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 برعلا نأ مكر

 احدحص اميف

 درأ ىلعو مهتفلي لزن هنأ
 ,ىرخالا ةيوامسلا نانايدلا تلزد امك

 بعيمج اهتالسر لمحب وقل
 ,ةيطاق ضرالا بوعش لا

 نيدلا ءاطفن ةاطفملا كلن اصوصخو

 امود فدبتسنت تناك

 مهيدل ةدصوصخلا هذه سمط

 ا تكس /عففاو فربل

 يلا لع ير ب يطق
 ىرن يذلا رمل

 ب

 .ةرصاعملا ةيبرعلا انتادح ف هنع ةخراص جذامن

4 

 ساسحلاو ماهلا عوضوملا اذه لوح
 رمح ماس سنن

 7 نيمالا بنان

 ,ىكا دسأإلا يبرعلا ثعبلا برحل

 37 ةيروهمجلا سيئر
 هزدمتو هتأرحك ءىرحلا هملقب لاقملا اذه

 .ىرخالا ةايحلا نيدايم لك يف
 آ١ة41/ رابأ 5١١-١8 سعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 ! ..ةدمدمص ةلاح وه امناو . .ةيداع ةلاح سيل يبرعلا نطولا يف نيدلا

 رعلا ريغ نم عدم يأ نمرثكا احيحص امهف نيدلا مهفب يذلا وه يبرعلا نانالاو

 4 - [: ناو نواس همنا: -
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 يا عم يدجلا لماعتلا ىلع رارقلا متي امدنع

 قا «يسايس وا يعامتجا عوضوم وا :ةرهاظ

 وا ءدرفلا ىوتسم ىلع ناك نا .كلذ ريغ

 ةيلوؤسملا نمض لخدي ام ثيح نمو .ةعامجلا
 ةيحان نم وا ؛:ناسنالل ةماهلا ةنعامتجالا

 لبق يضتقي كلذ ناف ,ةلودلا يف ةيمسرلا ةيلوؤسملا

 قا .هعم لماعتلا  بولطم وه ام مهف ءيش لك

 امك داعبالا ثدح نم. ًاددحم ًاحيحص ًامهف هتجلاعم

 نم عرتخي امك وا .ءرملا ىنمتي امك سيلو .وه
 مهفلا نوكي نا ينعي اذهو . تافدهتسمو فاصوا

 :اهراسمو .اهفادهاو ءاهعود ثيح نم تالاحلل

 ضارتفا ىلع يوطني ال .ًايعوضوم ًامهف اهتانوكمو
 فرظلا وا ,يناذلا ع وزنلل اقيط .اقيسم جئاتنلا

 ناف كلذ دنعو .رمالاب نيينعملا نم يال :يتاذلا

 نا يغبني اهتيلوؤسمو .ةلودلل ةبسنلاب فقوملا
 ةيفرظلا ةجلاعملا وا .ةياعدلا نمض عقيب ام نيب قرغفي

 حبحصلا مهفشلا نمض عقب ام نيدو .ةثحلملا ةينآلا

 عم لماعتو :تاجلاعم نم هيلع ينبي امو .رومالل
 يف .ةيجيتارتسلا لئاسملا راطا يف عقي رهاوظلا

 ةمئالملا لئاسولا رايتخا يفو ء.روصتلاو ةذرظنلا

 ةلحرمل وا .ةنيعم ةينمز ةلصاف نمض .اضيا
 .ةلماك ةبحيرات

 ءاهنم دبال يتلاو ,ةرصتخملا ةمدقملا هذه نمو

 ناونعلا لتحا يذلا ادع وضوم عم لماعتلا ىلا لخدن

 وا ؛ينيدلا يسايسلا طاشنلا ..اذه انثيدح يف
 .يبرعلا نطولا يف نيدلا ءاطغي ىطغملا

 يبللإ فدلكت
 يه ةيبرعلا انتما نا ىسنن ال نأ يغبني ًءادتبا

 :نددلا تالاسر وا :ةلاسر لمحبي ةفلكمو ةنيدنم ةما

 ضرالا بوعش ىلا .يمالسالا نيدلا اهتمدقم يف و
 وهو .ًاثيدح سيلو .ميدق فيلكتلا اذه ناو .ةبطاق
 وا ءاذه ةبغر نمض عقي الو .«ًايرشب» سيلو يهلإ
 نا نإ .ًاتقؤم سيلو مئاد هناو .صاخشالا نم كاذ
 هناحبس هللا ةدارا لالخ نم ح وضوب نيبثي اذه

 لكل ًاطبهم .ًارصح .يبرعلا نطولا لعج ىلع ىلاعتو
 يوطني امو ,لسرلاو ءايبنالاو .ةيوامسلا تالاسرلا
 بتكلا هتوتحا ام رخآ وه ىذلا .ميركلا نآرقلا هيلع
 يف برعلل يدايق رود نم .تالاسر نم ةيوامسلا
 ناك ءاوس ,ةيناسنالا ىلا هيناعمو نيدلا لاصيا
 عيشملا جذومنلا قيرط نع وا .داهجلاو ريشيتلاب

 هزهل اقيبطو كلذل . سانلا نم هلوح ام ىلع رثؤملاو

 ةلاح سيل يبرعلا نطولا يف نيدلا ناف .قئاقحلا
 ناسنالا اهب متهب امم ,ىرخالا تالاحلا ناشك ةيداع
 ةلاح وه امئاو :يبرعلا نطولا جراخ يداعلا
 هيف متهي امم يميمص وه ام ةمدقم يف عقد و ةيميمص

 ةظفاحملل ىعسيو . ,.هب نمّؤودو .يبرعلا انناسنا

 .اركف هرهوج عم ضراعتت يتلا رهاوظلا ذبنو .هيلع
 .ًاكولسو

 وه .اذه لك بناج يلا .يبرعلا ناسنالا نكلو
 نم عّدم يا نم رثكا احيحص امهف نيدلا مهفي يذلا

 ناو .داوعد يف كاذ صلخا ول ىتح ٠ برعلا ريغ

 .مدركلا نارقلا ْق .ًاحيرصتو انمض ,ةريثك لئالدلا

 ءافلخلا نم هيحصو ميركلا يبنلا ةريس قو
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 .«ضر» نددشارلا

 ,يىلاعتو هناحيس هللا نا ىنعم نومهفي اذه نمو

 ةيوامسلا بتكلا لزناو .لسرلاو ءايبنالا فلك يذلا

 لازنا نم .ةعاسلا مايق ىلاو .«ىفتكا» دق .يلاوتلا ىلع
 ناف كلذ نمو .ديدج لوسر وا ؛يوامسس باتك يا
 ىقترا دق ءارودو .الماعتو .امهق :ناسنالا ىوتسم

 وه امب موقد نا كلذ دعب عيطتسي يذلا دحلا ىلا

 تاهيجوتو تاداشرا قيرط نع هب مايقلا بولطم
 ةيناسنالا صاوخلا لالخ نم .لسرلاو ءايينالا
 .اهنع هتنا ىضري امم ةعومجملاو عمتجملل ةيباجيالا

 تامازتلاو اقوقح ناسسنالا عم لماعتلا يف ناك ءاوس

 ءهنلأ عم ناسنالا ةقالع ٍق وا :ئىرخا تاقالعو

 داهتحالاب كلذ لك متد ناو .ءامشالا عم هتقالعو

 .اهنيناوقو ةادحلا روطت تامزلنسم نم ىحوتسملا

 .اهيمارمو ةينيدلا ىناعملا نم وا

 بناج يف .نيدلا نا ةيادبلا ذنم برعلا مهف دقل
 ةايحلا ف ضوفرملا ءيسلا ضفر وه .هنم يساسا

 ىلع .عمتجملا يف لوبقملا ديجلا ةماقاو .ةيعامتجالا

 هذه ساسا ىلعو .ةيعامتجالا ةلادعلا قيرط

 مهتابحاوو .ةايحلا عم اولماعت ةعمتجم ميهافقملا

 وا سفنلا عم ,عمتجملاو ةلئاعلا لخاد ةيئنيدلا

 .ريدقلا ىلعلا هللا ىلا نوهجوتي امدنع

 يددالا ءاطفلا : حلا نددلا

 سايتلالا لصحي حل اذاملو فيك مهفن اذه نمو
 نيدلاب مهناميا نيب .نينمؤملا برعلا نهذ يف طلخلاو
 رودلا ءاعدا نيبو ,يدايقلا مهرودو فينحلا

 مهنمو .برعلا ريغل نيدلا ءاطغ لالخ نم يدايقلا

 ةيحانلا نم برعلا اورمعتسا ميذلا نورنامثعلا

 ةفورعملا مهةروت ا ا .نيدلا مي ةيلعفلا

 هتلودو ىنامثعلا داهطضالا نمررحتلا
 نييسنرفلاو ريلكتالا نم ررحتلاو ٠

 يبرعلا ىردملا يف
 ةينطولاو ةيموقلا ءاول تحت ءاج
 ةدنيدلا تاراعشلا تحن سدلو

 ضرتعب ناك ام لك عم ,ينامثعلا مكحلا نم صلختلل

 :ةروثلا نيب ضراعتلا تاءاعدا نم ةروثلا هذه

 لالخ نمو .نيدلا نيبو .هماظنو طلستلا كلذ ضفرو

 اومهف .هفادهاو هيناعمو نيدلل حيحصلا مهمهف
 اهنمو .تايصوصخلا لتقو سمطل ةوعدلا نا كلذك
 ةوعد يه .ةيموقلاو ةينطولا تانصوصخلا

 ,برعلا ىلع برعلا ريغ طيلست اهتياغو .ةللضم
 ,يناسناإلاو ينيدلا مهرود بلسي كلذ دنعو

 ةيمالسالا ةمالا لخاد ةيدايقلا مهتيصخش مطحتتو
 ةمالا نيبو .اهنيب ضراعت كلانه سيل يتلا
 نيدلا وه ةيمالسالا ةمالا ىنعم نال .ةيبرغلا
 ىموقلا ءامتنالا وه ةيبرعلا ةمالا ىنعمو .كرتشملا
 .دحاولا

 فارحنالا كلذ يف امب .اهريغو ميهافقملا هذه لك نا

 .هيف برعلا رودو :نيدلل حيحصلا مهفلا طخ نع

 دهع يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةلودلا روهظ ذنمو تناك
 :بذجو دش لحم مهدعب امو .نيدشارلا ءافلخلا
 تارايتلا ديصر يف طوبهو .دوعصو .عارصو
 ةيبوعشلا تارايتلا دجت نا يعيبطلا نمو .ةينيدلا
 برعلا رود عجارت ام ىتمو .راطالا اذه يف ًاناديم اهل
 كولسلا وا .حيحصلا مهفلا ثيح نم .هيف

 روصتنف .اطخلا يف عقن ال نا بحي كلذل .حيحصلا

 يف نيدلا ءاطغي ىطغتي نم وا .ةينيدلا تاكرحلا نا

 ةينيمخلاو ينيمخ ريثأت نم وه .يبرعلا نطولا
 سفن يفو .ةقيقحلا ىلع تاثتفا اذه نال .بسح
 اهبابسا ريغ ىلا رهاوظلا بسن ناف .تقولا
 مهدعبيو ,أطخلاو مهولاب نيينعملا عقوي ,ةيقيقحلا
 .يقطنملا لماعتلا ف حيحصلا مهبجاو نع يلاتلاب
 قيرط نع ءاوبس :رهاوظلا عم يلمعلا يلقعلاو

 دعيت امدنع ؛اهتحفاكم وا .اهعم حيحصلا لعافتلا

 تارابتلا ف ةحيحصلا رهاوظلا ةشقانملا نع
 ممالاو ,بوعشلا ريكذت كلذب ينعاو .ةينيدلا
 امم ,ةحيحصلا ةيويندلاو ؛ةينيدلا اهتابجاوب
 تاقالعلاو :ناسنالا قوقحو .هتللا قوقحب طبتري
 ةصاخو . اذه ضعب نا مغر :ةحيحصلا ةيناسنالا
 ةيناسنالا تاقالعلاو :ناسنالا قوقحب قلعتي ام
 تاداهتجال باوبالا حتفي .رخآلا وه .:ةحيحصلا
 ضوخلا .انبجاوو انتيلوؤسم نم سيل .ةعساو
 لوانتنو .ًابناج اذه كرتنلف كلذ مغر لوقا .اهيف
 نيبو .,ةينيدلا  ةيسايسلا» تاكرحلا نيب ةلصلا
 تاجلاعملا يض امو ,يبرعلا نطولا ٍِق ةمظنالا

 .ءادتبا اهنم ضوفرم ريغ وا ,راض وه امل ةحيحصلا
 نطولا يف ةينيدلا ةيسايسلا تاكرحلا نا

 يف تعستاو تطشن دق .نرقلا اذهلو :يبرعلا
 يف اهرود صلقتو :تانشالثلاو تانيرشعلا

 رصم ءانثتساب .تانيسمخلاو :تانيعبرالا
 اذه نم ينيسمخلا دقعلا ةبادب ىتحو «,نادوسلاو

 .نرقلا

 برعلا ةمواقم نا يه ةفورعملا قئاقحلا نم ناو

 ةمواقم تناك هيلع مهتروثو .ينامثعلا داهطضالل
 سيل ,ىرخالا يه بابسالو ؛ةينيد تسيلو .ةيموق
 .اهنع ثيدحلا لاجم انه

 ينامثعلا داهطضالا نم ررحتلا ناف امومعو

 4 يف نييسنرفلاو .,زيلجنالا نم ررحتلاو .هتلودو
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 ةئبغتلاو .روعشلا ءاول تحت ءاج .يبرعلا قرشملا
 :ةينيدلا تاراعشلا تحت سيلو ,ةينطولاو ةيموقلا
 ةنايد ريغ يه زيلجنالاو .نييسنرفلا ةنايد نا مغر
 نم ررحتلا نا الا .برعلا نم ةقحاسلا ةيبلغالا
 دق .يبرعلا برغملا يف يلاطيالاو .يسنرفلا رامعتسالا
 ةينطولاو .ةينيدلا تاراعشلا هيف تطلتخا
 يف ةينطولاو :ةينيدلا تاراعشلا ناو .ةيموقلاو
 يف برعلا رود نا مغر ,ةرهاظلا يه تناك رئازجلا
 يضم رود ةصاخو .ررحتلا ىلع نيدرئازجلا ةدعاسم

 .ايبيلو .برغملا ةدعاسم يف مهرود نم رهظا ناك
 دوعن اذه يف عسوتن ال يكلو .ررحتلا ىلع سنوتو
 نع ابنتك نإ :نغبتي نعيسانسا نيتقيفح لوقنل

 : امهو لوؤسملا يبرعلا لاب
 فادهتسا ىف نيدلا لالخ نم .ةيبوعشلا رود نا

 مهرود نع برعلا ىلختي امدنع رهظي .برعلا
 مهرود برعلا سرامي امدنعو .عشملا يدايرلا

 ىلوالا ةلاحلا يفف .اضيا عسسملا يموقلا يدايرلا

 ىرخالا ةلاحلا يفو .غارفلا ءلمل نويبوعشلا رهظي

 ناو .برعلل يدايقلا رودلاو .دملا ةمواقم نورهظي
 يتلا دهاوشلاب ءيلم ميدقلاو ثيدحلا برعلا خيرات
 اوبسحي نا برعلا ىلع :كلذ دنعو ؛لوقن ام معدت
 ةلاح يف ٠ تايبلس نم نويسحب ام ةلمح نم كلذ

 اديج اويسحتب ناو ءيدايقلا مهرود نع مهيلخت

 كلذي و ؛يدايقلا مهرود ةسراممل نوضهني امدنع هنم
 نم ابناج حيحص راظنميو ةقدب ىرن نا عيطتسن
 نطولا يف .ينيدلا ءاطغلا تاذ وا ؛ةينيدلا تارابتلا

 .اهعم لماعتلا نسحنو يبرعلا
 هقيرط رايتخا لكل نا ءادتبا لوقن نا دبال

 لاقتنا نا روصتن الف كلذ نمو .كلذك هتدبحضتو

 قيرط مهرايتخاو ,ةينطولا مهلود ءانب ىلا برعلا
 نمو .تايحضت ىلع يوطني ال .مدقتلا يف رصعلا

 نينطاوملا ضعب ىدل ميهافملا جاجترا اهنيب
 امم ضعب مهف ىلع نيرداق ريغ مهلعجي امي :نييداعلا
 تقولا سفن يفو .روطتلاو مكحلا فورظ هزرفت
 ال يذلا دحلا ىلا نيلوؤسملا ضعب ميهاقم جاجترا
 يئدبملاو .يلمعلا نزاوتلا ةماقا هيف نونسحي
 .ةثيدحلا ةبرضقعلا ةلودلا ءانب نيب .حبحصلا

 بولظم وه ام َنيِدَو .اهفرظو اهتاجاحو اهتامزلتسمو
 يف سيل .بعشلل مهفو .ةكراشمو .لعافتو ريصبت نم
 .كلذك هتيبلغا يف امناو .بسحف هتيلقا

 ةلييس راك هديه
 يف ةينيدلا ةيسايسلا تارايتلا برعلا هجاوي مل

 مهفلا يضتقت ةمئاق ةلاخك .ثيدحلا رصعلا
 أش ددع و .ةيرصعلا مهلود اوماقا امدنع الا حبحصلا

 ايرع لودلا هذه فيرصت نع نولوؤسملا حبصا
 اوحيصا كلذ دنعو .ةقلطملا مهتيسلغا يف نيملسم

 نع ؛سيسملا ينيدلا رايقلا رظن ةهجو نم .نيلوؤسم
 دعب .عمتجملا يف وا ,ةلودلا ىف ءاطخالاو تافارحنالا
 ةلودلا تافارحناو .ءاطخا نع نولوؤسملا ناك نا

 ,نويسنرفلا .زيلجنالا .كارتالا) بناجالا مه
 اياطخلاو .ءاطخالاو تافارحنالا اما .(نويلاطيالا

 نوطيري اوناك مهناف .ءعمتجملا يف رهظت تناك يتلا

 ىلع كلذ يف نيزكترم .اهصاخشاب اهتيلوؤسم
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 ةدايقلاو ماظنلاو بعشلا هيف دحوتي يذلا وه هريغ ةيؤر انوردقمب سدل يذلا قيرطلا
 اهرخا : انارقل ايما ولا س نابلا ساسسأ ىلع

 وعلا ختي امدنع ربظب ندلا لالخ نم نرعلا فادهتسا ف ةيبوعشلا رو

 نبني با هنونسراما هني - : أ يدليرل مرو لع
 شب بلو ةماقإ ددح وليف دال /همكح انو مكاحلا ف ارحنا يبس" ال3

 دفنا نبأ م ةيبلغالا لبق نم اهب ةعاقلا اع ةمئاق
 كوم كاذنأ :آ هاكحلا ن ناو دوخمللا | نيب لاصفنالا

 .ءاطخالاو اباطخلاو ,فارحنإلا ةيلوؤسم تدكحتا

 تناك نا دعب .ماكحلا ىلع عقتل .مهرظن ةهجو نم

 تقولا سفن يفو . بوعشلا نينو .مهثيب ةعزوم

 ىلا اما .دوقي ام ًايلاغ طابخالا نا لفغن ال نا انيلع
 ناو .نزاوتم ريغ لعف در ىلا وا .لازعنالاو طونقلا

 ةرداقلا لمعلا تايرظنو :ةيركفلا لئادبلا رابتخا
 ةمهم سيل .اهنيناوقو ةايحلا طورش باعيتسا ىلع
 .ةلهس

 ةلاحتا تلشف امثدحف ساسالا اذه ىلعو

 .لئاسوو ًافادها .ةردحملا ةيسياسسملا وا ,ةيركفلا

 ىلا. نودتري ام ًايلاغ عمتجملاو ؛ نيدنعملا نم ايناج ناف

 عقاولا ضرا نع عفترت مدد قلعتلا وا .مدمعتلا

 .ةيعقاولا ةنحانلا نم ناقنالاو صالخلل ليبسلا

 يف ام جلاعب يذلا لمالا نوكت نا اده ف يفكبو

 لما ىلع وا :نيح ىلا ولو ىتح :طابحا نم سوفنلا

 ىحورلا قلعتلاو :تايثمتلا لالخ نم صالخلا

 نيضفارلا فوفص يف سيل اذه دجتو .ميقلاب ماعلا
 لئادبلا ىلا اودتهي مل مهنا ول ىتح .ضوفرملل
 لب .طقف ًايركفو ًايسايس نيطبحملا وا .ةحيحصلا
 ةنعامتجا ةيصخش اباضق يف نيطيدحملا كلوا ىتح

 لضان .اهنم ةلثمالاب جعب انعمتجم ناو .ةيتايح

 دقلو . يموقلا راعشلا وه يساسا راعش تحت برعلا

 صلختلا يف ءاوس اينطو . ادموق انلق امك مهلاضن ناك

 .ةثيدحلا 2 يول -- عانب ف ه١ ,ينتسالا 8 نم

 نايكلا وه مهل يموقلا يدحتلا تانايك زربا ناكو
 يدحتلا اذه ةهجاوم يف مهزومر زرباو .ينويهصلا
 هزه تزتها دقو .رصانلادبع حاظنو رصم وه

 نوعيطتسي ال نيذلا نم ةيبلاغلا ىدل ةروصلا
 مهلوقعب ناك نا .يوسلا قيرطلا ىلا ءادتهالا
 نا مهل ايهت وا رهظ امدنع :مهرئامض ف وا .مهلعفو
 تمزه دق زمرلاو تاراعشلا هذه تحت ةلزانملا
 هلخاد ىلا افكنا دق ميهضعيف .يدحتلا رصتناو

 ًارظتنم تقؤملا يلختلاو .طونقلاب سفنلا لغاشب
 :فرظلا رييغت قيرط نع .هجراخ نم نذاقنالا
 نع شتفي حار مهضعبو .ريفلا لالخ نم ةروصلاو
 قيرط وهو ٍبّرجي مل هنكلو أيهم هناب دقتعي قيرط
 امدنع ةصاخيو .ةيعويشلا اهتمظناو .ةيسكراملا
 .ىتايفوسلا داحتالا فقاوم نيد ةنراقملا نوركذنسي

 امو :1551 ماع برح يف رهظ امم .اكريما نيبو
 فقوملا ىلا لوالا زاحنا ثيح .,ةسكن نم اهتبقعا
 ىلا اكريما تزاحنا اميف .برعلا بناج ىف حيحصلا

 نا ليخت نا دعب رخآلا ضعبلاو .«ليئارسا» بناج
 دق (اهماظنو ةيبرعلا ةيموقلا يا) صيصختلا
 اذه رهظ:دقو..ينيدلا ميمغتلا ىلا جارو .«مزبهتا»
 ةيسايس ةيلاعفب يبرعلا نطولا يف ىرخا ةرم رايتلا
 دعبو :1917/7 ماع برح دعب :صاخ هجوب .ةظوحلم
 ةيبزحلا تالواحملاو .ةيسكراملا براجتلا لشف
 نع ريبعتلا يف وا .عشم جذومن عءانب يف ءىرخالا
 عاما حدب ًابطقتسم ًاعشم ًاريبعت اهتاذ
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 كا او ا علا اخ كاوا

 ىف دمتعا دق ةثيدحلا ةييرعلا لودلا ءانب نا هلك
 ناو :ةفقثملا ةلقلا ىلع لالقتسالل قحاللا هراسم
 .يملعلا روطتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ءانبل يعسلا
 مهمدشاغمو .طارقونكتلا رود نم داز دق ينقتلاو

 ميقلاو ميهاقملا باسح ىلع لودلا ةمظنا ُِق مهمدقو

 عطتست مل ةيبرعلا ةمظنالا ناو .ةيبعشلاو ةيئدبملا
 ةيساسا بناوج وا .اذه نم يضتقي ام نيب ةنزاوملا

 لعافتلا روضحو بايغ مدع ةرورض نيبو .هنم
 ريهامجلا تاشاحجتال ةرشايملا ةطاسمنلا عم يحلا

 .اهلكاشمو .اهتاصاهراو اهتاعلطتو ةعساولا

 اهيناعم سكعت ةيموي ةلاح ىلا لعافتلا اذه ليوحتو

 نوؤش ىلع .ىؤرو تاجلاعم .لئاسوو ًافادها
 .اهتايلوؤسمو .ةلودلا ءانب ةقيرطو مكحلا
 كردن كلذ نمو .صاخلاو ماعلا اهكولسو .اهبيكرتو
 ..ةصاخلاو. ةماعلا نيد .كلذ اهكرن ينلا دوحفلا

 ريهامجلا نيبو .اهتزهجاو مكحلا ةمظنا نيب
 نم الك نا انفرع ام اذإ و .ةعساولا اهتاعاطقب
 اياونلا قارتفا نع رظنلا ضغب .درمتلا وا ةذوعشلا
 يف احلاص ًاخانم نادجي ام ابلاغ .بيلاسالاو
 انكردا .:ةطيسمبلا ريهامجلا طايسوا نيب و٠ .ضومغلا

 نا نكمي يبرعلا انيعش ريهامج نم ًاعساو ًاعاطق نا
 اهضعبو .ةيداعلا ةريصبلا قيرط نع اهضعب روتي
 انايحاو ءضفرلا ريغ هماما سيل رخا قيرط نع
 ليدبلاب اعنتقم نكي مل ول ىتح .فينعلا ضفرلا
 نوكي ال امددع .ضوفرملل اليدب ىري ال وا ,حورطملا
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 اذهب ضفرلا الاو .ضفرلا الا .هماما جرخم ةمث

 .قدرطلا

 هايثدلا ادطح

 نا يبرعلا نطولا يف مكحلا ةمظنا تنكمت دقل
 ةحفاكملا لئاسو ىلا يدتهت وا .ضورت وا .شياعتت
 نطولا يف ةمرضخملا ةيسايسلا تاكرحلا نم ريثكلل
 روهمجلا نم نيعم عون ىلع حرطي اذهو .يبرعلا
 وا .ميظنتلا نم ديدجب نايتالا اما ةركف ضفارلا
 نم صاخلا ىلع تاموكحلا ةزهجا زيكرت نم صلختلا

 ينيدلا رابثتلا حبضا انهو .ماعلا ىلا باهذزلا لالح

 .بابسا نم هركذ رم امل بولطملا ماعلا وه

 يذلا فارحنالا سيل :ناريا داش بكترا دقل

 ىلا ةرظنلا ىريجحم يف بابسحلا هيلع قحتس

 اطخ بكترا امناو .ببسحف اهتسراممو ةيلوؤسملا

 ةلود حميقي نا هناكماب نا روصن هوي كلذك احداف

 .راكفالا نم سمتقملا رارغ ىلع ةتيدح ةيرصع

 درفنا دق هناف كلذي و .ةيبرغلا تاجلاعملاو كولسلاو

 .هبعش نع روذجلا يعوطقم نييبرغ كولسو يأرب
 ملس وا .ملستسا امدنع رثكا اطخلا يف عقو دفو

 ةسردملا يجيرح نم طارقونكتلا ةثفل رومالا ديلاقم

 ةرداق ةثئفلا كلن نا روصتؤ. :اكولسو ةددقع . ةنيدرغلا

 . كلت همالحا هل ققحت نا اهريغ نود

 نا مهفي نا يسن ,ةيداصتقالا ةيمنتلا مضح قو

 تزكترا نا اهناو .ءاجرع ةروصب ققحتت ال ةيمنتلا

 فونسف .بسحف يملعلاو ,ىداصتقالا بناجلا ىلع
 عمتجملا ةيضراو اهتنزاوم لتختو .ةكلهتلا يف عقت
 .ةيفاقثلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم لكك
 ةرظنلا لصا ىف كلذك ادوجوم للخلا ناك اذإ فيكف
 -  !؟ اهسفن ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلا

 ,ةيمنتلا ىلا ةرظنلا ةيداحالا ةبغرلا تزرفا دقل
 يف ةكلهملا ضارمالا نم ديزملا .عيرسلا ءانبلاو
 ِق .اهضارما هضارما ىلع تدازو ؛يناردالا ممتجملا

 هضارماو مكحلا ضارما ىلع تداز يذلا تقولا
 نيب ةوهلا كلذل ًاعبت تدادزاو .ةيفاضا تافارحنا
 تلزعنا وا .ةلقلا بعشلا لزعو .بعشلاو مكحلا

 ةيعامتجالا ةايحلا ف بعشلا نع .اهسفن يه ةلقلا
 ,ةيسفنلاو .ةيفاقثتلاو ,ةينايتسلاو ةيداصتقالاو

 نم ةلقلا ؛ نيتقبط نيب عارصلاو نيابتلا لصحف
 ماظنلاب ىرخأي وا ةروصب نيلصتملاو .نيعفتنملا
 .بعشلا نم ةقوحسملا ةمورحملا ةرثكلاو هحلاصمو
 ىتلا ةرصاعملاو ندمتلا تاءارحا نا ىلا ةفاضالاب

 دق .اهذاختا يوني ناك وا .هاشلا اهذختا
 ةقيرطو .نيدلا لاجر عم .اهنم بناج يف .تمدطصا
 يف ةينيدلا ةسسؤملل مهتراداو .بعشلا عم مهلماعت

 تدحتا كلذيو .ةصاخلا ةعيبطلا تاذ :ناربا

 لاجرو .بعشلا فادهاو :حلاصمو تابغرو تاينمت
 ةرم ةنسابسلا تاكرحلاو ؛تاميظنتلاو ؛.نيدلا

 نا اذه ىلا انفضا ام اذاف .
 ناك ةرثكلاو .ةلقلا نبب عارصلا ىوتسم دوعص

 هذه لثم ناو .يقيطلا عارصلا ىوتسم ىلا هجتب

 ةيجيتارتسلاو :ةدحتملا تايالولا عضت ةلاحلا

 ىلع ةديدشلا فواخملا ىرجم يف اهتمريب ةيبرغلا
 ,يتايفوسلا داحتالاو ,ةيعويشلا نم ناريا لبقتسم
 .داشلا نم صلختلاب يلعفلا ريكفتلا ىلا عفد امم
 مهتيجيتارتس صخت ىرخا تارابتعا ىلا ةفاضالاب
 داز دقو .نآلا اهركذل لاجملا عمستم ال امم .ةقطنملا ُْق

 ردتعت اقرفو تارادت عجش دق هاشلا نا ةلب نبطلا يف

 .بعشلا نم ةيبلغالا ةنايد رظن ةهجو نم ةدحلم
 نا لوقلا وه ددصلا اذه يف انديفي ام ناو

 ةغيصلاب غبطصا يذلاو ؛داشلا مكح دض لاضنلا
 نمض رخآلا وه عقي امنا .حجرملا هبناج يف ةينيدلا
 نم مغرلاب .لبق نم :هانزكذ امل.ماعلا ريسفتلا ناطا
 نع اهيف درفني يذلا يناريالا عمتجملا ةيصوصخ
 ناف كلذ نيب نمو .يبرعلا نطولا ةيصوصخ
 نيبو ..ةيبلغالا, بعشلا نيب لصح دق ضقانتلا
 يفو .هتافدهتسمو مكحلا ةسرامم ةقيرط يف ماكحلا

 وه امي كلذ نع رييعتلا ةقيرط وا .هللاب نامدالا

 تذخا كلذلو .ةعامجلا ريكفتو :كولسل ضقانم

 .هتذخا يذلا عباطلا ةيناريالا ةروثلا

 مالسإلا 8 ةروثلا يندم
 ام كلذ يف ينعن الف ةروث مالسالا نا لوقن امدنع

 يىقسنب امو ؛ضرالا ىلع ةيناسنالا تاقالعلاب لصتب

 ؛ينعن امناو .ببسحف فرحنملا اهراسمل حبحصت نم

 ام يف رفاكلا وا .فرحنملا راسملا حيحصت .كلذك

 .دحالا دحاولا هتلاو نابسنالا نيد ةقالعلاب لصتنب

 تائاندلا اذكهو ,يمالسالا نيدلا ناف كلذلو

 ناردا هان دصض ةدحاو

 -<4 تالاح نم ةلاحك بقاعتت مل .ىرخالا ةيوامسلا
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 نع اهسوقطو ءاهيناعم ةسراممؤ :تانايدلا .ديدجت ّح
 هتزرحا ام عم ةيسانتملا ةديدجلا ةنايدلا قيرط
 امناو .بسحف لقعلاو .كولسلا يف روطت نم ةيرشبلا
 ام يف اهباصن يف رومالا عضت تناك اهنال ةروث يه
 دحالا دحاولا هللاو :ناسنالا نيب ةقالعلاب قلعتب
 .اضنا

 ىلا دتمتو :ةينيدلا لودلا ماقت تناك امدنع اذكهو
 .بوعشلا كلت ناف ,مماو بوعش نم هيلا دقمت ام
 يحاونلا نم لضفا عضو يف اهعيمج حيصت ممالاو
 .ةيداصتقالاو :ةدفاقتلاو .ةيعامتجالاو ,ةيناسنالا

 اذه قوفو لب .اذه ليقو :ةيسايسلا ةيحانلا نمو
 ءاوس ىلا ءادتهالاو :نيقدلا ةيحان نم .اضيا

 .ملاعلا دهشيب ملو ءرفكلاو عايضلا سعب ليسملا

 ةداراب ىتش امما تمض ةيئيد ةلود يبرعلا نطولاو

 كلذ نمو .ميهافملا هذه تاريثات تحت الا اهيوعش

 هجو ىلع اهرصح نم دبال قئاقح ةلمج ربت
 همكح ماظنو مكاحلا فارحنا نا اهنيب نم .ديدحتلا

 ةعانقلا ىلع ةمئاق ةينيد ةلود ةماقال يفكي ال هدحول
 انرصع ف بعشلا نم ةقلطملا ةيبلغالا لبق نم اهب

 .دبال لب ,ةفلتخم ايوعشو ًامما مضتو .مويلا

 نم .مكحلا ماظنو مكاحلا فارحنا ىلا ةفاضالاب

 .ةيادهلا قيرط نع بعشلا نم ةيبلغالا فارحنا
 .ضرالاو تاوامسلا بر ةيئنادحوو

 مكحلاو .ةايحلا نوؤش يف فارحنالا ناف كلذكو
 لبقتل ًاضيا هدحول يفكي ال موكحملاو مكاحلل
 مماو بوعشل ةدحاولا ةلودلا ةركف بوعشلا

 اذإ ام ةلاح ف هلبقت امك .نيح ىلا ولو ىتح .ةنيابتم
 نمو .هللاو ناسنالا نيب ةقالعلا ىلا فارحنالا دتما
 نيدلا ريثأت تحت ىلاعتو هناحيس هللا ناركن كلذ نيب
 تجرخا يتلا .ةدحاولا هتلود تازيممو .ديدجلا
 ْق ناك نا ءرونلا ىلإ تاملظلا نم ممالاو بوعشلا

 ممالا ذاقنا ف وا ,لالضلا دعي هللا ىلا ةيادهلا

 يف ةكلهملا تافارحنالاو .داهطضالا نم بوعشلاو
 اوناك امم ,ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا
 امدنع لصح امك :ةقياسلا ةمظنالا لظ يف اهنوشيعب
 .ةنيدملا يف ىلوالا نيملسملا برعلا ةلود تنوكت
 اذه فارخنا نال سلدنالاو .دادغبو :ماشلاو
 يضفي ال ميحصلا قيرطلا نع كاذ وا :.مكاحلا

 لئاسو نع ةجلاعملاو ةهجاوملا جورخ ىلا ةرورضلاب
 ليدب مكح ماظن ةماقا كلذ نبب نمو :هفادهاو اهرصع

 لادبتسا وا ءضوفرملا مكحلا ماظن ضاقنا ىلع
 ينامأل ةباجتسالا ىلع ًارداق نوكي مكاحب مكاحلا
 .هتاحومطو بعشلا

 تحت طاشنلا نا كلذك هانركذ ام سورد نمو

 نكمم ةينيدلا تاوعدلاو .ةينيدلا تاراعشلا حانج
 ةيسايسلا ةمظنالا ضعب طاقسا ىلا يدوب نا

 امم صاخلا لشفي نا دعب ماعلا لئاسو نم ةليسوك

 حبصي امدنع ًايعطق فلتخيس رمالا نكلو .انركذ

 ,اماكح نوضراعملا حيصيو اصاخ ماعلا نم ضعب

 :نيدلا عمو ةايحلا عم اولماعتي نا مهنم بولطم
 ىلع زكترت تناك يتلا ميهافملا نم ماعلا قفو سيل
 نم دبال امناو :ساسالا ةجردلاب ضوفرم وه ام ضفر
 كلذك بوغرمو ؛بولطم وه ام ىلا قيرطلا حيضونت
 .ةايحلا نمض

 يف ماعلا نم لاقتنالا نم دبال تقولا سفن يفو
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 نرعلا لاقتنا نا روصتن ال
 ةينطولا مهلود ءانب ملا

 مدقتلا يف رصعلا قيرط مهرادنخاو
 تايحضن ىلع يوطنب ٠)

 تادصوصخلا لذقو سمطل ةوعدلا
 طيلست اهتناغ ةللضمو دوغ.

