف) دن سلام .ناخ دارم

 ةيفارع ةوف نيدتعملل تدصت .(نالوج

 اهدوقي .لجر فالا ةثالث نم ةفلؤم

 ديدش لاتق دعبو .ناباب اشاب دما

 سرفلا رجلا تاغاس غر ا رمتسا

 . ليتق يفلأ اورسخ نا دعب .نومحاهملا
 رابك نم رشع انثاو مهدئاق عقوو
 لواح .كلذ عمو (/) ىرسا مهطابض

 - )١1751 (انشان رسع) داذسغب ىلاو

 ىلا هيعبم قو يبرخلا بتي عل 1/5
 قرسشاالا حارش قلطا .مالسلا

 عم نانخ ميرك ىلا مهلسراو .نييناريالا
 هم ايوا ريغالا ىدباو ٠ ةلماجم ةلاسر

 لامر هل لسرأف .دادغب ىلاو 2
 اهعمو .راوحلا نسحب ةفازشلا نك

 .(3)! (ليف) اهنيب نم 1

 ىلع ةساريالا :تاوابغلا دب 0“

 ' دودحلا|

 هذه نم دخحاو رهش دعنؤو

 ةيناريالا ةحصاعلا نم كرحت .ثادحالا
 هفدنه ريك شيخ (زارتسش) كاذب

 تاءارجا تناك انيب .ةرصبلا لالتخا
 قارعلا ىلاش ةمحاهمل رخا شيج دادعا

 . (هاشنمرك) يف قاسو مدق ىلع ريست
 ةرصبلا هيف تناك ىذلا تقولا ىفو

 سرفلا ةازغلا راسضح مواسقت ءامشلا
 يناثلا ىسرافلا شيخلا قرتخا .ةلاسبب

 نم قارعلا دودح ناخ ىلع رازن ةدايقب

 تراد نيقناخ نم برقلابو .طسولا
 باحسناب تهتنا .نيفرطلا نيب ةكرعم
 تلصاوتو .هاشنمرك ىلا سرفلا

 .دودحلا قطانم ىلع ةيناريالا تاراغلا

 عاطتقاو (باهز) لالتحا نع ترفغساف

 ىلا امهمضو (نيفلك) و (ناليك) ىتيحان
- (9). 

 : نامع ةهجاوم نع زجعلا
 ىلع ةرتبكلا ةلمخ ا ءارو 0

 ةداغتسا ىلا ناخ ميرك يعس .ةرصبلا

 قلاش ىف لوألا دعلجم راخدتا دعب هتيي

 ةهجاوم ف حضاولا هزحسو .قارعلا

 ةمدصض نم قيعي

 - )١1749 ديعس نب دمحا نامغ ماما
 ماع هاعسم ةبيخ لب ١( )٠١( مما

 ميرك نا فيرطلا نمو 4 )١١(
 0 ةموكح ىليا ايلط مدق ماخ

 - نامع ىلع ةعمزملا ةلمحلا لق هتدعاسم

 نا امك . ضفرلاب هيوج هبلط نكلو

 ميدقتب نييرصبلا مهت ا ناخ ميرك

 طاشتلا ف وهئاكرشل ةيرجسبلا ةداعاسملا

 دعي ناك يذلا (نييناعلا) يراجتلا

 !)١7(. نيدرمتم  هرنيعت دح ىلع

 ىف ىلاولا ناف .هلك اذه نم رثكاو
 يناريالا شيجلل حامسلا ضفر دادغب
 ىلع فحزلل ةيقارعلا ىيضارالا روبعب
 يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا لوط
 ةيسرافلا ةيردحعلا ةوقلا ةةناجلا
 نامغ وزغل (نوكنك) ءانيم ىف ةدشتحملا
 كلت لثم نا ولو .(ناخ ىكز) ةدايقب

 لل مح 1 موف
 : ةيداصتقالا تارامعالا_
 جيلخلا يف مكحنملا ةرصبلا عن ا

 نييوفصلا عمم هتنزاوم تمت يبر علا

 اسيئر ءانيم (سابع ردنب) مهريوطتب
 اهيلع رطيست يتلا قطانملا ةمدخل
 ىذلا بارطضألا نكلو .ناهفصا
 ١1٠/41 ماع يف هاش ردان لايتغا بقعا

 ةيراحتلا ةكرحلل ةلتاق ةبرض هجو

 جيلخلا نم يفقرشلا لحاسلا ءيناومل

 . ىبرعلا

 كاوا 0 ع 0 كنس نإ

 ” يعل 30 نب ا ا .