 نرعلا ي اع نرعلا راغ

 ةيرابقلا هتيصخش ميطحتو

 ةلص ريسفتب لصتي ام لك ف صيصختلا ىلا ميهافملا

 ريبسفتو نددلا ماقحا بجوسي :ناسنالاب نيدلا
 هتلصو :ناسنالاب ناسنالا ةلصو .هيلع نيمئاقلا

 ىلا ةرظنلاو .مكحلا ةقيرطو :مكحلاو مكاحلاب
 ىلاو :ةينقتلاو ملعلا ىلاو .ةيلاملا دراوملاو داصتقالا

 ام لكو ءاهعم لماعتلا ةقيرطو اهرودو .ةآارخاو ثرالا
 ريبعتلا ةقيرطو .هبرو ناسنالا نيب ةقالعلاب لصتي
 .«ةدابعلا» ةلصلا هذه نع

 لحم ةصاخلا تاداهتجالا لحتس كلذ دنعو
 اذهل داهتحا درحم ديدحتلا نوكيسو . موعملا ماعلا

 امم .دحاولا نيدلاو .دحاولا بهذملا لخاد كاذ وا
 .ةنيايتم تاداهتجا لوقو قالطا ىف قخحلا ىلا دوقب
 تجمدنا املاط .بارتحالا دح فالتخالا ىلا يدؤتس
 .يولعلا ؛امهيرينم» ىلا تلصوو ,نيدلاب ةسايسسلا

 نيدلاب ةيلكش ةلص
 .قرف وا بهاذم ىلا بهذملا لوحتي كلذبو

 ءصاخلا ف ماعلا رشجحب ام ىلا نيدلا لوحتيو

 كولبسلاو ةسرامملا ودغت ىتح .ماعلا يف صاخلاو

 ىلا هنميوامس ريغ ديدج نيد درجم ىلا برقا اهناكو
 ,نذإ :ةينيدلا تاراعشلا نا .يوامسلا نيدلا
 ىلا يضفغت نا نكمي ينيد ءاطغب ةاطغملا ةسايسلاو

 يف وا ,يبرعلا نطولا يف كاذ وا .ماظنلا اذه طوقس

 لوقن نا ز وجب ال اذنا مغرو .ةماعب ةيمالبسالا لودلا

 هجوتلا اذه راطا يف نولمعي نيذلا لك سيل نا
 نم ءادتبا .ةقداصلا ةينلاو .نيدلا نع نيديعي
 لوقن نا انيلع .ةيماسلا هيناعمو نيدلاب مهتلص
 ناب :ددرتلاب حمسي ال قيمع نيقي ىلع مئاق حوضوب
 رئابكلا يبكترمب ىرخا ةهج نم جعي هجوتلا اذه
 ضارغالا تاذ تاكرحلا يف ةصاخو يصاعملاو

 تاكرحلا نم نيدلا ءاطغب ةاطفملاو ةسطاغلا
 ةلصلا نيدلاب مهتلص ىدعتت ال نمم ةيبوعشلا
 فده ىلا رودعلل .بيسحف ةنقؤوملا ةينآلا ةيلكشلا

 سبل ةنيعم مكح ةمظنا وا ,ماظن بلق وه يسايس

 نأب عطاقلا لوقلا ىلع يوطني ليلحتلا ناك اذاف .الا
 ماظنلا اذه طقسي ام ىلا يضفي دق هجوتلا اذه لثم

 ؛حجانلا ليددلا ءاطعا ىلا يدتهب نا نود :كاذ وا

 ةمظنالا طوقس دعب ةيرارمتسالا ىلع رداقلاو
 الو ,ءادتبا كلذ مواقد فوس بعشلا ناف ةفدهتسملا

 .هتاراعش يلماح عم لعافتب

 هلأ امكان ًاحيحص سينل جاتنتسالا اذه لكم نا

 عاو بعش كلذ ةمدقم ىفو .هطورش رضحت امدنع

 وا ةفرحنم ريغ مكح ةمظناو ءاكولسو ةرظن نزاوتم
 فورظلا لك ىفو :بعشلا لك سبيل نال .ةدساف

 امدنع ليدبلل ةحضاو ةيؤر نع ثحبي .لاوحالاو
 قيرط نع ماظن نم صلختلا ىلا هتعانق هجتت
 يف .بوعشلا ضعب يفكيو .بالقنالا وا.ةروثلا
 ريغ هناب مكحلا ماظن ىلع مكحت نا ةصاخ فورظ
 بالقنالاو ةروشلا قيرط ريغ قيرط ال ناو .حلاص
 نمكي ديدحتلا هجو ىلعو .اذه يف و .هنم صلختلل

 هل ضرفغتت نا نكمي ابنهم ةروطخلا: نم َناَح
 مدعو .زازتها نم ةيبرعلاو ةيمالسالا تاعمتجملا

 جهنملاو ةعزنلا تاذ تاكرحلا للستو .رارقتسا
 ةنيعم طاسؤا ىلع سبتلب نا نكمي انهو .يبوعشلا
 ىلع فرعتلا .كلذك ةصاخ فورظ يف و ءبعشلا نم

 يتلا تارايتلا نم .ةيبوعشلا ةعزدلا تاذ تارايتلا

 ءاساسا .هميقو هئدابمو ءىبرعلا نابكلا فدهتست

 اذه وا .كاذ وا حمكاحلا اذه نع رظنلا ضغبو
 .كاذ وا .حاظنلا

 :هريغ ةيؤر انرودقمب سيل يذلا قيرطلا ىقبيو
 بعشلا هيف دحوتي ىذلا دحاولا قيرطلا وه

 ةهجاوملا ساسا ىلع سبل .ةدايقلاو ماظنلاو

 سابسا ىلع امئاو .ةقدحملا اهراطخاو ةيفرظلا

 عضي يذلا قيرطلا اذهب رقتسملا نيقيلاو .ناميالا
 وا .دئاقلا عقوم يف وهو ىتح مداخلا عقوم يف مكاحلا

 عاني ِق اعيمح اولمعي ناو ءىلعالا مكاحلا

 بيلاساو :ةئزاوتم ةرظن قفو مهلودو .مهتاعمتجم
 نا نود عقاولا هلمحتي ام رابتعالا ىف ذخأت ةنزاوتم
 ةيرظنلا تاينمتلا نم ةقيض اياوز يف هرشحت
 فوقولاو .وه امك عقاولل خوضرلا مدعو .بسحف
 نوكي ناو .كلذك يرذج ريوطت نود ةلاح دنع
 عيمجلا قيرط وه لئاسولاو فادهالا يف حوضولا
 درطتو .ططشلاو تافارحنالاو .سابتلالا عنمي امب
 يف ثكمد الو ندع التملاو .ءاثيحلا ةلادعلاو ةبادهلا

 قيرط ناف لاوحالا لك يف و .سانلا عفنيام الإ ضرالا
 رم ام باسح ىلع مئاقلا ,ينطولاو .؛يموقلا صاخلا

 هب ناميالا بولطم وه امي ناميالاو :تارابتعا نم
 ةدحوو ةمالا ةداعسل ديبدجلا قيرطلا وه .اهنم

 سفن يف اهقيرط وهو .اهحور نع ريبعتلاو ءاهتدارا
 امثيحو .راطخالاو تافارحنالا ةجلاعمل نتقولا

 تدحو .زتها وا .هميدهافمو وه قيرطلا اذه بحتحا

 ناسنالا ىلا اهليبس يرخالا لئاسولاو قرطلا
 ةماعلا فرع ْف اضوفرم اهنم ناك ام ىتح .يبرعلا

 .بعصلا اهفرظو .اهتنحم جراخ
 قفوملا للاو
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 ةندطخو أطخ ؛تدغ  ناردآ»

 مرخلل دوس عدس سي وكنلا ريق
 !؟ ادحا نئمطت ال تانيمطتب يفثكت ما

 ةلقانلا باضا يذلا ياربإلا موراصلا

 ..وكسوم ىلا ةيكريما ةلاسر ةينايفوسلا
 يروم دوغو اوضنقي مل نويجيلخلاو

 نارهط دض ةيلمع ناوطخي اويلاطو
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 ةيناربالا  ةبكريمالا تاقالعلا تلقتنا له
 ؟ فوشكملا رثانتلا ىلا فوشكملا ؤطاوتلا نم

 ريزو بئان لصو ول لضفالا نم ناك :عبطلاب ! .٠
 .طسوالا قرشلا نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا
 .ةيبرح ةجراب نتم ىلع جيلخلا ىلا .فروم دراشتير
 لظتست طفن ةلقان وف وا .يتايفوسلا ملعلا عفرت
 نم مغرلا ىلع .ةيتايفوسلا تايروهمجلا ملع اضيا
 يتلا ءوكسوم تالقان ىدحا تفدهتسا ناريا نا

 كليس» ينيص خوراصب :تيوكلا اهترجآأتسا
 ناب ةعانق ىلع اوتاب نييجيلخلا نا كلذ .«مروو
 .يكريمالا مهولا يعئاب نم ةيقادصم رثكا تايفوسلا
 فورظ يف اهي نومدقتي يتلا تانامضلا نا امك
 ةيقوثومب نرتقت .نذقم لكش يفو ءادج ةددحم
 تارداسملا هنلا رقدفت ىدذلا رمالا وهو ,.ةيئاديم

 يتيوكلا رارقلا ناك انه نم .ةقحالتملا ةيكريمالا
 هتلما دقو .ةيتايفوس طفن تالقان راجتتسا

 لامعا رثاكت دعب ءيطفنلا اهنما يف تازازتهالا
 .ةيناردالا ةنصرقلا

 اردنا لبحب [وزص
 فرده ةيتيوكلا تالقانلا نا ًاحضاو اديو

 ؟ داضم قارقخا هلو
"5 

 000 والحل وح وو : دا

 يف بيرخت تايلمعو تقفارت يتلا ,ةيمويلاةدراطملل
 سيراب يف ةيبرغ ةيسايس ةرئاد نم رثكاو :لخادلا
 ديعصتلا ىلع مدقنتل نكت مل ناريا نا يفخت ال

 ٌّدح سمالي يذلا يكربمالا يضاغتلا الول ريطخلا
 موب باصا يذلا خ وراصلا نا ىتح .يضارتلا

 .«فييدروك نافيا» نحشلا ةنيفس يضاملا تبسلا
 ههيجوت ةزهجا نكل .ينيص يبد لحاوس ةلايق
 «راكفالا» نم لمحبي خوراص وهو ..ةيسلطاو ةيكريما
 نوكي دقو .ةرحجفتملا تاوشحلا نم لمحبي امم رثكا

 ىلا فدهتو .يجيلخ فرط نم رثكا ىلا ةهجوم ةلاسر
 قوف عفترت نا بجي يتلا ةّلظملا نا ىلع ديكأتلا
 .ًايلات :لاجم الو .ةيكريما .جيلخلا يف ةحالملا نيبارش
 ىلع ةيويحلا ةقطنملا هذه ف يتايفوس روضح يال
 .ةيكريمالا ةيجيتارتسالا ىوتسم

 هيبشت ىف تانراقملا وفرتحم ددرتي مل انه نم
 نفسلا دض طقف سيل هجوملا «خوراصلا» ب يفروم
 يتلا ةقثلا ةيرامعم دض لب ,جيلخلا يف ةيتايفوسلا

 ريميدالف .يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان اهانب
 تيوكلاو يبظ وباو نامُغ يف لاج يذلا يكسفورتب
 .ةرصبلا قيرط نع اهيلا لصو نا دعي .دادغبو
 -4 نا مصاوعلا هزه يف اهدقع يتلا تاثداحملا تتبثاو
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 ةلواحم يف :ةننسملا ةيساموليدلا تقلطا وكسوم

 اصوصخ .ةيجيلخلا ةينمالا سجاوهلا نم بارتقا
 هذه :زكرت ةينويهص  ةيكريما ًادوهج ةمث نا
 ,ةيناربالا برحلا ةلآ ةململ ةداعا ىلع ةظحللا

 يف اهعفدو
 ةتكسلاب بيصا مق ماظن نا ًايفاخ دعب ملو

 ىلا رطضاو .تاءاليزكلا لسلسم دعب .ةيركسعلا
 ةينقن ف يضملا نه هتسمت قادر همكم محو

 ,ةيظفنلا تالقانلاب شرحتلا اهنم .بيرختلا

 جذامن ةفعاضمو .زمره قنع يف ةنصرقلا ةسراممو
 نا ىلع دكؤي نم ةمثو .اهريغو تيوكلا يف :تاهرآلا
 نارهط ماظنل ةينويهصلا  ةيكريمالا تاءاحيالا
 ةرهاظ ةبا ثاثتجحا اهناهرو .هاجتالا اذه ىف بصت

  يسايسلا عورشملا ضاقنا ىلع ةيتايفوس قارتخا
 امدنعو .جيلخلا ْق يديمحلا ّّب يكربمالا يركسعلا

 طوطخ نم ريبك ءزجو طفنلا تالقان نم ءزج نوكي
 ,«ءاضيبلا ةيتايفوسلا سراونلا ةسارح يف ةحالملا

 روط يف ةديدج ةيسايس تالداعم نا ينعي اذهف
 ناك يذلا عضولا نصيتلا ةحشرم يهو ٠ ءلكشتلا

 حنرتلا هباصاأ :يكريمأ عضو ٠ :ًاديدحت : :وهو .ًامئاق

 اهندب .ةديدع تاسايسو .ةديدع لماوع بيسي

 ةرازوو ضيبالا تيبلا نيب فقاوملا ف ضقانتلا

 .نوغاتنبلاو ةيجراخلا

 فافتلالا لع فافتلالا
 عئاقولا مامأ ةلوهس يف ملستست ال نطنشاو نكل

 الضف .ةقطنملا يف ةرثؤملا زئاكرلا كلمت يهف ؛ةداضملا

 ىلع فافتلالا نم ديالو .ةساسحلا بويجلا نع
 لالخ نم هقاروا مكاري يذلا يتايفوسلا فافتلالا

 ريزو لبقتسا .راطالا اذه يف .جيلخلا برح
 سيئرلا بئانو زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا
 ةفلكملا ,«:ةيعابشسلا ةنجللا» دفو شوب جروج

 قارعلا نيب برحلا فقول ىربكلا لودلاب لاصتالاب
 ةيجراخ ريزو ينايرالا ميركلادبع ةسائرب :نارياو
 ىلع .ةقطنملا ىلا فروم دافيا الجعتساو .ءاعبص

 يف :تعدصت ةيقادصم عيملتل .يكسفورتب ىطخ

 ىلع ًاديكأتو .«تيغ  ناريا» ذنم ,يكيتامارد لكش
 نم .جيلخلا يف يميلقالا نمالاب يكريمأالا مازتلالا
 ةلواحم يف و .زمره قيضم يف ةحالملا ةيرح لالخ
 ةيسايسلا ةلظملا نيب ةجوازملاو ءلعفلاب لوقلا نرقل
 قروم ةلوح تقفارت ةيركسهعلا ةلظملاو

 نم تادحو اهتذفن ةيئامرب تاروانم «ةيقاحلتسالا»
 .ةيلامشلا انيلوراك لحاوس ىلع ؛عيرسلا لخدتلا»
 ءادصاو . جيلخلا يف دئاس وه امل ةلئامم فورظ يفو

 عم ءيقروم ةربن يف ةحضاو تناك تاروانملا هذه

 مهركذ دقو .مهاقتلا نيذلا نييحيلخلا ننلوؤسملا

 نوزهاج» نحنو .ءطاطم نم تسيل انعارذ» ناب
 تاباوبلا لافقاو برحلا فقو ربع رارقتسالا نوصل
 ىلع انماغرا نولواحي نيذلا تايفوسلا هجو يف
 نم دئالو . ةقطدملا هذه ُِق :ةدحاو مدق ىلع ,فوقولا

 تاوطخلا نم لايدب نوكت ةريبك ةيكريما ةوطخ

 «ةريغصلا

 .ةديدج قزام هداحتا
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 نوؤشل يكريمألا ةيجراخلا ريزو ٍبئان نا ددرتو
 ماما «ةريبكلا ةوطخلا» ةيعون ددح طسوالا قرشلا

 «ضايرلاو ؛يبظ وباو طقسمو تيوكلا يف هيثداحم
 .ةصاخح تافصاوم ىدترا ندادغب ىف هراوح ناك ناو

 ؤطاوت نم هتفشك امو .«تيغ - ناريا» ةمدص رثإ
 «ناردا ُْق ةمكاحلا ةسيسؤملا عمت «يلدتاريسا» ملأ يكريما

 دذنم قارعلا عم لوالا يكريسمالا لاصتالا وهو

 دعب ؛يف روم اهب موقي ةمهم ثلاثو ةريهشلا ةحيضفلا
 ددرتو . ١984 ماع ةيساموليدلا تاقالغلا فانئتسا
 راحيا ةيمها ةيجيلخلا هتلوج يف راثتا دق هنا ًاضيا
 جاتحا اذإ :ىرخالا ةيجيلخلاو :ةيتيوكلا تالقانلا
 ناب فرتعاو .يكريمالا ملعلا ناولا لظ يف .رمالا
 ؛زجعلا برح» نم ةلحرملا هذه ىف .ةفدهتسم تمئوكلا

 دكاو .ةيناربالا ,:ةعازفلا» رامثتسا لواحو .ةيناردالا
 نارهط عرز نع تثدحت يتلا تامولعملا ةيقوثوم ىلع
 نم يهو .زمره ىلع لطُت ةرئاد يف ةيخوراص عماوصل
 . (زقلا ةدود) «مروو  كليبس» عون

 ةيحلتلا ساقففل اذذذلا لؤدح

 ةحلسالاب صتخملا .يناطيربلا ءرزثدج» ليلدو

 ًاسأر لمحي ؛مروو - كليسس» نا ىلا ريشي اهتاينفتو

 ٠١/ هادم غلببو .ًامارغولبك تل هتنز :.ايدرح

 .اوباصا امدنع نويناردالا هريتخا دقو . ارتمولبك

 .ارتموليك دعب ىلع .ةيطفن ةلقان ,يضاملا رهشلا

 ليلدلاو . ارتموليك ٠ ةفاسسم ىلع .ىرخا اوأطخاو

 نارهط راقتفا ىلا كلذ وزعب يناطيربلا يركسعلا

 خيراوصلا نم زارطلا اذهل ةمزاللا هيجوتلا ةمظنال

 ,ةيبرغلا ايناملا اهعنصت ةمظنالا دهذهو .ةينيصلا

 تلواح دقو .ةيسلطاو ةيكريما ةبقارل عضختو

 .ىودج نود نكل .اهنم ددع كالتما نارهط

 لاح يف :ةيئاريالا ةيرحبلا نا نوكردي نويكريمالاو
 ةنيدم ددهت نا نكمي .ةدقعملا ةزهجالا هذه اهكالتما
 رايخ ؛ريمثت» ىلا تأجل انه نم .اهءانيمو تيوكلا
 ىلا :ةقابس تناكو ,جيلخلا بيهرتل «مروو- كليسم
 .هنم يبودجلا لخدملا دنع .اهعماوص عقاوم ديدحت

 نع ةديعب تاضوافم عم نالعالا اذه قفارتو
 تالقانلا قوف يكربسمالا ملعلا عفرل ءاوضالا

 عم يتيوك يطفن دفو ثداحت عقاولا فو .ةيتيوكلا

 حنم طورش نأشب ةيكريمالا لحاوسلا رفخ ةوق
 طورشلا هذهو .يكريمالا ملعلا عفر قح تيوكلا
 نيلماعلا نم ةبسن دوجو .ظحلت ام يف ظحلت
 تباثلاو .ةرشع ىدحالا نفسلا نتم ىلع نيدكرتمالا

 ةوق تدلط امك .تالقانلا «ةكرما» تضفر تدوكلا نا

 ةطلس اهبلا دوعت يذلا ةيكريمالا لجاوبسلا رقح

 ةوطخ فو .ةدحتملا تايالولا ملع عفر قحب تبلا
 تالقان ثالث راجتتسا ىلع وكسوم عم تقفتا :نزاوت

 اذإ ءاهل ةيبرح ةبكاوم نيمات لامتحا عم ةيتايفوس
 تالقانلا نا يفروم ربتعاو .ةجاحلا تضتقا
 راكفالا نم تانحش لقنت ثالثلا ةيتايفوسلا
 ىلعو .طفنلا نم تانحش لقنت امم رثكا ,«ءارمحلا:
 نا نييجيلخلا هيثداحم ماما ربتعا .ساسالا اذه
 يلود قافتا دقع ىلا يعادلا فوشتابروغ حارتقا
 .«ةفوشكم ةعدخ» جيلحلا يف ةحالملا ةمالس لوح

 ام ردقب ةقطنملا نما مهمهي ال تايفوسلا نا لاقو
 اذهو .ةثفادلا راحملا يف :مدقلا ءيط وم: مهمهب

 لويخ ليخت يذلا ربكالا سرطب ىلا دوعي ملحلا
 ةتفادلا لامرلا هاجتا يف عفدنت ةيجلتلا ساقفقلا

 ةيرحتستك ةدلاطم
 ةجهللا نع ثدحت يجيلخ ردصم نم رثكاو

 ةيسامولبدلا دض ىفروم ةعلاطم يف ةيرجنسيكلا
 فيظوت ىلع صرح دقو .جيلخلا يف ةيتايفوسلا
 يكريمالا عورشملا ةمدخ ُِق يميلقالا ثاهللا

 راثثتسالا ىلع موقد وهو ةقطنملا ْق يجيتارتسالا

 ثاثتحاو .ةيئاملا دقعلاو ةينمالا حيتافملاب قلطملا
 ينمالا ضوحلا لخاد ةيتايفوس ,ةلمد» ةيا
 ريغ . ةيكريمالا فطعلملا ىمح يف ؛ :دحاولا يداصتقالاو

 ال يذلا ؛ىمحلا» اذه ةيلعاف تربح ةقطغنملا نا

 عانقا يف: فروه ةبوعسص تناك امهم ادحا يمحي

 قف يكريمالا مازتلالا ةيدجب «نواعتلا» مصاوع
 .جيلخلا برحل يملس لح نع ثحبلا

 هتفل :نواعتلا سلجم» ةيجراخ ءارزو نم دحأو
 ,رارمتسا يف لاعفالا اهصقنت تناك لاوقالا نا ىلا
 فلحلا لود عانتما وه ةيدجلا كحم نا ىأتراو

 ةيركسع تادعم ةيأب ينيمخ دم نع اهريغو يسلطالا
 رثكا ىلع اومدقا دق نويكريمالا نوكي ذئدنع .ةيويح

 ريزولا رذحو .برعلا هاجت ةيباجيا ةرداب نم
 يفرومل لاقو .«يكريمالا ريدقتلا ءوس» نم يجيلخلا
 نمرتقت امنع اعد : دكرجتلت مقتتاو ة..ةيقرخناف
 تسسأ وع تاي كوك اًوطايتت نا مكيف
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 ترفح ةأزرتجملا مكتابيترتو .ةعرس يف اوضمن
 دقو .ةصقانلا مكتاوطخ بقعت ىلع تايفوسلا
 يف اهوماقا يتلا نئامكلا ماما لاجملا متحسفا
 .«يسادسلاو ينمالا نييوتسملا ىلع ,ةقطنملا

 يجدلخلا اصحلا
 ,راصحلا, ماماو .يفروم دراشتير نا عقاولاو

 نم .ةقتوم ريراقت لوقت امكو .لقتنا يجيلخلا

 نع ثدحتو .يئاقولا عافدلا ىلا يئاقولا موجهلا
 دعب .اهعم نواعتلا نكمُي يتلا ةبئاثلا ةرادالا»
 .«تيغ  ناريا نع تجتن يتلا تايبلسلا ةلسلس

 بلاطملا مهفت ىلع يكريمالا عامجالا ىلع ددسشو
 فقوملا دييأت ىلع ظفحتلاو ةيبرعلا تاعلطتلاو
 نم اجاعزنا ىدباو .طخلا لوط ىلع .«يليئارسالا»
 ,يبرعلا جيلخلا يف ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا ءاكذ
 .قارعلا عم فطاعتلا ىلا حضاولا اهليمو

 نييجيلخلا ةداقلا غلبا ىفروم نا ادكؤم تابو
 ةسلجل دادعالا ددص يف هقرادا ف مهاقتلا يذلا

 برح ةشقانمل صصخُت نمالا سلجم يف ةريبك
 لبسلا لكي يناريالا ضفرلا عيوطتو جيلخلا
 فرطلاب ةيقاعم لازناو رانلا فقو ىلع هماغراو
 لدقو .حالبسسلا تانحش ىلع رظح ضرفو فلاخملا

 يف نييجيلخلا عم قيستتلا نطنشاو مزتلت :كلذز

 رافنتسا ْق ددردت الو .ةحالملا نما نامض تاءارحا

 : نوص لجا نم .كلذ ف اويغر اذإ ءيبرحلا اهلوطسا
 .هكلاسمو هراباو طفقنلا

 - 1 مااولا]' نوسرتات معخنقعخ- 11

 يذلا جمانربلا ىلع قلع يجيلخ ردصم نم رثكاو
 حومط يكريمالا ةيجراخلا ريزو بئان هلمح
 يف امك :ةيناديملا هتمجرت يف ةريعلا نكل .لماكنمو
 نئامكلاو ةيناريالا ماغلالا ليطعن ىلع هنردق
 .ةيبوينهصلا

 نايكلا نا .«تيغ  ناريا» لبقو .ًايفاخ سيل
 رعذلا ةلداعم ُِق يسابسا بعال ىدويهصلا

 تسرامو تكرابو .تاطاون نطنشاوو .ةيجيلخلا
 نم .ًاديدحت قارعلاو برعلا هاجت يئادعلا فقوملا
 بئان ةلوج يف ةيقارعلا ةطحملا نا ىلع عامجالا انه
 ببسلاو .ةقد رثكالا تناك يكريمالا ةيجراخلا ريزو
 ةحيضفلا» دعب ءاقل لوا اهنوك ىف لثمتي ال

 لتو نارهط نا تبثي ليلد نم رثكا نال لب .:ةيناريالا

 يف يكريمالا سوقلا يف ناتيساسا ناتقلح بيبا

 موهفم قيوستل ناتشروو .طسوالا قرشلا
 يدصتلا ةطخ يف اهريمثتو :ةقطنملا يف ةنرصنعلا

 امدنعو ..يتايفوسلا دملا» يكسنجيرب هيمسي امكل
 ةرصبلا ترمتساو .«تيغ  ناربا» ةعيقو تلشف
 ىلا ةيناغيرلا نطنشاو ترطضا .,ةعينمو ةدماص
 دض ةمحهلا تداكو .ةيبرعلا اهتاباسح ةعجارم

 ةقطنملا ةعزعزل ًاينويهص - ايكرتما ًاعورشم ةرصحلا

 ةيدوهبلا تارورضلل ًاعبت ديدج نم اهليكشت ةداعاو

 مل ةرصبلا دومص نا ليق انه نم .ةينويهصلاو
 اضيا عزعز لب .يناريالا ماظنلا ةبيكرت طقف عزعزي
 .ققشتي يناغيرلا مقاطلاب اذاف .ضيبالا تيبلا

 طسو قانتخالاب اهيلع مكح اهلماكب ةسايس نا ادبو
 ىلع .رهاظلا ؛يكربمالا فاطعنالاو .ملاعلا ةتامش
 ةيجراخلا اهتلذب :ةتيثح عاسم هتلزتخا .لقالا

 دهتياو نوج يسامولبدلل اهدافيا لالخ نم ةيكريمالا
 ةحوارم ةرايزلا هذه لثم ناب تباثلا نكل .دادغب ىلا

 يف ؛برعلل رربملا ريغو عورشملا ريغ ءادعلا يف ةيثبع
 : نيرطشب نرتقت مل لاح

 ينيدلا ماظنلا ىلا حالسلا تادادما فقو ؛لوالا

 طغضلا ينئاثلاو :ناودعلا نع فكي يكل .ناريا يف

 ؤفاكتلا ساسا ىلع ةيوست ءاسرا لجا نم ايلودأ
 .ةقلطملا ةداسسلاو
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 راودب بيصا يذلا ءضيبالا تيبلا نا نولوقي
 ررقو .ةيناريالا هتسايس عجار :«تيغ  ناريا»
 .ةيبرعلا قوقحلا نم ةسمالم رثكا .رخآ طخ ليعفت
 يف يفروم هجو دقو . جيلخلا ىلا عاطقلاو ةفضلا نم

 جهنلا نع علقت يكل ؛ناريا ىلا ةوعد ,قابسلا اذه

 غيص نع ثحبلا ةيولوا مزتلتو يناودعلا
 ناريا نا ء:ةظحللا ىتح .دكؤي ءيش ال نكل .ةيوستلا
 تباثلا نا ريغ .يكربمالا ءادنلا ىلا ءاغصالا دراو ٍْق

 نم يكريمالا فوخلا وه ,لياقملا يف .ديكألاو

 نم . مهتحلصم ىف بصت نل يتلا ةمداقلا تاروطتلا

 ةروصلا حب د يروم ةلواحم تناك انه

 ةقطنم ىلا ارخأتم لصي ملأ نكل .يمرلا بيوصتو

 ةكبش باسح ىلع ةيبرع تايقبسا اهيف تمسترا
 ؟ ةيناردالا  ةينويهصلا تاططخملا

 ةروتسملا داعبالا لزتخت لاؤسلا اذه نع ةياحالا

 ةقطفنملا دايم ٍِق ةيتايفوسلا ةبكربمالا ةدراطملا

 تاروطت حمالم هتاز تقولا ف٠ فرشتستو . ةئفادلا

 ,مدلا تاساهرد طفنتلا تاناهر اهيف طلتخت .ةبتآ

 مسرتتو .يناربالا لوقعماللاب يبرعلا لقعلاو

 ىلع هتاعطاقتو .عضولا حمالم ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»

 : يلاتلا لكشلا

 ميمرتل ةرخآتم ةبكريما ةلواحم قروم ةلوح-١

 ةمدص نم رثكأب بيصأ يذلا يكريمالا هجولا
 نم رثكا يف تعدصت ةيقادصم ميوعتو .ةيناريا
 ,.روضحلاب عاقيالل نئامك بصنو .ةيسانم
 يف ينقتلا بناجلا اما .ىمانتي يذلا يتايفوسلا
 دوعو عطقو .ةحالملا ةيرح نامض وهف .ةلوجلا
 بعلت ينلا ةيناريدالا ةطخلا عدر ةيناكماب دوهعو

 سأي نم كلذ ينعي ام عم .«ينادعا ىلعو لع ةبعل
 .راحتنالا موخت سمالب

 فوشتابروغ ةردابم ليطعت نطنشاو لواحت - ؟
 ظحلتو .ةقطنملا ىلا هعم يكسفورتب اهلمح يتلا
 مبلخلا يه ةحالملا نمأ لوح ؛ةيلود تاثحايم»

 سلجم لعجو ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ءاهناو
 عضولا ةيوست ف ربكا رودب علطضي يلودلا نمالا
 نا تياثلاو .يناريالا ديعصتلا رادج ىلع قلاعلا

 ,ةدحتملا ممالا تاروصتو لماكتت ةردابملا هذه
 ,تايوقعب يدتعملا فرطلا مازلإ هاجتا يف اهاطختتو
 نم هيلع قفدتي يذلا حالسلا نم هنامرح اهلقا
 نويكريمالا له نكل .ةيكريمالاو ةينودهصلا ةناسرتلا
 نولختي لهو : يتايفوسلا قارتخالا اذهب نوملسي
 ؟ ةمواقم نود مهقاروا نع

 يذلا يناريالا خ وراصلا هلمح يكريمالا توات
 هنلمح امك .يبد ماما ةيتايفوسلا ةلقانفلا باصضا
 وكسوم نا تلاق ينلا «تاعالظا١ ةفدحص ًاضنا
 طفن تالقان اهريجأتو قارعلا معد ىلع اهمادقاب

 ةعلاطملا هذهو .يناغفالا أطخلا رركت .تيوكلل
 ىلع دكؤت ام ردقب :تاروطتلا نم نارهط فوخ سكعت
 ىلا يساموليدلا ريذحتلا نم تلقتنا نطنشاو نا
 قيوطنت .ًايناديم ٠ تررقو .يركسعلا ريذحتلا
 ةيحاض . اديلقت ءاهردنعت ةقطنم يف تاس وبملا

 مهافت ىلا مهرج ديعصتلا لالخ نم دشنتو .ةيكريما

 ءاهنا ليس لوح قفاوتل اسسا يسري دق يعوضوم
 .جيلحلا برح

 ةينما  ةيسابنس ةلاح فراشم ىلع جيلخلا  ؛

 كاسمالل نانلودلا نابعاللا اهدف قباستب .ةديدج

 ناونعلا نكل .زاكترالا طاقنو قاروالا نم ددع رثكاب
 ىلع يقارعلا قوفتلا تيبثت ةلحرملا هذهل يساسالا
 يتلا تاباسحلا يف ريثأتلاو .ةداضملا تاسايسلا
 ىلق دق قوفتلا اذه ناك اذإ و .فرط نم رثكا اهدقعب

 ديدج عاقبا ءاطعال حشرم هناف نطتشاو تاباسح

 تنعتلا لما ىلع مالدسلا ضرف وهو ؛ةلدقملا ةلحرملل

 .لاح يأب :ءايوقالا حالس هنا .يناربالا

 رْدزم ضادر

 ١١ _ اوال رايا 1١٠١-١68 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 74 ف جب يتافوسلا داحتالا
 ةيبارنألا ةنمم

 .ةيسراف :ايجروج نات نربط
 عدرلا ةيسامولب د لصاوت وكسومو

 ,يضاملا ليربا / ناسسين رهش طساوا ِق

 وكسوم ةيناريالا ةيحراخلا ةرازو تدقتنا كيب

 طفقن تالقان ريجأت ىلع ةقفاوملا اهنالغال

 تيوكلا ةلودل يتايفوسلا ملعلا لمحت
 ريميدالف ديبسلا لاق .ةهةيسفن رهشلا نم 78 يفو

 يف ءيتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان يكسفورتب
 لاؤس ىلع أدوا دادغب يف هدقع دق ناك فاحص رمتؤم

 ةيتايفوسلا طقنلا تالقان ضرعت تالامتحا لوح

 ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف تاءادتعا ىلا ةرجؤملا

 قوقحلاو نيناوقلل ًاقبط فرصتتس» وكسوم نأب لاق
 .لدصافت ةئا ةفاضا نود «ةيلودلا

 ةموكحلا تنلعا يراجلا رهشلا علظم فو
 يأ اهضفر  ؛ايتسفزا» ةفيحص ربع - ةيتايفوسلا
 ماربا بجي نم عمو نم عوضوم لوح يجراخ لخدت
 ةقطنم نا ةدكؤم :ةيطفنلا اهتالقان ريجأت تاقافتا

 .ةرح ةيلود ةحالم ةقطنم يش يىبرعلا جيلخلا

 جدلخلا هايم يف رحبت ةيتايفوسلا نفسلا نا ةركذم

 .نيدسلا تارشع دنم

 ناسين نارهط ماظن وكسوم ةبلاطم ىلع ًادرو
 برحلا فقو بلطل ةياجتسالاو قارعلا خم يضاملا

 «ةيمالبسالا ةيروهمجلا» ةفدحص ترشن .هعم

 بئانل ًاحيرصت ١ ماا /هر و موب نارهط يف ةرداصلا

 نل هدالب نا :هيف ءاج :يوجر ىضترم .زيربت ةنيدم
 اهتمض يتلا ةيسرافلا ةيروطاربمالا ميلاقا ىسنت
 ميلاقالا هذهو .يضاملا نرقلا يف ةيرصيقلا ايسور
 .ناتسكرتو .ناتسجاطو .ناتكسيزوا :يه
 .ايجروجو

 مالعالا ةرئاد سيئر ناك امنييو .يلاتلا موبلا يفو

 يداثبغ ديسلا ةيتايفوسلا ةيجراخلا ْق

 ناردا ًانلاطم قيباسلا حيرصتلا ىلع درب فوميساريغ

 يتلا «ةيدولا ربغ» تاحيرصتلا قالطا نع فقوتلاب

 راوجلا نسح تاقالع ريكعتو ديقعت اهنأش نم

 ةيبرح ةيناريا قراوز تناك ؛نيدلبلا نيب ةيخيراتلا

 ةيتايفوسلا نحشلا ةندقبس ىلع احلسم ًاناودع نيسشت

 ءانب داوم لقذت تناك يتلا ,«فيبتروك نافيا»

 .يدوعسلا مامدلا ءانبم ىلا اهقيرط يف بيباناو
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 ىلع ينازيالا ناودعلا اذهريثي:نا يعينطلا نمو
 لعف دودر يتايفوسلا داحتالاك ىمظع ةلودل ةنيفس

 دودرو نارهطو تيوكلاو وكسوم نم لك يف ةرشايم
 .ةيلودلاو ةيميلقالا نيترئادلا 5 ىدملا ةدبعب لعف

 ىوتسملا اذه نم لوؤسم ريغ المع نا ةضايشوو

 ةيرحو ةحالملا نيناوقل اقرخ هنوك بناح ىلا ريتعب

 ىمظع ةلود ىلع ءعادتعا .ةبلودلا دايملا يف نورلا

 ملاعلا لودب ةيسايسلاو ةيراجتلا اهتاقالعل ًايدحتو

 - ةيتايفوسلا يا تاقالعلا هذه نآب ًاملع ؛:ىرخالا

 قفوو يلودلا نونئاقلا راطا يف مدن ةيتيوكلا

 ةلدايتملا ةيئانثلا حلاصملا ةمدخل ةرخلا تارايتخالا

 .يملاعلا داصتقالاو ةيلودلا ةراجتلا ةمدخو

 ءودهلاب يروفلا لعفلا در مستا ٠ .تبوكلا يف

 قلع .:ةيتبوكلا ءاينالا ةلاكول اقيظو ,لقعتلاو

 اذه ىلع ةيتيوكلا ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسم ردصم
 تيبوكلا راجتتسا نا: هلوقي يناريالا ناودعلا

 لبجست وا ىرخالا لودلا نم طفنلا تالقان ضعبل

 رما لودلا هذه ىدل تيوكلا تالقانو نفس نم ددع

 ةلودل ةينطولا ةحلصملا يعاودو قفتن يعيبط

 رارقتساو نما ىلا يضغملا قيرطلا نا ادكؤم . تبوكلا

 ةدادسل لدابتملا حارتحالا ُِق لثمتي يبرعلا جيلخلا

 ديدهت ىلا ءوجللاب هنمآأي ثيعلا مدعو هلود عيمج
 مازتلالاو .ةنصرقلاو ةوقلاب ةنمآلا ةحالملا

 مظنت يتلا ةيلودلا قيثاوملاو ءىدابملاو تادهاعملاب
 : .ةيلودلاو ةيميلقالا تارمملاو داسملا ُْق ةحالملا

 يتيوكلا ردصملا نا قياسلا قيلعتلا ف حضاوو

 .ةحارصب اهتيمست نود نم ةيناريالا ةنصرقلا نيدب
 نيناوقلاو قيثاوملا مارتحاب كلذك ناريا بلاطيو
 ةنلعملا ةيتي وكلا ةسادسلا تايث ىلا ريشيو ةيلودلا
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 قلع: أدر قاكسؤه هده دك: ل5

 رخآ ناكم يا وا يبرعلا جيلخلا يف ديعصلا اذه ىلع

 .ملاعلا يف

 ديدهتلاو ناودعلا تامغن تلصاوت .ناريا يفو
 نم هيلع يوطنت امب ,ةفورعملا ةيناريالا ةيهجنعلاب
 ةنسلا ىلع .طلستلا يف ةيغرو ءالعتساو ةينيفوش
 نارهط يف نيلوؤسملا نم ددع
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 ةيجراخلا ريزو بئان يتراشب ىلع دمحم دكا دقو
 تارامالا ةلودل ةرايزب موقي ناك يذلا يناريالا
 ةنيفسلا ىلع يناربالا موجهلا رثإ ةسيرعلا

 ةيبرغلا ايناملا ءاينا ةلاكول ًاقبط .ةيتايفوسلا
 تاضوافملل ناربا ةضراعم دكا

 نيتوقلا مالعا لمحت نفس ريجات ناشي ًايلاح ةرئادلا

 . برحلا يف ةكرتشملا ريغ ةيجيلخلا لودلل نييمظعلا
 ءاسنم نم ةعباسلا يف ندنل ويدار بسن امك
 ىف لودلا ريصم نا : هلوق يثراشي ىلا ١م

 تارارقلا ذختت نا بجيو ! لخادتم ريصم ةقطنملا
 كلذكو» : ويدارلا فاضاو .«تارواشملا قيرط نع

 قفدت ةيامح تيوكلا رارق ىرخا ةرم مجاه
 ضعب عفر قيرط نع جيلخلا ربع ةيطفنلا اهتارداص
 تاللقان راجتتساو يكريمالا حلعلا طفنلا نم اهتالقان

 .«يتابفوسلا داحتالا نم

 ةيلودلا نيناوقلل اقبل فرصتن ؛ يكسفورتب

 دقف :ناريا ءارزو سيئر يوسوم نيسح ريم اما
 نارهط ةعاذا لسارم هيلأ ههجو لاؤس ىلع باجا
 ةبترملا ىف» الئاق باجا .:تيوكلا ةلود فقوم لوح

 جيلخلا لود ةفاكو تيوقكلا ررضتتس ىلؤوالا

 نع عجارتلاب لودلا هذه ًابلاطم (يسرافلا)
 فقاوملا ةيدج ادكؤمو .قارعلل ةديؤملا اهتاسايبس

 ةجهل ردع حلاعلا لود عيمجل ةيناودعلا ةيناربالا

 .ةجمس ةيريدحت

 لوح يتايفوس نايب ردص دقف وكسوم يف اما
 ةندفسلا ىلع وكسوم ةعاذا ردع يناريالا ناودعلا

 ةلاكو نا ىلا ًاريسشم .ةيندملا ةيتايفوسلا
 يه ةيناريالا قراوزلا ناب تدافا دق سريدتيشوسا
 . .ةنيفسلا تمجاه يتلا

 ةنصرقلا دعب ًاحورظم لاز ام يذلا لاؤسلا

 : وه اهيف رارمتسالا ىلع يناريالا ديكأتلاو ةيناريالا
 فدكو ؟ ثدحلا اذه ءازإ ٍوكسوم هلعفتس يذلا ام

 ؛ يكسفورتي هلاق امل ًاقبط وكسوم . :فرصتتس»:

 زفتسب دورين نوركفي نيلمركلا ةداق نا فورعملا

 حضني نا دعب الا نوفرصتبي ال مهنا مث :ىقمحلا

 ارارق ةئداش ران ىلع لمعي يذلا يسايسلا ٍمهخبطم

 نا عقوتملا نم سلو .ةقدب ًاصضحممو اسوردم

 نيبح «ناردا دض يركسع لمعب مايقلا ىلا اوعراسب

 تازازفتسالاو تابسكاشملا لك نورضحتسي

 اهودم ينلا ءاضيبلا يدابالا لك نم مغرلاب ةيناربالا

 كلذلو .ةطلسلا ىلا ينيمخ لوصو ذنم نارهط وحن

 ىدح يركسعلا درلا ىلا اواجلب نا ًاعقوتم سمدل

 .دودحملا

 يعوضوملا اهزايحنا وكسوم زرعت نا حجرالاو
 ادمك اهريوطتو حبلستلا ةانق عيسوت ربع قارعلل
 ةضراعملا لئاصف ضعب ميعدت ىلا ةفاضالاب ,ايبعونو

 ماظنلا لكات يف عراسب يذلا دحلا ىلا ةيناربالا

 :لحاذلا نم هئارنهاو يناريالا

 عم اهقافتا يفلت نل وكسوم ناف عيطلابو
 لب ؛طفنلا تالقان ريجأت ديعص ىلع تنوكلا

 يف يداصتقالاو يسايسلا اهر وضح زيزعتل ىعسنس
 : ةرتف ذنم فوشتايروغ هلاق امل اديسجت ,ةقطخملا

 نلو يعوضوم لماع طسوالا قرشلا ف اندجاونت نا»
 .«ءانر ود نع ىلحتن

 هناف .درركت مل وا عادتعالا ناردا تررك ءاوسو

 هدوهح يتايفوسلا داحتاإلا فثكد نا ارظتنم تاب

 يف عارسالا لجا نم ةدحتملا ممالا ةقورا يف ةيملسلا
 ةمئاد سمخلا لودلا نيب لاعف رارق ىلا لصوتلا
 فقو ىلا يدؤيب يل ودلا نمالا سلجم ِق ةيوضعلا

 نوكي نا يغيديو . .قارعلا دض ةيناريالا برحلا

 ناردا دض ةسوملمو ةيلعقف تاءارحاب ًايوحصم

 جهنلا ىلع رصملا تنعتملا فرطلا اهرابتعاب
 .يناودعلا

 معد ىلا وكسوم مضنت نا نيبقارملا ضعب ىريو
 تاكرش ضعب هتضرع نا قيس يذلا حارتقالا

 ممالل ةعبات ةيرحب ةوق ليكشتب يضاقلا ةحالملا
 يف رحبت يتلا ةيراجتلا نفسلا ةيامح ىلوتت ةدحتملا
 نم هنكلو .ةيركسع تامجه ةيا نم جيلخلا هايم
 نم ادهج سيراب اميرو وكسوم هعدت نأ دعينسملا
 ىلع ناريا اهققحت يتلا ةزيملل ارظن .عونلا اذه
 تاباسحل ًارظنو :ةلاحلا هذه ىف قارعلا باسح
 اهندب عارضلا ةحفص ىلع ةيجيتارتسالا وكسوم

 ةمئادلا اهتدلاطمو ةنكريمالا ةدحتملا تايالولا نيبو

 .ةيبرحلا ليطاسالا نم ةيلاخ ةقطنم جيلخلا لعجب
 ةقفارم ىلا وكسوم أجلت :ةرخأتم ةوطخ يف امبرو

 ةصاخيو .ةيرحبلا عطقلا ضعبيب ةيراجتلا اهنفس
 ةلثامم ةمهمب مايقلل ةدحتملا تايالولا ضورع لظ يف
 دق نوكت ناريا ناف ةلاحلا هذه ىف و .ةقطنملا لود ىلع

 نم رشابملا لخدتلل فورظلا تأيهو برحلا تلود
 ةديدج داعبا عقوت ضرتفي امم .ىمظعلا لودلا لبق
 ينغو .نابسحلا يف نكت مل اهل ىرخا جئاتنو برحلل
 ام فاعضا فاعضا رسخت فوس ناربا نا لوقلا نع

 ايجروج يف وا ةرصبلا يف مالحا نم هب ملحت
 .ةيتايفوسلا
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 حالسلا ةعقعق تداك يضاملا عويسالا ْق 4

 لوبط عرق ماما .برحلا ةهبج ىلع يفتخت
 تاحيرصت اهيود ثدحا يتلا مالسلا

 بناج ىلا :نييمظعلا نيتلودلا ف نيلوؤسمل ةيلاوتم
 يتلا ةيبرعلا ةيعايسسملا ةثحللا دويح عءادصا

 ةناهن عضو ةشقانمل ةربيكلا لودلا ايلاح بوحت

 .اهرارمتسا ىلع ناريا رصت ينلا :برحلل ةعيرس
 ةوعدلاو مالسلا ةيضق نم ىلودلا فقوملا ناك اذإو

 تاضوافملاب ةيوسنلا قيرط نع برخلا ءاهنال
 يف ضوخلا نود .ماع لكشب اموهفم ةيملسلا
 ام هبشا ريخالا يكريمالا فقوملا ناف .ليصافتلا
 ةحلسالا ةقفص فاشكنا دعيف ةأجافملاب نوكي
 اكريما ةثالثلا اهفارطاو تبغ -  نارباب ةفورعملا
 ءاوضا نم هتطّلس امو :نارياو ينويهصلا نايكلاو
 هتكسع امو ,ثولاثلا اذه نيب نواعتلا ةقبقح ىلع

 ةموكحلا ةرادا ىلع طوغضو ةمزا نم لياقملاب

 لعافتتو قفالا ف حولت تأدب اذه لك دعب ,ةيكريمالا
 نكمي هتاهجوت تحص ول .ديدج يكريما فقوم رداوب
 علطم تأدب رداوبلا هذه .داج فقوم هناب هفصو

 يكربمالا سيئرلا لبقتسا امدنع يضاملا عوبسالا

 دقف .ةيبرعلا ةيعابسلا ةنجللا دفو ناغير دلانور
 ةوقب ديؤت ةدحتملا تايالولا نا ضيبالا تيبلا نلعا
 قيرط نع ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ءاهنا
 ةنجللا دفول ددش يكريمالا سيئرلا ناو .تاضوافملا

 5 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-  1/6 5١رايآ ١341

 مهد تنص هانا لكن

 لتقل ءابنإل الو اخد ن وتل 1 قاع عسون لاحت نار
 ا اع نطنشاو ديبآت

 هنأ نإ ديدح ريغ فقوملا اذه وديب دقو .برحلا

 نود ةبكريمالا ةموكحلل ةنلعملا ةيسايسلا عم مجسنب

 . ثادحالا ىف رثؤم لعف اهعبتي نا

 برحلا فقول لود راوق وحد
 ريزو هنلعا ام وه فقوملا اذه يف ديدجلا نكلو

 داخنا نصوبصخي رتوش جروج ةيكربمألا ةنجراخلا
 تاءارجا ذاختا هبقعي :برحلا فقوب مزلم يود رارق
 امك :هتضفر اذإ ناريا هاجت ةيركسعو ةيسايس
 سلجم اهردضا يتلا ةثالثلا تارارقلا هاجت تلعف
 ريزو دعاسم ةلوح تءاح دقو .اقيداس نمالا

 يف طسوالا قريشلا نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا
 هلمحو روم دراشتير يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 مهنمو .ةقطنملا ةداق ىلا ناغير سيئرلا نم لئاسر
 فقوملا ةرارح نم عفرخل .نيسح مادص سيئرلا
 ةيلاوتم تاحيرصت لالخ نلعا دقف .ديدجلا يكريمالا
 رمتؤملا يف .تيوكلل هترايز ليبقو اهرخاآ ناك
 .دادغب ةيقارعلا ةمصاعلا ىف هدقع يذلا يفاحصلا
 ' عابنالا تالاكو ولسارم هرضحو ةعاس وحن مادو

 قيسنتلاب لمعت هدالب نا لاقف ؛ةيبنجالاو ةيبرعلا
 يلودلا نمالا سلجم يف نييمئادلا ءاضعالا غم
 برحلا فاقيا ىلا فدهت ةمزلم ريبادت ةغايصل
 لصوتي نا ىف هلما نع برعاو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 ,ةلعافلاو ةمزلملا ريبادتلا هذه لثم ىلا نمالا سلجم

 يبرعل حبطلا ُّق نبأ

 ةجيققاهل نوت برضتأ د فقول ديدج رارق ةغايص يف

 هرمتؤم يف يفروم راشا نا قبس دقو .ةرثؤمو ةحضاو
 عم قفارتتس يتلا ريبادتلا هذه لثم ىلا يفاحصلا
 ةيكريما دوهجي ركذو «نمالا سلجمل ديدجلا رارقلا

 لاقو :ناريا ىلا ةحلسالا ريدصت رظحل ًايلاح لذمت
 «دوهجلا هذه عم ةقيدص تاموكح نيب نواعت كانه.

 ةحلسالا ةقفص ةيمها نم ليلقتلا فروم لواحو

 ,قيقحتلا تحت اهنا لاق نيح .ناريا ىلا ةيكريمالا
 ةيمكي ةدودحمو اهتارتف ىف ةدودحم تناك اهنكل

 .رركتت نل اهنا دكاو . حيلستلا

 يكرفالا و يداشوسلا نذفوملا ناد دغادنلا

 ءاهنال لعاف رود ِق ةنلعملا ةيكرتمالا ةيغرلا هذه

 كرتشم يلود لمع لالخ نم ناريا عدرو برحلا
 ناسل ىلع يتايفوس نالغا عم هتاذ تقولا ىف تمغانت

 ريميدالف يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان
 دقف :ةزيجو ةرتف لبق ةقطنملا راز يذلا يكسفورتب
 نمالا سلجم راطا يف ايلاح يرجت تارواشم نا دكا
 برحلا فاقيال ةيوضعلا ةمئاد لودلا نإب يلودلا
 بناج ىلا فقت هدالب ناو .ةيناربالا  ةيقارعلا
 مهملا نم ناد لاقو ةلجاعلا دوهحلا هذه لثمد مايقلا

 ىوتسم ىلع العاف ًارارق نمالا سلجم ذختمب نا

 فاقيا صوصخب لودلا هذه ةيجراخ ءارزو
 .«ترحلا

 ىلع يتايفوسلا فقوملا مهف نكمملا نم ناك ذإو
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 هةحنا هز ةروتنالو يرحل ةيصغ بانو ايوا ورق
 ماظنلا ةيعليو .ةيقالخا ةيلوؤسمك مدلا فيزن

 ادامه . ةيلود ةيلو ؤسمك ةقطنملا يف ةرطخلا يناربالا

 ءادمالا هذه لثم ذخآيل ىكريمالا فقوملا ىف دجتسا

 دنع نهذلا ىلا ردابتم ام لوا نا ؟ ةلمتحملا ةرثؤملا
 نا ةقيقح وه لاؤسلا اذه ىلع ةياجالا ةلواحم

 هذهو :لاعتشالل ةلياق ةقطنم جيلخلا ةقطنضم

 .اهريغ لبق ةدحتملا تايالولا اهكردت تناك ةقيقحلا

 ةمالا هاجت اهتاسايسب قلعتن بابسالو ,كلذل
 ,ةيسايسلا هذه يف ينويهصلا يبوللا ريثأتو ةيبرعلا

 ىلا :ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عالدنا ذنم تدمع
 ةوق مها فازنتسال اهعاقيبا طبضو اهتعقر قيديضت

 تاقافتا بقع رصم دييحت دعب ةقطنملا يف ةيبرغ

 ةدكريمالا ةسايبسلا هذه تّررب دقو .ديفيد بماك

 يظفللا ءعادعلا ةلاح مغر تابسانم ةدع يف ح وضوب

 ةمجهلا هجحوب يقارعلا رصضنلا نكلو .ناربا عم

 قيقحت مث نمو اهءاوتحاو ةسرشلا ةينيمخلا
 ةفاك يف لئاهلا قوفتلاب نرتقملا يروطسالا دومصلا
 هيشا ةسايسلا هزه قيقحت لعج :عارضلا تالاجم
 مقافتملاو ريطخلا يناربالا قزأملا لعفي ؛ليحتسملاب
 ناردا اهتدبكت ينلا رئاسخلاو مئازهلا ةلسلس بقع

 ماعب هتمسا ام ُِق اهلشفو .ةريدكلا اهتاموحه ٍِق

 يطغتل ةيبناج كراعم نع ثحبت اهلعج امم .مسحلا
 طوطخ ىلع لاتقلا ةقطنم دنع يسيئرلا اهزجع
 .نتنامكلا
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 رئلنلا ماقنالا

 هراطقا دض اهزازفنساو اهديدهت انلع تسرامو

 تاديدفهتلا هذه لثم تناك دقو .ةيبيرهعلا

 ةسايس عم ةمجسنم ابلاغ ودبت تازازفتسالاو
 رئاودلا .ةقطنملا يف اهعيشت يتلا فيوحتلا

 ميعدت لما ىلع تاذلاب اهنم ةيكريمالاو .ةيبرغلا

 ام ةسايسلا هذه لثم نكلو .ًايركسعو ًايدام اهدوجو
 فضا .يبرعلا جيلخلا لود عنقت وا يضرتل تناك

 ةحالملا ةيرحل يلعفلا اهديدهتو ناريا يدامت كلذ ىلا

 .ًانايحا ةلعتفمو .ةحضاو ايريشسهب ةقطنملا ّق

 .ةيتايفوس نحش ةديفس برض ىلع ارخؤم اهمادقاو

 ةينوقميتس يف ازاسشن برحلا هذه عاقبا لعج

 .ةيكريمالا ةسايسلا

 ةحيضف ىلا ةراشالا نم انيفعب ال هلك اذه نكل

 ةفورعملاو نارماىلا ةيفويهصلا- ةدكريمالا ةحلسالا

 سيل احريش تتدحا ةحبضفلا هذهف ؛تدغ  نارياب

 تالواحم لك مغرو. .ضيبالا تيبلا ةرادا يف ريغصلاب

 يكريمالا سيئرلاب اغلاب اررض تقحلا اهناف اهئاوتحا

 يلخادلا ديعصلا ىلع يروهمجلا هبزحو ناغير
 ةيكريمالا ةسايسلا ةيقادصم نم تزهو .يكريمالا
 يأرلا ناك اذاف :تاذلاب جيبلخلا ةقطنم يفو ءادنلع

 ينلا نطنتشاو نواعت برغتسا دق يملاعلا ماعلا

 ةمق عم :ناكمو نامز لك يف باهرالا براحت اهنا يعدت

 راطقا ناف ,يددمح مالخن يا :ملاعلا ٍِق باهرالا

 تزتها .اكريما عم ةقيثو تالص اهطبرت يتلا جيلخلا
 يف دايحلا معزت تناك يتلا نطنشاو ةيقادصمب اهتقث

 .جيلخلا برح

 ةرثاد عيسوت نم هنع عيتتسا امو هذه لك

 يتايفوسلا داحتالا لوحدو .ةقطنملا ْق نزاوتلا

 نم ةقطنملا نمأ ةيامحو مالسلل عاد فرطك

 ةيكريمالا ةلواحملا ف لّجع .ةيناريالا ةيعسوتلا
 ُِق تزنها يتلا اهعقاوم ميمرتو اهتدقادصم هداع ال

 اذهو .كوكشلا عضوم يف اهءافلح تعضوو .ةقطنملا

 ةنجللا دفو هئاقل بقع ةحارص ناغير هنع ربع ام
 نا ىلع ددش دقف ,يضاملا عوبسالا علطم ةيعابسلا

 .ةفطنملا ِق اهتاقدصا نمأب ةمزنلم ةدحتملا تانالولا

 ةوقبي هسفن حرطب ادب يذلا جيلخلا يف ةحالملا نمآو

 اهتبصن يتلا ةينيصلا خيراوصلا ةصق دعب ًارخؤم
 يتلا ةلعتفملا ةجضلاو زمره قيضم دنع ناربا

 يف فوخلا عرز يف اهفادها نم أيا ققحت ملو اهتقفار

 .ةقطنملا

 ةيداربأ ةدصرق
 ىحنم ةيناربالا ةنصرقلا راسم دذخا ذئدنع

 تارئاطلاو قىراوزلا تأدب دقف .افثكمو اديدح

 تالقانلاو نفسلا بلغا برضت ةيناريالا ةيحورملا
 ضعيبب ادح امم .ةقطنملا راطقا ءيناوم ىلا ةهجتملا
 مالعا لمحت نفسو تالقان راحتتسا ىلا راطقالا هذه

 ترجاتسا امدنع تيوكلا- تلعف امك :ئرمبك لود
 نم اهطفن لقن ةيامحل ةيتايفوس طفن تالقان
 تارامالا نا نع ءاينالا تدراوتو .ةيناردالا ةنصرقلا

 لمحت نفس راجتثتسا تبلطف تيوكلا وذح تذح

 ىلع ءادتعالا ثداح ًاريخا ءاج مث .يناطيردلا ملعلا
 ةقطنم يف فيياتروك نافيا ةيتايفوسلا ةرخابلا
 فصق ىلا تضرعت دقف ءيبرعلا جيلخلا
 ةيناريا قراوز نم ةشاشرلا عفادملاو خيراوصلاب
 يهو ؛يدوعسلا مامدلا ءانيم ىلا رحبت تناك امدنع

 اذه .هادملا فيرصتل بيباناو ةيئاشنا داوم لمحت

 اذهف .ريطخ ديدح روطت ماما ةقطنملا عضو ثدحلا

 قيس عم ىربك ةلود ةنيفس فدهتسا ءادتعالا
 ةئقادصم عضد امم :نييناربألا دصرتلاو رارصألا

 .يدحتلا عضوم ةلودلا هذه

 فقوملا ديعصت ىلا يتايفوسلا داحتالا دمعي مل

 .ناريا ىلا رظن تفل ةركذم ميدقتب نآلا ىتح ىفتكاو
 ةرملا يف يتايفوسلا داحتالا نا نمضي نم نكلو
 اذه لثمب يفتكتس .ىرخا ةلود ةيا وا ,ةمداقلا
 اهنفس ةيامح يف ةيركسعلا اهتوق مدختست نلو .درلا
 ىلا ةقطنملا لوحتتس اهدنع ؟ اهدادما طوطخو

 ىلع هجئاتن فرعت ال يلود يركسع دجاوت ةقطنم
 هددرت ام اذه لهف .نيدملاعلا مالسلاو نماألا ديعص

 ؟ نارسا

 جرخم نعاتحد
 ناريا عم عارصلل نيعيتنملاو نيبقارملا نم ريثكلا

 معن : نولوقي ؛يلخادلا اهتيب نوؤشب نيفراعلاو
 ةعيلطلا» نم قباسلا ددعلا ىف انلق امك  ببسلاو
 ًايسايس موزهملا يناريالا ماظنلا نا  ,ةيبرعلا
 ةصرف نع ثحبب ايداصتقا رمدملاو ايركسع زجاعلاو

 نع برحلا لمحب يمريو .هقرام نم جرخيل ةعئاض
 لواحب هناف اذل .ههحو ءام ظفحب لكشب .هفاثكا

 .ةهج نم قاروالا ظلحيل يىلود لخدت جاردتسا

 ىلع اهقيلعتو ةميىزهلاب فارتعالل انفنم هل دحنتلو

 .مهلوق دح ىلع «ةربكتسملا لودلا» ةعامش

 لك نأو ةصاخ .اذه هل متي له .ئرخا ةهج نم
 ناهرلا ءاهتناو هرايهنا وندي نورعشي اوأدب هئافلح
 ,ةيمانتملا ةيركسعلا قارعلا ةردق ىلع ريثاتلا يف هيلع
 تالامتحالا لك ؟ سؤململا هراصتنا نم صاقتنالا وا

 :مالمسلا لولح برق وه ديكالا ءيشلا نكلو ةحوتفم
 سدلاوك دهشت امندقف . تءاش ما ناريا تبا

 برحلا ءاهنال ةلواحم نم رثكا ةيلودلا ةسايسلا

 ةدودمم قارعلا دي ىقبت :ةنيابتم تاهويرانيس قفو
 ةبلح هاجت ةحوتفم لظت اهنويع نكلو .مالسلل
 ةظحل ىتح ةلجؤم مالسلا عيراشم لكف .عارصلا
 لصاوت ةيقارعلا ةدايقلا ناف كلذ ادعو .اهقيقحت
 ناريا زيجعت ةلصاومو .راصتنالا زيزعت يف اهجهن
 ام اذهو .فرشملاو لداعلا مالسلاب اهلوبق ىتح
 ىتلا ةيعونلا ةيوجلا تايلمعلا يف هديكأت تدارا
 دعيف .مايا ةدع لبق يقارعلا ناريطلا حالس اهذفن
 ءاهريمدتو ةيمهالا ةغلابلا ناساس طفن لوقح برض
 تارشع تنش .اهحيلصت ةلواحم نم ءاهتنالا لبقو
 تاراغ يضاملا ءاعبرالا موي ةيقارعلا تارئاطلا

 ناهفصا يفاصم دض ناريا قمع يفو ةحجانو ةقفوم
 .ةيناريا ةيويح تاعافدو ةيركسع عقاومو زيربتو
 نا تدارا ةيقارعلا ةيوجلا تايلمعلا هذه لعلو
 ةدودمملا دادغب دب نأب دانلق امد عيمجلا ركذت

 تقو يا ٍْق ًاضيدا عدرلاو برضلا ىلع ةرداق مالسلل

 .ناكمو
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 ..مكحلا يف ايلع زكارم تلاط تاكيش فشكي نش ههتب تاقيقحتلا لسلسم
 ! تالاقتغالا لدابنن تارداحملا ةزهحاو

 1-عدم صج حس هوا دوو ووو »

 !ةءاربلا». 5 مهي مدنا ةمكاحملا 1 فروا 1 ديربي لخدنب ىروسل ربثبلا .

 لالخ ةيروس يف ةمكاحلا ةففلا تفرع

 راهدّزالا نم ةرتف ةبضاملا رشعلا تاونسلا لبي

 نورخا ماكح اهفرع نا لق ريذبتلاو خذبلاو 6

 دقو .ةيطفنلا ةيبرعلا نادلبلا يف ىتح .ملاعلا يف
 بهنلا قيرط نع ةيليفطلا ةحيرشلا هذه تلوتسا

 بيرهتلاو يواشرلاو تالومعلاو تارسمسلاو
 ةيرسلا تاصصخملاو تاردخملا ةراجتو تايراضملاو

 عورشملا ريغ ءارثالا بورضو بورد نم كلذ ريغو
 ىتحو) يروسلا ينطولا جاتنالا ملكعم ىلع

 ةيجراخلا تادعاسملا ىلع تلوتسا امك :(ينانبللا

 راشملا ةرتفلا لاوط ةيروس ىلع تقفدت يتلا ةريفولا
 اهترقا يتلا «دومصلا» تادعاسم اهتمدقم يفو اهيلا
 , ١1 خاع دادغب ةمق

 نا نوكردي ةحيرشلا هذه ناكرا ناك ةيادبلا ذنمو

 ساسالا اذه ىلع اوفرصتق ..لاحملا نم لاحلا هاود
 فراصملا ىلا ةيشحافلا مهتاورث بيرهتب اوماقو

 ةعلطملا ةيفرصملا طاسوالا ثدحتت ثيح .ةيبرغلا

 ماظنلا ناكرا نم نالعو نالف ءامسأب تاورث نع
 ةلالدلل يفكيو ! تارالودلا تارايلمب ردقت يروسلا

 ةيملاع ةفيحص هترشن نا قبس امب ريكذتلا كلذ ىلع
 نع القن هيف تردقو «تسوب نطنشاو» يه ىرسبك
 جراخ ىلا لاوما نم هبيرهت مت ام نا ينودلا .كنبلا
 ةسمخلا زواجتب 19865 و 198٠ نييام ةيروس
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 ام كلذل فيضا اذإ امبرو ! رالود رايلم نيعبرالاو

 سيئرلا بئان تاطاشن لوح

 ةلئاطلا هتورت لوحو دسآ تعفر هقيقشو يروسلا

 هتيشاحو ؛هتالئاع» و هروصق ىلع لئاهلا قافنالاو

 ءالؤه لاح نع حضؤوا ةروصلا حيصت .ةريبكلا

 .ددحلا «ةرطابالا»

 ىلع الو تعفر ىلع ال فقوتي ال ديكاتلاب رمالاو
 دن دم نم ماظنلا زومر عيمجت اه ,ةلئاعلاب

 !! رثكأو ؛( تعفر» .تالاحملا هذه ِق مه نيدركسعو

 ىلع ةرمدملا اهجئاتن عبطلاب اهل ناك ,ءلاحلا هذه

 امو شحافلا بهنلا اذه ىدا دقف .لكك دالبلا ديعص

 ةلاطعلا نم لاح ىلا داسفاو داسف نم هيحاص

 .ةبجاتنالا ةيداصتقالا قفارملا عيمج يق ةلماكلا

 عئاصملا : ملاعلا يف اهل ليثم ال :ىرخالا يه ,ةلاطع

 اهلامع لوحت دقو ..رهشا ذنم لمعلا نع ةفقوتم

 نمض تاورضخلا ةعارز يف مهلمع تاقؤا رامثتسال

 ةفقوتم اهتهج نم عرازملاو ..اهلوحو عناصملا تاحاب
 مظعمو ..دوقولاو ةيوامدكلا داوملاو ةدمسالا بايغل

 مهتصتما ثيح ةنيدملا ىلا اوحزن فيرلا ءانبا

 تارباخمو نما رصانع ىلا مهتلوحو ةينمالا ةزهجالا
 تاطاشنلا نم كلذ ريغو سرحو نيقفارمو

 ..ةلهرتملا «ةيحاتنالا»

١ 

 تكالاج شمالا

 ةعاحملا ىلا ءاخإلا نه

 يف ىمست تناك ينلا ةيروس تلوحت اذكهو

 ماع ىتح رخافت تناكو ؛ءامور تاءارها» يضاملا

 ينطولا دداصتقا ىنب يذلا دلتلا اهنأي 5

 ..ةيجراخ تادعاسم ةيال ةجاح امنود يوفلا

 ءانثتساب) هلك اهيعش حيصاو .بارخ ىلا تلوحت

 ةعاجم نم يناعي (ةمكاحلا ةيليفطلا ةقبطلا
 داوملا نادقفل وا لاملا نادقفل ءاوس ةيقيقح
 هذه نا نسلا رابك نم نوريثك لوقيو ..ةيشيعملا
 دالبلا اهتفرع يتلا ةعاجملا نم ريثكي ىسقا لاحلا

 تايلطتم تناك دقف ..ىلوالا ةيملاعلا برحلا ديعب

 ! نآلا هيلع يه امم ريثكي طسيا كاذنا ةايحلا

 ندملا مظعمو قشمد يف عطقت ءايرهكلا

 .تاعاس تسلا ز واحتت ةدموي تارتفل ةيروسلا

 يئارغ نمو ..ةهباشم تارتف عطقني ءام لاو -
 روضح ةرتف يف متي ءاملا عاطقنا نا تاقرافملا
 .اضنا سكعلاو ..ءابرهكلا

 داوم اهلثمو .ةدوقفم ةيساسالا ةيئاذغلا داوملا
 نمسلاو لافطالا بيلحو ةيودالا) ..ىرخا ةيويح
 ةيقرولا مراحملاو تيلاوتلا قروو زرلاو تيرلاو
 : (ريثك كلذ ريغو نطقلاو

 نونطاوملا قفنيو ةحش نم يناعي زبخلا -
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 نارفالا ماما فوفصلا يف نوفقي مهو ةليوط تاعاس
 لصحب ام اريثكو . .هنم لدلقلا ليلقلا ىلع لوصحلل

 باب ىلا راظتنالا نم تاعاس دعب نطاوملا لصي نا
 ! نقن دق ريخلا دحيل نرفلا

 ةداملا هذه ىلا نيبليفطلا عامطا تلصو دقو

 سفانتف ءدعشلا توق ساسا لكشت يتلا ةيويحلا
 عم داريتسالا تايلمع يف ؛ةكراشملا» ىلع ماظنلا ناكرا
 صلقت يف ةحلصم مهل تراصو ..نيبلودلا «راحتلا»
 دادزتو داريتسالا دادزي يكل ينطولا جاتنالا

 نارمع ىلع يضاملا ماعلا لالخ ماقملا اسرو مهتالومع
 ماظنلاو اسنرف نيب ةطاسولا رودب ماق يذلا) مهدا
 باحصا عم ىلوتف (نئاهرلا عوضوم يف يروسلا
 نم ةيويحلا ةداملا هذه داريتسا راكتحا ذوفنلا
 ةيبوروالا قوسلا نادلب يف نيردصملا ضعب
 هباحضصا ىلع ند دق راكنحالا اذه نا لاقبو ةكرتشملا

 زجع ىلا لصو ةياهنلا يف رمالا نكل .ةيلايخ ًاماقرا
 ,ةيبنجالا ةلمعلاب تاقحتسملا عفد نع ةلودلا
 دوحو نود قيرطلا هذه نع حمقلا داريتسا فقوتو

 ١ ىرخا قرط

 اهلا امينروفا لدفشح

 احل .زبخلاو حمقلل لماكلا نا دقفلا ةثراكل اينجتو
 ًامامت .ةدعاسملل ايلط ندرالا ىلا يروسلا ماظنلا
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 ءاينالا ديفتو ..ءابرهكلا عوضوم يف هيلا اجل امك
 آديو بلطلل باجتسا ندرالا نا قسمد نم ةدراولا
 ردصملا ربتعت يتلا حجمقلا ٠ تانحشبي ةيروبس دمي

 حمقلا اذه نمث نأب املع .ًايلاح زبخلل ديحولا

 لثم هلثم هديبديست نم ذمال 2 يسيدس يددرإالا

 ديدتستلا نكي مل اذإ و ءايرهكلل ًانمث مكارتملا نيدلا
 ةيسايسلا فقاوملاب نوكي امبرف .ةبعصلا تالمعلاب
 نع ثيددحلا اهيف رئاوتب ينلا ةرختفلا دذده يف امسسال)

 ةيوست يعاسمو يلودلا رمتؤملل ةفلتخم غيص
 .( ! ينويهصل ا يبرعلا عارصلا

 ةيداصتقالا ةمزالا هذه ةروطح ىف ديزي اممو

 ةيسايس فورظ يف يتأت اهنا اهتافعاضمو ةقئاحلا

 ناتسفلاو عيمفلا ديعص يلع ءاوس . اعوس رثكا

 ثذدح ميلست ةجومو) ) ىألملا نوجسلاو طلستلاو

 ىلع وا .(ةريخالا ةرتفلا يف مهيوذ ىلا نيلقتعملا
 نم ةيموقاللاو ةينطواللا ةيجراخلا فقاوملا ديعص
 ةكراشم ىلا قارعلا دض برحلا يف ناريا ةكراشم
 ةروثلاو تاميخملا دض برحلا يف ينويهصلا نايكلا
 هتمزا ديدمتو نانبل قيزمتب ًارورم ةينيطسلفلا
 ام لك عم هيف ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعاّرنلا ديعصتو

 رطق نم رثكا ىلا اهدادتما راطخا نم كلذ هلمحب

 نم دبال نيتقيقح تزرفا ةبكرملا ةمزالا هذه

 : اعم امهتيؤر
 اهسفن ةيليفطلا ةقبطلا نا يه : ىنوالا ةقيقحلا

 ام اذهو ..ءارثالا رداصم ىف ىربك ةحش هجاوت تتاب
 نسدو اهفوفص لخاد تارتونو تاعازن ىلإ ىدا

 ةسيرفلا لوح شوحولا لتاقتت امك ًامامت .اهناكرا
 هذه تناك امبرو ..محل نم اهيف ام دافنتسا دنع
 نيب «ةفالخلا» ىلع عازنلا لماوع مها نم ةقيقحلا
 !! مكحلا ناكرا

 ةيبعشلا ةمقثلا نا يه ةيناثلا ةقيقحلاو

 ةسسؤملا طاسوا ىف يرشتست تأدب دق ةمقافنتملا

 نم مهنيب رابكلا ىتحو طايضلا راغصو ةيركسعلا

 مهلصت ملو داسفلا ةأذمح يف اوسطفب هل نيذلا

 يف نا ًاعبط تاملسملا نمو ..ةعورشملا ريغ هتاورث
 ال نيذلا نم طابضلا فالآ يروسلا يبرعلا شيجلا
 دعت مل بتاور يهو .مهيتاور ريغ مهل رخا ردصم
 دلب ىف ةيشيعملل ةيساسالا تابلطتملاب مايقلل يفكت

 ةضيمدلاو ةربل ١4 ىلا اطاطبلا ولدك رعس هيف لصو

 - اهدوجو لاح يف  ةروددبلا ولبكو ةريل ىلا ةدحاولا

 مالحالا ملاع ُِق هكاوفلا تراصو ةربل ل

 .تائركذلاو

 ةمق ىلع ًاريبك ًاطغض لكشت ةمقنلا هذه نا
 ىضري عتمتي هيف مكحلا دعي مل فرظ يف :ةطلسلا
 الو هناكرا كسامتب الو (صاخ لكشب) ةمصاعلا راجت
 اهريثي نا عاطتسا يتلا ةيفئاطلا» فافتلالا ةلاحب
 .ةقباس تارتف يف اهب يمتحيو

 ةلشاف لولحو جرخم
 نا لواحي وهو ..ًايلاح ماظنلا قزام وه اذه

 : هلوح نم ةقئاضلا دادتشا مواقي

 يتلا ةيسايسلا قاروالا ضعب عيب قيرط نع- ١
 ىف ةحلصم هل نم كانه لازيام ناك اذإ هيدب نيب
 يذلا حضاولا دادعتسالا رسفي ام اذهو .اهئارش
 ناك ام تالزانت ميدقتل ةريخالا رهشالا يف هيدل رهظ

 مكحلا عم هتاضوافم يف ءاوس قباسلا يف اهمدقبل

 سلجملا ةلقرعل ةلشافلا هيعاسم يف ما .ينانبللا
 ةدعصا ىلع ما ءرئازجلا ٍِق يىديط_سلقلا ينطولا

 .ىرخا ةيلودو ةيبرع
 اذه تدده يتلا ناريا ءاضرتسا تالواحم  ؟

 ماظنلا عم نواعتلا لوكوتوري ديدجت مدعب ماعلا
 مث ..هيلع ةمكارتملا نؤيدلا ددسي مل ام يروسسلا

 ةرايز دعب لوكوتوربلا كلذ ديدجت ىلا ارخؤم تداع
 هتاحيرصتو (يروسلا طفنلا ريزو) يبوردلا يزاغ
 ىرخا تاروانم دعبو نارهط يف

 فازنتسال بعشلا ىلع طغضلا نم ديزملا-

 لالخ نم كلذو .شورق نم هيويج يف ام رخآ
 نم تاونس دعيف ..ملاعلا يف اهل ريظن ال تاءارجا

 ثيح تارايسلا ةراجت لاجم يف يموكحلا ؛بصنلا»
 ةلودلا مهدعت تارايس نامثا نونطاوملا ددسي
 ىلع اولصحي نا نود تاونس يضمت مث اهداريتساب
 يتلا تاسرامملا هذهو تاونسلا هذه دعب ..ءيش

 ةلاح تقلخو ةلمعتسملا تارايسلا نامثا تعفر
 رادصاب ًارخؤم ةموكحلا تماق :ةفيخم تابراضم
 .دارفالا نيب اميق تارايسلا عبب رظحي نوناق

 عيب ركتحي يذلا ديحولا رجاتلا يه ةلودلا تلعجو

 راعسالا تطبهف .نينطاوملا نم اهءاراشو تارايسلا
 فقوت عيبلا نكل ةئاملاب نيرشعلا نود ام ىلا اروف
 .ًامامت

 ! نكسلا ةمزال لثامم ءلح» نع ثيدحلا يرجيو
 نكسلا عوضوم ىلع راثآ نم ثيدحلا اذهل ام لكب
 عوضوم نم ساقي ال امي ةيويحو ةروطخ رثكالا
 !! تارايسلا

 داسفلا :لاطبا» ىلع ةريسبك ةلمحل ءوجللا  ؛

 ةياور هذهو .عورشملا ريغ ءارثالاو بيرهتلاو
 ..ليصفتلا نم ءيشل جاتحت

 ! اهبضعد يغ ةرهحالا ةلمح

 ةمق عم أدب رمالا نا ةعلطم ةيروس رداصم لوقت
 ةحتافمب تيوكلا ريما ماق ذإ ,ةيمالسالا تيوكلا
 همكح ناكراو هطابض نم ريبك ددع رودب ديسأ ظفاح

 ىلا ةحلساو تاردخم بيدرهت تايلمع يف ةراحشلاب

 نمالا تاطلس نا لاقيو ,.ةيتيوكلا ىضارالا

 ؟١ لواثتت تاقبيقحتب افلم هل تمدق ةيتيوكلا

 .ًاير وس اطياض

 ءارحاب هتدوع دعم رمأ دق دسأ ظفاح نا فدضتو

 تاكيش اهتوض ىلع فشكتت تحار تاقيقحت

 .مكحلا ىف ايلع زكارم تلاط تاكبشو
 ةياورلا نم يتيبوكلا بناجلا ناك ءاوسو

 تأآدب ةلمحلا نا عئاقولا نم ىقيب ٠ ال حا احيحص

 يذلا لجرلا ناو .يراجلا ماعلا ةيادب ف تدعاصنو

 نسحلا ردب ناندع ءاوللا وه ةلمحلا ةدايق ىلوت

 نمالا ةسائر ىلا ةعساتلا ةقرفلا ةدابق نم لقن يذلا

 هسفن تقولا يف وهو .ةيلخادلا ةرازو يف يسايسلا

 اا// _ ١ة41/ رايأ 7٠١-١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يزاغ ديقعلا هقيقش اهريدي ىربك عرازرم بحاص حج

 نييركسعلا نم ريثكلا اهيف لمعيو نسحلا ردب

 نع تاقنتةلمحلا هذه تلف لقو..! (يديئارتسالا

 لاجرو نييركسعو نييندم نم ءاكرشلاو نيبرهملا
 : ءالؤه نيب نم .نمأو كرامج

 نمالا ريدم فيصان دمحم قيدقش كيريخ بعتم

 .يموقلا

 ! ؛ةلئاعلا» براقا نم جنك سشاوه

 .يسايسلا نمالا نم طوريع ليلخ ديقعلا
 .ةجهر ةلئاع نم .ناعنك يزاغ رهص
 ةلودلا ريزو سونط بيهو قيقش سوئط نصغ

 ف امب .. ادج ريثك مهريغو ةيروهمجلا ةسائر نوؤشل
 مهتاعطق لخاد نم اولقتعا نوذفان طابض كلذ
 ١١١ غليطقف نييركسعلا ددع نا لاقبو .ةيركسعلا
 . فص طايبضو طابض

 دق ةلودلا ناو ..داح رمالا نا ضعبلا نظو
 ام ناعرس قئاقحلا نكل ..ةرملا هذه اهرما تمزح
 ةلود هب موقت نا نكمي ال ريهطتلا اذه لثمف تفشكت

 ناكرا لكل يعامج راحتنا هنا .هيايرا مه اهرابك
 ..لاجملا اذه ىف ةريثك تاقرافم تثدح دقو .مكحلا
 تالاقتعالا لدابتت ةفلتخملا ةزرهجالا تحار ثيح
 نيد ىرح امك ..اهرصانع نبب ةداضملا تالاقتعالاو

 نادو يلوحلا دمحم اهسنرب ينلا . ناريطلا تاريباخم

 .يسايسلا نمالا
 رخآ ردصم ىلا داسفلا ىلع ةلمحلا تلوحت اذكهو

 انهو ..مكحلا ناكرا نيب تاكاكتحالاو تاعازنلل
 نيفوقوملا لك ةلاحاب رمأف ًايصخش دسأ ظفاح لخدت
 ةءاربلاب ًاعيمج مهيلع تمكح «ةيناديم ةمكحم» ىلا
 ةحفص تيوطو مايا لبق مهنع جارفالا متو!
 لمحيس رمالا اذه نا ف كش كانه سيلو .ةلمحلا
 داليلل ةماعلا ةمزالا ددعص ىلع ةريبك تافعاضم
 .اهلك

 اذهب فتكت مل ةيليفطلا ةيزاوجربلا» نا ودبيو
 موجه نش ىلا هسفن تقولا ف تعراس لب .راصتنالا
 ةساملا بعشلا ةجحاح ةرمثتسم ديدح يداصتقا

 ليدكشتي ميسارم تردص اذكهو ..يعارزلا جاتنالل

 «دسالا ةصح» ىلوتد ةطلتخم ةيعارز تاكرش ثالث
 نيفورعملا نييلودلا لامعالا لاجر رابك نم نانثا اهيف
 لئاوا نم :راطعلا نمحرلا دبعو ساحن بئاص امهو
 ! مكحلا ناكرا عم تاكارش يف اولخد نيذلا

 ةعساو يضارا تاكرشلا هذه تحنم دقو

 ديعص ىلع ةريبك تاءافعاو عسؤوا تايحالصو

 تارارحلاو تادعملاو نئاكملاو ةيلوالا داوملا ناريتسا

 ديدج لاجم) كرامج وا دويق ةيا نود اهريغو
 !! (تالومعلل

 يف يدؤتس نيا ىلا .اهلك تاروطتلا هذه نكل

 عضولاو ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالا فورظ
 فورظلاو جراخلاو لخادلا يف مقافتملا يسايسلا

 ؟ ةريطخ تاقاقحتساب ىليحلا ةيلودلاو ةيبرعلا

 ناسلو ةفش لك ىلع رودب يذلا لاؤسلا وه اذه

 !! هجراحو مكحلا لخاد

 ردب ناددع

 /١9/1 رايأ 5١١-16 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١ مب

 يناريالا لامعالاب مئاقلا هرطن ةرهاقلا

 يضاملا ءاعبرالا ءاسم ءيجافم روطت يف
 انايب ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تردصا

 ةباعر بتكم قالغا رارق هيف تنلعا ًايضتقم

 يساموليدلا داعبا تبلط ةيرصملا ةرازولا .ةرهاقلاب

 مئاقك لمعي يذلا يدتفم دمحم ديحولا يناربالا

 بوغرم ريغ ًاصخش هرابتعاب ب بتكملا اذه يف لامعالاب

 بفوارشلا قدا 8 عوهسا ةدكمل ةلهم هتطعاو .هبق

 .ناوقلا اذهب ةيرسنوسلا ةرافسلا غالباب ةيجراخلا

 ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تررق هسفن تقولا فو
 نارهط ىف ةيرصملا حلاصملا ةياعر بتكم قالغا
 ءاعدتساو كانه ةيسئرفلا ةرافسلا هيلع فرشتو

 ةرازو تغلبا امك .هيف لماعلا يرصملا يساموليدلا

 .رارقلا اذهب هسفن مويلا ىف ةيسنرفلا ةيجراخلا

 لئاسول ةيسنلاب ًائحافم يرصملا رارقلا اذه ءاج

 ةيبسنلاب ًائحافم دنكأتلاب نكي مل هنا ريغ .مالعالا

 ةدع ذنم ةيناربالا  ةيرصملا تاقالعلل نيعيتتملل

 ماع ناريباو رصم نيب تاقالعلا تعطق دقف .تاونس

 ظحولو .ةطلسلا ىلا ينيمخلا ءيجم دعب 64

 تالمحب ناريا مايق كلذ تلت يتلا تاونسلا لالخ

 ةزهجا لالخ نم كلذو .رصم دض ةفثكم ةيمالعا

 ةرهاقلا تمّرتلا دقو .اهل ةعئاتلا ةفلتخملا مالعالا

 حضاولا اهفقوم نا الا تالمحلا هذه ىلع درلا مدعب

  ةيقارعلا برحلاب قلعتي ام ةصاخ .عطاقلاو

 نادسادسلا هيجانب ملو ..مالعالا أد ًاحاف رارثإ
 000000000 ا اا |

 باسالا ..ةدهل
 هزار دح تلصوو هل -- ردح : تزواجت ناماشنا ظ

 سوسو

 مزتلت يتلا ةيموقلا ءىدابملاب مزتلي ناك :ةيناريالا
 .يبرعلا نطولا يف اهزئاكر نم ربتعتو .رصم اهب
 .ناريا دض ةلداعلا هبرح يف قارعلا دييأت يضقتو

 ىلاو رصم ىلا ذافنلا ةلواحم ىلع تركر ناربا

 نيريخالا نيماعلا لالخ ةصاخ اهيف مالعالا ةزهجا
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 كانه دعب حلو 4 ماع ف تاقالعلا تعطق نا دعب

 دحاو يناريا فظوم لالخ نم الا يساموليد ليثمت
 يسامولبدو ,نيبرضملا دحا هنواعي ةرهاقلاب ميدقم

 ةياعرو ةعباتمل كلذو .نارهط يف ميقم يرصم
 تناك ذإ .رخآلا بناجلل فرط لكد ةقلعتملا حلاصملا

 يداصتقالا بناحلا يف ةندتم تاقالع دحوت

 ىلا ينيمخلا ءيجم لبق ةيراجتلا بناوجلاو
 ١115 ماع ذنم تاقالعلا هذه تفقوت دقو .ةطلسلا

 يدذلا ىتاردالا ىساموليدلا ريغت نيماع يىلاوح دنم

 مود درط يذلا يساموليدلا ءاجو ةرهاقلا يف ًاميقم ناك

 هلوصو ذنمو يدتفم دمحم وهو يضاملا ءاعيرالا
 ةييرلاب فصتا ًاعساو ًاطاشن سرامب أدب هنا ظحول