 لا ان ا ما

 نييدتزلاو راجاقلا عارض ةحيتن

 ىلع ىضق .ناففالاو نييرايتخبلاو
 تففحز ىلا ىدا دققف .ىئراحتلا طاشتنلا

 اع يبرعلا جيلخلا يف ةراجتلا زكرم
 زكارم نع اديعب .ابرغ درطم وحن
 ةرصبلا ىف نمالا ثيح ىلا بارطضالا

 كاي ءايرثاا تبطقتسا ىتلا

 مهض اننل ةدعاف اهوذخم أف .تاييولا

 )١4(. ةيراحتلا مشامعاو
 دنهلا ةكرش تيحستنا لآ نانكو

 ماع قى ناهمصا نم ةيزيلحنالا ةيقرشلا

 ردنب يف اهزكرس تكرت مث 7

 دوجو ىلع ةيقبم ١٠7 ماع يف سابع

 نا ثيلت مل اهنكلو (رهشوب) يف طيسب
 تعطقناو . 17594 طاش 8 هترحش

 ينم ةبراحتلا ابتالص ..نمزلا نم ةدف

 دقو يبرعلا جب حيلخلل يفقرشلا ل احاسلا

 هتضراعم دنزلا ناخ مي رك قدما

 تمدقا ىتلا ة ةوطخلا فللتلا ةدنيدستلا

 ىلا ةجيتنلاب يدؤت اهنال .ةكرشلا اهيلع
 اهيلع درلاب ددهف .هدالب ةراجت رايبغا
 ق ىدق) ناك يذلا ةرصبلا ءانيم ريمدتب

 . (راَوغ نينيعلا يف) و )١18( (هينيع
 ناخ مي رك دافتعا ىلا ريشي ام كانهو

 هعسوب ل وكيس ةرصبلا كلتما ام اذإ هنأب

 بلغا تناك يتلا (نايعغ) عاضخا

 انظيأ :هلهاسو هفعبملا اذه عم ايعراجتن

 ليكولا اهعبتا يتلا ةسايسلا طايحا ىلع

 ىلا فديت ٍيلاو ٠ .ةرصبلا يف يزيلجتالا

 بلا و نم اي كيلا :

 يح 08 بمشي د

 : قي تكا دعو

 ,برغ ىلا قرش ليثم متشأو انرصن
 برشلاو لكالا نم, قارسالا عمت 7 ٠

 اعيمج ةراححتلل ايسيئر ازكرم ةرصبلا
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 : ةيلضادلا تاوانشعالا ب

 اهرود ةيعسوتلا تارابتعالل نا امك
 لالتحا هاجختاب سرفلا كيرخحت يف مهملا
 ميرك ةيتسقن ِق تلضات دقف , ةرصبلا

 2 . (ةرصبلا ةدقع) هاش روان ن ١٠م ناخ

 دطتسي هنآب رهظي نا لوالا لواح
 نيح يناثلا هيف لشف ام زاجنا يب حاجنلا
 1 ماع ةرضبلا رسهفب نا دارا

 .اهرهقي نا لبق هترهق اهنكل )١1(.

 !لقالا ىلع هسأر . .اظهاب نمثلا عفدو
 ناريا مكاح ةجاح نع كبيهأت

 ىف فلؤملا ريبكلا هشيج لاغشال ةحلملا

 سارملا ةيعص لئابقلا ءانبا نم هتيبلاغ
 لالخ نم الا مهؤالو ققحتي ال نيذلا

 ببغلاب م حاسسلاو .مهبتاور عفد

 برح قيرط نع مئانغلاو بلسلاو
 ةيغب )١18( دودحلا ريع نشت ةيعسوت

 ادعي ةيسرافلا ةحلبملاتاوقلالاقنشا
 ةنجوب:ناخلا رعش نأ دعت لغنادلا نع

 هاجتاب لملمتو )١9( اهفوفص نيب رمذت
 هيلع ةروثلا

 د

 ثماوُشاور ,داضملا

 ” حا( يعراصلا نقارعلا'عارصلا) باتا (8]
 2ص ب 2

 ١ ةراال 7 دا تعءل
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 | 3 1 | 1 1 .٠
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 . 7 كلا 1
 / دانلعب 2 (دووماو هروح 9397 اص دئحملا

 , ١ ةرذمد

 يف ةيرحبلا ىوهملا : ىيما رمالا دبع ..د (8) ك1 حم .لإ 2-0
 5 َ ف
 ١ يع يس 0 ارم ْت نار -ِ د 0 3 ابيجعلا تدل ع الا

 7-1955 دادغن

 ا ص رداصملا سن ©“ لئافلا ..ق 50

 ردصملا سعت (/)
 ردصلا سفن (8)

 .ردصملا سفن (9)

 يف مسارقلا رود) .باتك يف ليصاعتلا عازر )٠١(
 52 حاضت ارم » نوبل جيلخلا
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 انراد عم اهتباكح يتدح يل تور .يل وح ام يعا تادم ذيع .