 نكمي يتلاو طاشنلا اذه نم ةرهاظلا بناوجلاو
 لالخ نمو مالعالا ةزهجا لالخ نم اهدصر بقارملل
 دإ طاقن ةدع ف صخلتت .رصم ىف ةيداعلا رهاوظلا

 ةصاخ نييرصملا نييفاحصلاب لاصتالا أدب هنا

 ةرم لوال هجو دقو .ةيرضملا ةضراعملا فحصي

 ٍِق نيلماعلا نييرصملا نيدفاحصلا ضعب ىلا تاوعد

 دق تاوعدلا تناكو .ناريا ةرايزل فحسصلا هذه

 ةديرجو رارحالا يتديرج ىلا ديدحتلاب تهجو
 ضراعملا رارحالا بزح ناسلب ةقطان ىل والا .بعشلا

 دقو .يكارتشالا لمعلا بزح مسأب ةقطانلا ةيناثلاو

 ةدع اورجاو .نارهط نيتديرجلا نم نويفاحص راز
 ةديدرج تاقيقحت تناك .ناريا لخاد نم تاقيقحت

 سيئر اهارجا يتلا تايصخشلا اما :ةدياحم لمعلا
 اناحهتسا تراثا دقف رارحالا ةديرح ريبرحت

 طاسوالا ىفو يرصحملا ماعلا يأرلا ىدلأآ

 بناجلا ىلا ةزاحنم تناك ذإ .ةيرصملا ةيمالعالا
 يرصملا مالعالا ِق زايشت معن اذهو اييرقت يساريالا

 ىدل اراكنتساو
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 .ةيموقلا اياضقلاب مزتلي يذلا يموقلا
 تايصخشلا ضعب يدتفم اعد هسفن تقولا يف

 فسوي مهنمو :ناريا ةرايزل رصم يف ةينيدلا رومرلاو
 دحاك ارخؤم بعشلا سلجم لخد يذلا يردبلا

 سيعد ةرمحلاو رصم يف يمالسسألا رايتلا يلثمم
 هذه نا الا .رصم يف ةيمالسالا رودلا ةديرج سيئر
 الك داع دقف ,ةوجرملا جئاتنلا سكع ىلع تتا ةرايزلا
 سلجم وضع يردبلا فسوي حيشلا نيوضعلا
 ةفيحص ريرحت سيئر سبعد ةرمحلاو بعشلا
 دقو : ةيناريالا ةبرجتلا نع ةيبلس تاعابطناب روتلا
 عاضوالا اهيف مجاه تالاقم ةدع سبعد ةزرمحلا رشن

 .رونلا ةديرج يف ناريا لخاد

 نم ةعماجلا ةذتاسا ضعب كلذك ىدتغم اعدو

 نكمي هلك طاشنلا اذهو انه ىلا .نارهط ةرايزل رصم
 تقو يف ءيجب ناك ناو ؛ةيعورشملا ةرئاد يف لخدب نا
 ةزهجاو ًامامت ةعوطقم هيف تاقالعلا نوكت داكت

 ةوارضي رصم ةمجاهم نع فكت ال ةيناريالا مالعالا
 .رارمتساب و دارطضأب ومني تباث داعم طخ يفو

 ةيقارعلا برحلا نع بتك ةدع راشتنا ًاضيا ظحولو

 ؛ةرم لوال يرضملا باتكلا قوس يف ةيناريألا -
 ةهجو نع ثدحتت :؛ةيضاملا ةنسلا لالخ ةصاخ

 بنتك ةثالث تردص دقو .اهل ضرعتو ةيناريالا رظنلا
 رظنلا ةهجو نم يسنوت هفلا باتكل ةمجرت اهنم
 .ةيسنرفلا ةغللا نع مجرتم .ةيناردالا

 قاطن يف لخدت رهاوظلا هذه نا لوقلا نكمي
 عقاولا دوست يتلا ءاوجالا راطا يف كلذو ةيعورشلملا

 دوجوب حمسن يتلاو .رصم يف يمالعالاو يسايسلا
 ناك ناو .ةفلتخم تاهاجتاو تارايت ةدع نع ريبعت

 ةيموقلا اياضقلاب قلعتي اميف ةصاخ ماع يأر كانه
 .اهتهجاوم ىلعو .اهيلع قافتالا متي يتلا ةيساسالا
 ىوق بناج نم وا ةموكحلا بناج نم ءاوس
 .ةماع يرصملا ماعلا يأرلا بناج نم وا ةضراعملا

 يف ةصتخملا تاهجلا ىدل ترفوت يتلا لئثالدلا
 هبصنم ىل وت يذلا لامعالاب مئاقلا نأ ىلا ريشت رصم
 ررقملا نمو ًابيرم ًاظاشن سرامي أ ذب نيماع يىلاوح ذنم

 ةيجراخلا ريزو ددحملا دبع تمصع روتكدلا دقعب نا

 نم ديزمب هيف يلدي ًايفاحص ارمتؤم يىرصملا

 حناقلا درط ىلا تدا يدلا تايشسالا لوح لدصافتلا

 مئاقلا ءاعدتساو :ةرهاقلا نم يناربالا لامعالاب

 ىتح فرغ ام نا الا .نارهط نم يرصملا لامعالاب
 بايسالا نا سيمخلا حابص روطسلا هذه ةباتك
 اهيحصت لامعالاب مئاقلا اذه درط ىلا تعد يتلا

 تاهجلا ىدل ترفوت ةتباث ةيدام نئارق اهمعدتو

 يناربالا يساموليدلا مايق دكؤتو :ةلوؤسملا ةيرصملا

 رينعتو يرصملا نمالاب رضت ةيداعم تاطاشني
 نويقارملا ظحاليو ةيرصملا ةسايسللو رصمل ةيداعم
 لايتغا ةلواحم نم مايا ةدع دعب ءاج رارقلا اذه نا

 ناو قباسلا ةيلخادلا ريزو اشاي وبا نسح ديسلا
 نيبو رارقلا نيب ةقالعلا نع ايمسر نلعي مل ناك
 نم ديزملا ةمداقلا مايالا يدبت فوسو ةلواحملا
 تاقالعلا هب نوكت يذلا رارقلا اذه لوح ليصافتلا
 كانه دعي ملو ًامامت تعطق دق نارياو رصم نبب
 .نيدلبلا نيب ىوتسم ىا ىلع يسامولبيد لبثمت
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 ,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 لايتغا ةلواحم روطت عباتت

 قيسالا ةيلخادلا ريرو
 فشكلل ةلوذدملا لوهجلاو

 هتافلخو هداعداو ثداحلا ضومغ نع

  18-58٠م10 رايأ ؟١ ددعلا  ةيبرغلا ةهيلطلا

 نع ثحبلا ةيرصملا نمالا ةزهجا لصاوت
 لايتغا ةلواحمب اماق نيذللا نييباهرالا

 ةيلخادلا ربزو ,اشاي وبا نسح ءاوللا | ٠

 ةرايسلا ىلع روثعلا يف ةطرشلا تحجن دقو .قيسالا
 يف ةانجلا اهكرت نا دعب ثداحلا يف تمدختسا يتلا
 .ةيعرفلا قرطلا دحا

 ةظفاحمل ةكولمم اهنا حضتا ةرادسلا صحفيو

 ماق دقو .ًابيرقت رهش ذنم تقرس اهنا ريغ .ةزيجلا
 ةيمقر تلحول مادختساو اهنول رييغتب ةانجلا
 امك .اهتقرس نع غلبا دق اهبحاص ناك ىرخا ةرايسل
 دحا هقلطا يران قلطب ةانجلا دحا ةباصا تدكأت
 نم ةعقب تدجو دقف :قبسالا ريرولا لزنم يسراح
 نم ددع راثا نع كضف :ةرادسلا دعقم ىلع ءامدلا

 رسيالا اهبناج ىلع تاصاصرلا
 فشكي ءامدلا ةنعقبو ةرايسلا ىلع روثعلا
 .ماعلا يأرلا اهركنتسا يتلا ةميرجلا ضومغ

 ىلع ضبقلا ءاقلإ ةعرس ىلع نمالا ةزهجا دعاسيو
 تامصميلا ىلا ةفاضالاب مهتملا مد ةليصفف وف .نيمهتملا

 ثداحلا دوهش لاوقأو .ةرايسلا نم تعفر يذلا

 ىلع دعاسيس كلذ لك .ةانجلل ةحضاولا مهتيؤرو
 ةصاصر ١ قالطاب نيمهتملا نيصخشل دسلاب كاسمالا

 ةتس ةفاسم نمو .تاقلطلا ةعيرس ةبلآ ةيقدنب نم
 .قياسلا ريزولا ىلع راثما

 رارفنسالا اه فدهلا

 وبا فدهتست مل تاصاصرلا هذه نا عقاولاو

 ىذلا رارقتسالا زه تفدهتسا امنإو .طقف اشاب
 اهنا امك :ةلحرملا هذه يف هديكأت ىلع مكحلا صرحي
 نمالا ةزهجا يف ةقثلا زه ؛هسفن ردقلابو :تفدهتسا
 فارطا ضعب نسب راث اهنا ىلع ةدضقلا ريوصتو

 تقو مهبنجاوب اوماق يذلا ةطرشلا لاجحرو ةضراعملا

 .لمعلا ةيلوؤسم مهيلوت

 ةعساو لعف دودر ةيداهرالا ةيلمعلل تناك انه نم
 نوبقارملا هظحالي ام اهزربا لعلو ,ةبيبعشو ةيمسر
 مت دقو ءادتعالل ةعساو ةيبعش ةناداو ماع روفن نم

 دقو .ةىشحولا ةروصلا هذهبو ؛:ناضمر رهش يف
 نا نم رشن ام دعب يبعشلا روقنلا ةرئاد تعستا

 ايلود ًامرحم ًاصاخ ًاصاصر اومدختسا ةانجلا
 نم فعاض يدلا رمالا وهو .حسحلا لخاد تتفتن

 تضرفو .ريزولاب تقحل يتلا تاباضالا ةروطخ
 نوفرشملا ءابطالا ناكو . جراخلا ىف هتجلاعم ةرورض

 مدختسملا صاصرلا نا اونلعا دق اسشاب وبا جاالع ىلع

 تدكا امنيد :نصمق ميختسم ال ةسدح عون نم
 صاصر وهف .كلذ سكع يتانجلا لمعملا لاجر ريراقت
 اميسال ءرصم يف ةلوادتملا عاونالا نمو .ًايلحم عنصم
 عاونالا قارتخا ةوق نم ىلعا هقارتخا ةوق ناو
 ةيصاخ اهل يتلا وا كيتسالبلا نم ةعونصملا
 .مسجلا لخاد تتفتلا

 ضاصرلا عون لوح فالخلا نا ةقيقحلاو
 هاجتاب ةقالع وذ لايتغالا ةلواحم ىف مدختسملا
 صاصرلا نا تبت اذاف :ثحبلا تايلمعو قيقحتلا
 يف همادختسا فولآم ريغو ةصاخ داوم نم عونصم

 تامظنم وا فارطا دوحو قيقحتلا حجر .رصم

 حجر عنصلا يىلحم صاصرلا نا تبث اذإو .ةيبنجا
 .جراخلاب تاقالع وا روذج تاذ تسدل ةيلمعلا نا

 ريشتو ؛لخادلا وحن ثحبلا هجتي نآلا ىتحو
 ىلا ثداحلا دوهش ةيؤر ىلا !ادانتسا ماهتالا عباصا

 وا :تاداسلا لابتغا اهل قيس ىتلا داهحلا ةعامج
 فنعلا مادختساب نمؤت ةديدج ةينيد ةعامج ىلا
 .ةطرشلا يف نيلوؤسملا رابك نم راثلا ةرورضيو
 تاعامجلا ةحفاكم تايلمع ىف اوكرتشا نيذلا

 ةزهجا تلقتعا راطالا اذه ىف .ةفرطتملا ةيمالسالا
 ةنراقمل ةيمالسالا تاعامجلا ءاضعا نم آددغع نمالا

 نمو .موجهلا عقوم نم تعفر يتلا كلتي مهتامصب
 نم ادذع دوهشلا ضرغتسا امك .ةانحلا ةزامس
 دق دوهشلا ناو ةصاخ .؛داهحلا ةعامح ءاضعا

 ردزولا امجاه نيذللا نيصخشلا نا ىلع اوعمجا

 ةدع ريزولا مدقم راظتنا يف افقوو .نييحتلم اناك
 .تاعاس

 ١ اشاد هدأ ارم

 امك .رظتنيو .ةانجلا ىلع قدضصت ةرئادلا نا مغرو

 ةعاس نيب مهيلع ضبقلا ءاقلإ .نولوؤسملا دكؤي
 اذامل وه : هسفن حرطبد يذلا لاؤسلا نا الا .ىرخاو

 ؟تيقوتلا اذه اذاملو ؟ اششاب وبا موجهلا فدهتسا

 داهجلا ميظنت ةيلوؤسم حجرت يتلا ةلدالا يه امو
 2 < 14 سفاحلا نع

 ًافده اشاب وبا رايتخا رسفت ةديدع بابسا كانه
 نكل :ةيلمعلاب داهجلا ميظنت مايق حجرتو :موجهلل
 قيقحتلاف .ةحجرملا تالامتحالا راطا يف كلذ لك ىقبي
 .ةقدقحلا حيضوتو رمالا مسح ىلع رداقلا وه هددحو

 تاءارجاو تاسايس ذاختا مكحلا ىلع ضرفتس ىتلا

 .ةيلمعلاب تماق يتلا ةهجلا دض ةديدج ةيناقو

 ىلع ًاظافح ذدشتلل وعدي لماش قايس يف كلذو
 .يلخادلا رارقتسالا

 يف ةليوط تاونسل لمع ايشاب وبا نا فورعملا

 20 - ر ىلا مرا نحاجمط هل اتات -



 ع لؤؤسمملا زاهجلا وهو .ةلودلا نما ثحايم
 اريدم نبع دقو :ضراحملا يسايسلا ظاشنلا ةقحالم

 ىلا ليحا ىتحو ١915 ماع ساسحلا زاهجلا اذهل
 00 يناثلا نوناك 5 - 8 تارهاظم دعب دعافتلا

 لؤا [دعاسم تاداسلا لايتغا باقعا يف ريتخا هنكل

 لخد مث ٠ .:يسايسلاو ماعلا نمالل ةيلخادلا ربزول

 ريزوك مث .1187 ماع ةيلخادلل ريزوك ةرازولا
 .تنال

 فارطا نم فرط ريغ عفدي دق اشاب وبا خيرات

 ددجت ال فارطالا هذه نا الا :هيلع موجهلل ةضراعملا
 ةعامج اما .ةيداعم ةيفاحص داوم رشن ريغب موجهلا
 ىلع فارشالاب قبسالا ريزولا تمهتا دقف داهجلا
 لخاد مهبيذعتو اهئاضعا ةقحالمو اهدوحو ةيفصنت

 ضعب لواخ دقو ,.1487 158١ ىماع نوجسلا
 يف همساب جزلا داهجلا ةعامج ةيوضعب نيمهتملا
 دونحو طايض نم ددع اهيف مهتملا بيذعتلا ةيضق

 نا دعب .ءاضقلا ماما رظنت ةيضقلا هذهو .ةطرشلا

 بئانلا ظفح يذلا اشاب وبا نم نيمهتملا ةمئاق تلح

 .ةلدالا ةيافك حدعل هعم قدقحتلا ماعلا

 بيذعتلا عوضوم نا مغرو .قيقحتلا اذه مغرو

 هفا دهتسا ءارو ةديدع عقاود انساب وبأ ءاوللا

 ةعامج ءاضعا لظ ءاضقلا ماما حورطم هتمرب
 تلفحو .اشاب وبا دض مهتاماهتاب نيكسمتم داهجلا
 ىلاو هيلا ةهجوملا ديدهتلا تارابعب مهتاروشنم
 ىلا ةفاضالاب :ةلودلا نما ثحابم طايص ضعب
 يذلا :قبسالا ةيلخادلا ريزو ليعامسا يوبنلا
 ىلع لاومالا فيظوتل نادرلا ةكرش ٍِق ًايلاح لمعت

 نويمالسا اهيلع رطيسيو ؛ةيمالسالا ةقيرطلا
 .نولدتعم

 جاد رحم اشاد وأ
 ًاريزو ناك اشاب وبا نا نيبقارملا ضعب ىربو

 -_ مل وض نورقرتاب دعنضتب - 1

 لف عم ساو ةيسامس تراوح و لكلت قف احونك
 ,ةيمالبسالا تاعامجلا اهنف امي ةيبسايسلا تايلاعفلا

 عم ةعاذملا تاراوحلا نم ةلسلس لجرلا مظن دقو

 روضحيو .ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامجلا هداق

 ىدل ةئطاخلا راكفالا حيضوتل .رهزالا نم ءاملع

 .يقيقحلا مالسالا رهوجل اهتفلاخمو تاعامجلا هذه

 ناوخالا ةلاق عانقا ِق ًاضيا اساس وبا ححتو

 نم ناك امك :تاودنلا هذه يف كارتشالاب نيملسملا

 .ىمالسالا رابتلاو مكحلا نبد ةقتلا ةداعا راصنا

 يف دفولا بزحب ناوخالا قاحتلا ةركف ةوقب ديأف
 جامدا قيرط ىلع ةوطخ هرابتعاب . ١584 تاباحتنا

 .ةيعرشلا ةيسسؤم لخاد ناوحالا

 رايت نيب ةقرفتلا يف اشاب وبا حاجن نا وديبو
 تاعامج عم هلماعتا ُِق ددشتلا رابتو لادتعالا

 تاعامجلا دذوفن ىلع ًابلس رثا دق .يسايسلا هالسالا

 يمالسالا رايتلا عم لماعتت تناك يتلا .ةددشتملا

 ليقملا اهمادصو اهتاكرحتل يجيتارتسا يطايتحاك

 ذوفن يمانت نا ىلا بقارم ريغ ليميو .ةطلسلا عم

 دق .:ةريخالا تاونسلا ىف ,رصم يف يمالسالا رايتلا

 تاعامحجلا تاكرختو راكفا فعض عم قفارت

 نا ةقيقح فخت الف .داهجلا اهنمدقم قو ةددشنملا

 يسايسلا دوجولا نع ريبعتلاو لمعلل تاونق دوجو
 تاعامجلل يعامتجالاو يداصتقالا ىتح وأ

 بذج دق ,نيملسملا ناوحالاك .ةلدتعملا ةيمالسالا

 مرحو .يمالسالا رايتلا ريهامج نم ًاديزم اهوحن
 امك :ةديدح ةيبوضع نم ةددشتملا تاعامجلا ةئقب

 .يكرحلا وا يركفلا فرطتخلا رداصم نم صلق

 ةلوبقم ريغ داهجلا ةعامج راكفا لعج ىرخا ةرابعب
 نكمي ال لاثملا ليبس ىلعو ,يمالسالا عرابشلا ٍْق

 سيئرلا دض هجوت تناك ينلا تاماهتالا ةمئاقل

 كرايم سيئرلا ىلع قيطنت نا همكح ماظنو تاداسسلا

 رابتلا عم رشابم مادص وا ةوادع ْق لخحدب مل يذلا

 لوقلا ىلا ليمت رداصملا ضعب ناف انه نم .يمالسالا

 ىلع نكلو دوجولا تابثا لواح داهحلا ميظفت نا

 اشاي وبا لابتغا ةلواحم سدف :ةصاخلا هتقيرط

 ةلوقمو نمالا ْق ةقثلا زمه لالخ نم مكحلا جارحال

 .رارقتسالا

 دوجو نادنا
 ةلوبقم هدوجول داهجلا ميظنت تابثا ةركف وديدو

 دعب ناوخالا ةعامج توص عافترا ىلا رظنلاب
 ةمجاهم مغر ظوحلملا اهمدقتو .ةريخالا تاباختنالا
 عم.فلاحتلا ةركف ضفرو ءاهل داهجلا ميظنن
 .تاياختنالا لوخدو ةمئاقلا بازحالا

 تلصو دق داهحلا ةلاسر نوكت نا لمتحملا نمو
 تعراس كلذل .ءوحنلا اذه ىلع ناوخالا ةعامجل
 تدكأو موجهلاب هيف تددن نايب رادصاب ةعامجلا
 ءانبا نيب راوحلل ًاقيرط فنغلا مادختسا اهضفر ىلع
 يوذ» نايبلا اعدو :نيموكحمو ًاماكح دحاولا نطولا

 اوحبكي نا نينطاوملا عيمجو مالقالا ةلمحو نأشلا
 هنع رفستس ام اورظتند ناو .سفنلا حامح

 بجشم ىلع ثدحب ام لك اوقلعن الاو .قيقحتلا

 ماليسالاب هل ةلص ال حنلم برف ٠ .ةيمالبسالا تاعامجلا

 .«ةنتفلا ىغيب امناو

 هذه يف يهو ..ةنتفلا نوشخي نذإ ناوخالا
 ..مكحلا عم عبساو مادص ىئوس تسسنل فورظلا

 يف لادتعالاو فرطتلا رصانع نيب قرفي ال مادص
 فواخم حاضت انهو .يسايسلا ماليسالا رات راطا

 ىلعو لب ,مهسفنا ةأربت ىلع اوصرح نيذلا ناوخآلا
 ضعب نا اوعاشآف .هلمكأب يمالسالا رانتلا ةثريت

 :ةيلمعلا هذه ءارو حالسالا يداعت يتلا تاعامحجلا

 دقو :يمالسالا رايتلاو مكحلا نيب عاقيالا فدهب
 ةانجلا راهظا ىلع ةهوبشملا تاعامجلا هذه تصرح
 نا ناوخالا تاريسفت يعدتو ..بذاك يمالسا رهظمب

 وا :ةفرطتم ةيراسي ةعامج نوكت دق ةعامجلا هذه
 ةلودل ةعبات ةعامج اميرو .ةفرطتم ةيطبق ةعامج
 .ةيبنجا

 يف ددشتلاب تبلاط دق مالقالا ضعب تناكو
 ءانثا راكفا تحرطو .ةيمالسالا تاعامجلا ةهجاوم

 ةهبج مايق ليبق نم ءاهدعبو ةريخآلا تاباختنالا
 يرصانلا بزحلاو عمجتلاو ينطؤلا بزحلا نيب
 يمالسالا فلاحتلا ةهجحاوم ُِق ؛,سيسأتلا تحت

 تاوصالا هذه تداع دقو .لمعلا بزح ةدايقب

 دملا ةروطخ نع يضاملا عوبسالا يف ثيدحلل

 لخاد نيديؤم ودبي ام ىلع تدجوو .يمالسأإلا
 سكغلا ىلع مكحلا تاهاجتا نا الا ء.ينطولا بزحلا
 عم رارقتسالاو ةيطارقميدلاب كسمتت :كلذ نم
 فرطتلا رصانع ةهجاوم ىلع هتاذ تقولا ف صرحلا

 .ةيعرشلا نع نيجراخلاو

 كثوؤسلا ةهجنا نم
 ةينما ةبرض هيجوت نييسايسلا بلغا دعبنسبو

 لعف درب مايقلا وا ؛يمالسالا رايتلا دض ةيئاقو
 ةعامج ةيلوؤسم تتبث ول ىنح .ءسوردم ريغ فينع
 .ثداح نع ةيمالسالا تاعامجلا نم اهربغ وا داهجلا

 نوكيس لعفلا در ناب داقتعإلا دوسيو .ءاشاي وبأ»
 .هنع ةلوؤسملا ةعامجلا ىلا ًاهجومو ثداحلا مجحب

 ةيصخش ىلا ةظرشلا لصوتت مل اذإ ىتحو
 ىلع ةرداق اهناف - فيعض لامتحا وهو  نييباهرالا
 ,ثداحلا نع ةلوؤسملا ةعامجلا وا ةهجلا ديدحت
 نع فشكلا مدع ىلع تصرح اهنا حجرملا نم يتلاو

 كلذو .ًاهفادها هبف نلعت انادب ردصت ملف ءاهتيوه
 نيتدحانلا نم ةانجلا نع ثحبلا تابوعص ةفعاضمل

 .ةيسايسلاو ةينمألا
 - ةانحلا نع فشكلا رخأآت نا رظنلل تفلملا نمو

 نالعا مدعو  عوضوملا اذه ةباتك ةظحل ىتح
 ضعبب عفد دق ثداحلا نع اهتيلوؤسم ام ةعامج

 ىلا ةيزيطسلفلا  ةيرصملا تاقالعلا ةدوعل نيهراكلا
 ,رعذلا رشنل ةفرظتم ةينيطسلف رصانع ماهتا
 ةموكحلا ىلا ةءاسالاو .رارقتسالا ىلع ءاضقلاو

 دوجو ىلا رشؤي .ريسفتلا ةبارغ مغرو ةيرصملا
 بأرل ةلوذبملا ةيبرعلا ةطاسولا دوهج مواقن رصادع
 اذكهو .ةينيطسلفلا  ةيرصملا تاقالعلا يف عدصلا
 ىلا اشاي وبا ىلع تقلطظا يتلا تاصاصرلا تلوحت
 اياضق هيلع قلعت بحشمو ةيسايسو ةينما ةيضق

 جئاتن نا ٍدكؤي يذلا رمالا .ةضقانتمو ةيبرغ

 لوح ريثا ًايئاعدو ًايسايس ًاعارص مسجتس قيقحتلا

 ؟ اشاب وبا ىلع صاصرلا قلطا يذلا نم
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 ةينانبللا ةموكحلا سيئر لاقتسا امدنع

 نويسايسلا ءيجوف يمارك ديشر

 ريطخ» هنأب عضولا هفصوب نوينانبللا (0
 نلعا» : ةتلاقتسا باثك امدقم هلوقيو. ؛ادج

 اهلك قرطلاف ياوس اوبرجيلو .مكحلا نم يتلافتسا
 ناكاذإو .«جرخملا اذه الإ يماما دعن حلو .ة دو ديسم

 ذفنمو ةيروس فيلح ينانبللا يسايسلا يمارك

 ةينانبللا ةمزالل يسادسلا :لجتلا نا ىرِيو تارادعلا

 رطخا وه عضولا نإ ينعي رمالا ناف ٠ اديعب لازب آل

 نم نونئاشللا هرظتني ام ن ناو .ريتثكي كلذ نم

 .ادنعي لازب ال ةعساو تاجحارفتا

 "4 انوص ىلا .ووفت له: قيل ارسألا» تاوقلا
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 ىئانسللا بونشلا رسم اذ

 ؟ ناريزح ريش يف

 لعاصتت (يدئارسالا» لئانحالا لض م ةمواقملا تايلمغ
 00 د دقو اخ : 0#

 فوسحلا سئئراهب قاف يتلا تاق ني رمضتلاو

 برحلا نع طالبنح ديلو يكارتشالا يمدقتلا

 يتلا ةنطبملا تاداقتنالا ىلا ةفاضالاب اهرارمتساو
 مجح ًاضيا فشكت ةيروسلا ةسايسلا دض اههجو

 تاجافم نم نوينانبللا هرظتني امو ةروطخلا
 .ةيركسع

 ةيلاملاو ةيداصتقالا مومهلا بداح ىلاف

 سيباوك ىلا نانبل ف .تلوحت يتلا ةعامتجالاو

 مهتايح نم لعجتو نيينانبللا قرؤت ةيقيقح
 ىلع بضنت يتلا تامامتهالا كانه .ًاميحج
 .ةبقترملا ةينمالا تارؤلقتلا

 فالتخاب تاعقوتلاو تامولعملا فلتختو

 مهتي امنييف :مهتاءامتناو نيينانبللا نييسايسلا

 ةنقرشلا قطانملا ْق نودوحوملا نوسسايسلا

 ىلا :نانمل اوداق نيذلا مه:مهنام نيرخآلا نييسايسلا
 نورخآلا نويسايسلا مهتي ..بعصلا ريصملا اذه

 اوعضَو نيذلا مه مهناي ةيقيشلا قطانملا .يبسامتس
 ىدملا يف هنم كاكف ال يذلا عضولا اذه يف نانبل
 .روظنملا

 نحاسلا ناودرح

 يثرحلا ج -ارفنالا ةروصلا داطو نم ففخد الو

 نم هعبتي دق امو :توريب ىف راطملا حتف هققح يذلا

 ةنوآلا يف ةيضق ىلا لوحت يذلا ؛تالاح» راطمل حتف
 ةيشمضلا اهتقفاوم تدبا قشمد نا ودييو .ةريخالا

 تاماهتالا تناك نا دعب ؛تالاح» راطم حتف ىلع

 يف ناث راطم ءاشنا نوديري نيذلا نا ىلع بصنت

 كبانشتت اذكهو .نويميسقت: وه امنا ..نانبل
 يف ةيداصتقالاو ةينمالاو ةيسايسلا تارابتعالا
 متيو .ةككفم ودبت يتلا ةينانبللا ةروصلا نيوكت
 نويسايسلا هيف لدابتي يذلا تقولا يف نوكتلا اذه

 ىلع ةيجراخلا تاطابترالا اهيف امب مهتلا فلتخم
 " .هليقتسمو نانبل باسح

 نييسايسلا مظعم اهيلع قفتي يتلا تامولعملاو
 نا ديفت :تاليختلاو ماهوالا نع اديعب :توريب يف
 / ناريزح رهش لالخ نانبل يف ثدحيس اريطخ الوحت
 ناريزح رهش نا تامولعملا دذه دكؤتو .لبقملا وينوي
 .ةينانبللا ثادحالا يف تالوحتلا رهش امئاد ناك

 ثدحتت يتلا ءاينالا دنع تامولعملا هزه فقوتتو

 تاوقلا اهتذختا يتلا ةيركسعلا تاوطخلا نع
 ةريتعم .لتحملا يدودحلا طيرشلا يف ةينويهصلا

 تامولعملا دكؤتو .ةنيعم ضارغاو ناعم تاز اهابا
 مهدلا تايلمع لصاوت ةدششوبهصلا تاوقلا نا اهسفن
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 تاراغلا ىلا ةفاضالاب يدودحلا طيرشلا جراخ
 ىف ةرضاحملا ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةلصاوتملا
 ةداقلا رايك رذح دقو .رحبلاو ربلا نم بونجلا
 هعفديس يذلا هريبكلا نمثلا» نم «نييليئارسالا»
 ينويهصلا نايكلا عم اونواعتي مل ام نويبونجلا
 تلوحت دقو .ريرحتلا ةمظنمو نيينيطسلفلا دض
 تاهحاوم ةحاس ىلا ةديدع ةيسونح ىرقو تادلد

 .«ةيليئارسالا» تاوقلاو نيينيطسلفلا نيب ةيموي
 ةينويهصلا تاوقلا اهذفنت يتلا طيشمتلا تايلمعو
 تاراغلاو .«يبونجلا نانبل شيج» عم كارتشالاب
 نم نيبقارملا ضعب هعقوتي ام نا ىلا ريشت ,ةيمويلا
 وه .لبقملا وينوي / ناريزح رهش يف .ةريبك ثادحا
 تاوقلا ىمرتو .لابخلا ىلا هنم ةقيقحلا ىلا برقا

 ىلا تاراغلاوطيشمتلا تايلمع لالخ نم ةينويهصلا
 .ناكسلا نم ةيساسالا ىرقلاو تادلبلا غارفا
 عيسوتو ةيركسعلا ةيلمعلا .ذيفنت اهيلع لهسيل
 .ينانبللا بونجلا قمع يف ينمالا مازحلا قاطن
 دض ذفنت يتلا تايلمعلا مجح نا ًارخؤم ظحاليو
 اهيلع أرط بونجلا يف ؛ةيليئارسالا» لالتحالا تاوق
 نيلوؤسملا دحا عفد يذلا رمالا ةيعون تاريغتم
 ديزملا عقوت ىلا «يليئارسالا» شيجلا يف نييركسعلا
 ةلياقم ىفو .ةلبقملا ةريصقلا ةرتفلا ف تايلمعلا نم
 ناكرا طباض ثدحت ؛شيجلا ويدار» عم ةيعاذإ
 فصوو .همسا نع فشكي نا نود نم .؛يليئارسا
 يف روطتلل لباقو رجفتم هنأب بونجلا يف عضولا
 نا» : لاقو .ةظحل ةدا ْق عيسؤالا راجفنالا هاجتا

 ليئارسال ةيداعملا تاجافملاب يلغي ينادبللا بودجلا
 انرطضت ال ةيرضل نيزهاج نوكت نا اميلعو
 .«ليقتسملا ىف اهراركت ىلا فورظلا

 ةمخاتملا ىرقلاو نادلبلا ىف عضولا نا ةقيقحلاو
 ىنويهصلا نايكلا هلتحي يذلا يدودحلا طيرشلل
 امف .رجفتم عقاو ىلا لوحتي أدب .14175 ماع ذنم
 ةمواقملا اهذفنت تامجهو تايلمع نم نآلا يرجي

 - 1 ةااوحا نومرتات ىاجوصسع - 3

 بونجلا نا ىلا ريشي ؛يليئارسالا» لالتخالا دض
 فويس ريطخو ديدج عضو ىلع لبقم ةتمرب يناتدللا
 ينويهصلا نايكلاف .ةلبقملا ةريصقلا ةرتفلا يف اشني
 هل حمسي بونجلا يف نوتناك ةماقا ىلا ىعسي
 نم ديزملا ذاختابو ةيركسعلا هتضدق زيزعتب
 ءاربخلا دقتعيو .ةمواقملا دض ةفينعلا ريبادتلا
 «يبونجلا نوتناكلا», مايق نا ؛نويليئارسالا»
 بيبا لتل حمسي فوس ءلمآ١ ايشيليم ةيامحب
 اهلالتحا خيسرت نع الضف ةينمالا تابيترتلا ذيفنتب
 يتأي بونجلا كيرحت ناف كلذل .يدودحلا طيرشلل
 راقعنا باقعا يف يأ .,ةقيقد ةيميلقا ةلحرم يف
 ةموكح رارمتساو ينيطسلفلا ينطولا سلجملا
 رودت يتلا ثيداحالاو ..زيريبو ريماش نيب فالتنالا
 ىلع ةيروس ةقفاوم نعو تاضوافملا يف مدقت نع
 امف .ينويهصلا ناسكلا عض ةرشانم تاضوؤوافم ءارحا

 يناثبللا ريصملا سمي ال ةينانيللا ضرالا ىلع يرجي
 تحتف .هتمربي يميلقالا عضولا سمي لب .هدحو

 يف ةيروسلا تاوقلا تلخدت ينطولا مالعالا ءاطغ
 يف تمدقت مث ,ًاديدج ًاعقاو تثدحأو ةيبرغلا توريب
 ىنتانيللا بونحلا ةمصاع اديص ةنيدم هاجتا

 اميف .ةينيطسلفلا تاميخملا باوبيأ دنع تفقوو
 نم تامدخملاو اديص ,ةيليشارسالا ١ تاوقلا رصاخحت

 5 لو كسه اهلك قرطلا يمارك ديشر

 اهيلع ريغت ,ةيليئارسالا» تارئاطلاو ..رحبلا
 نا .يهبنمحيسل وجلا نم ةيموي هروصب
 ةينيطسلفلا تاميخملا ىب اع راصحلا ةضيبق ددشتت

 يتلاو ٠ بوتحجلا ٍِق ةرئادلا كراغملا ءالج راظتناب

 نوتناكلا ةماقا هاجتا يف اهعفد .ليئارسا» لواحت
 نم بولطملاو .اهمالسو اهنما اهل نمضي يذلا
 دنع ةفقوتم اهتاوق ىقبت نا ةلحرملا هذه يف ةيروس
 .بونجلاو تورنب ٍِق ةينيطسلفلا تامدخملا ٍدودح

 ىلع قفاو يذلا وه يدويهصلا نايكلا نا ًاملع

 ىدباو داعو ءاديص ىلا ةيروسلا تاوقلا لوصو

 عابستا ىلع ,يضاملا عويسالا ُْق ,هديدج ةقفاوم

 نمالا نامضل بودحلا ِق ةئرؤبسلا تاوقلا رايشتنا

 ةيروسلا نالوجلا تاعفترم يف مئاق وه ام رارغ ىلع
 ىدملا ىف اليبختسمو ايعض كلذ وديدو .ةلثحملا

 تاوقو ةمواقملا نيب ةهحاوملا تادلمع نا ذإ .روظنملا

 ةيرويسلا تاوقلا ليششف تلجس امك : مهلالتحا تدبثت

 .ةينيطسلفلا تاميخملا طيبض يف

 ةلدقلا ةلحوملا
 رداصملا عقوتت تايطهملا دزه نم ًاقالطناو

 تاز ةلدقملا ةلحرملا تاروطت نوكت نا ةينانبللا
 : يه ةيسايس افادها يطغي يركسع هجو

 ديعي ينانبللا بونجلا يف ,يليئارسا» مدقت ١
 تانامضلاو ةينمالا تابيترتلا عوضوم ةهجاولا ىلا

 .اهل ةيرونشلا
 توريب هاجتا يف بونجلا نم يناكس ريجهن  ؟

 ْ .ةيبرغلا

 يف طروتلا نود نم اديص ةنيدم دنع فوقولا -
 نا كلذ ةيلخادلا اهئادحاو اهعراوش ىلا لوخدلا
 ماع يف اديص ىلا لوخدلا يف ؛ةيليئارسالا» ةبرجتلا
 ىلوتت نا بيبا لت لضفتو .ةعجشم تسيل 07
 بونجلا ةمصاع ىلا لوخدلا ةيروسلا تاوقلا

 ديدشتل ةيروسلا تاوقلا ماما لاجملا حاسفا- 4
 ةينيدطسلفقلا تاميخملا ىلع ةيركسعلا اهتضيق

 ناو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم عارصلا مسحل

 .اليحتسم تاب مسحلا ةجلطيو#
 ايشلبمل يسايسلاو يركبسعلا معدلا زردزعت

 باسح ىلع بونجلا ف اهميوعت ةداعاو _

 .ةيشيطيسلفلا ةمواقملا

 ةيسايسلا تاهجاولا ضعي رييغق - 5
 هيبن ةضبق تيبثتل «لمأ١ ايشيليم يف ةيركسعلاو
 بورحلا باقعا يف رابهنالاب هزكرم بيصا يذلا يرب

 .ةينبطسلفلا تاميخملا دض ةددعتملا

 ىلع ليقم يدانبللا بونحلا ناف .راصتخايو

 .ةيئاهنلاو ةريخالا نوكت ال دق ةيركسع تاروطت
 ناو .ةديعب دعت حمل تاروطتلا هذه نا دكّؤوملا نكل

 لمجم ىلع ىوقلا نيزاوم يف رثؤي فوس اهتودح
 عبمج ناف كلذلو .ةيمدلقالاو ةينانيللا ةحاسلا

 رهش رورم رظتنتو بونجلا ىلا ةهجتم راظنالا
 :ةرظتنملا تاريغتملا نيبتتل لدقملا ودنوب / ناريدزح

 ديعصلا ىلع تاريغفتم نم اهنع رفسيس امو

 يف يرجي امب ةروصلا لمكتستت نا نكميو .يميلقالا
 ,««ىلبتارعسالا» ل لالتحالل ةمواقم نم ةييرغلا ةفضلا

 كرينا «ةيليئارسالا, ةموكحلا نا نويقارملا دقتعي ذإ
 اهتايلمع ذنقنتل ةعيرذ ةفضلا ىف ةمواقملا نم ذختت
 لاصوا عطق ةلواحم فدهب بونجلا ىف ةيركسعلا

 عم ضقانتي ام وهو .اهنييارشو ريرحتلا ةمظنم
 ينلا تامولعملا لعجتو .يل ودلا رمتؤملا نع ثيدحلا

 عقاولا ىلا برقا ةنخاسلا ديعاوملا نع ثدحتت
 . تاحارفنالا نع ثيدحلا نم ةقيقحلاو

 شلك زاوف
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 رمتؤملا لوح زيريب نوعمشو ريماش قحسا
 ميلازوردجلا» ةفيحص تلءاست .يلودلا اد

 ينعي اهعازنو.دوعجلا ينعي نزاوت نال املاط ٠ .ًاريخا
 0 رايتخالا ىلا ىضوفغلا نم جرخت ما بارطضالا

 يضوفلا» ا يل ضي هدي كَ

 رغصضملا يرازولا سلجملا نيوكت نا نا ةصاخ# ةروصب
 (دوكيللا نم ةسمخو لمعلا نم ءارزو ةسمح)

 .مساح رارق يا ىلا لوصولا نم هعنمب

 سلجملا مسح .تاريدقتلا عيمجل ًافالخو .نكلو
 ريماش حلاصل ةبشانلا تافالخلا رغضملا يرازولا
 يذلا ليوطلا هعامتجا ىف سلجملا اذه قفاوي مل ذإ
 تاشاقن دعبو :يراجلا رابأ ١7 ءاعيرالا موي هددقع

 نيبكتملاو نيران هه مدت يذلا عورشلا لعب اخ
 رمتؤملا دقع ىلع ةقفاوملل ينويهصلا نايكلا طورش
 امك .ينودهصلا  يبرعلا عارصلا ةيوستل ىل ودلا

 هب مدقت يذلا حارتقالا ىلع هسفن تقولا ْق قفاوي مل

 دعب .ةركبم ةماع ةيباين تاباختنا ىلا ةوعدلل زيريب
 .ًاليحتسم ةدحاو ةموكح يف ءاقبلا تاب نا

 يرازولا نسلجملا لبق نم ةودرما : ا اذه

 تاضوافملا ىلا ةيعادلا هتاحورطاو ريمانشل ًاتحافم

 ةفضلا ةلكشم لحل ندرالا عم ةرشابملا ةيئانثلا
 .يلودلا رمتؤملل ةغيص ةيا ضفرو ةزغو ةيبرغلا

 ةعبان تسيل .زيريب اهاقلت يتلا ةعفصلا ةواسقو
 ةعبات امناو .ريماش ماما اهاقلت يتلا ةميزهلا نم طقف
 رغضملا يرارولا سلجملا رارق نا نم ىلوألا ةجردلاب
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 ةضراعملا ا دكؤي امنا هعيوزيشم ىلع ةقفاوملا مدعب

 يموكحلا نيديعصلا ىلع امعد ىقلت ةعورشملل

 .يبعشلاو

 هذه ةواسق نم ديزي قاضا بيس كانهو

 دق رغصملا يرازولا سلجملا رارق نا وهو ةعفصلا

 رخآلا نم رما امهالك نيرايخ ماما زيريب رشح
 وهو :لوالا رابخلا : ةيسايسلا هتماعزلو هل ةيسنلاب

 ينعي امم ءرغصملا يرازولا سلجملا رارقب مازتلالا
 يذلا عورشملا نع هيلخت لاح يف هتيقادصمل هنادقف

 رابخلاو . هب يسايبسلا هليقتسمو هريضم اظيار هحرط

 بوانتلا ةموكح كف وا رارقلا اذه ضفر وهو ٠ يناثلا

 ىلع درمتلاب هماهتا ىلا اضنا يدؤي امم :ةيفالتئالا
 دالبلا عفد ىلع لمعلاو .ةمكاحلا ةيرثكالا تارارق
 .ةيسايس ىضوف وحن

 ًاراصتنا ققح هنا ىري يذلا ريماش عراس دقو
 ةئا ىلع مادقالا نم زيربب ريذحت ىلا ارهاب ايسايبس

 ماما لاق .مئاقلا فالتنئالا كف ىلا يدؤت دق ةوطخ

 هنا ةموكحلا ىنبم نم جراخ وهو نييفاحصلا

 فالخلا مسح دق يرازولا سلجملا ناب دقتعي
 تابحالص ةئا زيرببل دعي ملو .ةحضاو ةروصي

 رمتؤملا دقع لحا نم ةيسايسلا هتاكرحت ةعياتمل

 دقتعي ناك اذإ ام لاؤس ىلع أدر ٌدَئاق فاضاو . ىل ودلا

 يا نا» مئاقلا فالتئالا كفل ىعسب فوبس زيريب نا

 ةينطولا ةدحولل ديدهت وه عونلا اذه نم فرصت
 تلمعو ىضوفلا ةلاح نم دالبلا جارخاب تحجن يتلا
 .«ار وهدتم ناك يذلا يداصتقالا عضولا زيزعت ىلع

 رارقب حلستي يذلا ريماش نا نآلا حضاولا نمو

 لعف دودر رظتني فوس .رغصملا يرازولا سلجملا
 مامز كلتما دق هنا دقتعي وهو .كرحتي يكل زيريب
 رايخلا نع رظنلا ضغبو .تالاحلا عيمج ف ةردابملا
 .هتيجراخ ريزو هب ذخاي فوس يذلا

 ةيسايسلا ةحاسلا يف نآلا حورطملا لاؤسلاو

 كرحتبس فيك : يلاتلا وه ينويهصلا نايكلا لجاد

 ميطتستب ال عطقلاب !؟ ةعفصلا دذه ىلع ادر ريربب

 لمعلا بزح ميعزو ينويهصلا ةيجراخلا ريزو
 طبر نا .دعب يلودلا رمتؤملل هعورشم نع عجارتلا
 ناك هناو اصوصخح .هب يسايبسلا هليقتسمو هريصم

 تابياختنا ءارجا ىلع لمعلاب ةيشلع ةروصب دده دق

 ةقفاوملا ةمئاقلا ةموكحلا ضفر لاح يف ةديدج ةيبايذ

 نييفاحصلا ماما لاقو :ينودلا رمتؤملل هعورشم ىلع

 فالتئالا نم مها ةيضق حالسلا» نا دقتعي هنا

 ..يموكحلا

 زكارم دوجو زيريب فقوم ةجارح نم ديزي اممو
 ضراعتو هضراعت لمعلا بزح لخاد ةلعاف ىوق

 اهتمدقم فو :هتاسايسو بزحلا سار ىلع هدوجو
 نع هعجارت ناف يلاتلابو ..ين ودلا رصتؤملل ةعورشم
 ةيسايس ةيرض ىلا يدوب فويس ٠ عورشملا اذه

 يبزحلا ديعصلا ىلع ىرخا ةبحان نم : هل ةجودزم

 ايبقيقح اديدهت لكشب فوس يذلا رمالا .صاخلا

 ةيناكما لوح ًاكوكش جوطبو' ةيسانسلا سيسر

 رابخ نم زيربب ماما ىقيب ال .عضولا اذه هاجت
 ىلا ةوعدلاو مئاقلا يموكحلا فالتقنالا كف ىوس

 ايلاح زكرتت تالؤاستلاو .ةديدج ةيباين تاباختنا
 زيريب هعيبتب فوس يذلا ,كيتكتلا» لوح طقف

 !!! ةنكمملا رئاسخلا لقأب .هفده ىلا لوصولل
 هتماعز نا نم ادكأتم تاب يذلا .زيربب نا كشال

 ىلا ةفاضا .لخادلا نم ةددهم لمعلا بزحل

 رذاحي فوس .جراخلا نم اهاقلت يتلا تاديدهتلا

 ديكأتل اهضوخي يتلا ةكرعملا راهظا بطم يف عوقولا
 فوسو .ةيصخش ةكرعم اهنا ساسا ىلع هتماعز

 هذهل يسايسلا عباطلا ىلع ديكأتلا يلاتلاب لواحي
 يبزح عامجا قلخ ىلع لمعلا لالخ نم ةكرعملا
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 صوصخب هب مدقت يذلا عورشملا لوح يبعشو
 .ىلودلا رمتؤملا

 هنالعا وه .زيريب «كيتكت» ىلع تارشؤملا ىلواو
 ضفر نا دعب . تسينكلا سلجم ىلا اجلي فوس هنأب
 .«مالسلا, ل هعورشم رغصملا يرازولا شلجملا
 لوحي فوس هجوتلا اذه لثم نا فرعي زيريبو
 فارطا اهنق هدئاسي ةيسايبس ةكرعم ىلا ةهتكرعم

 ريغو تسينكلا لخاد ةلثمم ىرخا ةيسايس تاتنفو

 قزام نم هزقنب هنا ىلا ةفاضا .ةموكحلا يف ةكراشم
 يموكحلا فالتئالا كفب رارق ذاختا ةيلوؤسم لمحت
 تاريثأت نم رارقلا اذه لثم لمحي دق ام عم .مئاقلا
 كلذ .ًاضيا لمعلا بزح ةيبعشو هتيبعش ىلع ةيبلس
 ةمئاقلا ةيفالتئالا ةموكحلا نا ًامامت فرعي زيربب نا
 زقف .ينويهصلا نايكلا لخاد ةعساو ةيبعش ىقلت
 نم /ا٠١ نم رثكا نا يآرلا تاءاتفتسا ترهظا

 تاءاتفتسا بسحو .اهرارمتسا نوديؤي ةنياهصلا
 ةنياهصلا نيبخانلا نم ًامسق ناف :اضيا يذرلا
 هنوريتعي يذلا فرطلا دض نوتوصي فوس
 .مئاقلا يموكحلا فالتئالا كف نع الوؤسم

 اذه عابتا لواحي زيريب نآب داقتعالا زرع اممو
 بزح باون نع نايب رودص .يفالتنالا ,كيتكتلا»
 ءارجا ىلا وعدي ينويهصلا تسينكلا يف لمعلا

 ةموكحلا ءاقب تاب نا دعب ةديدج ةيباين تاباختنا
 .«مالسلا. ماما ةبقع لكشي ةيلاحلا

 حتت نا اذهاةعيتح ىلع زيوي عجش ىذلاو
 را نابكلا لخاد ماعلا يأرلل ءاتفتسا رخا

 نوديؤي ةنياهصلا نم ٠“/ يلاوح نا رهظا

 بح ميعز اهحرط يتلا طورشلا قفو يلودلا رمتؤملا
 بعل دح ىصقا ىلا لواحيس وهف يناتلابو .لمعلا
 ماعلا يأرلا لخاد ديازتملا ديباتلا اذه ةقرو

 طاقن ليجست لجا نم ؛يلودلا رمتؤملل ينويهصلا
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 تقولا يف ًاديفتسم :هبزح حلاصو هحلاصل ةيباختنا
 امدنع اهقيقحت ف حجن يتلا تازاجنالا نم هسفن

 قافتا نم ىلؤالا ةلحرملا يف ءارزولل ًاسيئر ناك
 .ريماش نيبو هنيب يفالتئالا بوانتلا

 نا دعب هذه عجارتاللا ةطقن ىلا زيربب لصو دقل

 ,يلودلا رمتؤملل هعورشم ىلع الماش اناهر نهار
 يدلا قاروالا عبمج عورشملا اذه ةلس ُِق اعضاو

 تاراين ديصر و يصخشلا هديصر ىلا ةفاضا .اهلمحب

 امزاح دقتعي ناك زيريب نا كشالو . هيرح نع ةييساما

 ةقفاوم دعي تحضن دق ىلودلا رمتؤملا ةخبط نا

 ةدسنؤملا طاسوالا لوقت امك .اهيلع ةنكربمالا ةرادالا

 .هسفن لمعلا بزح لخاد رمتؤملا اذهل

 ىدم لوح حرطت تأدب ةيدج تالؤاست ةمث نكلو
 ديبأت يف ًاديعي باهذلل ةيكريمالا ةرادالا دادعتسا
 دلانور يكريمالا سسئرلا نا حبحص .يل ودلا رمتؤملا

 يف ادكا زتلوش جروج هتيجراح ريروو ناغير
 اذه لثم دقعل طورشملا امهدبيأت ةفلتخم تابسانم

 ندرالا دوقي نا نكمملا نم ناك اذإ .يلودلا رمتؤملا
 نايكلا عم ضوافتلا لوبق ىلا ةيبرعلا لودلا رئاسو
 امهليضفت هسفن تقولا يف ادكا امهنكلو .ينويهصلا
 ىتلا ةغيصلا قفو ةرشابملا ةيئانثلا تاضوافملل
 فوقولا ةيكريمالا ةرادالا تضفر دقو ريماش اهحرطي
 لخاد فالخلا قرط نم يا بناج ىلا ةينالع
 نوكت نا ديرت ال اهنا ةدكؤم .ةينويهصلا ةموكحلا
 :ةيليئارسالا ةموكحلا» ىلع يتلا تارارقلا يف ًافرط
 يبودنم ةرادالا هذه رداصم تغلبا دقو .اهذاحتا

 رمتؤملا ةركف ضراعتال اهنا .زيريبو ريماش نم لك
 .ةريشادملا تاضوافملا لضفت تناك ناو يلودلا

 نويقارملا هدردتعا :ادنلع ؛يدابحلا» فقوملا اذه

 نع ةيكريمالا ةرادالا بناج نم ًايلخت نويسايسلا

 ةركفل دلصا ةعجشتم ريغ اهنال .هتاحورطاو زيربب

 لمعلا ةماعز ىلع هنيع : نيبار

 فقوملا داقتعالا اذه ززع دقو .يلودلا رمتؤملا
 نيج هتنلعا يذلا يلو دلا رمتؤملل ضراعملا

 ىدل ةقياسلا ةدحتملا تايالولا ةيودنم كيرتابكريك

 :ناغير سيئرلا نم اهبرقب ةفورعملاو ةدحتملا ممالا
 فالا ةثالث مض يدوهي دشح ماما ثيدح يف تدكا ذإ

 ةيتايفوسلا طورشلا قفو يل ود رمتؤم دقع نا صخش
 .اكريماو ؛ليئارسال» ةبسنلاب ةثراك وه ةيبرعلاو
 ةموكح ةيا لبقت ال نا يعيبطلا نم نا تلاقو
 يدبأب «ليئارسا» ريصم عضت نا «ةيليئارسا»

 .نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا

 نم ةبرقم ةيفحص رداصم دعبتست ال كلذلو
 نم لمعلا بزح لخاد زيريبل ةديؤملا طاسوألا
 ةروصي تعجش يتلا يه ةيكريمالا ةرادالا نوكت

 مدع ىلع رغصملا يرازولا سلجملا ةرشايم ريغ
 ةغيصلا .قفو.يف ودلا رمتؤملا عوربشم ىلع ةقفاوملا
 .لمعلا بزح ميعزو ةيجراخلا ريزو اهب مدقت ينلا

 ينعي اذه ناف :تاريدقتلا هذه ةحص لاح قو

 لخاد ةدعصالا عيمج ىلع اروشحم تاب زيربب نأب

 ةيسنلابو .ينويهصلا نايكلا لخادو .ءبزحلا
 يذلا رمالا .ةييسايسلا ةيكريمالا ةرادالا فقاومل
 :«ثحبلا طاسب ىلع يسايسلا ريريب ريصم رطب

 نع نالعالا ُِق ددرتم ال نيبار قحسا ؛ ناو اصوصخ

 نا دعب ءبزحلا ةماعز ملست ىلا ةدوعلل هتاحومط
 لزانتلل 141// ماع ةيلاملا هتجوز ةحيضف هترطضا
 ةموكحلا ةسائر نعو اهنع

 الئافتم وديب يذلا ريماش ناف هتهج نم

 يرازولا سلجملا لخاد هققح يذلا راصتنالاب

 كرحتلا لواحي .زيريب عورشم طاقساب رغصملا
 بازحالا عم قيسنتلاب ةيلقا ةموكح ليكشت هاجتاب
 يتلا يه ةلبقملا ةليلقلا مايالاو .ةريغصلا ةينيدلا
 يف حجنيس ناك اذإ اميف باوجلا لمحت فوس
 هذه لثم ناف حجن ول ىتح نكلو .هذه هيعاسم

 ةضرع لظتس اهنال اليوط رمعت نل ةموكحلا
 ةيباين تاباختنا ءارحا حجرب يذلا رمالا .طوقسلل

 تقولا ضعب دعب وا داجاع نا ةماع

 ريصم وه ام تانحاشملاو تافالخلا هذه طسو

 اذه نا دكؤملا نم .لاوحالا عيمج يف !؛ يلودلا رمتؤملا
 .تقولا ضعب يضم لبق رونلا ىري نل رمتؤملا
 يف رارمتسالا ينعي ةبلاحلا ةموكحلا رارمتساف

 رولبت نينحل راظتدنالا يدعي اهطوقسو .هضفر

 نايكلا لخاد ديدج نم ةيسايسلا نيراوملا
 ءارجاو يىلاحلا تسيئنخلا لح دعب ينويهصلا

 كلذ مكي ىتحو نآلا نمو .ىرخا ةيباين تاياختنا

 راظتنا .ًاضيا راظتنا ةلانح يف ةيكريمالا ةرادالا لخدت
 اذه لالخو //١9. ماع ةليقملا ةيسائرلا تاباختنالا

 تاوطخ ذاختا ىلا راصب نا دعيتسملا نم تقولا
 ضغي .يلودلا رمتّؤملا اذه دقع قيرط ىلع ةمساح

 .هداقعنا فورظو هطورش نع رظنلا

 يف نوكب ال تقولا ناف .يضاملا نم انملعت امكو
 ةقطنم يف :عيراشملا هذه لثم حلاصل .نايحالا مظعم

 ةيكيتاماردلا تاروطتلل ةمئاد ةروصي ةضرع

 .طسوالا قرشلا ةقطنم لثم ةيئانثتسالا

 يبعرملا زياف
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 اهترادز نم هتعنم نطئشاو
 ؟ «ليئارسا» خيرات ما ..مياهدلاف خيرات

 ةجحي اهترايز نم مياهدلاف تروك يواسمنلا سيئرلا ةدحتملا تايالولا تعمم
 فحص ةاضاقم ميداهدلاق ررق دقو ! يزانلا ةيضام لوح ؛ليئارسا»١ تاءاعدا
 .ًايصخش هيلع تلواطت اهنا ربتعا ةدع ةيكريما

 سيئرك سدلو صخشك مياه دلاف دض ذختا يذلا يكريمالا رارقلا نا يعيبطو

 نا ًاملع :نطنشاو يف ةيدوهيلا تامظنملا طوغض نم ةلسلسل ةجيتن وه .ةلود
 - |[!  لغش دق مياهدلاف ناكو :رارمتساب ةرقتسم تناك ةيواسمنلا  ةيكريمالا تاقالعلا
 0 .19584 ماع ىتح 141/7 ماع نم ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا بصنم

 |[  دض ةبملاعلا ةيدوهيلا تامظنملا اهتداق يتلا ةلمحلا نا وه نآلا ىتخ ودبب امو
 .فقوتت مل :تامظنملا كلث هاخوتت تناك ام ىلا دؤت ملو .يضاملا ماعلا يف مياه دلاف
 ىف لغش يذلا يواسمنلا سيئرلا مداه دلاف نا ريغ .فنعا ةروصب رمتست فوبسو

 ملاعلا ىف خيراتلا ةزتاسا رابك نم ةنجل لكش ةيلودلا بصانملا مها قباسلا
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0 0 7 00 

 تايرحلاو زاسفالا قوفح

 ايركستو ايداصتقاو ايسايس تعجارت ناربا
 جاجتحالل ةيملاع ةلمح .يضاملا عوبسالا ف. ,ةيلودلا وفعلا ةمظنم تادهآ 0

 عرو دقو :تايرحلا كاهتناو ناسنالا قوقح ةيناريالا تاطلسلا قرخ ىلع ْ

 ردصب فؤوس اريرقت نا .هنف لوقم انايد اينمتلا ِق ةيلودلا. ةمظنملا جرف ه2
 نضراعملا نينطاوملا فالآ لاقتعا نعو يناردالا ماظنلا اهبكترا يتلا مئارجلا نع
 ةرم نم رثكا ةيناريالا تاطلسلا تهبن ةمظنملا نا يلا نايبلا راشآو .هتسايسل
 عجم ةدارا مارتحاو ناسينالا قوقحل فيدج ةيلاخلا ءيدايم مازتلا ىلا اهنعدو
 .ىنودلا

 ٠ «لادروج تيرتسإ لوو ةديرج ةظوشن ناريا لخاد نم قاحص رف يو :

 .بيرقلا دقلا نم اههيبغو يناجتسفارو ينيمخ سيلني يقيقح الوحم ' 6 نم رثكا نا يا صخش فلا قام وحب نش ماع و ةطلسلا ىلا يندمخ

07 

 ىلا يناريا نيدالم " نم رثكا رحاشه دقو .ًايموي مهمادعا يرجي ناك ًانطاؤم
 ينوبلم يلاوح ديرشت مت اميف ٠ .برحلاو ملظلا نم ارارف ابورواو ةدحتملا تاسالولا
 ١ : ينيمخ ةطلس مايا نم موي لك نا كلذ ينعيو .ىرخا قطانم ىلا مهتويب نم نطاوم
 جراخ ىلا ًايلك نيرخآ مم يفنو مهلزانم نم انطاوم - <51 ديرتشت دهشن ناك
 .ناربا

 نم مود لكل رالود نويلم ٠١ ' يزاوب ام يا رالود رايلم ٠٠ تغلي دق جيلخلا
 "ىلع يضقت ال ةينارنالا تاطلسلا نا اضيا ينعي كلذو . .ينيمخ ةطلس رمع
 اهرارصاب .نازيا لبقتسم رمدتو يموقلا. جاتنالا ىلع يضقت امناو . ,طقف نيدنارمالا
 5 ..ةيلع رصيو مالسلا ىلا وعدي يذلا قارعلا دض برحلا ةلصاوم ىلع
 ماقرالا طبرت امدنع احوضو رثكا وددت ةروصلا ناب اهلوق ةفدحصلا فيدضتو

 ببسب نارا اهيناعت يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالكشملاب اقباس ةروكذملا .
 اهتبسن .حوارتت يتلا ةلاطدلا ةلكشم لاحفتساو يموقلا جتانلا يىلامجا صضافخنا
 .ناكسلا ددع نم /4* و ٠/ نيب

 ناو. ًايداع سيل ئناريالا رسما لع يرجي ام نا فيقتت اهلمجم قو ةرويصلاو

 5 لذإ ورعنا ص * سيلا :ةطلسلا

 ١0١ برح ةقلك نا اههءاع ذا: ةيناربالا تاطلسلا نع ةيكرتمالا ةفدحصلا لقنتو

 1 5 ا 0: ” يزانا مدد َِق ققحت و ؟ ىدالب ةرايز نم نوراشو ريماشو



 نيرجهملا نيحزانلا نم مسق باعيتسا
 نادوسلا بوبحو انيويثاو ايركرا نم
 مهلقن ةلاكولا تحرتقاو .موطرخلا ىلا
 زكارم يف مهليهاتو ةدحتملا تابالولا ىلا
 بايسال اييلس يدهملا در ناكو ةصاخ

 هنا اصوصخ ةئداصتقاو ةفساسن

 .ددالخل ةيدكريمالا

 يومصاختملا ةيرإع ءافظ

 ةحاسلا ىلع نيمضاختملا اهئافلخ

 ةيركسعلا تارباخملا سيئرف .ةيئانبللا
 ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيرؤسلا/

 سيئر يرب هيبن لزنم نم جرخب داكيال .

 سيئر لزذم## ا اهجوتم «لمآ» اشيليم .

 نم فيفختلل يايع ديشر ,ةموكحلا 7

 > سرح دض ,يناربيالا معلا

 .اهلمحت حشار ولت اعنت رفسلا 1 و وج 15

 الا 39 41 لإ 0 3101 م ا

 ةنوعملا فقدشكتب لباقملا يف بلاط

 نيب ةددعتم تاطاسوؤب ةيروس موقت

 9 0 قلخ يد ادع نم 035 :

 5 ناهيلا بافاو م ةييئارسبالا تاوقلاو |!

 نأ 3 ريدجلاو ةدروس 0 ةيضعلا 4

 ' نتاكملا ُْق لا يناندللا نماآلل دوحو الواأ|

 ءارجألا اذه م دقو نا ا

 توربب يف ةرييبك ماهفتسا تامالع .
 راطملا نم نيرفاسملا ددع ىلع سكعناو.

 ناك دقو .ةيروس تاقحالم نم افوختو
 : نييشاننللا نيوانوملا دما

 نبببلا لها ناره
 نا ةفلطم ةيتانبل طايسوا لوقت

 ناميلس قبسالا سيئرلا نيب فالخلا
 عم لماعتلا لوح ريبور هلجنو ةيجنرف
 رجفت دق نايل لامش يف يرويسلا رودلا
 ١ دودحالب عفادي بالا .ناك ام يفف .ارخؤم

 ' هكبا:ضفر .قشمد عم نوايعتلا نع
 دلا ةيعبتلا هذه» ريبور

 : تفاللاو .هريبعت دك ىلع ٠ ,لذلا

 يف اترغز بضخ يذلا يومدلا عارضتلا
 كن رظن ناحجر 4 هّدرم يضاملا ع ويسالا

 قرغي دلاولا نأ ًاصوصخ رببور

 قرفتيو لاضع ضيم يف ًابِجيردتا
 اج د نودع

 0 ربفألا لاعحلا علا 0

 ىلا يقاريألا ناقلا . ١

 نيب نم يكريما نايصح يناجتسفار

 .ةيناربالا ةطايسلا فق ةددعتم ه ةنصحا

 ةيرؤم قذفت ةيجدرللا ف :
 ةبعا ارزلا تاحوتنملا فصن نم رثكإ +
 يرجي ؛ةنيفدرالا ناولغالا' 51

 ةمزالا يىردافتل قشمد ىلا دع , '

 - يتاجئسفار ضرع ءارجؤم ؛ن ظ
 ٍِق رارمدسالا 0 سيئرلا ةرادا ىلع

 ١١ يف رازتتسالا لياقم قيسنتلاو تاقالعلا
 0 رداصم تفشكو :ناربا ىلا. ,حالسلا عبب

 نا اهلوقب ةلاسرلا نع ةيبرغ ةيسامولبد

 :اورعلاو باه رالان انماهتا اع خلع لب ءاناستكا )|| نايعرارمللا
 ل 29 6 + ل . كل أع - . - | ينادرالا ريبدتلا اذهو 21 دقالا را 0

  ةيبروسلا تاقحتسملا ريخأت رعب ىتا .

 بذنبي ميو تدل ع1 ْ

 نطرل] ذه
 ب راي» 01 هعوودمطفلا

 اهمكاحب دحأ الو
 ينويهصلا شحولا كظقيا ىتح لوهجملا مسالا اهيا .يبراب سوالك
 [ تيمتو .تاومالا ةينويهصلا ظقوت مل يردي نمف .لاؤسلا عد .* نآلا اذامل

 ؟ ءايخالا ْ
 اعيد اذه نحمل

 .ةيطارقميدلاو ةيناسنالا يعدب يذلا .ملاعلا نم مسقلا اذه نأ ءاذه نم ربكا

 | | اذه ؛فلختم ؛يباهرا .ثلاث ملاع  ربكالا وهو  ملاعلا نم رخآلا مسقلا نا معزيو
 .ىكبملا طئاح برق ةيذإك لمات ةفقوو .ةينودهصلا ةوسنلقلا رامتعا راع محازتب .منسقلا

 :يدنلا ريق وا .اذوب ديعم ماما لماتي امويد هرب ملو :سينك يف وا
 ؟ ةقرافم ن وكن نأ نم ربدكأ ةقرافملا تسبلا

 .ةيزانلا رع ةلمحلا نم رطخا .ددض ةينويهصلا ةلمح تناك نم .هسفقن مياه دلاف

 1 د تدم امج عي رج ةجإ تويم دوسنلقلا رمتعاو : نيدنونهص ةيتكمو سينك ىلا ىعس

 نم ضعب ةغوارملا هذه ف سبلا .رصتناو ىدحت نم لوا هنا عم .ةيزان نم

 ؛يبراب اي ٌرسلا امف * ةينويهصلل
 واعدل يدصتلا ىلع اسمنلا بعش فلتحي مل ول

 .تءاش اذإ .اهريصم ريرقت ولع ةرداق بوعشلا نا ينعي اذهو .ماهنالا صفق يف كداكم

 اهيلع ءاضقلا ىلعو لب .ةينودهصلا ةدارإ مغر
 يبزاب ! ٠

 فرحني مل ولو  لقالا ىلع كرظن يف اميظع ناك خيرات نمث عفدتس كنأ نم قثاو انآ
 | || يف نويقيقحلا كتاضق ناكو .يضاقلا نألا تنكل  ةسئاب ةريثك بابسال هراسم نع |||:

 دعب ::ريبك حجبتب كسار بلطي ؛يناسنالا يطارقميدلا ملاعلا» اذه نأ اييرغ سيلا 20
 لق مئارج نع هينيع ضمغي اميف :ايزان هيف تنك كنا: معز دهع نم اماع نيهيراو ةثالث
 ودع عم فوشكملا اهنواعت نعو ,نيحزانلا تاميخم دض ةينويهصلا اهب موقت ةيعامج
 ؟قارعلا : برعلا ايسورب دض ٍبرعلا

 :يبراب
 ١١ كمادعاب مكخلا راظتنا ف ىمويلا كمادعا نابا  يبرغلا مالعالا نا فدصلا نمأ

 | ةيزانلا نيدت يتلا تاجاتروبيرلاو مالفالا لك ضرع  ييعفلا |
 | ىلا ةيعاد ةيدوعسلا هيف روص ؛ يرونوك نيشل. امليف ضرع لب ٠ يبرعلا ,باهرالا. و '
 ْ ؛ ,لاملا كلهن نحنو :ةثيدحلا تاينقتلا كلمت اهنال», ةينودهصلا عم فلاحتلا ([

 [١ |١١ ١ دح ىلا فرطلا ضغبي ةيناسنالاو ةيطارقميدلاب ناميالا يعدب يذلا مالعالا اذه |(

 70010 ىلا نويروغ نب نِم اهباطقا متارج نع .كيهان .ةيمويلا ةينويهصلا منارج نع لهاجنتلا |
 ..حلا .نورابشف نعبب ىلا ربمانش !

 .ةيناسنالاو ةبطارقميدلا يعدت يتلا بوغشلا دذهو .مالعالا اذه بلاطب ال اذامل
 ] ٠ نيمرجملا كئلوأ ةمكاحمب |[
 | خيرات :خيراتلا شيننس .اهمكاحنل ماظعلا شيننس .يبراب اياماموب |

 و0 قيرطلا ةعراق ىلع هبلصنل لب .همكاحنل ةفئازلا تايطارقميدلا

 | هومحصو:.اماع نيعيزا نم رثكا .دعب نايسنلا نم هوجرختسا .اريغص اهقر الإ
 ْ ! مئارج نم نوبكتري امع هولفغتسيو .يبوروالا ماعلا يأرلا فطع اوردتسيل ||

 ينويهصلا نابكلا اوماقا نم .دوفيز نمو فيزملا خيراتلا مكاحنف .مقتننس ام ًاموي

 ظ اهب نولثمي نولازي ام. بعش ةتج ىلع. ال0
 | مدقتساف . ١1575 ماع :ءافلأ نييسمخ ناك نيطسلف يف دوهبلا ددع نآ 0 ٠

 «انعافتمو انتضرا مهوطعاو قافألا .نادش - اييلع نييدتنم اوناكو _:برغلا ويظارفوميد 00
 .انقح نع عقادن اننال . باهرالاب. انومرو +

 يىبراب ركذت

 5 مياه دلاف ناكل ,ةينودهصلا ى

 210 تسلف :كل ًاماقتنا ال

 1111|[ ملاعلا لعجل ةليسو مويلا تناف .يبراب انعضوو كعضو نيب لصي طيخ ةمث
 .اندوجوو انضرا اوعزتنا نم ىلع

 !انماقتنال امون يطارقمندلا ملاعلا للهسبمو .اديدش انماقتنا نؤكسس ىو

 "4/1941 رايا 18 5٠١ ددعلا - ةيبرغلا#ةعيلظلا

 | يناولح دجام



 ْي يراشنيلا ثضلإ | َج رحاف جسوم تدج 1
 اس مساس سا داود

 او

 رئاس نع تسبادوب درفنت لسيوط نمر نم 1
 ىلع فزعلا يف ىرخالا ةيكارتشالا نادلبلا | هللف
 لامعا اوعباتو اوبقار نيذلاو .صاخ رتو |(
 همكحت دلب ىف يملاعلا يدوهبلا رمتؤملل عامتجا لوا

 ,يرافنهلا رايخلا قفو ةينينيللا  ةيسكراملا
 اميرو ةريحلاو لوضفلا نم طلتخم روعش مهباتنا
 .جرحلا

 مايالا عامتجا تارقفو تايلاعف تسركت دقل

 موي نم ًءادتبا ةيراغنهلا ةمصاعلا ٍِق ةئالثلا

 يحيرجحت موجهل .يراجلا رابأ / فداصملا سيمخلا

 مالا فيلحلا يتا_دقومسلا داحتالا دص ساق

 موجهلا ذختأ دقو .ةيكارتشالا رجملا ةيروهمجل
 ىلع فزعو .ةيديلقت عئارذ ىلع زكعتو ةددعتم الاكشا
 ةيدوهب طاسوا ىف ىتح نآلا ةجوجمم تاناوطسا

 ينويهصلا باطخلا نا لوقلا نكميو .ةيبوروا
 ةيدوهبلا ةفئاطلا سيئر ماربا سيروم داقلأ يذلا

 يدوهيلا رمتؤملا لامعال يناثلا مويلا ٍْق ةيكربمالا

 عامتجا يف يسيئرلا ناونعلا لكش دق يملاعلا
 .ينويدهصلا تسبادوب

 داحتالا دوهب نااكربما دوهب بودنم لوقي

 ةاناعم ةيضرالا ةركلا دوهب رثكا نم يتايفوسلا
 لماعلا يه «ليئارسا ةلود» نا فيضيو .ًاباذعو
 نم يتايفوس يدوهي نييالم ةثالث ذقنا يذلا ديحولا
 لك يف رركيو .خيراتلا بهايغ يف ةيحض طوقسلا
 ةيتايفوسلا ةسايسلاب هديدنت هباطخ نم ةرقف
 ريصملا ريرقت قح ةصاخ .ةيبرعلا قوقحلاو
 .ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل بسعشلل

 كش نود راثا هتينودهص يف يلاغملا فقوملا اذه

 لمآب ناك يذلا يراغنهلا فيضملل ليلق ريغ ًاجرح

 ةيدوهيلا ةلماجملاو بدالا نم ردقب سفنلا ينميو
 ةيديلقتلا تاقالعللو .ةيكارتشالا نادلبلا عاضوال

 ١917 رايأ 5١٠١-١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا7 8

 ما 0 تسق دبا ن نيب ب ةمئاقلاو ةتفورعتلا
 :قيضلا نم موهفم عونب اهدحو رجملا ةموكح رعشت
 يف ةيدوهيلا فئاوطلا ولثممو دوفو كلذب رعش امناو
 .يتايفوسلا داحتالا دفو ةصاخو .وسراو فلح لود

 دفو نا جفيباش تلودا وكسوم نابر دكا دقل

 هليمز نم ًايعوضوم ًاباطخ ىنمتي ناك هدالب
 ماريا ديينلا نان ءيجوف هنأ ريغ .يكريمالا يدوهنلا

 تاونسلا ىدم ىلع ةفورعملا بطخلا فزع ررك دق
 هيف عنتما يذلا تقولا فو :ةمرصنملا نيرشعلا
 ينويهصلا باطخلا ولع قيلعتلا نم ايراغنه ينابر
 رضحب يذلا انكافولسوكسشت دفو عفدنا :يكريمالا

 ىلع مومجولا قف :بقارم ةفصي ريصتؤبلا لاحجعا
 ةيريتسه طوغض» ب اهايا افصاو ماربا تاحيرجت
 بلغا» نا لوقلابو .«يتايفوسلا داحتالل ةيداعم
 مهناو ٠ :مهدالب ةرحه نودنرب ال تايقفوسلا دوهبلا

 ةابحلا تايلضفاو تازايتما لكب نوعتمتي
 .«ةيتايفوسلا

 يدوهيلا رمتؤملا تاضقانتب قلعتت تارابتعال
 ايودنم ١١٠١ لا فقاوم طيختو ةيلخادلا يملاعلا

 فئاوطلا يلثمم نم ضعب لواح مهتاروصتو
 رتوتلا ةدح فيفخت ابوروا برغ يف ةيدوهيلا
 لالخ ةلدابتملا تاماهتالا ةوسق نم ليلقتلاو
 نم ضعي ددرتي ملو . عامتجالا بطخحو تاشقانملا

 طلغلا باطخلا» هنأب خماربا باطخ فصو نع ءالؤه

 .«طلغلا ناكملاو طلغلا تقولا يف

 ءامذدا ا ةلاس

 ركسعملا نادلب يلثممو دوفو نا حضاولا نمو

 :كشالب ةدودحملا .مهردروهج اوسرك يكارتشال

 رمتؤم عورشم وأ حرخقم معدي نارق نادصتسال
 .طسوالا قرشلا ةلكشمب ىمسمب امل ىلودلا مالسلا

 يذلا رنيش ديرفلا ايراغنه ينابر ىلا ةفاضا اذه
 يدوهيلا رمتؤملا تاشايس نيب رييمتلا ىنا ىعتس
 ضرالا يف ةينوبهصلا ةلودلا تاسراممو يملاعلا

 بودنملا ىلع هدر ضرعم يفف .ةلتحملا ةيبرعلا

 ىلا ءامتنالاب رعشب هنا لاق يكربماألا يدوهبلا

 ىلا ال .ةيراغنهلا ةيدوهنلا ةقئاطلا ىلاو ايراغنه

 ءافلحلل ةيداعملا تاصرحتلا د دسم اما .«ليئارتسا»

 ةطحم لسارم ماما هتمص ررب رندش نآف تايفوسلا

 ةحرد فيفخت ىلا ةحاحلاب 5 ةيناملالا نويزفلتلا

 .رمتؤملا لامعا لالخ تاحنشتلاو تاماهتالا ةرارح

 عامتجا ىلع تغط ينلا ىرخالا ةسضقلا

 ةينويهصلا ةلمحلا يه يدوهبلا تسبيادوبي

 ةلود سيئر مياهدلاف تروك ديسلا دضض ةمومحملا
 يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا نا لوقلا نكمبو .اسسمنلا

 هنلا تداق يدلا قزاملا ةحادفم دنازتم لكشب رعشب

 :نامفنورم راغدا هسيئر فقاوم
 ةحاطالا ملحل ناهترالا لوقعملا نم سبل

 :نامفتوري ةفيقحت دارا ىذلا :يواسمتلا نسكرلاب
 لك يف ةيراضلا ةينويهصلا عارذلا ضارعتسا فدهب

 بوعشلا ءامعُز زازتبا يلاتلابو .ملاعلا نم ءرح

 رخآ رذا ًامونو .ةلقتسملا ةيفطولا اهتابضخشو

 انازحاو ةموكحو ًايعش ي واسمنلا فاقتلالا لتي

 فافتلالا اذه نا .مياهدلاف تروك لوح تاسسؤومو

 ةرحلا ةدارالا قلح ةنئاكما ةيحان نم روليد

 ماعلا يبوروالا فقوملا اهل دقتفي ينلا ةهلقتسملاو

 ريعبص ىعتشلو :ينوتسص وا يدوهي ىهام لك ءازإ
 ةلياقم ةيحان نم روطيو .انسمنلا بعشك تاذلاب

 ةيملاعلا ةينويهصلا رهوجل ع ورشملا هركلا نم ةلاح
 .يرماتلا

 ؛ مداهدلاف لع ةلمحلا تفقو له
 رمتؤملا سيئر نلعا ىرخا بابسالو ببسلا اذهل

 ! مهتارمتؤم لك يف ددرتت اهسفن ةغللا : ملاعلا دوهي
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 عامتجا ماما يحاتتفالا هباطخ ّق يملاعلا يدوهبلا

 .يراجلا رايأ 9 ءاسم هلامعا ىهنا يذلا تسبادوب

 هذه فقوتت اذاملف ١تفقوت مياه دلاف ىلع ةلمحلا» نا
 اقح لمحتب مياهدلاف ناك اذإ ءاوعشلا ةلمحلا
 !؟ دوهبلا ءازإ يزانلا ثاريملا ىف ام ةيلوؤسم

 - 314171 نو معنقزت - 9

 نامفنورب نالعا ىدعتي ال .رمالا ةقيقح يف

 ةجيتن ةيتاذلا ةيلوؤسملا نم صلختلا ةلواحم
 لوالا اسمنلا لحجر دض ةلعتفملا ةينويهصلا ةلمحلا

 َقَراَم ةهجاومو .قباسلا ةدحتملا .مماألا ريصركسو
 ايسمئلا لكاد اضرعو اقمع عيستب ىدذلا ةيننويهصلا

 .اهجراخو
 ةلمحلا فقوتل ةلياقم ةيحان نم ءاعدالا نا

 حيرصتلا عم قفتمد ال انسمحلا سيستر ىل اع ةينودهصلا

 : يرزقنا يزو عمدقاقت دعب نامه ربعي لأ ىذلا
 مياه دلاف ةيضق نا لاق دقف ٠ ينوكراف رتيب يراغنهلا
 يسامولبدلا ناو .امهتاثحابم يف امهم ًاروحم تلكش
 اهتهجو يتلا ةوعدلا نا هل دكا دق يرافنهلا
 رمتؤملا عامتجا داقعنا نم عوبسا ليبق تسبادوب
 رحملا ةرايزل مياهدلاف تروك ىلا يملاعلا يىدوهبلا

 .«ريغ ال ةماع ةوعد» يش امنا ١8 ماع

 ينلا ةثننهنتلا ةيقرب هنلا ةفاضم ,رسمالا اذه نا

 ةموكح ىلا نامفنورب راغدا ينويهصلا اهزتبا
 مدع يف اهرارق ءاقل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 يضارالا لوكخدي مياهدلاف صخشل حامسلا

 رهاوظو تادرفم نمض نافشكي امنا .ةيكريمالا
 ةلمحلا رارمتسا ةقيقح نع ىرحا تاظحالمو

 ريثملا نمو .اسمنلا لحجر دض ةروعسملا ةينويهصلا

 ضرعم يف زورك لواب انييف دفو سيئر هلاق ام اقح
 ةيقرب ىلع عيقوتلا نم اهسسمنلا دوهب عانتمال دريردت

 ًايصخش كش هنا دكا دقف . يملاعلا ىدوهيلا رمتؤملا

 يضام ىلع نيهاربلاو تاتايثالا ةمالسو ةحص ِق

 امم هقلقو هفواخم فكي ملو .موعزملا مياهدلاف

 كلذب ادصاق ؛هدالب ف «ةينمايساللا شاقتنا» تاميسا

 هذه اهشينعي ينلا ءارمتسالا مدعو راكنتسالا ةلاح

 لكشبي ينوبهصلا طاشنلا عازإ اسمئنلا بعش مايالا

 .ماع

 يذلا .مياهدلاف نئمطي مل اذه نامفنورب نالعا

 نم بلط هنا يراجلا رابأ ٠١ سنيمخلا ءاسم نلعا

 سيئر ىلع ىوعدلا عفر انييف يف ماعلا ءاعدالا
 ,ةعمسلا هيوشت» ةمهتب يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا
 دض هلوق نامفنوربل قبس ام ىلا كلذب اريشم
 نا معزت يتلا ًادج ةحقولا هتلمج ةصاخو .مياهدلاف
 لتقلا ةنيكام نم ازجتي ال ءرزج» اسمنلا ةلود سيئر
 .«ةيزانلا