 دعب تارملا فالآ اهنم اهتعمسو  ةيكرتلاب رجحلا - ,شاضلا»
 .رخآلا تاياكحلا لك نود ءيبعو ىف تبثت تداك ئتج :كاذ

 .ايكرت ىلا اهلك انتلئاع ىفن اشان لامج نا : ةياكحلا ةصالخ

 عمشلاب :شاضلا٠ انراد باب متخو .يدجو يبأ مدعب.نا لدب
 .ةعدرا قياوط نم .ببشخلا نم اثيب ةلئاعلا تدطعأو .رمحالا

 هئاردج ىلع بنعلاو درولا شرعيو .ءانغ ةقيدح هب طيحت
 :ءاكبلاو نزحلا ةمئاد يتدح تناكو..حطسلا ىتح ةيبشخلا

 مفعم ميلك كوواوتنزحلا ل تايكرتلا اهتارئاز اهل تناق اذاف
 ! شاض انراد : تددر : ةنح كتدبو

 ررتكتملا يبأ بايغ ناك نيح ةياكحلا ىلع حلت تناكو
 نا ىلع ناكو .رفاسم هنأ ىل لبق .هنع تلآس اذاف .ينقرؤي

 .راهنلاو ليللا فوبض لبقتسآ .فيضملا يف هناكم سلجا

 ناكو .مهتديمو مهماعطإ ىلع فرشا وأ .ةرملا ةوهقلا مهل بصأو
 يوزن نيح .فرعأ تنكو .يمامآ يبا ركذ ىشادتب عيمجلا

 ريغ .يبأ لوح رودب ام اثيدح نآ .ةرواجملا ةفرغلا يف مهضعب
 نم دبعآ هنآو ادفنم ناك هنأ .ةسردملا يف موب تاذ تعمس ينآ

 ! نحبسلا ىلا نكلو هافهم

 نع يمام) نوثدحتي :يدلاو قافر راص .نيحلا كلذ ذنم
 وأ .هبيفقن وأ .هلاقتعا وأ .ةيسنرفلا تاطلسلا نم هييره

 لمعلا ططخ يف نورواشتي اوتام لب .اينطو ارمتؤم هروضح
 رادلا كلت يف .نذإ .تارهاظتلل دادعالاو .ةيسايسلا فقاوملاو
 انموي اوقرتحم نآ مهيلع بتك نونظاوم اننا تملعت : شاضلا

 :يتدج ةياكح ىنعم تكردأو .مهتمأ ليبس يف
 سكذوترالا مورلا ةيلك يف .ةساردلل صمح ىلا تلقتنا

 +١97 ةدهاعم طاقسا ةلحرم تناكو .ةيناثلا ,شساضلا رادلا»
 ىدحا .يسنرفلا رامعتسالا دض ريرملا حافكلاو .اهعنص نمو

 موي لك يف .اموي رشع ةينامث الا سوردلا رضحن مل تاونسلا
 .- ريجتارتا نوبحبل-_ءايرغلا ءاولد دوئح عم هادضو ةرهاظت

 يف ردنبهشلا نمحرلادبع عم يموقلا لمعلا ةبصع بزح زرب
 يتلا ةينطولا ةلتكلا يف اهلما باخ ىتلا ريهامجلا ةدابق

 ردتدهشلا نكلو .بعشلا بزحو ينطولا بزحلا ىلا ترطشنا
 .ةنقيقحل ] تايسالا تفرع املقو :ةمساحلا ةظحللا ٍِق عجارت

 '  قئاقحلا ءافخا ىف مهسسا هلابتغا لعلو

 وا تاكرح ءاشنا ىف ريكفتلا آادبو .ديقا ةقنلا تناك

 .ةديدج بازخا

 اعد دقف :ةريدك ةمدصب نودع ودشلا بيصا ةرثفلا كلت يف

 نواعتلاو :لالقتسالا لحا نم لاضنلا فقو ىلا شادكب دلاخ

 نؤاعتلا ىلا اعد ناك نا دعب .ةيزانلا دض اهبرح يف اسنرف عم
 .تايقوسلا عم ةفلاحتم تناك نيح ةيزانلا عم