 بيدا لذ مم نزذت
 يغبني تسبادوب رمتؤم لامعا لودج نع ًاديعب

 تعفد وا .,ترطضا يتلا بابسالا نع لؤاستلا

 اذامل .ملاعلا دوهب ةفاضتسال ةيكارتشالا ايراغنه
 ردقلا اذه لك لمحت راداك شونأ ةموكح ىلع بجوتي
 تايفوسلا عم ةيلودلا اهتاقالع يف جارحالا نم

 !؟ مهريغو برعلاو اسمدلاو
 ةيلعف تادجتسم كابه نا .ددرن نودو الوا لقنل

 اهقئاوط عم ًامومع ةيكارتشالا نادلبلا لماعت يف
 ةيسامولبيدلا اهتاقالع ىفو ٠ .اسلجاد ةيدوهنلا

 ناريزح برح ذنم ينويهصلا نايكلا عم ةعوطقملا
 تسيادوب عامتجاف .اينامور فقم :.1/
 ةيقرشلا ابوروا دوهي طاشن يمانت فورظ يف دقعني
 وا ,ةيديلقتلا ةينيدلا تايسانملا يف ءاوس .ينلعلا
 نم ديالو . مهتامظنمو مهتايعمجل تارقم حاتتفا ربع

 يدوهبلا رمتؤملا ويودنم ناك امديب هنا ريكفتلا

 وسراو ٍِق تحتتفا .تسيادوب ٍِق نيعمتجم يملاعلا

 تناك يذلا ميدقلا اهانبم يف «ةيليئارسالا» ةرافسلا
 . 15517 برح لبق هيف ميقت

 تاقالع فلم يف ,ةيلاحلا رظنلا ةداعا ةسايس رهاظم نم ديدعلا ىلا ةراشالا كش نود نكميو
 نابكلا عم :ةيساموليدلا يكارتشالا ركسعملا
 .ةدبابتم تاجردب ناو .ينويدهصلا

 ددعتم ةيدوهيلا فئاوطلا ىلع حانفنالا اذه
 جابيجم ةحجيتن ًانيح وهف عفاودلاو بايسالا

 نم لمأت «لاثملا لبيس ىلع ٠ ,ءايراغنهف .ةيداصتقا

 ٍِق يف اهتروص عيملت يدوهيلا رمتؤملا اهتفاضتسا
 نم تادعاسم ىلع اهلوصح ناكماو .يبرغلا ملاعلا

 ابوروا نادلب ةيقبو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ةلاح مومع ةجيتن .ىرخا نايحا يف وهو .ةيبرغلا
 اهوحن هجتت يتلا ةيبسنلا ةيلاربيللاو جارفنالا
 نيبطبرلا ةالاغملا نم سيلو .ةيقرشلا ابوروا ةمظنا
 اهلذيي يتلا دوهجلاو ,ةهج نم تسبادوب عامتجا
 مالسلا رمتؤم ةركف قيقحتل يتايفوسلا ركسعملا
 ىبلطتت دق ينلا هذه .طسوالا قرشلا ةمزال ىلودلا

 تامظنملا عم تاقالعلا نيسسحت هرظدح ةهجو نم

 نابكلا ىلع ريثأتلاو نزولا تاذ ةيملاعلا ةيدوهبلا

 .ينودهصلا

 حاتفنا نم ظحالي ام نا لوقلا عيطتسن اذكهو

 دلب لك لخاد ءاوس ةقالعلا يفرط نيب سوملم
 ةلكشمو .ةعمتجم اهندبو .ةدح ىلع يكارتشا

 بابسالا رئاسل ةجيتن ربتعي امنا .طسوالا قرشلا
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا عفاودلاو

 ةنوآلا يف عراستم لكشب اهرولبت ظحالي يتلا
 .ةريخالا
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 رصف ذاع تاداجننو ب

 عع ١ : ريإأ» لوين

 لفتتملا سيئرلا شنوا 7 را تحاطا ة ةيفطاع : ةفصاع
 اا هد اا سا هل ومر كوم 1 كس ه4 مل خخ دب 0#

 .يناجنسفار يمشاه مهتمدقم يف و .نيييناربالا هاما ةيئلع ةافازتغاو ةجمض نطتشاو.ق
 0 وه. يكرم 14 ةمصاعلا 1 دايتنالل تفداداو نييكريمالا خ ودشلاو باونلا يسلجم يتنجل

 ريثنو يكريمالا هاقلا يارلا دانتنا دشت تل هل ذا تاداهشلا نا نم مغرلاب .تمصلا طوبدخ توبكتعلا

 نمو .هتنت مل ينلا اهلوصف ةعيانمل هندل لوضفلا ةروصب .:تلاط اهب نويكريمالا نولوؤسملا ناد يتلا

 راتسلا لدست حل يذلا ريخالا لصفلا نا دقتعملا نيلوؤسسملا نم اددع .ةرشابم ريغو ةرشايم

 ! ةيفظاعلا ةلبنقلا : تقولا لماع: شون

 ١ .رادقلا _ ةينزعلا ةعيلطلا_ ١81 آيار/١21

 - ناربا» ةحيضف نم يسايسلا هجولا وه .هيلع
 ىتلا ةيسائرلا تاباختنالا ىلع اهريثأت ىدمو ؛تيغ
 ىلع ذوحتست تأدب ينلاو :15/ ماع يف يرجتس

 ةفاحصلا مامتهاو يكريمالا ماعلا يارلا دايتنا

 ةفصاعلا نم كلذ ىلع لدا سيلو .اضيا ةيكريمالا

 يطارقميدلا . فرللا هجو يف تريثا يتلا ةيفطاعلا
 ىلا نيقياستملا ةعيلط يف ريتعُم ناك يذلا تراه يراغ
 يتلا ةيرفطاعلا ةقصاعلا تناك اذإو .ضيدسدالا تددلا

 نع ثيدحلا يف ةدكريمالا فحصلا ىدحا اهتراثا

 نم كلذ عبت امو .تالثمملا ىدحاب تراه يراغ ةقالع

 ريغ ما ةتوقوم .ةيرسلا ةيفطاعلا هتاقالع ىلع زيكرت
 .قرام يف يطارقميدلا بزحلا تعضو اهناف .ةتوقوم
 باقعا يف .ةئوقلا تاعارصلا جاما باودالا تحئفو

 تراه ا .قابسلا ةيدلح نم تراه باحسنا

 لوخدلل ةيطارقميدلا هوحولا نم آددع يرغب فوس

 بزحلا حيشرتب زوفلا لما ىلع ةلمحلا يف
 نم ديزي اممو .ةسائرلا تاباختنال يطارقميدلا
 تراه نا ىطارقميدلا ٍبزحلا لخاد فقوملا ةبوعص
 ةكرعملا ف هترادج تبثا يذلا ديحولا حشرملا وه
 نم ةئملا ف نيسمخ ةيسن ىلع لصحو .ةقباسلا
 نكي مل نيح يف .نيدطارقميدلا نيب يأرلا تاعالطتسا

 ىلع نيرخآلا نييطارقميدلا نيحشرملا نم يا لصحي
 .هثملا يف ةريشع نم رثكا

 هجو يف تلعتفا يتلا ةجضلا ودبت ىلوالا ةلهولل
 - ناردا»: ب اهل ةقالع ال .هتحاطإ ىلا تداو .تراه
 تراه باحسنا نكل .اهنع رفسد دق امو ؛تدغ

 .يطارقميدلا بزحلا ىلع ترطيس يتلا ةلبلبلاو
 زيزعتل يروهمجلا بزحلا ماما لاجملا يف احسفا
 بئان لمتحملا هحشرم فلخ هفوفص صرو هعقوم
 يف هل سفانم ال يذلا شوب جروج يكريمالا سيئرلا

 300 - زنك ملل ن7 خاتما:



 :لقالا ىلع نآلا ىتح :نييروهمجلا فوفص
 نيبكريممالا نيلوؤسملا تاداهش تناك اذإو

 ىقيت فوس ,تيغ - ناريا. ةحيضف يف نيطروتملا
 طروت مجحب :ةديدج رارساو زاغلا نع فقشكت
 ةقفص ةيلمع يف ةرشابم ناغير دلانور سيئرلا
 ؛ارتنوكلا» ىلا ةدلاملا اهتادئاع ليوحتو ةحلسالا
 نا دعيتسملا ريغ نم هناف .نيينيدناسلاب ةحاطالل

 ةياهن لبق ناغير ةلاقتساب ىربكلا ةأاجافملا يودنت
 يذلا رمالا ةسائرلا ماهم شوب هيئان ملستو .هتيالو
 كلذ دنعو .يروهمج حشرمك هعقوم نم ززعي
 اهب تراه هيوج يتلا ةيفطاعلا ةحيضفلا حبصت
 .ةموهفمو ةحضاو

 دقو .قيرطلا لوا يف لازت ال ةاجافملا نا ودبيو
 ةيسايسلا تاروطتلاب ًاقلعتم اهتودح نوكي
 يف نيحشرملا نا اصوصخ .ةيسائرلا تاباختنالاو
 ةحلسالا فلتخم نومدختسي ةدحتملا تايالولا

 ةعورشملا ريغو ةعورشملا اهيف امب .لئاسولاو
 .ضيبالا تيبلا ىلا لوصوؤلل

 اهب ىلدا ىتلا ةينلعلا تاداهشلا يف ظحولو

 «يليئارسالا» رودلا مجح .نوقباسلا نولوؤسملا
 .اهدعيو اهلالخو تيدغ  ناريا» ليق ءاوس
 نايكلا نم لصت تناك ةحلسالا تانحشف
 ةحلسالا ةحيضف فشكت لبق نارهط ىلا ىنودهصلا

 - ناريا» ةيلمع لالخو ..ةيليئارسالا» و ةيكريمالا
 تناك . ارهش رشع ةينامث يلاوح ترمتسا يتلا ؛تيغ
 تايمكت نارهط ىلا ةيكريما ةحلسا لسرت :ليقارسا»

 نم ةلحرم لك يف ايسدئر وو تبعل اهنا امك .ةريدك

 ف ايشماه اهرود نكي ملف .«تيدغ  ناريا١ لحارم
 نيلرفكام تردور يكريمألا ثوعنملا :ةرايز بيترت
 ايشماه اهرود نكي مل امك .ايداع نارهط ىلا ةيرسلا
 امدنع وا .نارهطت نطنشاو مدطصت تناك امدنع
 تاداهش دكؤتو .اهحلاضم ضراعتت تناك

 ناك ينويهصلا نايكلا نا نييكريمالا نيلوؤسملا
 يف ةيناريالا  ةيكريمالا تاقالعلا ءاقبا ىلع ًاصيرح
 نا ىلع .هسفن نآلا ف صرح امك .يرسلا اهقاطن

 رودو :نارهطو نطنشاو نيي.طيسولا رود بعلي
 ةدحتملا تايالولاو ناريا نيب لصي يذلا رسجلا
 نمض نم نارهط ىلا ةحلسالا لاصيال ىرخا لودو
 شأر ف عيضت يتلا ةينويهصلا ةيجيتارتسالا
 .ةيبرعلا ةمالا قيزمتو قارعلا فاعضا اهفادشا

 ال «:تبيغ  ناريا» نآش يف ةينلعلا تاداهشلاو

 يباونلا سلجم يتنجل ماما ةرمتسم اهلوصف لازن
 تربور ناك اذإ فرعي الو .نييكريمالا خويشلاو
 عال دألا ٍْق .ىضاملا عوبسالا ءاآدد يدلا نيلرفكام

 مهبف نمد نسرخآلا راوداو درود نع تافارتعاب

 .ام ةأجافم رجفيس .ناغير دلانور يكرتمالا سيئرلا
 .لصاوتم تاحاقملا لسلسم لاوخالا لك ف

 سيئرل بئان لسلسملا اذه نم يسيئرلا ديفتسملاو
 فوس «تيغ  ناريا» لويذو .شوب جروج يكريمالا
 دقو :نطنشاو يف ريصق ريغ اتقو ودبي ام ىلع رمتسن
 ثدحت نا دعبتسن الو :ةريثك قئاقح اهعم تفشكنا
 .ةريبدكلا ةأجافملا

 كل دف

 - | ىادحتا نواتانات هطفاتب - 1

 داشت عازن هفرع يذلا مراعلا ديعصتلا نم

 ةفصبي .ىداو ؛:نيربخالا نسرزهشسلا ىف #4

 ةفاكل يرذج بلق ىلا ىضم رهش ذنم ٠ ةصاخ ( ال

 .اضنا .ةيسسايسلاو لب .ةيركسعلا قاروالا
 نؤونقارملا ظحالب ؛ةيداشتلا ةحاسلا يف ةحورطملا

 نم عون ىلا لقتني عضولا نا نويبرغلاو ةقرافالا
 ةطلسلا هيف دوسس يذلا يداعلا بايتتسالا

 ْف حجت نا دعب .يريح نيسح سيئرلل ةيعرشلا
 يميلقا ِق ةدساسالا ةيبددللا عقاوملا بلغا طاقسا

 تناك يذلا يداشتلا لامشلا يف يتسبتلاو يدنسلا

 .هيف ىلوطلا ديلا ةبحاص ةيبيللا تاوقلا
 تاوق اهب تينم يتلا ةسيعتلا ةميزهلا نا

 ةفلاحتملا ةيموكحلا تاوقلا دب ىلع يفاذقلا ديقعلا
 ضراعملا .يديوع ينوكوغل ةيلاوملا تاوقلا عم
 يى وقلا ىتسحوللاو ىيركسعلا معدلابو قيس

 عم سامت ىلع ةزكرمتملا ؛هييفربي١٠ ةيسنرفلا ةوقلل
 ىوقلا نيزاوم تبلق ةميزهلا هذه : ١5 ضرعلا طخ
 ىلا لوحتي يربح نيسح تلعجو ةيلومش ةروصب

 حماطملا صلقيو .عزانم الب داشت عومجمل سيئر
 رارمتسا ةلواحم درجم ىلا ةقطنملا يف ةيبيللا
 نويداشتلا هريتعي يذلا وزوا طيرش ىلع ةرطيسلا
 اذه ىضفا دقو .ينطولا مهبارت نم ازجتي ال اءزج
 ةوقلا حبصت اسنرف لعج ىلا ديذجلا عضولا
 .ةقطنملا يف ,ريثأتلا تاذ ,ةديحولا هيش .ةيبنجالا
 ىلع .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا بناج ىلا .ةرداقلاو
 لماكلا اهططخم معد هئارو نمو .يربح اهفيلح معد
 ايقيرفا نم يقرشلاو طسوالا حانجلا يف
 .ةينوفكنارفلا

 يتلا ةيباجيالا جئاتنلا نم مغرلاب هنا ىلع
 وحن ةيعرشلا فحز ءارو نم سيراب اهيلع تلصح
 اهناف .ئفاذقلا ديقعلا تاوق عجارتو .داشت لامش
 باهذلا وا ءريصنلا» رئابش نالعا مدع ىلع ةصيرح

 ام ىلا ريشت يداشتلا عضولل ةنهارلا ةلحرملا نا

 عضولا اذه نا ريغ .ةيعرشلا ةرطيس لامتكا هيشي
 نم يريح نيسح نكمت اذإ الا ايئاهن بتتسي نل
 يسنرفلا يركسعلا معدلا نم ديزم ىلع لوصحلا
 زواجتت لامشلا يف هتطلس لعجي امي يكريمإلاو
 نا هناكماب ودغي اهدنعو .رقتستو .ةيفرظلا ةلحرملا

 فلتخم عم ةينطولا ةحلاصملا ةقرو اديج ضوافي
 ينوكوغ اهسأر ىلعو ةيداشتلا ةضراعملا لئاصف
 .يديوع

 ةدع يربح سيئرلا هجو دقف هاجتالا اذه يفو

 ةيركسع قرفو ءاربخ لاسرال سيراب ىلا تابلط
 عقاوملا نيصحتو ماغلالا عردو :لامسلا طمرشمتل

 حومط نع :هنيع نآلا يف .ىلختي نا نود :ةعجرتسملا
 .وروأ طيرش وحن فحزلا

 هيكلا حلاصم نا وه ةيلاحلا ةلحرملا يف هملعن ام
 هذه ىلع تقفاو دق ةيسدرفلا عافدلا ةراروو هيسرود
 ىدل اموهفمو احضاو تائ نا دعي ةصاخو .تادلطلا

 ١ ١ ضرعلا طخل ةمرح نم دعب ىبت مل هنأب عيمجلا
 .الامش هقارتخا مدعي ةمزتلم اسنرف تناك يذلا
 اميس .ءيمهولا طخلا هيشي ام ىلا لوحت نا دعبو
 يركسع عضول اهضرفب .ةيعرشلا تاوقلا ناو
 ةقالع ال ةعجارتم ةلاح ىلا هتلوح .ديدج يسايسو
 عازن دعب امب هتيمست نكمي امل نهارلا فرظلاب اهل
 . لانشت

 نا اديج فرعت ةيسنرفلا ةيسايسلا رئاودلا نكل
 ةدحولا ةمظنم نبيع ناو ,ةبلك هتنبي مل لكشملا
 ةهجو نم كلذو .فلملا ىلع ةيصنم لازت ام ةيقيرفالا

 ,ةيبنجالا تاوقلا لك باحسنا ةرورض رظن
 ةينطولا ةحلاصملاو ةلماكلا ةدايسلا ليوختو

 سيلو .مويلا .سيراب ناف اذهلو :ةيداشتلا تانفلل
 دقتعنو .لكشملا اذه ىف ًايسايس ةطروملا يه .ايبيل
 يا نم فيفختلا رمالا اهعسو ام صرحتس اهنا
 ىلع ةيطغتلا لواحتسو .انيماجن نم دعصت ءاولغ
 لحارم ىلا عازنلا لبعب ل ةيقنكت كانه اهدوحو

 رارمتسا ةيناكما هتاذ تقولا ىف اهل لفكيو :ةقباس
 نم ةساسحلا ةقطنملا هذه ىف فقوملا ىلع ةرطيسلا
 ايقيرفا
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 5 نيف اضم ةقفال تحن

 ل لداعتاويرامعلا ينثجالا هالعالل قص

 ةابحلا ةهتفرع ام لماجتب نا اسفنرف

 رانأ نم سماخلا ةلبل ةيسنرفلا ةىسسايسلا ا

 نيح ةليللا كلتل ةيلاوملا مايالاو .يراجلا (ويام)
 ةنمسرلا ةانقلا) نويزفلتلل ةيناثلا ةانقلا تناك

 ةينطولا ةهبجلا بزح ميعز عم دعوم ىلع (ًايلاح
 مل «ةقيقحلا عابس ىرسهشلا جمانربلا

 ًالوؤسم وا ًاميعز رهش لك علطم يف فيضتسي

 ةيسانسلا تاكرحلا فلتحم نم انرازو وا ايسايس

 .ةييسنرفلا ةيباقنلاو

 يرام ناج روهظ نا الا نييسايسلا ءامعزلا عيمجل
 .ةنلاع ةدهاشم ةصح ىلع لصحي جمانرم يف نيدول

 ردتعب :صوصخلا ىلع :نهارلا يسايسلا فرظلا يفو

 ةيبزحلا ةزهجالا ىلع هتيمها فخت مل ًاثدح قحب
 اعقوتم ناك ام تقاف ةممهالا هذه نا لب .ةيمالعالاو

 تارايبعلاو .ةريطخلا تاحيرصتلا بسسب اهل

 ةحيتنو . جمانربلا ٍِق تدرو ينلا ةرذنملا ةيباختنالا

 تددعتم ربانم نم تردص يتلا ةديدعلا لعفلا دودرل

 يسايسلا باطخلا يف زيمتملا اهفقوم اهلو :تامامتهالا

 ..يمادسلا رولكلوفلا ليبق نم هطاشن رينعا
 رطخ مصخ ماما هسفن دجو نيميلا فلاحتو

 ! هيلع ةديازلاب هنرصاحم نم دبا
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 .اسنرف ف فرطتملا نيميلا ميعزل يباختنالا

 وهو ينويزقلتلا جمانرجلا ىلا :نيبيول ريضح
 ةسسائر تانياحتنإل هسفن حتسشرم هنأب فورعم

 ناكو .مداقلا ماعلا يف يرجتس ينلا ةيروهمجلا
 ىتلا ةلئسالا ىلع ةبوجالا لالخ نمو .هنم ارظتنم

 فويض نويوجتسملا نومفحضلا اهب رضاحي
 .هنكرح ىلع ءوضلا نم ادبزم يسلب نا .جمانربلا

 اهنطخ عيمجلا ماما حرطيو .اهفادها ىنقيو
 نكلو .ةسائرلا قفا يف صوصخلابو :لبقتسملل
 امك .ردربتلا وا ريسفتلا يف هرود رصحي مل نيبول
 سفانمك روهظلا ذبح لب .ةقباس تارم يف لعف

 هرابتعا ف رارمتسالا نكمي ال بزحل ميعركو .يسائرلا
 هيف ركفي ام عفترم توصب لوقي يذلا» وهو .ايشماه
 نآلا نم ودبي برحل :«ضفخنم توصب نويسنرفلا
 دعاوق ىلع .ةمساح ةيفيكب .ريثاتلا هناكماب نا
 داحت وا نيمدلا داحت ءاوس ةيباختنالا ةيعللا

 تحاتا يتلا ةيسايسلا ةدارالا نا ؛لب .راسيلا
 امنا يميظنت لكيه نمض دوحولا فرطتملا نيميلل

 مكحلا دهع ف نس نوناق مكحب كلذ ىلع تعجش

 مساحلا لعفلا لعفيل_ مودلا ادغال تابو يكارتشالا

 تناك امدر جئاتن وحن عقديو .ةيعللا هذه يف

 .امامت نيمدلل ةضقانم

 (سرام .راذا) ةيعيرشتلا تاباختنالا ترج نيح
 داحتالا) نيميلا ىوق فلاحت ىلا تداو (5

 ت لاكبسدجو يوداعول ةماعرب ءاسئرف يف ةيطارقميدلل
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 (كاريش كاج ةماعزب ةيروهمجلا لحجآ نم غمجتلاو
 ( الز ةينطولا ةهبجلا تعاطتسا ةيبلغالاب اهز وفو

 ةيعمجلا يف ادعقم نيثالث نم برقي ام ىلع لصحت نا

 اهيلع لصح يتلا ًابيرقت ةبسنلا سفن يا .ةينطولا
 ذنمو .يعويشلا بزحلا وه يخيراتو قيرع باح
 قفو كرحتي نيبول قيرف حار ةيناملربلا لامعالا ةيادب
 نم ءاهدو ءاكذب ١ دبشتسم ةيتامغاريو ةسوردم ةطخ

 .حسحلا ىلع ةرداقلاو هيدب نيب يلا تاوصالا

 ريخالا اذه ناو ةصاخ .نيمدلاو راسنلا نيب .ًانايحا

 هعيراشم ريرمتل ةيرورضلا ةيبلغالا ىلع رفوتي ال
 .ريغ ال دعاقم ةعبراب هموصخ ىلع ديزي امبالا

 ماما ةصرفلا ةحاتا ىف نارتيم ةطخ تناك دقل
 ةدنطولا ةيعمجلا ىلا لوخدلل ةريغصلا تاميظنتلا
 ةيبلغالل يكارتشالا بزحلا نادقف لامتحاب ةنوهرم
 رود تاميظنتلا هذه بعلت نا ةيناكماو ةيباينلا

 دنعو .باطقتسالاو ةييذاجلا روخم وا مكحلا
 ىلع ؛كلذك :بصنا ناهرلا ناف .تاذلاب نارتيم

 هتاراعش نا زارباو ىلوغيدلا نيميلا ةيرعت ةلواحم
 اهلمحي يتلا كلك نع ريتك يف :قلتخت ل هجمارجو
 هرهظم يف ؛فرطتملا نيميلا اهلجا نم لمعيو
 ضرحملاو .نيرجاهملاو بناجالل يداعملا .ينيفوشلا
 ىلا ةوعدلا مساب باشرالا ةحفاكمو نمالا راعش ىلع

 ّدعف نويكارتشالا لّوع دقو .نيرجاهملا لامعلا درظ
 ةسرامم ىلع ةرداق ةيسطولا ةهبجلا حبصت نا ىلع

 وهو .لدتعملا نيميلا فلاحتل زازتيالاو ةيسفانملا رود

 ةرنعيرشتلا ةرودلا ةبادب ذنم نينول هلعف ام

 الملا ماما نلعا روكذملا فلاحتلا نأب املع ةديدجلا

 ملو .فرطتملا نيميلا عم ضوافتي وا قسني نل هنا
 ىلا هجتا هنا لد .تاباسحلا هذه لهجب نيبول نكد
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 معدو تدص ءاطعا حلاصل ًادبج اهرامثتسا

 رفقي و ريانملا عيمج ىلا للستي حار اهريعو .هنكرحل
 .ةباعدلا نم اديزم هيزحل بسكيل تايبسانملا ىلع

 سفنتي يذلا يساسالا ينيميلا ءاضفلا نا مغر اذهو

 وا دجلا ذخآم هذخاي نا بيرق تقو ىلا ضفر هيف
 فلاحت ةيجيتارتسال ددهم لماعك هيعس ىلا رظنب
 .هيزيلالا رصق ىلا ةدوعلل نيميلا

 باوبالا تحتف دقو .يلاحلا ماعلا علطم ذنمو نكل

 :ةيسايسلا سيلاوكلاو ةيمالعالا سانملا يف :ىلوآلا
 رابأ تاباختنا يف ةيروهمجلا ةسائرل حيشرتلا وحن
 ةينطولا ةهبجلا ميعز ناك ىتح ١988. (ويام)
 اذه نم رثكاو لبد هسفن حشريس هنا نالعاب عراسي

 هتلمح ميظنت يف ٠ ادج اركبمو . اركيدم قلطتا هنا

 قاروالا بيترتو .هتدايق دادعاو .ةيباحتنإلا
 .يسائرلا فلملل ةيساسالا

 .ةيزكرملا هتايسسؤمو .ةحسارلا هلكابهب . جضانلا

 .يسايسلا رولكلوفلا ليبق نم نيبول طاشن ربتعي
 .تتنافلا رادأ نم سماخلا ةلئل عيفجلا هبتنا ةاحفو

 مهنا ,يسنرفلا نويزفلتلل ةيناثلا ةانقلا جمانرب و

 وا هنأاش نم نيوهتلا نكمملا نم داع ام مصخ ماما

 ال يتلا كلت ىحح هتاراعشو هتلمحد فافختسإلا

 وا ةديازملل كولس نم رثكا ضعبلا اهيف ىري
 .ةيجوغاميدلا

 تندع
 ىلع ؛ةقيقحلا ةعاس» جمانرب يف نيبول مجه دقل

 ةيضقب يداعلاو يسايسلا روهمجلاو نييفحصلا
 هجمانرب بلق يف اهحرطو .«زديالا» وا «اديسلا» ضرم
 رسيداحملاو ,ماقرالاب المحم ءاجو ,يسائرلا يباحتنالا

 هب وشتو ٠ ,ريصقتلاب ةموكحلا امهتم . تاراذنالاو

 ةينريهطت ةلمح ىلا ًابعادو ٠ ددصلا اذه ىف رابحالا

 يقن سنج ىلا لوصولا ديري نم نأش ةلماش
 اذه ْف بناجالل ناكم ال نا حضاولا نمو .صلاخو

 يقلي وهو فرطتملا نيميلا ميعز نكي .ملو .روظمملا
 يقليل . ةرذنملا هناعقوتبو . الامشو اندمي هماقرا حوكب

 وه هدنع مهملا .اهيف ةغلابملا ةبسن وا اهتحضل الاب
 ضرم لوحيو عساولا يسنرفلا روهمجلا لاطي نا
 بوكرل ةليسو ريخ..ةينطو ةيضق» ىلا اديسلا
 عقو يف .ًاكحاض لجرلا ادب دقلو .ةيباختنالا سرفلا
 ةجح نمو .قباسلا يف هنأشك .عفادملا ال مجاهملا

 اب ؛ ضرملا اذه ريغ اذامو .رخآل موجه نمو .ةجحل
 .انه هجحح رثكا امو تاهرالاو نمالا لكشم كانه

 ةمزا صخت يتلا كلت يه فلملا يف ةقرو رطخا نكل
 بلغتلا يف ًاعم نيميلاو راسيلا لشف يتلا ةلاطبلا

 كلمي هنا ددرت ىندا نود نلعيل وه يتايو .اهيلع
 ديلا درط وه جالعلا لجا .عجانلا جالعلااهل

 ندرجحاهملا درط ظفحتلا ضعيببو .ةرجاهملا ةلماعلا

 ىلع متت نل .دهذهك :ةيلمع نا هدنعو .نيلطاعلا
 ةقايللا نم: ريثكب لب :ال .:ةيريجينلا ةقيرطلا
 ! ,ةينايسنالاو

 فخي مل ةينطولا ةهبجلا ميعر ناف .راصتخابو
 ؛اهاوتحمب رهاج لب .ةفورعملا هقاروا نم ةدحاو يا

 وه امك نيبملا ناريسخلا قلي ملو .اهناولآ ضرعنساو

 ةضورعملا اياضقلا ضعب يف هترطاش نإ .دقتعملا
 متت ةرشابم يأرلل تاءاتفتسا نم ةددحم جئاتن

 .يرفلتلا جمانربلا عم ةازاومب

 يف تقد يتلا يه ىرخالا ةقيقحلا ةعاس نكل

 هيلو ٌؤسمو :نيمدلا ةييلغا فلاحت ءامعر عماسم

 تاب نيبول يرام ناج نا مهل نيبدت نيذلا نييموكحلا
 يباختنالا مهجمامرب ىلع ايقيقح ارطخ لكشي

 مهناو .ةصاخ ةفصب .سيراب ةدمع ىلعو .يسائرلا
 بعلي يذلا نادبملا يف هترصاخم ىلا اوردابد مل اذإ

 رطخلا ناف ءاششب امك اهلوأب يتلا تاراعشلابو هيف

 ىلع ًادج بعصلا نم نوكيسو .ةلاحم ال مهب قدحم

 .هيزيلالا ىلا .نوينيتام» نم ربعي نا كاريش كاج
 هياسح نوكيو وه ثيح لظيس نارتيم ناف يناتلاب و
 .امامت حير دق

 ةيسنرفلا ةيموكحلا طاسوالا يف ددرتي أدب انه نم
 يف ةيعيرشتلا ةرودلا عم ردابتس ةموكحلا ناب
 قلعتملا عورشملا حرطل ةدوعلا ىلا مداقلا فيرخلا

 مت يذلاو .ةيسنرفلا ةيسنجلا ىلع لوصحلاب
 اذكو :.هدض ةمراعلا ةيبالطلا ةلمحلا دعب هيحس

 حرط ةداعا متتسو .ةفلتخم تاسسسؤم ةلمح

 رثكا ةروص يف هميدقتو هليدعت دعب عورشملا
 .ةنورمو الادتعا

 ةيلخادلا ةرازوب ةينعملا تاهجلا نا ددرت امك
 .يعامجلاو يرسقلا ليحرتلا بيرق امع فئاتستس
 نم ةريفغ دادعال .يلام ةرئاظ ةيلمع ةقيرط ىلع
 ىلا ةفاضالاب اذهو .ةيرس ةيفيكب نيميقملا نيرجاهملا
 ةحفاكم لاجمب لضتي ام اهنيب نم ىرخا تايلمع
 ىديا نيب نم قاروالا بحسل كلذ لكو ,باهرالا

 ىتلا ةقثلل ةموكحلا ةداعتساو .ةينطولا ةهبجلا
 اوتوص نيذلا نيبخانلا نم ريبك مسق ىدل اهتدقف

 ىلع ةقباسلا ةيعيرشتلا تاباختنالا ىف اهحلاصل

 .قاروالا هذهب ايرذج ةطبترم دوعوو تاراعش ءوض
 صالختسا ىلا هلمجم يف عضولا اذه اندوقي

 ةلمحلا نا فيك دكؤت نيبول ةلمح نا امهالوا
 ليق قالطنالا يف اريثك تركم ةسسائرلا ةيياخننالا
 ريكيتلا اذه ناو .مداقلا فيرخلا يف مساحلا اهدعوم
 ينلا ةديدشلا ةيوعصلا يف هردردتو دريبسفت دحجب
 يف اذكو ٠ اسنرف يف ةمداقلا ةيعابسلا قابس اهفرعيس
 ةيساختنالا ىوقلا نيب ةدوجوملا ةبوقلا تاضقانتلا
 بدترتو زرف ةداعا ةيلمع لعجيس امم ةيزكرملا
 .ةنمهالاو ةقدلا ةياغ ٍِق ةلأسم ةيسسانسلا قاروالا

 شيعي يذلاو .ًايلاح مكاحلا نيميلا نا امهيناث
 هفوفص يف عارصلاو ضقانتلا لحارم دشا نم ةلحرم
 ةيتامغاربلا حساب ددهم .هتاماعز نيبو هتاراعشو
 يف طقسبي نأب ةرداسملا عاجرتسا ةداراو ةيسايسلا
 .هتاراعش خف ىشامتب نابو فرطتملا نيسميلا ةبعل
 ًافارطا رسخيو ةبخانلا نم ًافرط كلذب حبريف
 ةيلاريبللا هتدحولويدبا رهاظم نم ارهظم عبضتنو
 كلذ لكو ٠ يركفلاو يقالخالا اهاوتسم يف .ةديدجلا

 .يسايسلا هلبقتسمل ًاقح ًانماض نوكي نا نود

 يواوزلا ناميلس

 مام _ اول رايا 37١١-١8 ددعلا  ةيبرغعلا ةعيلطلا



 تسيمونوكيالا
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 1 ا ا ا وا ا مي ل ل ا ا ل

 ناريأ ىف ٍ

 ةهرثا ةيكريمالا ةحلسالا ةحيضف فشكل ناك
 يف ةيمهالا نم ةجرد ىلع نيلجر عقاوم ىلع

 : ىتبمح ةيقح |[ 2[ |
 همسا ظبترا يذلا يناجنسفار يمشاه وه لوالا

 ىلع نيسح هسفانم وه يناثلاو ..ةقفصلاب» '
 .ينيمحلا ةفيلح يرظتنم :

 زكرتت ةيمهالا غلاب ًاعباط ذخأت يتلا ةلأسملا نكل 5
 ..ةقفصلا» دعب ..برغلاب اهتقالعل ناريا ةيؤر لوح '

 لجا نم هتراهم هدختيسا .يناجنسفار هيناح نم

 ىلع ؛راصتنا» اهرهوج يف ةلأسملا نا ناملربلا عانقا
 سيئر ىأترا ,كوكشلا لك ةلازا لحا نمو! ناكريمالا

 ١ يتلا ةيكريمالا ةحلسالا مادختسا يناريالا ناكربلا ,
 ةفاضالاب . نييقارعلا دض ارخؤم اهيلع لوصحلا مث

ّ 

 تاوقلا - هتاباظخو ةهبجلل هتارايز فيثكت ىلا
 نم ًادهج اهيف ولأي ال يتلا ةيناريالا
 .قارعلا ىلع ةريخالا تامجهلا ةلسلسد

 ناريا يف ديدج نم لدجلا باب حتف .لاح ةيا ىلع (
 / طابش رهش يف روات ةنجل ريرقت نع جارقالا دعب |
 عوضوم تناك يتلا ةحيضفلاب قلعتملا ء.رياربف |
 عفد امم . نارهط يف ةرم نم رثكا ةعمجلا بطخ |

 تيبثا يذلا ريرقتلا حدمب ليجعتلا ىلا يناجنسفار :

 ! ةلأسملا يف هرود ,
 د

 | ةدم راظنالا نع روكذملا ىفتخا كلذ دعب
 ينيمخلا لخدت نا ىلا .تاريسفت ةيا نود نيعويسا أ

 ةدع ًاقلطُم سرام / راذآ فصتنم يف ًايصخش '
 ىلا ًايعادو :ىوقلا عارص دض ةئريذحت تاءادن :

 .ةدجولا '

 رما وهو :نارهطل ةيكريمالا تاقفصلا يف زرابلا .

 مدختست نل ناريا نا معز يذلا يناجنسفار جرحي |
 نم تءاج اهنا نيبت اذإ ةيكريمالا ةحلسالا
 !! «ليئارعسا» |

 رركي نا ينيمخ رطضا ناسين فصتنم يف
 لعلو .تارماؤملا هحو فو ةدحولا لحا نم هتاءادن ؛

 ىلا ىرخا ةرم ةقثلاب يناجنسفار روعش بيسلا اذه !
 لك ببست نا دصقت نكت مل ناريا نا لوقلا ةجرد

 .ناغير سيئرلل جاعزالا اذه |
 سيئر عضو يف طوبهلاو دوعصلا اذه لباقي

 يرظتنم يلع نيسح ةناكم زيزعت .يناريالا نامربلا |

 اذ نايآ 11غ 855 هدا _ةيمرعلا ةعيلطلاا ب ال“

 0 ب د <

 ربوتكا / لوالا نيرشت يف كوكشلا هلوح تراث يذلا !
 لتقلاب مهتملا يمشاه يدهمب هتلص ببسب يضاملا

 :يرخلا مئارجو
 هنا ىلع نآلا هلا ريشت نن ةيناربالا ةفاحصلاف

 راوزلا لابقتساب وه موقد امنيب .رظتنملا ةفيلخلا

 عيضاوملا فلتخم يف اثدحتم بناجالا

 و نيفرطتملا 0011111
 ىلع ةلثمالا نم . .يناردالا ماظحلا لكخاآد «”نييلمعلا»

 ناعبات نيييرغ نييسامولبد درطب ناريا مايق كلذ

 برغلا عم ةنيل نارهط ودبت ال ىتح كلذو .ةيفاقثلا | نيدلبلا زكارم لافقاو ةيبرغلا ايناملاو ايلاطيال ٠
 ةحلسالا لياقم تاقفصلا ءابنا رامشتنا دعب |

 لاجر ذوفن صيلقتو داصتقالا ىلع ةلودلا ةرطيسس
 , مهمعدي نمو نوظفاحملا نيدلا لاجر اما .لامعالا

 .هجوتلا اذه لثم نوضراعيف '
 بيسي ًارخؤم بلقنأ دق نزاوتلا اذه نا ودبد |
 برغلل ًٌءاذع تفلخ ىتلا ةبكربمالا ةقفصلا |!

 ْ .ةراجتللو '
 اذإ ةصاخ :ماودلل ةحشرم ريغ رعاشملا هذه نكل ٠1

 ةرظن وا ةديدج ثادحا عوقو رابتعالا نيعب انذخا |
 ,رسدكالا ناطيشلا» نم ةوجرملا دئاوقلا ف ةصحفتم

 .برغلا وحن رثكا ناريا عفدت دق |
 ثب نود نارهط يف نآلا يرجي ام اذه لعلو

  نويبيرت دلارهلا

 تاضوافملا لوه 20
: 

 روليات كيرتاب : ملقب

 ام ٍِق « تسوي نطنتشاولا: ةفدحص لسارم بتاكلا

 نا ةدحتملا تايالولا نيإسح كلملا غلبا
 ةرشابم مالس تاضوافم يف لخدتس ةيروس

 رداصمو نويندرا نولوؤوسم هارد ام لقالا ىلع

 ةيروسو ندرالا نا لوقت نامع يف ةيبرغ ةيسامولبد
 داحتالا عم ليصافتلا ىلع مهافتلا ىلا الصوت دق

 مدقتلاب قلعتنو ءاطسو قيرط نع :

 .ماعلا اذه يىلودلا

 رهشالا لالخ تثدح دق تاروطت نا حيحص

 رمتؤملا وحن

 1 دقتعي طورش نمض كلذو .ةدحتملا عمالا ةيتاعر 0

 | اذه .فارطالا عيمجل ةبسنلاب ةلوبقم اهنا ندرالا |

 ْ -زيرتد يومشو هدحتكا تايثولا عموت .يتايفوسلا |

 ,حرتقملا رمتؤملا ماما تابقعلا ةلازإ لجا نم ةريخالا 3
 8 ىلع دإ : اهلاح ىلع تلاز ام تابقعل اريبكا نا ريغ

 : فلاختلا ةموكح ةقفاوم عرتني نا ندرالا

 ةفبص دحت ناو .رمتؤملا دقع ىلع «يليئارسالا»

 .ينيطسلفلا ليثمتلل

 ضعب هفصت امك :يروسلا يندرالا مهافتلا اما

1 1 

 | مضي ىلود رمتؤم داقعنا ىريف .ةعلطملا رداصملا '
 ١ نا ىلع .نمالا سلجم يف ءاضعالا سمخلا لودلا

 ” و ندرالا :
 5 - يندرا دقو .:ليئارسا» و ةيروبس :«لمتاريسأ»

 : هحوت نا ىلع .«ليئارسا» قو كرتشم ينيطسلف /

 ةيفارغجح تاعومجم ةعرس لكشتت

 حاتتفا دعب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلا ةوعدلا
 9 مجم دعم 0

  ةطيرش :يندرالا دفولا ىلا مامضنالا لجا نم رمتؤملا
 و 5141 :نمالا سلجم يرارق ىلع ةمظنملا قفاوت نا
 .«باشهرالا» و فنعلا نع اهيلخت نلعت ناو ”8

 . فارتعالا ضفرت ةمظنملا نا هركذ ريدجلا

 قحب نافرتعي ال نيذللا نيروكذملا نيرارقلاب
 .ريبصملا ريرقت يف و نطو يف نيينيطسلفلا |

 ىلا مامضنالا تضفر ةمظنملا نا ول اذام نكل
 ؛ طورشلا هذه لظ يف رمتؤملا '

 بابلا ءاقبا ىلع رارصالا ىلع موقي ندرالا كيتكت
 لجا نم تافرع رساي اهسيئرو ةمظنملا ماما احوتفم

 يف هنا ريبك يبرغ لوؤسم ىربي .ددصلا اذه يف

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مامضنا مدع ةلاح
 دقو نيعستو ىوقلا ىلع نوكرامشملا موقي, نا يصوم

 م هدا دلع ستؤملل ءانختاللا :تافرغ ساي د سلا 1

 :قيرطلا ىلع ةوطخ

 يل

 ةهكاهملا
 يتراكم لكيام : ملقب

 كاج عافدلا يماحم لاق .تاعاس عضيب
 اقر

 | نم هلكوم ءىربي هنا اذه ينعي ال .:تحبر دقل».