 بالط ةنجل يف مهنع ابودنم يئالمز ينراتخا ةرتفلا كلت فو
 ىفو .امهمظنتو رهاظتلاو بارضضالا ررقت تناك ىتلا سرادملا
 ىلا وعدت .ءالمزلا ضغب عم ةيرس ةيعمج تاشنا هتاذ تقولا
 عيمج ماما ضرفلا ةحاتاو ةلادعلاو لالقتسالاو ةدحولا

 .نينظاوملا

 دعن انررق ثمل ةكرخ ىلا انقرعت يبه ةهردإ ضعت مو

 .يعويش هنا انل فشك ادحاو الإ .اهدلا دضنن د نا ليوط شاقن

 فيك ىسنا نلو .هبزحل انبسك يف ًاعمط انعم لمعي ناك هنأو
 .انئامسابو .ةقباسلا انتيعمج مساب ةيسنرفلا تاطلسلل حاب
 ةبآ ىلع عقت مل ذإ :ءءيش تابثا عطتست ملو ءانعم تققحف

 .دعب انايتف انك ذإ .سوه درجم رمالا تريتعاو :قئاتو
 مرحا تدكو ,صمح نم نيترم ةيسنرفلا تاطلسلا ينتفن

 رطضتف .بالطلا برضيف ارس دوعا تنك ينأ الول .ةساردلا
 .ىفتلا رارق ءاقلا ىلا تاطلسلا

 2 .. 2 1 ا ةعشاطلا

 نينمإلملا اهئاقدصا وةلحملا

 يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةادحلا ىتاوح فلتخم

 سكعن نا ةرورضلاب سيلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 رمغلا ةلهر
 ناسف ١ عم

 ضعب يناعبدف .قشمد ىف تنك .ناربزخ .145475 ماغ
 ىلا ةوعدلا دب ناكو .يزوسرالا يكز ةرابز ىلا ءاقدضالا

 دض هنا تتيبنف .زاوج ايننن ئرح .:يبرتعلا ةيرجا
 ثعبلا ةكرح نع هتثدح نيحو .ةيشافلا ىلا برقأو .ةيكارتشالا
 هنا ينراثآ امو .اهتداقب امهقصلا الإ ةميتش وا ةبسم عدب مل
 : نيقابلل لاق :ةجاحل نيبرقملا هتاوعآ دحآأ جرخ اذإ ناك
 ىلع انقرتفا اذكهو ...لهاجتا ينكلو سوساح هنا فرعا:

 .ةرمع رخآ ىتح ةيئط انتقالع تلظ نإو .فالخ

 بابسال ىتسارد لامكا عطتسأ مل ذإ :ةايحلا ىلا تجرخ
 .ءاقدصا تاقلح تاشناف .روص ىف تسّرد ١94 ماع .ةصاخ

 ايروس ىلا ماعلا ةياهن يف تدغ املو .نانبل يف ىلوالا تناك
 ناكف .هيلإ تيستنا 190 ماعو . ثعبلا عم يطاشن تفناآتسا
 .لاز امو .ةيحرلا ,سشاضلا يراد»

 ام لؤأ تلضتا 1151١ ماع لئثاوا توريب ىلا تدع نيح

 ةمهنيبو: يندم لئاسرلا عطقمت ملو نوصق ييذمالتع :تلصتا
 فو :.ءاقدصالا تاقلخ ىلع هرشابم تفرشاو .- يبابغ هن هدم

 ندعماجلاو بالطلا نيب اعشساو ايبحرت ينوع د تدقل توريد

 ادبص ىلا طاشنلا دتماو .نيفقتملا ضعبو :نيفظوملاو لامعلاو

 .راكعو سلبارطو .لمرهلاو كبلعب ىلاو .بونجلا ىربقو
 .هلحابسو نانبل ليج قطانم ضعبو :فوشلاو

 :يدامح نودعس روتكدلا امه قاقرلا نم نينثأ ركذا

 تلفغا اذا قافرلا يقاب نم ةرذعمو رباح يلع روتكدلاو
 نم عبابسلا عم ةلد وطلا ةلحرلا ةيادب يقدفر اًناَك دقف .مهركذ

 .- ناسين
 .عئاقو ثالث دنع اليلق فقوتآ ينكلو .ليوط ةلحرلا ثيدح
 اهركذأ الا ىلع بعص

 ماظن اوسال دّهمي ديدح حالص نا ًامئاد لوقا تنك ١
 تناكو . ذيفنتلا ةيادب الإ طايش 77” امو .ةيروس هتفرع
 ديادج سسؤم نيصتنت بزرحلا ةركاذ ءاغلإ ةيناثلا ةوطخلا
 .بزحلا ءادعا ذلأ ناك يذلا يزوسرالا يكز وه ,ثعبلا بزحل
 يبييسأتلا ةرمتؤم رضح له برخلا حيرات فرعي نم لك اولبس)
 نسل نرحب العم نحس 1520-9 ماج ناسك نم عداسلا و
 اومهسا نمم هريغ .ةرماؤملا رصانع نبب عارصل ةجبتن نم رثكا

 اوليتغا وا .تاطلبلاب اوعطق وا :ةبابدلاب اوشهد .طاشش 78 يف

 71١ ىركذ موي ةيادبو .ةدحولا ىركذ موي ةياهن نيبام- ؟
 ةيناثلاو .فصنلاو ةرشع ةيداحلا نيب يآ - يقشلا طابش
 ةعامج ىتيد محتقا ١987 ماع البل فصنلاو ةرشع
 ١ . حالسلا ةوقب ,ةقعاصلا»

 ق «سمشستا١ تنك . ١5/5 .هاع .ناسنن نم عياتسلا موب

 اهيسحا ةصاصر اذاف .ةدالولا ددحت ةداعس ينرمغت .ةقيدحلا
 : . يسار دلح تحت رقتست .ةشئاط

 حابص يف ئوفص ركعي الا لماو ,ىسفن ىف زحب دحاو رمأ

 ناسف نم عباسلا ف :ثعبلا بزح -ىسابفلا انراد ديغ يدق

 .يفسا اولهاجت نانبل يف بزحلا خيرات نيودت اوفلك نم نا .
 ماعنا نيديزحلا نيب نم ناكو : اوركذ .مهوهبن قافر نم ًءايحو
 .يدنحلا

 ينيسؤي امنإو .يركذ ينينذعي الو .ارود .ام اموي بلطا مل
 ينرماخب . ٍفرحلا ةركاذو ياركذ ءاغلإ يف يبولهاجت نم ةبغر
 ديق ىلع تمد ام .هتدّمع اذإ الا لمتكس ال ديعلا نا ساسحا
 .ةايحلا

 موب :شاضلا كراد ف تدلو ينا فرعا .ئهبلا ليقتسملا قيرط

 ١5141 ناسين نم عماسلا



 عاني أ اهيسلن |اهياس
 دملر هلر هذل ةر ةلبه د امس ب اه « مور .

 ةشير هعنل االمهعغللت ملا لو «ااشهم ءااسنهات .

 «يْن ةلوللغ حاد جر ستيقفمل هلر هنهيت ااقلعو هين اان.
 هللا ااهنهات اال ور عم ء_ (١ يلد ةتمم هعع ااه هةر اال عتيلال تاء

 ة<ل ااعلقسر ة*هان انل !6 دن.
 ىادلهل تيعسر ههيلاءال عاهلانل ء نيعتل انام . ٠

 ءهلر ١ةم هين ايسلاب >فقمل انل هيه غر اةسعل ال عا عسل ل .
 هيب عادشت ةعبق الستقبلر ااعب بر هكسعمزق لفقر اع سلا

 غر ايسلاز !ةمرد اطلم , ةتهعمعش ةر اذا“ ةيم ااتل خي ااعيجي
 «لاممر ااغهسر بةيق ااغلم ر نادل هنأ القلعه هبنياولو ااعينت .

 ةلاسعتش مر ااعلن ثععيق ااعب د ءسللع ااعتلب هلي. ءاانخلار عقيقق .

 يي 3 !امسلان اعبر لم كلو ااتغيم اانيسلا ير همر ةببب لابشم هر.
 اسمو اانمعمو ةر هلبا لقبل ر امن دنا هه يق اثءل نت اايهل ان اغيرد امكن .

 يمه هر اادنلا هز هاعيما هسمق ايسلان ١ هدلع انعلل< ةقهل امر ءر ةبشير

 اسلي هير ةيسلاو اعوان. . مهل هه ىياهيلم_ن ةسجوق امى ةااععلل

 ايسلاز ةنهم ااتقلووم ااعب.ريق اهلإلل# . .
 ىع ىنيع هير ءاذم د م<عفسرؤر 5ق !الذمر «اطستقبلر .