 ا امسكنم زمئاتلا ةفيحص لسازمل سيجريف

 ا 3 يف يبراب سوالك ةمكاحم حاتنتفا لبق

 ا

0 
 ١ ةحئال ف هدض ةجردملا «ةيناسنالا دض مئارجلا»
 / بسك دق هنا دقتعي .سيجريف يا .هنكل .ماهتالا

 | اهتيلوؤسم هجاوت اسنرف لعجتس ةيسايس ةكرعم
 ١ نا كشال .رئازجلا برح ءانثا هتلعف امع ةقالخالا

 1 نع ثيدحلا ةركف درجم نال نوبضغيس نيريثك
 ' ىنعم ال مهل ةبسنلاب :يبراب ةمكاحم يف رئازجلا

 34 -- [ خامل مات ان خاغ نقلت -



 ناو .اهل
 .ةيلاحلا

 دق ناك ًاماع "7 - سيجرتف كاج نا هركذ ريدجلا

 ةدضقلا ةيمها نم ليلقتلا اهنم دصقلا

 ريرحتلا ةهنجح ءاصضعا نم نيريثك نع عفاد

 نم جوزت دقو ,رامعتسالا دض مهبرح يف ةيرئازجلا
 .ةهبجلا هذهل يمتنت تناك يتلا دربح وب ةليمج

 اد يني ارك دناكإ ا وس <

 ؟:نذإ قرفلا وه ام» لءاست دقو ٠ ,رشازجلا يف اويذع

 .اسنرف يف ناملإلا عئاظف ادبا ىسنت ال نا بجي انامل /

 ْق عئالظفلا اوبكترا نم خماعلا وفعلا لاطي امديب :

 .؟ اهيلع ةنس ٠١ رورم دعب رئازجلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا تبثا دقل .لاح ةيا ىلع

 نم ل نا عيباسا ةناالث ذنم ىشن قادلا يسنرفلا

 كاح :ةقث رس طيضلاب وه اذهو .اهتع نيلوؤسملا

 تن

3 

0 

 زكرتيف سيجربيف همدختسيس يذلا يناثلا روحملا

 .ةيسنرفلا ةمواقملا ىلتاقم ةعمسب كيكشتلا ىلع
 اهخيرات دوعي ةقيثو هتروحب نا يبراب يماحم لوقي

 .... ةللاةنكتكلالا

 ةموكح نمز يا- “١5147 سرام / راذا رخاوا ىلا

 | يف امب ليصفتلاب ةمواقملا ميظنت لك فصت  يشيف
 .اهنوكلمي يتلا تاقلطلا ددع كلذ

 1 ٍْق ةظوفحم تناك يدلا ةقدثولا فشتكا يذلا

 ويل ةنيدم نم خّرؤم وه يشيف فيشرا
 ام ةمواقملا ءاضعا نم وضع ةنايخ ةيقثولا هفشكت

 .يسنرفلا ناملربلا ىف نيزرابلا دحا هنا لب ؛اًمح لاز '

 يف هتيهومب فورعملا سيجريف كاج ودبي
 | توملا تاديدهتب ًادبا ينعم ريغو .ًاحرم زازفتسالا

 ةطساوب وأ فتاهلا قيرط نع ايموي اهاقلتدن يحلا ا

 | ىلع .ًافئاخ الو ًاقلق تسل .ًاقيمع ًامون مانا» ديربلا '
 يل ثدح اذإ .رامحك دينع انآف :كلذ نم سكعلا

 | ءاضقلاو تاطلسلا ىلع اراع كلذ نوكيسف .دوركم |

 | ام مها .ن

 8 وهو يبراب سوالك يماحم هب رعشي يذلا ام

 ١ لوقب ؟ ةنيدملا ْق هيرك مرحم نع عافدلل دعتسي

 نم رثكاو ماعلا يعدملا ةهجاوم

 نيرهش ىدم ىلع اديحو نوكأس» :
 ّ يف

 | 5٠ و ادهاش ١ اخ

 | كرتكا ال تكل ....مالعالا لئاسو نع كيهات .ًانماحم
 .«كلذ لكل

 ١م را

 .ناريا يف بيذعتلا لوح 141١ا//7١/5 خيراتب ةيسنرفلا ناتامول ةفيحص اهترشن ىتلا روصلا نم

 - ن1 ةللا* نوركلتا“ مدنرتات - 5

 : ةينرعلا ةعيلطلا
 ةداعا نع نظنشاو هيف نلعت ىذلا تقولا يف

 تايالولا يف ةدمجملا ةيناريالا لاومالا نم رالود نويلم
 تازارقل ءاضامحتا» ناروط يف .لاللا ماظفل ةدحتملا
 وفعلا ةمظنم رشنت .ياهال يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم
 :ماظنلا اذه عئاظف لوح اهريرقت (يتسنما) ةيلودلا
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 «نمياتلا» ةفدحص ةهتدرؤوا امك ريرقتلا صن يلي ام يو

 بلصلاو دلجلاو توممللا ىتح يلا

 تلاز ام لئاسو اهلك .ءابرهكلاب بيذعتلاو

 فدهب يجهنم لكشي ناريا ىف مدختست (:]
 .نييسايسلا ءانجسلاو نيمرجملا ةبقاعم
 مويلا ردص يذلا اهريرقت يف (يتسنما) تفشك دقل
 عضي رمتستو اريس دقعت تامكاحملا دظعم نا نع

 ال عيطلاب .مادعالا وه مكحلا ناك ول ىنح قئاقد

 .فانئتسالا بلظ مهتملل قحب
 تعنم ةيناربالا تاطلسلا نا هركذ ريدجلا

 ماع ذنم نارنا لوكد نم ةيلودلا وفعلا ةمظنم

 تامادعالا تحبصأاف ينيمخ ءاج نيح 64

 قبسي مل ةروصب «ةيشحولاو ةوسقلا يف ًاجذومن»
 تعاطتسا نقل .اهقاطن عاستا :ثيح نم ليثم اهل |

 ىلا ريشت ةلصفم ةقيثو عيمجت ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةمظنم

 ,ةيسابسالا نابستالا قوقحل ناربا ةموكح تاكاهشنا

 ةيمسرلا تافارتعالاو رابخالا تارشن ىلا دا تةنسا

 .مهيراقاو ءانجسلا تاداهش ىلا ةفاضالاب

 54٠٠ نم رثكا ىلع مكح اهدحو نارهط يفف

 ا

 ا

 يا لا

 0 ا

 | راذآ نم_ دحاو ماع لالخ ةيدسج تايوقعي صخش

 دحا الو .- ١9/17 سرام / راذآ ىلا 1985 سرام /
 ىدم ىلع اومدعا نيذلا ددع ةقدلا هجو ىلع فرعي

 رثكا نا دكؤملا نم نكل .ةيضاملا ينامثلا تاونسلا
 ببسب اومدعا دق الثم نييئاهبلا نم صخش ٠٠١ نم
 مهرامعا رواحتت ال الافطا نأو ,ينيدلا مهئامتنا

 ١95/81١ يماع نيب هسفن ريصملا اوقال ةرشع ةيداحلا
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 يف تمدختسا ةبوقع  توملا ىتح مجرلا اما
 هنم دصقلاف | ة45 ماع لقالا ىلع تايسانم ينامث

 نوكت نا بجي» ًاينمز ليوطلاو ديدشلا ماليالا
 دعب صخشلا تومي ال ىتح ةريضص ةراجحلا

 .ءطقف يناثلا وا لوالا رجحلاب هتباصا
 ةرماع نوجسلا نا ىلا كلذك ريرقتلا ريشيو

 لوط يف تابلقالاو ةضراعملا نم ::لقتعملا نم فالآلاب ُ
 .اهضرعو دالبلا

 ىلا نيتركذم ١18 ماع يتسنما تلسرا دقو
 مامتهالا نأشب تايصوت نمضتت ةيناردالا ةموكحلا

 1١/*/١182؟ .نارهط ماكح دري ملو ناسنالا قوقحب

 ددغلا ١82-7١١ رايا .١594  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ا

7 

 سس وفم

005 

2 
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 يرصملا داصتفالا يف يكبهلا للخلا

 ةلماش رظن ةداعا جوتسي
 باسح ىلع حالضإ يأو
 يدجب نل ةريقفلا تاثفلا

 3١ز141/ زاثا اغا اناتقلا ةيبرعلا ةعيلظلا_.

 يلودلا دقنلا قودنص عم قافثالا دعب يرصملا داصتقالا

 لس لب

 ةموكحلا تنلعا يضاملا عوبسالا علطم عم
 ةيئاهن هبش ةغيصد ىلا لوصولا نع ةيرصملا

 ىلع هضرع عمزملا ؛يرضصملا اياونلا باطخل» ٠
 رشع سماخلا يف ىلودلا دقنلا قودنص ةرادا سلجم
 هتلحرم قافتالا لخدي كلذبو .رهشلا اذه نم
 يتلا تاشقانملاو تاءاقللا ةلسلس دعب .ةيئاهنلا

 ادبتلو .تاونس ةدغ تقرغتساو .نيفرطلا نيب تراد
 ةداعا لوح ًاعم لمعلل نيفرطلا نيب ةديدج ةلحرم
 عمتجملا ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا نويدلا ةلودج
 .يرصملا

 ةديدسش ةيرضملا ةموكحلا نا فورعملا نمف
 ىلع لوصحلا يف .ةريخالا ةنوآلا ف ةصاخ .ةبغرلا
 ىلع لوصحلا ُِق اهتيغر درحمل ال . ق ودنصلا د داهش

 نويلم 4٠١ غلابلاو امهنيب عقوملا ضرقلا ةميق
 قودنصلا ةداهش  مهالا وهو نكلو :بسحو رالود
 ىلع نا دكؤت  يرصملا ءارزولا سيئر لاق امك -
 هناو حيحصلا قيرطلا يف ريسس يرصملا داصتقالا
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 .جاتنالا تامزلتسم ديروت نع جراخلا يف نيدروملا
 .اهتعيبط ىلا رومالا ديعتس قودنصلا ةداهش نااآلا
 انل حمستو .نيدروملا عم لماعتلا انل لهستو
 عم قافتالا نا يا .ىرخا ةرم جراخلا ىلع حاتفنالاب

 ةلودج ةداعا وحن قيرطلا ةيادب وه قودنصلا
 يلاتلابو :ةيرصملا ةموكحلا ىلع ةقحتسملا نويدلا

 يف .قودنصلا عم عيقوتلا بقعو ًاروف لوخدلا
 كلذو .؛ةنئادلا نادلبلا عم ةلودجلا ةداعا تاضوافم

 امك :ءرصم ءاقدصا يدان» وا سيراب يدان» ربع

 .ةيرصملا ةفاحصلا هيمست

 باطخب». ءاج ام ضعب حمالمل ضرعتن نا لبقو
 ردجت .ةيرصملا ةموكحلا هتعقو ىذلا ءاياونلا
 ةبادب دنع دعا دق ناك قافتالا اذه نا ىلا ةراشالا
 .رصمب ترم يتلا ثادحالل ًارظن .نكلو .يلاحلا ماعلا
 .ديدج نم بعشلا سلجم باختنا ةداعا ةصاخو

 ىتح راظتنالا ةمكحلا نم .هنا ةموكحلا تأر دقف

 زذختت ال ىتح كلذو ,تاباختنالا نم ءاهتنالا
 .اهتاسادس ةمجاهمل ةلدسو قافتالا اذه ةضراغملا

 اهتوق ىلا فاضت ةديدج تاوصا بسك يلاتلابو
 ةموكحلا بناج نم فرصتلا اذهو .ةيباختنالا
 عم قافتالا ربثات ىدم نع لؤاسستلا ىلا انعفدب

 ىلعو :ةهج نم يرصملا داصتقالا ىلع دقنلا قودنص
 .ىرخا ةهج نم عمتجملا تاعاطق ةفاك

 ةسارد الوا بحت لؤاستلا اذه ىلع ةباجاللو
 ,ةعقوتملاو» ةديدجلا ةيداصتقالا ةسايسلا حمالم
 مث .قودنصلا عم يئاهنلا عيقوتلا باقعا يف
 فورعملا نمف .ةفلتخملا عمتجملا تانف ىلع اهتاريثات
 نبب فالخو عازن لحم تناك يتلا اياضقلا مها نا
 تراد دق :ق ودنصلا ءاربشو ةيرصملا ةموكحلا

 فرص رعس يه ةيسيئر رواحم ةثالث ىلع اساسا
 عئادولا ىلع ةدئافلا رعبس مث .يرصملا هينجلا
 ةصاخو ردعستلا تاسانبس اثلاثو .تارخدملاو

 .«يعلسلا معدلا

 فرص رعس» يهو ىلوالا ةيضقلاب قلعتي اميفف
 يف ةيرصملا قوسلل عيتتملا ناف «يرصملا هينجلا
 ددهشي ىذلا روهدتلا ىدم ظحلب .ةريبخالا ةنوآلا

 يناثلا زواجتو لب ؛رالودلا» باسحل ,هينجلا»
 نم رثكا يواسي حبصا ذإ .ةلوقعم ريغ ادودح
 نم مغرلا ىلعو .ءادوشلا قوسلا يف عبرو نيهيدج
 عافترالا اذه ناب .رمتسملا ةيرصملا ةموكحلا نالعا
 .ةيداصتقا ال ساسالاب ةيسايس لماوع ةجيتن ناك
 .ضافخنالا ىلا دوعب نا ثدىلب ال ءىراط عافترا هناو

 .لبق نم هيلع تناك ام ىلا ةيناث ةرم قوسلا دوعتو
 كلذ نم سكعلا ىلعو  دكؤت ةحاتملا دهاوشلا نا الا

 ةزابتعا يف سانلا هيبلغا ذخاي نا دبال ىداصتقا رارق يا
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 عجريو .عفترملا ىوتسملا اذه دنع رعسلا رارقتسا
 لاحجملا مسسدب ال ةديدع بابسا ىلا ساساإلاب كلذ

 /١19/1(. راذآ ١5 ةيبرعلا ةعيلطلا رظنا) اهحرشل
 لا ىلا ةراسسإلا ددصلا اذه ىف انمهي ام نكلو

 .قودنصلا ءاريخ بلاطمل تخضر ةيرصملا ةموكحلا
 .فرصلا راعسا ديحوت ىلا اهقيرط يف يهف يلانلابو
 نا٠ نلعا نيبح .ىقدص فطاع .د هذكاام وهو

 ةمداقلا ةليلقلا مايالا لالخ نلعتس ةموكحلا
 طبضل اهذختتس ىتلا تاءارحالا نم ةعومجم

 يتلا ةساردلا نم ءاهتنالا دعب .فرصلا قوس
 الئاق فاضاو .فرصلا» رعس ديحوتل نآلا اهيرجت
 ةرمنتلا ةيلمع عفد فدهتست تاءارحجالا هذه نا»

 عاطقلا تاعورشم تامرلتسم رفوتو ةنداصتقالا

 ةدايزو :ئدنجإلا دقنلا نم صاخلاو ماعلا

 تالمعلا نم ديزملا بذج بناج ىلا .هنم ضورعملا
 يف نييرصملا تارخدم قيرط نع ءاوس ةبعصلا
 حوضو مدع نم مغرلا ىلعو .«ةحايسلا وا جراخلا
 .اهذيفنت ةموكحلا مزتعت ىتلا تاءارجالا ةعيبط
 .د ةرامشا لالخ نم اهخمالم:عها نسملتن نأ نكمي

 تالماعتلا نم 86 نم رثكا نا ىلا» يفدص فطاع

 هذهف يلاتلابو ءرحلا فرصلا رعسب مويلا مكن
 ىلا فرصلا راسل عفر ىلا عقدتس تاءارجالا

 لمعلا عم .ايلاح قاوسالا يف ةدئاسلا تايوتسملا

 .فرصلا رعس ديحوت ىلع ايجيردت

 ؟ ثاغا ركل ْل هد نه

 لوقن همدع نم ءارجالا اذه ىودج ةسقانم دنعو

 ةر ورض بلطتت .,اهفده ققحت يكل ةسايسلا هذه نا
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 ةيفصلا ةلمعلام متت تالماعتلا نِم 5

 ' ضارقالا يلع ةدئافلا سلا نا

 ضارقالا  ةدم_ غاطقلا ةعانصلاو ةعارزلا

 ىصقا دح ىنذا دح

 71 033 ماع نع لقا

 /1 كلون نيِماَع ىتح ماع نم

 1 /* نتماع نيفتودكا

 0 1 هل 7 0 ول و 1 ا د 5

 رفاوت نم ًالوا دبالف .اهحاجنال طورشلا نم ددع رفوت
 يزكرملا كنبلا ىدل يبنجالا دقنلا نم لوقعم ردق
 رعسب ىلع ةظفاحملا نم نكمتي ثيحب .يرصملا

 يف .ريثاتلاو لخدتلل كلذو .ةنيعم دودح يف فرصلا

 اذهو .قوبسلا يف لدابتلا راعسا ىلع بسانملا تقولا
 .نآلا ىتح رفاوقم ريغ انملع دودح يف - ردقلا

 ةيناكما ىلع كلذ يف ةيرصملا ةموكحلا دمتعت يلاتلابو

 - ليومت ف ةمهاسملا وا  ليومتني قودنصلا مايق
 اذه ىلع قودنصلا قفاو لهف .ءارجالا اذه لثم

 ل ءارحالا

 اذه بلطتي .قودنصلا فقوم ناك اياو .ًامومع
 يف ةيبنجالا تالمعلا ىلع بلطلا يف ريثأتلا ءارجالا
 ىلع لمعلا ربع الا كلذ ىتأتي نلو .ةيلحملا قوسلا

 متي الو .جراخلا نم رمتسملا تادراولا رايت نم دحلا
 رصم ف هيلومعملا داريتسالا ماظن ءاغلا ربع الا كلذ

 ..ةلمع لب وجت نودب ناراتسالا» ىمسملاو . ايلاح

 3 دصححلل تاءارحإلا لناختا ىلا ةفاضالاب اذه

 امك .ىرخالا ةيلامكلاو ةيكالهتسالا تادراولا
 ريغ تاعوفدملا ديشرن اضيا كلذ ذيفنت بلطتي

 تاقفنلا .جراخلا يف نييرصملا ةحايس) دروظمملا

 تاءارحالا دذه نوديف . (حلا . .ةيبجراخلا ةيموكحلا

 فرصلا رعس ديحوت نم وجرملا فدهلا ققحتي نل

 0 ا 0و 1 ا
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 نم اهنكمي عضو يف ةيرصملا ةموكحلا لهف .يرصملا
 تاءارحالا ذيفنتو :قوسلا دذه ىلع ةرطسمسلا

 كلذو .يفنلاب نآلا ىتح تلاز ام ةباجالا ؟ ةقياسلا

 لاجر تاعامج هيعلت يذلا رودلا ديازت ءوض يف
 يفو :ماظنلا اذه نع عافدلا يف نيدروتسملاو لامعالا
 ىلع وا :هةتاغلال ةقياسلا تالواحملاو براجتلا ءوض

 لاحر ارخؤم هنع رثع ام اذهو .همدجحت لقالا

 .داصتقالا ريزو عم مهئاقل ىف .نويرصملا لامعالا

 لاجر بلاطم مها تنمضت يتلا ةركذملا ىف درو دقف

 ىلع يرصملا داصتقالا بلغت نا» ىلع صنلا لامعالا
 لضفأيو .تقو عرسا يف ققحتي فوس هلكاشم
 ْق ةيداضتقالا ةيرحلا عي دابم قيطت امدنع :ةروص

 .دوبق نود لمعي ضاخلا عاطقلا كرتيو .رصم

 نم لخدت نود ٍلمعتل قوسلل ةيرحلا ىطعتو
 ضرعلا نوناقل ًامامت عضخت ثيحب .ةموكحلا
 عانقا ىلع لمعلا بجيو» ةركذملا فيضتو ...نىلطلاو

 يف ريبك لكشب نسحتت اهلاوحا ناب ةلماعلا ةقبطلا
 نا عقوتن ال انئاف انه نمو . ؛ ةتيدحلا ةيلامتسأرلا لظ

 تاءارجا عم نييرصملا لامعالا لاجر بواجتي
 يدؤي فوسف يلاتلابو . ددصلا اذه يف ةموكحلا

 يف رخآ ضافخنا ىلا ديدجلا فرصلا ماظنب ذخالا
 كلذل ام ىفخي الو .ةيجراخلا يرصملا هينجلا ةميق

 در وتسملا ةصاخ ةفصبو .علسلا راعسا ىلع راثا نم
 كيهان اذه .يلحملا جاتنالا ةفلكتن ءبع عفر ىلاو .اهنم

 ةيجرخلا نويدلا ةميق يف: ىرخألا تاريشاخلا نع
 تالدعم يف ريثاتلاو .يرضملا هينجلاب ةموقم اهثبعو
 نم ىمظعلا ةيبلاغلا ةشيعم تايوتسمو .جاتنالا
 لوخدلاو تاساعملا باحصاو روجالا ىبستكم

 .عمتجملا لخاد ةتباثلا
 نصاخلا وههتلع قافتالا مك يدلا يناثلا نوخملا

 تادب دقو .ةيلحملا ةدئافلا راعسا لكده ليدعتب
 ديدجلا ماظنلا ذيفنت ف لعفلاب ةيرصملا ةموكحلا
 .يىلاحلا رابا لوا نم ًارابتعا كلذو ةدئافلا راعسال
 ضورقلل ديدحلا ةدئافلا راعسا لكدش تنلعا دقف

 نم حضتي امك) طاشنلا عونل ًاعبت تايفلسلاو

 .(قفرملا لودجلا

 يكبهلا للحلا

 كونيلا عفدت اهنا ةسايسلا دذه ىلع ظحاليو
 كاسح لع يي راجتلا عاطقلا ميجصتاو ا ةيراعفلا
 عفترملا دئاعلا ءوض يف كلذو :ىرخالا تاعاطقلا
 هذه ضارقا ىلع اهمادقا ريظن هيلع لصحتس يذلا
 هذه تاسايس ةعييط نم اقالطنا كلذو .تاعورشملا

 لوح ًاساسا ةزكترملاو ةيداضتقالا تاسسسؤملا
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 نمف انه نمو .ةنكمم ةروص ىصقاب حبرلا ميظعت
 ىلع ةيراجتلا عيراشملا ليومت ىلا أجلت نا يعيبطلا
 حصي الو .ةيعانصلاو ةيعارزلا عيراشملا باسح

 لكل ةددحم ةينامتثا فوقس دوحوبي كلذ يف للعتلا

 .تاعاطقلا هذه نم عاطق
 يف ةلماعلا كونبلا مظعم نا لوقلا ةلفان نم ناف

 كنبلا تاميلعتب ديقتت الو مزتلت ال تلاز ام رصم
 ىلعو - هنا كلذ ىلع ليلد ريخو .يرصملا يزكرملا
 ب نامتثالا فقس لعج يزكرملا كنبلا نا نم مغرلا
 نامتئالا ةيسن نا الا_ءالمعلا عئادو ةلمج نم 65

 فقسلا اذه تزواجت دق كونبلا هذه اهتحنم يتلا

 هذه يدؤت نا عقوتيف يلاتلابو .ةريبك ةروصب
 داصتقالا ف ىلكيهلا للخلا قيمعت ىلا ةسايسلا
 ساسالاب ةراجتلاو تامدخلا عاطق حلاصل يرصملا
 ةعانصلا) ةيعلسلا تاعاطقلا باسح ىلع

 هب هت ع هرودب ديب ام وهو . احس

 ةدي هلا ريسأ غلا

 ماظنب لمعلا ءدب نع ةيرصملا ةموكحلا تنلعا
 موي نم ءادتبا كلذو .ديدجلا ةيفرصملا قوسلا

 رسزو ناسسل ىلع نالعالا اذه ءاج . يضاملا ندثالا

 يرسب .د ةبجراخلا ةراحجتلاو داصتقالا

 عم هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا ْق ىفطصم

 فدهتستو .ضرغلا اذهل يضاملا عوبسالا ةيادب
 : يلب ام تارارقلا هذه

 لماعتلاب ةدمتعملا كونبلل حامسلا الوا
 ددحت نا ىلع  ءارشو ًاعيب - يبنجالا دقنلاب
 تارشؤملا ءوض يف ءارشلا رعيس قوسلا ةرادا

 ؛يدنجالا دقنلا ىلع ىلطلا مجحب ةقلعتملا

 ةيفرصملا قوسلا راطا يف هنم ضورعملا مجحو
 ىلا ١/ ةفاضاب عيبلا رعس ددحتيو .ةرحلا

 .ءاربشلا رعس

 ال نا ىلع كونبلا يلثمم نم ةنجل لكشت ايناث

 ديدحت ةمهم ىلوتت ةينامثلا مهددع رواجتي
 نيعيو :يعقاو: ساسا ىلعو ايموي فرضلا رغسن
 ناكم ددحيو ةنجللا سيئر راتخيو ءاضغالا
 نم وا يزكرملا كنبلا ظفاحم نم رارقب اهعامنجا
 ةنجللا هذه تاعامتجا رضحي نا ىلع .هبينب
 كنبلا نم بودنمو داصتقالا ةرازو نم بودنم

 قوت هوت وللا
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 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا اكمل لبا مما

 1 ةاا وت“ 71

 ا دوال 10 تسلا

 ينلار واحملا ثلاثو . عمتجملا يف ىف مكضتلاو راعسالا

 تاسادسنب ةقلعتملا يه اهذيفنت ِق ةموكحلا تأ دب

 عم قافتالا ناد .دنكأتلا ىلع. يرضملا ءارزولا سيئر
 .,علسلا راعسا ةدايز ىلع رثؤي نل قودنصلا
 دهشت اهنا :ةيرصملا قوسلا عبتت لالخ نم .ظحالن

 علسلا نم ديدعلا راعسا ىف ةيلاتتم تاعافترا
 عفر نع نالعالا ذنم كلذو .دوقولاو ءابرهكلا اهمهاو

 هناف انش نمو . .يضاملا رهشلا فصتنم دنع اهراعسا

 ةقالع اهل تسدل ةدايزلا هذه نا ًاحيحص سل

 ىلوا نا فورعملا نم ذإ .قودنصلا عم قافتالاب
 وه قودنصلا ءاربخ اهيلع رصي يتلا بلاطملا
 وا ةهوضشملا راعسالا لكيش» حالصا ةرورض

 ةقياسلا ريراقتلا ةفاك ىف .مهريبعت دح ىلع ؛ةفرحنملا

 :ةهج نم اذه .يرصملا داصتقالا نع تن تندحت يتلا

 اياونلا باطخ نا ايلاح ددرتب ع أل ةهج نمو

 ا

 ير ءارشب كونبلل حامسلا ًاثلاث
 دقنلاب تاباسسحلا عاونا ةفاكو نييرصملا

 .علسلا ضعنب تارداص ةليصحو يبينجالا

 ةرحلا ةيفرصملا قوسلا راطا يف لخدي يلاتلابو)
 طاشنلا تادارباو جراخلاب نيلماغلا تارخدم
 تايرتشمو .اهمكح يف امو قدانفلاو يحايسلا

 دقنلاب تاباسحلا عاونا ةفاك نم كونبلا
 دقنلا قاروا نم كونبلا تابرتشمو ,يبنجالا

 ىلا ةفاضالاب .ىرحالا عفدلا لئاسوو يبنجالا

 حومسملا صاخلا عاطقلا تارداص ةليصح

 اهنع لزانتلا بحاولا ةيسنلاو .اهيبسشجحتب

 عاطقلا تارداص ةليصح نم ةدمتعملا كونبلل

:2 
 ىدقنلا نيمأتلا عاديا طرش يغلأ ًاعيبار

 مزتلي دروتسملا ناك يذلا ةيبنجالا ةلمعلاب
 .دامتعالا حتف دنع يزكرملا كنبلا ف هعادياب
 يف صاخلا عاطقلا نم نودروتسملا مزتلب نا ىلع
 ةصاخلا دراوملا نم دامتعالا ليوحت ةلاح

 ةميق نم لقالا ىلع /75 ددسي .يبنجحالا دقنلاب

 ىلط ميرفت اقتنع كلو .يبنجالا دقنلاب دامتعالا

 دقنلاب يقابلا لك ددسي نا ىلع .دامتعالا حتف

 ليوحت وا .دامتعالا حتف حيرات يف يبنجالا

 يذلا نامتئالا محح دودح ْق ريبخالا ءزجلا

 هب حرصم وه ام دودح يف و .ليمعلل كنبلا هررقي
 تايولوالل اقفوو ,ةينامتنا فوقس نم كيبلل
 عم قافتالاب يرضملا يزكرملا كنبلا اهررقي ينلا
 .ةدجراخلا ةراجتلاو داصتقالا ةرازو

 ةيفرصملا ةرحلا قوسلا ةنجل تأدب دقو
 رالودلا ءارش رعس نا تنلعا ناب اهلامعا
 .اشرق 1١1٠ عيبلا رعسو . ,انشرق 515 ه تونكنب

 اشرق ١١5,7 ب تالنوحتلا راعسا تددح امك

 .عيدلل ًاشرق 7١1,7 و ءارشلل
 دق ةيرصملا ةموكحلا نا ركذلاب ريدجحو

 كندلاب رالود نويبلم 5٠٠١٠ كانه نا نع تنلعا

 ةيعصلا تالمعلا نم ًايطابتحا لثمت يزكرملا

 .ةلمعلا ىلع ةعقوتملا بن نوسوإ ةهجاولل

 الا
 ا

 ةنزاوملا ف ردقي) يعلسلا معدلا ضيفخت نمضتي
 نويلم ١74,١ يىلاوحي ١95/10 8 ةيلاحلا
 قودنصلا ءاربخ ةيؤر نم ًاقالطنا كلذو .(هينج

 يف رمتسملا ديارتلا ءارو يسيئرلا بيسلا هرايتعاب
 هه١81 ١ ًايلاح غلبي) ةماعلا ةلودلا ةنزاوم زجع
 .(هينج نويلم

 .يأرلا اذه ةحصب انميلست مدع نم مغرلا ىلعو
 ةفقو ىلا ةجاحي تحبصا معدلا ةسايس نا ىرن
 نيد هيلع فالخ ال رما وهو , حميجصتلاو ةساردلل

 انفالخ نكلو .يرصملا داصتقالاب نيمتهملا مظعم
 معدذلا ةسايس» ىلا رظنلا ةعيبط يف نمكي يساسالا
 ببسلا اهرابتعاب اهيلع ًامئاد زكري ذإ ؛يعلسلا
 رمالا وهو .ةماعلا ةلودلا ةنزاوم زجع يف يساسالا
 تاقفنلا دوني ديازت ءوض يف هتحص مدع تي يذلا

 معدلا ةدايز نم ىلعا بسنبو .ةنازوملا يف ىرخالا
 لاز ام ىرخا ةهج نمو :ةهج نم اذه .يعلسلا
 نم دحاو بناح ىلع نآلا ىتح رودي زيبكرتلا

 ال ام ايلاغو ؛ تاقفنلا: بناج هن دصقنتو ,.ةنازوملا

 وهو رخآلا ةنراوملا بناج نع ثيدحلا يرجي
 مغرلا ىلعف .كرامجلاو بئارضلا ةضاخ «تاداربالا»
 ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا عافترا نع ثيدحلا نم
 ىلامجا نم ططقف /565 ىلع الا ضرفت ال .ايلاح

 نا كلذ نم رطخالاو لد ٠ :ىفعم يقايلاو .:تادراولا

 ناف انه نمو .رخآ دعب اماَع دئازتت تاءافعالا بسن

 رابتعالا نيعب ذنحأت نأ دقال ةفصخم ةرظن ةبا

 .ةماعلا ةنزاوملا دونبل ةفلتخملا بناوجلا
 :ةيسيئرلا ةلكشملا ىقبت ددصلا اذه يو

 الا .يداصتقالا رارقلا عنصل ينشاسالا رهوجلاو
 ْ ُِق يي داصتقالا حالصالا عابع لمحتي نم : يهو

 ' يه ةيبعشلاو ةريقفلا تائفلا َتِلاَر امف ؟ عمتجملا
 يداصتقا حالصا يأل :ةديحولاو ىل والا ٠ ةيحضلا

 جالضالا جمانرب ناكام اذإ ةصاخو :نآلا ىدح متي

 . دقتلا قودنص» ءاردخ نم تاحرتقمو تايصوت
 نم ديزملا ىلا يدؤت ةرظنلا هذه نا كشالو .«يل ودلا

 يف رمتسملا ةقثلا نادقفو .ةيجاتنالا يف روهدتلا
 ئ .همدع نم يداصتقالا حالصالا ىودح

 باسح ىلع يداصتقا حالصا يا ناف انه نمو
 يدجت نلو .هرثا ثدحي نلو يدجي نل ؛تائفلا هذه
 لثم جالعل حرتقت نا نكمي يخلا ةفلتخملا تاسايسلا

 نوناقلا لوعفم فاقنا وا .تاءارحالا هذه

 دنع تاّئفلا هذه عارت مل اه .عمتجملا ْق يىداصتقالا

 نا انل حضتي قيس امم .ًاساسا رارقلا ذاختا ةيادب
 ربع الا ختي نل هتمزا نم يرصملا داصتقالا جورخ

 ةيداصتقا ةسايس عابتا عم فشقتلل جمانرب ذيفنت
 ةسايسلا رهوج عم ساسالا يف فلتخت ىرخا
 عم قافتالا يدجي نلفانه نمو .ةيلاحلا ةيداصتقالا
 ىقبيو .تامزالا هذه جالع يف يل ودلا دقنلا قودنص

 «سيراب يدان» ىلا رورملل ةديحو ةليسو ةياهنلا يف
 ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا نويدلا ةلودج ةداعاو

 دذهل عقوتي الف كلذ نود اما .يرصملا ددصتقالا

 عمتجملا ىلع ةيباجيا ىرخا راثآ ةيا ةسايسلا

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 ةودنلا يف نوكراشملا

 سنوؤتب ةيلودلا قس ارا ةلعمج تمظد

 برحلا نع ةودن .مرصنملا ناسين رخاؤا

 نم ةعامج اهيف كراش ةيناريالا  ةيقارعلا | ١
 اهرضحو قارعلاو سنئوت نم ءاربخلاو ةدئاسالا

 نم فيفلو نييفحصلاو باتكلا نم ريبك دشح
 لاغشا عبات امك ةيبنجالاو ةيبرعلا تايصخشلا

 دقو سنوت ف ةيقارعلا ةيروهمجلا ريفس ةودنلا
 لوح ةمّيق تاسشاقنو ةلخادم ةودنلا تنمضت
 نارياو قارعلا نبد تاقالعلل ةيخيراتلا لوصالا

 ضرعو مالسلا يعاسم فلتخمو عارنلا حيراقو
 ةودنلا حتنفا دقو ..يركسعلا عضولا نع روصم

 ديشر ديسلا ةيلودلا تاساردلا ةيعمج سيئر
 ةرهاظم تات مل ةودنلا نا اهيف دكا ةملكب سيردا

 بعشلا بئاج ىلا سنوت فقوم نا كلذ دييأات
 هنع نلعا دقو حيرصو حضاو فقوم وه يقارعلا
 نا وه ةودنلا نم دصقلا نا حضواو تارم د دع

 نيدلب نيب ماق يذلا عارنلا اذه مهفنو ثعبنو ريدتن
 اذه جئاتن ىف ركفنو ةريعلا صلختسنو :نيراج

 ملسلل ةبسنلابو ةيبرعلا داليلل ةيسنلاب تدحلا
 يف مالسلا ققحتي نا ىف هلما نع برعاؤ .يملاعلا

 ادوهج عيمجلا ىلع رفوي كلذ نال فورظلا برقا
 ةدعاقلا وه يذلا مالسلا مايق نم نكميو الاوماو
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 ..لودلا نيب تاقالعلا يف ةيلصالا

 ةيلكي ذاتسالا ديعس نسدق ديبسلا ثدحت مث

 قرطتو عازنلل ةينوئاقلا بابسالا نغ قوقحلا
 برحل يملسلا ليلا تالواحم 1 صوصخلاب

 عضول حالبسلا يعاسم فلتخم اضرعتسم ج جيلخلا

 يعاسم ةصاخو .نيدليلا نيب يومدلا غازكلل دح
 نماهريغو زايحنالا مدع ةكرخو ةدحتملا مالا ةملظتم
 تاردابملاو ىرخالا ةيميلقالاو ةيلودلا تامظمملا

 تنعت ةجيتن لشفلاب اهعيمج تءاب ينلا ةيدرفلا
 .برحلا ىلع درارصاو يناريالا مالخحلا

 برعلا خيرات ذاتسا سرون ءالع روتكدلا دالت مث

 روذحلا نع ةمنق ةلخادمب ندادغب ةعماجي ثيدحلا

 اهيف دكا يسرافلا  يبرعلا عارصلل ةيخيراتلا
 تابثو ةيبرعلا ةمالل سرفلا ةاداعم ىلع صوصخلاب

 مغر روصعلا رم ىلع ةيناودعلا ةيسرافلا ةسايسلا
 نا ىلع ًاددشم هتاهجوتو ءادعلا لاكشا فالتخا
 كلذل ارارمتسا الا تبسنل مودلا ةيئاودعلا مهيرح

 .ةينبنرعلا ةمالاو قارعلا حا داعم ىلع مئاقلا جهنلا

 خيراتلا ذاتسا ظطيعج ماشه روتكدلا اما
 لوصالا ىلا قرطت دقف ةيسنوتلا ةعماجلاب
 ىلع اددشم نارياو قارعلا نيب تاقالعلل ةيخيراتلا

 نم ريثكب ربكا دعب هل يناريالا يقارعلا عازنلا نا
 عارص وهف تحبلا ينوناقلاو يسامولبدلا دعبلا
 قايس يف داشاو ..يموق عارصو يجولويديا يخيرات
 اظحالم برحلا ىلع يقارعلا شيجلا سرمتب هثيدح
 .ةديتع ةوق ليقتسملا ف حيصيل هتلهأ برحلا نا

 سيئر يداه زيزع ضاير روتكدلا لوانتو
 لماوع هتلخادم يف دادغيب ةيسايسلا مولعلا ةيعمج

 ادكؤم ةيناردالا  ةبقارعلا برحلا عال دنا فورظو

 ادادعتسا رثكالا فرطلا ناك يناربالا بناجلا نا

 تامزالا مقافت اهمها نت دندع بايسال عارصلا ءادبل

 يحدشحل يىجولويدبالا نيوكتلاو ناربا ْق ةيلحادلا

 مالبسالا عضو ىلع هصرحو ةبورعلل قيمعلا هنادعو
 عجراو ةيبرعلا ةيموقلاو ةيورعلا عم داضت يف
 مالا تارارق ناريا ضفر ىلا برحلا رارمتسا بابسا

 ةرشألا مامتها مدعو ناودغلا ىلع اهرارصاو ةدحتملا
 عازنلا اذهل دح عضول مزاح فقوم ذاختاب ةيلودلا

 ناريا ديوزت برحلا نارمتسا لماوع نم نا امك
 يذلا ينويهصلا نابكلا فرط نم ةصاخو حالسلاب

 دكاو ,ةديدع تاياغل برحلا لالغتسا ىلع صرحي
 ةيادب ف ددرتلاب ميستا يذلا يبرعلا فقوملا نا

 رارمتسا يف رخاب وا لكشب رخآلا وه مهاس دق برحلا
 نا دعي نسحتلا ضعب نآلا لجس ناو برحلا هذه
 ناريا ماكح اياونو برحلا هذه رطاخم برعلا كردا
 .ةيعسوتلا

 ريبخلا نوزعم نيدلا لامج روتكدلا مدق دقو اذه
 ذاتسالاو ةيسنوتلا عافدلا ةرازوب يجيتارتسالا
 عضولا نع ًاروصم اضرع ةيركسعلا ةيميداكالاب
 ناريا عم برحلا لخد قارعلا نا هيف دكا يركسعلا
 قو ةقاك ةيساموليدلا هلئاسو نفنتسا نا دعب ارطضم

 تامجهلا فلنخم ضرعتساو ناريا عم هلكاشم لح

 يقارعلا شيجلا اهل ىدصت يتلا ةسرشلا ةيناربالا

 ةردق كلتمي يقارعلا سشيحلا نا ًاحضوم ةلاسبيب

 ام ىلا راشاو ىناربالا نشدجلا نم لضفا ةيلاخق

 تأجل ثيح ةيرشبلا اهتوق يف صقن نم نازيا هيناعت
 ةنس ١١ مهرامعا غلبت نيذلا لافطالا دينجت ىلا
 بناجلا نأب فاضاو .خويشلا كلذكو ًايرابجا
 نم ةفثكم تامجهب موقي ةلحرملا هذه يف يناريالا
 نكمتو يددع قوفت قيقحت افدهتسم ةيرشبلا ةوقلا
 هقوفت ىلع ًادمتعم تامجهلا هذه رحد نم قارعلا
 حيلست يف زكر ثيح ةيرانلا هتوق ةدايزو يعونلا
 عوردلا وهو) مهملا ثولاثلا ىلع اهزيهحتو هتاوق

 تازيهجتلا نع ًالضف (ةيعفدملاو ةيوجلا ةوقلاو
 ةوقلا نا ىلع ددشو لاع ينقت ءاداب ةزيمتملا ىرخالا

 فازنتسا يف مهم رودب تعلطضا ةيقارعلا ةيوجلا
 دراوملاو تاشتنملا ريمدت يفو ةيناريالا تاوقلا
 .ناردال ةيداصتقالا

 ةودنلا ماتخ يف نيشقانملا تالخادم تعمجا دقو

 ةباجتساو يقارعلا شيجلا دومصب هيونتلا ىلع
 نورقملا ضوافتلاو مالسلا تاءادن لكل قارعلا

 نم كلذ لعفي قارعلا نا نيدكؤم لدابتملا مارتحالاب
 هضرا نع عافدلا ةميزعو دومصلاو رادتقالا عقوم
 تالخادملا تدكا امك .هيعش ةماركو هدودحو ههايمو

 ألا مدخب ال اهرارصاو اهتنعت ٍِق ناربا رارمتسا نا

 ةرسامسو ةينويهصلاو ةيرامعتسالا حلاصملا
 .برغلاو قرشلا يف حالسلا
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 3 اا

 نم يلوذ رهت» مااقلا زف يف .
 نسمه كرها

 رهش نم لوالإ عوبسالا اريخا ددحت
 لامعا ماظتنال ادعوم مداقلا زومت ويلوي

 يف ماقي نيطخح ةكرعم نع يملاع رمتّؤم
 طظقسم .قارغلاب نيدلا حالص ةظفاحم

 يبويالا نيدلا حالص نسا

 راجنلا رداقلادبع ىفطصم روتكدلا
 نلعا برعلا نيخرؤملا داحتا ماع نيما

 زومت نم عبارلا نا ادكؤم .كلذ نع
 /م٠٠ رورم ىركذ فداصيس مداقلا

 يبويالا نيدلا حالص راصضتنا ىلع دامب

 زربال تاوعد هيجوت اقحال متي

 ةيركفلاو ةيخيراتلا تايصخشلا

 ىلا ثوحبلا ءانغال ةيقارشتسالاو

 هذه ردصتسو «ءرمتؤملا اذه ىف ششقائتس
 . اقحال ةلصفنم بتك يف ثوحبلا

 ام ل ادر أي يملاعلا رسقؤملا اذه

 دقعل ينويهصلا نايكلا رئاود هل ططخم

 نم فدبت نيطح ةكرعم نع يلود رمتؤم
 .اهبيوشتو قئاقحلا ريوزت ىلا هئارو
 هه د وم دق 1#

 .. ىلاعلا تارقلا ةمئاق ىف شرخ
 ىلا ةيندرالا شرح ةنيدم فاضتس

 ةمظنملا لبق نم ةفئضملا ندملا ةمئاق

 اهنا ىلع مولعلا ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا

 ةرخازلا ىربكلا ةميدقلا عقاوملا
 ..تارتلاب

 ٍندرأ بلط ىلع ءانب اذه نأ
 ةيندرالا ةيراثآلا تاطلسلا هب تمدقت

 ةلوفملا كدملا للا ةمبس 8 ٠» ىلإ

 . يملاعلا تيارا لم ظالما ةئطس

 نع ارتموليك دعبت شرج ةنيلم

 ةيرثا عقاوم اهيفو .ةمصاعلا نامع

 ايرولكلوف الافتحا ايونس دهشت
 ةيبرع قرف ةدغ هيف. كراشت ايضارعتساو
 . ةيملاعو
 ةققن 3101 مل ل1 قاس“ 11713 م د

 انما طئاح ىلع ةياتكلا
 ةزمح باشلا يقارعلا دقانلا مدقي

 نم اثيدح رداصلا هياتك ف ىفطصم

 طئاح ىلع ةياتكلا) ناونع تح دادغب

 صوصنلا ةحلاعمل ادقن الكتف ةراقلا

 هعوضوم نم تلعج ىتلا ةيبدالا

 .اظااروخت «تبرحخلا»

 اذه ِق ىفطضم ةزمح سردي

 ْنِم ةدسنغل ةسيبذأ جذاهن بامكلا

 : لاثما نم نييئاورلاو نيصاصتقلا
 ناداغا :نيساب جرف .يباكرلا قلاخ ادبع

 تاكا فذلغ



 * مسج ءلنويخ ىلع .يرابجل -اذع

 دقاع: لع نيسح: لامج .دوفتحم

 يف اومهسا نمت مهو مهريغو كابصخ
 قدا نع ةيئاو رو ةيصصق صوصتن ةباتك

 ؛ اهتم ركل
 يزوف نيسح روتكدلا خرؤملل 3
 ./ملاعلاو اكريما) تاتك ردص راحتنلا

 تايالولا خي دراعل ةيعوصوم ةسارد

 ىتبجج 3 لم انهتسانيسو: ةدحتملا

 . نيلتاقملل ةيناسنالا تاظحللا

 رشنلا رود نم ددع نع تاعوبطم

 ةفلتخ ةيفرغم تاعوضوم قو ةيرهاقلا

 بعشلا صئاصضخ رسفت « ىلاحلا انرصع

 امن ريثك ىلع ء ءوضلا يقلتو يكريمالا

 باتكلا مدق دقو . اكريما يف نآلا ثدحي

 نع ردصو مشاه: ببيت :دحا روتكدلا

 .ةحفص ؛١5 يف يىلوبدم ةبتكم

 كلعس)إا باتك ردص اضيا بتاكللو

 ةهسارد وهو «ميعزلاو ةماعزلا - لولغز

 ةيرعملا ةمتكملا يف
 ةدع ةرتخالا ةنوآلا ىف تردض

 أ دمسلا ل

 رديانش ىمؤر ةقي رط ىلع

 ! راهتنألا

 ةيرضملا ةأشنلا تاذ .اديلاد ةريهشلا ةيسنرفلا ةينغملا تبن | .ةيواسأم ةقيرطب
 قوف تتح ةمسب ةقرو انهفارو ةكرات سي رابب مايا ابق ترحتنا ثيح .ابتايح
 .ةدحولاو رحضلا ةفاثكل ًارظن ترحلا ابنا .اهضايب

 اهدجي ةمق يف يهو . تاوئس ل 5 .اهتاذ ةقي رطلاب ترجتنا رديانش يمور

 انتابنغاب سائلا لغشت تناك ىتلا !ديلاد نع لاقي هتاد ءىشلاو .يئامنيسلا
 . حرفلاو طاشنلاو ةيويحلاب ةئيلم .ةذاع اهيف رهظتو ٠ ةينفلا اهتاضارعتساو

 ةباكلا ضرمب تبيصا اهنا ودبي ىتلا اديلادو .رصعلا صضرم يش ؛ عنذا ةدحولا
 ول اهاضرتل ن كت مل ةقيرطب ٠ اهتايح نم صلختت نا تررق .ةريخالا اهمايا يف

 ام ابءدلو .اهتاكماب يتلا ىهو ٠ . ةينادرفلاو ةشحولا مالا نم: .ىناسعتت نكت' ل اهعا

 تايط يف لغلغتي ٠ ادبا .ةدحولاب روعشلا عدت ال نا نم .كلذ قيقحتل اهيفكي

 .اهنادجو
 رصملا جرخملا اهيلا هدنسا سيئر رود يف اهتكراشم ناك . . ةينفلا اهاعأ رخآ

 ثدحتنت يتلا . ديدش هي ردنا ةضق ن :.صضاإ ؛سداسلا مويلا» هطيرشب ن هاش تفسوبي

 اذه يف اديلاد رود ن بع رشكلا ليف دقو .رصم باضا يذلا اريلوكلا ءابو نع

 اهغاو ةصاخل ٠ اعاتب و اهنؤانبا اب ثدحتي ال انك ةيبررعلاب هيف ت تثدحم يذلا طيرشلا
 . ةيميمص ةيرصم ةأرما رود يدؤت

 تاياجاوخلا ةنكلو ةيردنكساالا ةههكن اهعم بيغتن ءاوضاالا ن ١ع اديلاد فبيغت
 ءارلا فرح ةصضاخيو .ةيسنرفلا اهتاينغا يدؤت يهو ؛ 00 ىتلا
 ركذ اصاخ اجيانرب ىسنرفلا كويز :فلحلا دعا .اهراحتنا نالعا ةليل ىف و .مخضملا

 .فايب تيدا هتدجوا يذلا رايتلا يف يئانغلا ابمف ةيمها داقتلا هيف
 .اديلاد راحتنال ودبي يك يسيئرلا ببسلا وه ةدحولاو ةخوخيشلا نم فوخلا

 ِي

 نيريثكلا ردق وه رمالا اذه نا ودبيو ءاهبترهش ةمق يف ابغا نم مغرلا ىلع

 ىلا ولخلا تاظحل امحال قات ذإ ؛ءاوضأالا يي نم تاريثكلاو
 تالا

 . شيورد دومح دعب اهريرح

 بزح خيراتو يرصملا ميعزلا ةريس نع
 هل مدقو ةحفص بأ + 8 عقيو دفولا

 .نيدلا جارس داؤف

 روتكدلل «ةيرصملا ةعائصلا روطت) ع

 عبتت عم .رصانلادبع دييع ىتحو

 ةيجراخاو ةيلخادلا لماوعلاو فورظلا

 انعم اطمثو الاكس تلكش سلا

 نم فصنو كرف لالخ ةعانصلل

 . ةحفص الا/ ٠ يف باتكلا .نامزلا

 ةعبط تردص ضوع سيول ركفملل ا#
 خيرات نع ةلوطملا هتسارد نم ةديدج

 اذه مضيو ثيدحلا يرصملا ركفلا

 ركفلا روطتل يعاتجالاو ىسايسلا
 باتكلا اذه ردص دقو رصم يف ثيدحلا

 تردص لوصف ا وو

 ينانت لع ةيوبيع :ءادرلاو فسوي» 7

 ناونعب هل ةعومجم لوأو .ةريصق صصق

 , مم تنردص (عءاسملا ةريحب»

 : < ءضيللا» ض 55 د

 ةلجم نم ديدحلا يصفلا ددعلا

 باتك داحنا اهردصي يتلا 1 ستوللا»

 انمضتم ارخؤف ردص ايقيرفاو 22

 ةيبدالا صوصنلا نم ةعومجتي

 . ةيساردلاو

 صصفق ددعلا اذه تاعوضوم نم

 ةروفاغنسو ايسينودنا نم ةراتحم

 امروب نم ءارعشل دئاصقو سوواالو

 نا فو رعملا ن نمو ؛ نايس ودنا ايزيلامو

 ةيلصفلا ةلحملا هذه نم ةيب رعلا ةعبطلا

 دعب حاتفلادبع دايز نآلا اهريرحت سأري
 ةسائر ملست يذلا وسيس نيعم ليحر

 يب رف يه رسم اخ رظم ..رئازخلا يف
 .ناوح .تداري زج ن * عباسلا يف

 ةيرئا زجل ةمصاعلا ِق ملقتنبس مداقلا

 نم لوآلا وه «نيرع يحرسم ناجرهم
 هذا رارق ىلع ءانب .رئازجلا ف هعون

 . برعلا نينانفلا داحتا

 قرف ناحرهملا اذه َّق كزابفتص

 تيوحلاو قارعلاو رصف نم ةيبرع
 هبناج ىلا ماقيو ةيروسو نيطسلفو
 مديشلل عوبساك ىرحخلا تالاقتحا

 يليكشتلا نفلل ضرسعمو .يبرعلا

 . ةعونتم ةيرولكلوف ضورعو
10 0> 
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 داتعا ىتلا ىهقملا نم ةيواز يف

 حالص كرت اهيف سولجلا | هللا
 يف نعمتي أدبو .ًاياجهانيرج (]

 ناخد ثفني وهو ماس هقيدص هجو
 تاريوكتلا تفاسكو :.ةيتراحجيس

 ةعبوز اهتتدحا ىتلا ةيدعاصتلا

 ارورم فقسلا هاجناب اهقيرط تكلس
 لحا نكتري نا داتعا زوحع لجرب

 نيب هسأر اقرطم لظي .ىهقملا اياوز

 امدنع .تقولا لاوط مونلاو ةظقيلا
 دق هتراحيس ناخد نا حالص ظحال

 وهو هل رذتعا .هقيدص حاعزا يف 9 :ستسل

 هثاذح بغكي ةراحيسلا اناقبا قحسي

 .. ٠ جمللا
 .ملاس اي ارذع -

 . ةنيعللا هذه ىنتوتحا

 دقل .لعفا اذام .
 تمص ةرئف دعب .

 هتديرج نيوانع قمري وهو فيضي داع
 : هقصل ترقتسا ىتلا

 فحمصلا هذه انيلا لمح ام اودافا د

 لخاد روفت ماعلا ثادحا .ةراس ءابنا

 ل
 .هقيدص هاجناب ماس انيع تعغاز

 ءاملا حدف برش نم ىهتنا نيحو

 . هياحا

 تمد ام اهتئارقب كسأر خودت اذامل -

 نم انملاع يف رودي ام ةفرعم يف بغرت ال
 . ثادحا

 . كلذ دصقأ ال -
 5 نق

 نم انتما ةضخح نا ىنعا تنك

 ؟ . .اهنكل ةريثك اهرابخا

 ةطابر داعتسا نا دعب ملاس هعطاق
 ٠ هتاجاف يتلا لاعسلا:8 ةيون رثا ةكقاخع

 ضعبل كحرط 7 ودبت انتامحاا-

 عبتت يف يعوضوم ريغ رومالا
 .ثادحالا

 ىسفن ريتعا اناو قريزرع اي فيك -

 ١ .اه اقيفد اعشتم

 قظابتب دست لبللا ناك ىهقملا
 ْق رودت ناضمر تاراوحو , ءعودصو

 , عراوشلاو يهاقملاو تويبلا
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 رسج اًراتجا دق لاسو حالص ناك

 ةظحلو (دونطلا) قوس افصتناو (زياغملا)
 ايزا ةينورتكلالا حالص ةعاس قاللطا

 ... لاس لاني شسوي
 *  نآلا تقولا مك

 . ةدحاولا

 اتقو انيضق اننكل وحلا ةبوطر معر

 .اعتف

 سانلا  ةرصبلا فيص وه ادكه

 قوف مونلا نولضفي ةليللا هذه لثم ٍِق

 مهتويب حوطس
 لاس ردنا اك ركذت نمكو
 ىتح اريثك انملكت . ..ناطيشلل انك -

 ايوث دغر ةرغيصلل يرتشا نإ تيسن
 ديع ادغ © لعفأ اذآَم . .ىمدو اعومشو

 تقو :كيدل ىقيدض اي كيلغ ام.
 ام ال يرتشت نا حابصلا يف عيطتستو
 . هحاتمحت

 يذلا قاقزلا ةيادب يف افلدي نا لبق

 . لمكي ح الص داع هيف ناتكسي

 اهريخاو ةيده 15 عاتبأس انقنأ انا
 لافطالا هعئمو حالص كلبه علا

 . اهداليم ديع نو رضحييس
 يف اباغ مث رخآلل امهنم لك مستبا

 تاوصا ترمتسا ايف .مالظلا ةمتع

 لاجرلا حرفب اجزتمم يوقلا اهبود قلطت
 نوسرحي اهعم نوقدنختي نيذلا نيبيطلا
 تادحلا تاياكحو ليخنلاو راحشالا

 قراوولاو ةرايجعيلا راكسا عه
 مهو ةنيدملا لافطاو هب راشعلا

 نم برسك اهتقزاو اهتاحاس يف نورشتني
 ناكملا نوطغي ةليمح ءاضيب رويط
 : .هبحملا ءىرلا مهجيجصضب

 تب

 ىدحا تسلج رادلا ةحاب طسو

 .ىحابصلا اهروطف لوانتت تالئاعلا

 ةميدقلا ةيرادخحلا رادلا ةعاس تناكو

 بالا ناكو .ةعباسلا اهتقد تلمكا دق
 ربكالا خالاو ءارشضبه رادلا رات دق
 هماما قبي ملو بتاهذلل ن نال .كلفعتسن

 . هقنع ةطبر دش ىوس

 يدارغلا نيم البيع

 ا ا ا و

 .ئرغضلا ةنبالا نئيهو نيسويس اما

 راي فلي دلو د وح
 يقست ءاهتقيدح ىلع ةرشابم جرعتو
 . ىنغت ىهو اهتطق بعادتو عراف
 ةسرادعلل اءاهذ دعوم ترتقي نيحو

 مل اهمأ عدوتو ٠ ءاهبتك ةبيقج كس

 «بنيز اهتقيدض نكسم .ىلا بهذت

 ةسردملل نيتريغصلا هجوت لبقو
 ةدج ىلا ناجرعت .رادلا الس ناقلستت

 يف اهتفرغ كابش حتف راص ىتلا بتيز
 ثيح ةيمويلا اهسوقط نم .حابص لك

 ةليوط ةرتفل سلجن ىهو .ةيديدحلا

 .مويلا كلاب يسناوعلا ديفا ناك

 عل لع اهينر اهدا نيقوكا
 .ديرولا لبح لثم اهم اوقضتلا نيذلا

 فراولا اهليخن اهليخن ءيف تحن اوسلجو

 ب مهويحاسم ع لدومسري

 لج ليما اهشينروك الظن ًادنحإو
 ةئثيدملا ىفشتسم ىلا ةذكثمملا ةداحلا

 قلظنت فاغسالا ةرايس تناك .ريبكلا

 اهلخاد يف .اهقيعز اهقبسي .ةعرسب
 هعارذ ىلع هتجوز نيقأو دومخمن دنئسا

 ىلا قدحم :ناك . . . بعتلاب ةموشوملا

 9 نع رض اهاري وهو لأ اههجو

 لا علطتب وهو هتماه قوف مثبي سوباك

 كلذ هيتأيو قئاقد الا يه امو , لقط

 . هبايغ لاط يذلا بيبا رمال
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 ةعرس ريسست فاعسالا ةرايس

 دومعني يي هم < ,. ةلهزذم

 ةقحوف ةعيذولا هين قل 55 ١

 ماسجا طقاستي .حابصلا كلق يف

 اهعراوشو اهتويب قوف ةعورم
 رطملا تارطق هبشت ال يهو .اهراحشاو

 ءاتش لك يف ةنيدملا اهتفلا يتلا ةيرولبلا

 امنا ةيليشانشلا اهتويب ذدفاوت جاجز لسغت

 ؛ ةبهتلم ةيديدح سوؤر تاذ تناك
 ايودو ةيقرف اهطوقس دنع قيدحت
 ةنيدملا لها امهرثا ىلع عره .نييوق

 تاذ تويبلاو ءىجالملا وحن نوعراستي
 خارص ىلاغت انيب «ةديدعلا قباوظلا
 تلخ دق عراوشلا تناكو .لافطالا
 طقاست رمتسا نيح ْق .ةراملا نم امامت

 كيس : قعاوصلاك :ةيدانعملا فئاذشلا
 ةيران ممح ىلا فئاذقلا تائم تلوحت
 تزرب اياظشلا فالا اهنم ترشتنا

 تلعن .نكنكتا# ةسيللا ااهسمقو
 ىتلا ةدملا تحبذ (لثم .هتجوزو دومحم
 ىلا رظنت .ءاهكابش راوجخب سلجت تناك
 ةتيدنملا نيغ»سسغتا ال ىتلا ن ميلا

 تناك يتلا دغر ةلفطلا كّلذكو : نب انام

 امه . اهداليم دبعب لافتحالل دعتست

 يتلا نيسومس يعارذ نورداغلا عطتقا

 ىنغت ىهو اهراهزا ىقس تادتعا

 لع اورئثع دقف اهتطق اما .ريفاصغعلاك

 برقلاب ةقيدحلا اياوز ىدحا يف اهاياقب
 نكل كناذح كلذ لك ... ةخوحجرالا نم
 اما .اهلهال مستبت تلظ ةليمح ا ةنيدملا

 تاعقرفلا ضعب نا نم مغرلابو اهافطا
 ناعرس مهنا اللا كانهو انره عمت تناك

 نودؤي ةليدملا تاحاس اوعزوت ام

 . ةئيربلا مهسوقط
 نه هل ت

 هيف تمدتحا ىذلا تقولا .تاذ ىف

 طويخلا تناك ىداعملا فصقلا ةفاثك
 تاكو: : فتح قلاتملا قسفلل ةيتاوجرالا
 نومئاضلاو فا لق راطفالا دعوم

 يف مهتنيدم بحو نطولاو هللا نولمحي

 ْ . مهبولق
 تململ ةراملا نم ايلاخ ادب عراش يفو

 نم يدنع ام ىصقاب تضكرو ىسفن

 هيف ىمتخا :ناكم نبع ثخخبا :.ةعربس
 ىف ءرملا ىقبي نا ادج ةروطخلا نم ناكو
 يف تفرحنا نا امو .:فوشكم ناكم

 يرصب عقو ىتح ةقيضلا ةفزالا دحا

 ةطفاي يديدحلا اهءاب ىلع قلع راد ىلع
 اقابترف ةتسك .اهيحاص مسا لمحت

 3 يقاس نا ترعش ثيحب .اقهرمو

 بعتلا تمواق ىننكل . يلمح ىلع نايوقت

 يرهظ ادتبسم يسافنا ديعتسا تفقوو

 ثيح .يديدحلا رادلا جايس ىلع

 منافع. ةلرما كاشكاعار سل

 كسمت ارخشم اناتسف يدترت عيارلا

 يىقس يف ةلغشنم تناكو ىءاملا روبنص

 رابجعتكاب تنادزا يتلا رادلا ةقيدح

 يفرارلاو نيمسايلا راغزاو بنعلا
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 ةرجش ناقيس تناكو .يروحلاو
 يبشخ حايس لوح تفتلا دق بنغلا

 ةبرقم ىلعو .بابلا لخدم دنع ىهتني

 َنَم نيرشعلا يف ةباش انقيا تخيل“ اقم

 فلخ ىبهذلا اهرعش حرسنا اهرمع

 ,افافش ايحسفني ابو يدترت اهرهظ

 رادلا ةحاب طاالب حسم يف تكمما

 هيداعم ةفيذدقل تغابم توص رثا ىلعو

 ايود ةطقسلا تثدحا حابيرق تعقو
 ذدئظحل تنكو .يدوجو ىلا تهبتنا ايوق

 يمرلا رتاسلا ءارو ىمسح فصضن نذدا

 مهاب ماما ه هولمع ىذلا

 ويغسل يصوم ل ةنيبلا تسع

 لجخ ىباتنا . .فصقلا فقكوتي (ثير

 ايقار بر امهناب يداقتعال .ءيجافم
 اهتنباو ةديسلا ةماستبا نا الا .ىكابترا

 ءياد توصي . . حايترالا ّق تعاسشا

 : ةلضافلا ةديسلا كلت: ىتردات نون
 اي لخدا . .راطفالا عفدم برض -
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 كازتتاع ينو فيقتل تلواقا مضرب

 1 : اهتقيدح ىقست
 نأ | عصا فصقلا أ أدع انمدلقيع

 . يني

 7 ةبيطلا ةديسلا هذه ةجححو ع ءابم ىل |

 افشل دادتشا مغر اناكم رذداغت

 .وتلل ةيناث داع يذلا

 ىدل سيل هنا تدحو نيدو « يمصعم

 ةديسلا تركش تقوبلا نم عسسبنتم

 . مستيا اناو يقي رط تعبات مث .اهتنباو

 هللا مساب ربكي عوشخو لالجب باسني

50007 

 وللا اذن .ىلوالا ليللا تاغاس يف
 نحب تيرسلو :ةيويطرلاب اسي
 بوص اهقيرط ذخأت ةعطقتملا بحسلا

 سوق لثم ضيمو ةمث ناكو بونجلا
 توصب ابوحصم ءامسلا يف قلزني حزف
 مبسول كرختي مل منيب .فيفخ يدعر
 اع تدنتما يتلا فاصفصلا راحشا

 للظت ةفتاو تلظ لب شينروكلا يبناج

 . ةيلدتملا اهقارواب قيرطلا

 (غانت ثععبي ةراملا + يجو حاونر ناك

 ىتلا تاوطخلا ةعرس نع اجنان اقسانتم

 ءاوضأ تناكو ةقيصرلا قوف طببت

 ريدتسا اناو كلذ بقرا تنك . . هئداه

 ريس لاوطو تايسلا .لاثق :ةةاعمت
 قيدحتلا ليطا شينروكلا فيصر ىلع
 يلادب ءذلا «ترسعلا طش ء ءافصض ىللا

 نم ةكلمت هقامعا يف رقتست انكاس ذئتقو

 ىف نفد .ةيفخلا ةيروطسالا تاناويحلا

 اه عقو ىف ةنبيتملا ةزاجيب اننهلخا»
 ءيفارملا تايركذو مهيناغاو مهرارسا
 .اهدنع اوفقوت ىتلا ةيحيلخلا ندملاو

 روصلا كلت تلوح نمزلا رورم عمو
 . نموا ةركاذ يف شوقن ىلا يضاملا نم

 حبلا لثورتقو نانتيبللا ىتالا نينخ
 ىئرحخا ةيئام تاناويحو لانسمالاو

 لظي ثيح نحل كلذ ةفرعم ثدراوتت

 راربسا سرج هدحو دلاخلا ربغلا اذه

 .لوهحملا ماعلا اذه

 اهتهجاو لطت ةريغص ىهقم يف
 ىلا يدؤي يذلا عراشلا ىلع ةيجاجزلا

 اناكم ىل تذخما . ينطولا عراش ل اخ دم

 ةءارق يف ةبغر يدل تناكو . تدسلكو

 اهتحفصت دقف اذل . يعم ىتلا ةديرحلا

 ءوصض نا تدحو املو .عيرس لكشب

 ةءارقلا ىلع ىنعجشي ال تفاخلا ىهقملا

 ريش ىلا تهبتناو :ًايلاَج اهكرن
 هرهظ دنسا ىتلابق سلجم ناك زوحجع

 دتتست اهكرت دقف ةسأر اما ىسركلا ىلع

 كرت نيح يف .ىرسيلا هدي ةحار ىلع
 اهيلع ايقلم ههصع كسه ىنميلا هدب

 حمالم تفتخا اهيف . ليزهلا هدسج ةيقب

 طسو ضيبالا هرعشو .لحانلا ههجو
 .ابنكترا يتلا ىهقملا ةيواز ةهمتع

 طقف .كرحتي هحملا مل يسولج لاوطو
 .ةععما كيك حملا هلاعسو هريخش

 ثيح سلجا اناو ينحمل هنا هركذتا ينكل

 ةزيجو ةرتفلو ةبوعصب يبوص هسأر رادا

 صخش مودق رظتني هنأكو ىنقمري ل اظ

 ىلع اهدئساو هسأر داغا هنكل .ءرخا
 .هذي ةحار

 نأب ساسحا ىئنباتنإ ةظحللا كلت يف

 يذلا ىقيدص دقتفا ابر زوجعلا اذه
 ىسفن لغشا , ىنكل .دعي ملو بهذ

 رخآل هيلا رظنلا تيفتكاو اذهك لامتحاب
 ةعاس يف ىهقملا ترداغ اهدعب رم

 . ليللا نم ةرخاتم

 ةدحولاب ترعش يتدوع قيرط يف
 املك .طوبطخاالاك ىتبقر لوح فتلت

 ءاوه ةقشر نا آلا ىقيدص ترقذن
 قتلعج .ىهجوب تفدطصأا ةدراب

 تلاز ام راد نم تبرتفا امدنعو شعتنا

 اناو تمستنا .ءاهيف حسمسل ءاوضالا

 ةريبكلا اهتقيدح ىلع ةعيرس ةرظن ىقلا

 ةروص يماما تءارت ثيح ةحبيسملا

 ءانسحلا اهتنباو ةلضافلا ةديسلا كلت

 اهراهزا ىقس ةلصاوم ىلع ترصا يتلا

 .يداعملا فصقلا مادتحا نم مغرلاب

 تاضاو لب اليوط فقوتا مل ىننكل
 يلافطا يل اهاق ةرابع ركذتا اناو يقيرط

 لمعلا نم قدوع دعب ينولبقتسا |(نيح

 بعللا يه ةديدج ةبعل اوركتا ميغا

 . .ودعلا اياظشب
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 ققحتت ال اذكه ةاهلؤوف كني

 0 نم نذا ديالف ةلداعملا ! >7

 ةعومجج ردصا املك ىنيدملا دمحا .ةثلاث

 نإ نإ . ةياور اهداعب ردا :ةييصيست
 شيعي ءيش ال | ةمث كلانه نيتيصصق نيتعومجم لك نيب
 كلذك مويلاو دادحن سمألا لخدملا اذه اقيثوتو .يئاور لمع
 قاب ل باطخلا رخا ق فئعلا) صصق كلا : لوقت يباسحلا

 كتاف باطخلا كاوأو نافل ١7/١ ماع تردص «غامدلا

 قيلت ةقاسألاو نيب نمزا ةياور ١ ا ماع اهدعب

 1 رمس» صصق ناو .(ملحلاو ةدالولا

 ١ 4 ماع تردص «(ريمدتلاو ءاشنالا

 تقولل ةدرو» ةياور اهدعب قافل

 هل ةيصصق ةعومجي رخا اما .(يب رغملا

 . ١5 ماع ةرداضلا «ةرهاظملا» يهف

 يتلا (ةزانحلا) ةياورب اهعبتي يكل

 ةبطرق راد نع مايالا هذه تردص

 . ءاضيبلا رادلا يف رشنلاو ةعابطلل

 أدبت - ييرشن ييرعش عطقمب
 لوصف اهدعب باسنتل .ةياورلا

 ىذلا زكرملا رثنلا نم راطا ىف «ةزانحلا»

 اهليهاجم محتقي لب .ةغللا ندابي ال
 : يف رعملا اهنيقيو اهرارسا نع افشاك

 وحضلا ناو ةشهدم تايادبلا نا

 لمتعم

 مويلا كل تجريخ دقو

 ريضاعالا كايحم ىلع تبهو
 حلم نم قيرطلا ينام ٌفئتساف

 1 دعصي فها نيحانحلا| نيب ام
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 ىسماسالا نايكلا وه توملاو
 يكل ةغللا نم خلسنت ةزائجلا . ةياورلل
 ةينادجولا تاللايثنالا لك اهيلا لين

 .بتاكلا ةركاذ يف ةرضاحلاو ةبئاغلا

 ٍ ددعتي ال يئاورلا ضنلا نال كلذ

 هنإ . تايصخشلا يف ددحتي الو رواحملا
 . . ًايفوص ؛تاذلا ةبطاخت ىلا علطتي ضن

 يدلا ميدقتلا ىلا ةراشالا انه يىفكتو

 +يامخلا لمعلل ةيئانبلا ةيؤرلا لزتخي

 نال .يئاورلا مسيح ازواحتم

 أيحن .يتاورلا لمعلاب تسيل «ةزانحلا»

 ىتلا ةيساسالا صئاصخلا ةينقت ىلا

 ام ىه امنا .يئاورلا لمعلا نوكت

 صنلا» تايدقت ةيلع

 روذج ىلا ركدري انمي ودعوا 1 «حوشنملا

 نيدلا 5 تاباتك يفو هيفئاومو

 ا .جالخلا راعشاو ةريسو ٠ يب رع

 نع ااضف برعلا ةفوصتملا 5: نم

 لثم يبرعلا رثنلا يف ةرهدزم صوصن
 ةراشالا اما ٠ مزح نس (ةماخلا قوطو

 نم ام يه ا ءابم ريكدتلا يغبني يتلا

 يذلاو افصلا ناوخال (ةسايرلا بيترتو
 رداضلاو ىكيرتلا لرخا روتكدلا هيقح

 يذلاو .ةملكلا راد نع 148* ماع

 : هتياو رل الخدم ىنيدملا دمحا هب ناعتسا

 ال رمالا كلذ نم هتلأس يذلا ناف)

 ىلع قح ىذلا نكل . ! ةتيملا سيطارقلا

 بجي هنا اك .؛كفاعسا ىتمزلا كلاؤسب
 رسلا اذه ةعاذا : نم ىنفلكت ال نا كيلع

 تغلب اذأ : باتكلا انه هتعدوا امن رثكا

 لب لهف .«أدح هيف
 نيب ام باححلا طقساو .ةراريسا هيف

 اهريباعتو هطوطخو اهازغمو هتلمح

 باجح هنيبو كنيب نوكي ال نا وجرا»

 غاذا ًادح بتاكلا

 كحئمو ١ ٠ نم هيلع هللا كليج اب

 انه دكؤي هنأك «ملعلا لضاف نم
 ام ةفاسملا لزتخم ىلا ةيؤرلا ةروريض

 .اهطاوشاو ةياكحلاو . نلعلاو رسلا نيب
 لكو .ةايحلاو توملا ءاهعييشتو ةزانخلاو
 .ةرتتسملاو ةيئرملا تاضقانتملا روص

 هب يحوي ام لكبو . يبدا لمعك ةزانجلاف

 هيبا ىلا بتاكلا لبق نم ةادهم .اهناونع

 ىنمتا تنك . ىسادس لسلست يف يهكبنملا

 ةلالدو ةيمهال ًاليلدت ءايعابس نوكي نا
 . ةايحاو توملا ميهافم يف ا/ مقرلا

 .ةياورلا نم بيغي ينابلا دصقلا

 ىلع سساتي يذلا مالكلا نم ةداحس

 دجولا نم ةيلاتتم روطس يف .قرولا
 ةركاذلا ةنونيك يف الحنم .يفوصلا

 .رخآ انيح ةليخملا ةاكشم يفو اثيجع

 عباتت ةيروحم هيصخش نم كانه سيل
 ةينامزلاو ةيناكملا اهتكرح |اسلست

 عم اهمتاقالعو ةايحلا ِق املاعفاو

 لكل «ةزانج) عنصي انه هنا ...ةوي رجالا

 نم ىضم اب العفنم . مالكلل الا ءيش

 .لوالا هتدالو تيبو هناكمو هنامز

 هلخادب ةغللا مائتلا نم ةزحعم اننانيف

 اكينكت درسلا دمتعي صن ِق ءىلتمملا

 .ةينف ةلوئما فصولاب راوحلا لخادتو
 تاالامتحا ماما ءىراقلا عضي يكل

 راطا جراخ .ينفلا لا ةيددعت

 .لتعلا رواحمل ناصخشلا يار خلا

 باب نم جولولا كلذ ينابرجب
 ةغلل ننادجولا صضيفلا تاالاتحا

 . ةيفوصلا

 نم هتيوه دكأتت لاؤس ةمث
 ةيلمغلا ءدبل ىلؤالا تاظحللا

 يتلا هذه نم ةزانج : وهو .ةيئارقلا
 له ؟ تايلكلا نم ىنيدملا دمحا اهعنصي

 بهاذلا (يلع» ةيرقلا نبا ةزانج يه

 له ؟ ةغللا ةزانج يه له ؟ ةنيدملا ىلا
 ءانيف دوجوم يثرم ريغ تيم ةزانغ يه

 نمزلا اذه يف اعيمج انتزانج اهنأكو
 نمو ؟ ههنا ىلع ىصعلاو كلليجتسملا

 فلخ لاو ريسسيس نيذلا نوعيشملا مه

 ؟ شيعنلا

 نم ليطتسم ِق انتاود نفد نحن

 دغلا يف انراكفأب نيحراس .بشخلا

 ميسأر م ىلا نيشام ءرتتسملاو مهبملا

 انسفنا بدنن يكل .ةصاخ سوقطو
 . لضفا توم ىلا قوتن يكلو .مالكلاب
 .نضنلا ىلع رطيست يللا ةقللا ةبعل يف

 . لصيف

 44 - [ نك حز نوما مذقفأظال -



 واللا نيرا مانخمع - 5

 2 ف

 وقع ذا ار عدت ترف ١
 لا ا

 ةبعلإ ةسيحرسم يف ديدحلا

 ةلحجم ًاريخا اهمرشن يتلا «نمزلا

 يي ليسا يتلا حرسملا ١ ذأ

 . ةيرصملا ةفاقثلا 0 حرسملا

 يو . هب رج يذلا ايزاتنافلا لكش

 تامعتا ار ءبكلا اننتاك - ةرف كف هيلا

 . .روشاع

 نا فرعن نحن ايزانتافلا يفو
 :.هتاذل ايولطع ناكر. نا نكمي لكشلا
 لجا نم ايزاتنافلا نوكت نا ىنعمب
 بتاكلا انذخأي نأك . .ايزاتافلا

 ملاوعو ةئمزا يف رخلا هلايخ عم لوجفل
 شهدنو جرفتنو عمسنو ىرنل .ةبيرغ
 ةديغت وأ. .ةليححسم ثادحا نف

 قيقحتو ةراثالا الا ء ءىشل 3 .لايتخالا

 نع اديعب قيلحتلاو  ةعاسلا كف

 لكشلا اذه نوكي نا وا .عقاولا

 فيلاج نيل ةارمسو درج يراتتافلا

 ةيؤر لقن لثم .ىدجاو مها رخا

 وا .هفقوم وا .هراكفا حرطو .بتاكلا

 نكمي امل هروصت وا . عقاولا اذهل هدقن
 بيرق لبقتسم يف لاحلا هيلا ىهتني نا

 لماوع العافتل ةحيتنك ديعب وا

 ءارقتسا دعب اهديدحت نكما ةيعوضوم

 عقاولا
 نانف .روشاع نامعن نا يعيبطو

 ىحرسملا انبدا يف لوالا ةيعقاولا

 فقوملاو ةيؤرلا بحاصو .رصاعملا
 ناك اه .مدقتملا يعامتجالا سحملاو

 .ءاذه اهنول الا ايزاتنافلا نم راتخيل
 .ريخالا

 الضا ايزاتنافلا لكش دارتعا نع اما

 دّقتعاف .«نمزلا ةبعلا| ةغايضل بولسأك

 ةعيبط امات بساني ىمتح لحك يتأي هنا

 روشاع نامعت نا كلذ . ,عوضوملا

 ةيمومع رثكا اياضق ةرملا هذه لواشتي

 نااندتعا ىتلا كلت نم الومشو

 , ةفورعملا ىرخالا هلامعا ين اهفداصن
 ددحم ىلحملا يعامتجالا عارصلاف

 يراوتي ملاعملاو صوخشلاو الا

 ةيؤرل 4 نزلا ةبعلا ف هناكم يىلخيل

 رثكا ةيضش يف ه هرظن ة ههحوو بتاكلا

 ةمالا ةيضق ىه ادي رسجتو انعابقا

 اهعيقومو .ةيبرعلا ةراضحلاو .ةيب رعلا

 نرقلا نم ريخالا عي رلا ملاع نم
 . نيرشعلا

 ىعيبطلا لكشلا نأف يلاتلابو

 . تايصخشو ةكبح ىلع مئاقلا يقطنملا

 نامزلل قيفد ديدحتو .ةيناسنا جذامن وأ

 ةجردلا سفئب حجنيل ناك ام ٠ . َناِكملاَو

 شقانيو حرطيل بتابكلا رككف ريرحت يف
 ل

 دلألا دعب ةدحاولا ةليللا

 ةياهنب «نمزلا ةبعل» ةيحرسم أدبت
 ىلايل نم فلالا دعب ةدحاولا ةليللا

 اهم يذغت عل يتلا ىض ضاملا تاناكح

 ةليل فلأ ىدم ىلع راكب دهب لايخ

 هجاوت نا اهيلع امتحم تابو .ةليلو
 مدلا ربت فناتسيل .دالخلا فيس
 لنم فقوت دق ناك نا دغب .هتايرج

 .رايرهش عم ىلوالا اهتليل

 ةحيحص ةيمارد ةيادب اهنا حضاوو

 ةهجاوملاو يدحتلا تايناكماب
 ثدحو امارد هاجتا يف ءاوس . ليوطتلاو
 يهو .رخأ لكش يا وا . يعفأو

 عم - عنصتل يتأت انال انه ةحيبحصض

 ةيقطنملا ةيضراالا  اهريغ ىرخا رصانع

 ةيساسالا قالطنالا ةدعاقو 7

 ةيلايخلا تايعادتلاو تاروصتلا لكل

 ةبرحتلا حجيسن ابغنم لكشتي يتلا

 . ةيزاتنافلا

 ديه يدلي يا

 لب .رايرهش ثكلملا 5 داز رهش

 8 فلو صضصق صوخشو ثادحا

 ليوطلا اندايتعاو .اهعويذ مغر ؛ةليلو
 / يه .نيدهاشمو ءارقك انهيلع

 اهتميق نع رظنلا يضغبو .ةيابنلا

 ىنعمب .ةقلتخم ةيلايخ صصق .ةينغلا

 نكمي اددحتن اقيقحع اعقاو تسل اهنا

 . ةءارشتساو هيلا عوجرلا

 لعجب ام رمالا عفقاو ٍِق -اذهو

 - ةيبرعلا ةعيلطلا

 ِق اولع رثكا اناكيم لتحن «نمزلا ةبعل»

 دعب ثدحلا ناو ةصاخ . دي رحتلا ملس

 فلأ» ملاعب هتلص عطقنت ال ةيادبلا هذه
 الك نأ انلق اذا يلاغن ال لب ؛(ةليل

 يف فلؤملا امهم دختسي نيذللا نييوتسملا

 فلأ» يف الصا نادوجوم « هلمع ةغايص

 لثمتيو ضرتفملا عقاولا ىوتسم .:ةليل
 اهيف ثدحي ام لك ؛رايرهش ةكلمن يف

 عم نونجلاب مستملا هكولسل ةجييتن
 هتقالعو .هتيعر نم ىراذعلا
 لاعفا دودر نم اهغع جتن امو .داز رهشب

 ةلودلا ردصو ريمالاو ريزولا نم لك
 ةفاضالاب . فايسلا دعاسمو فايسلاو

 ايزاتنافلا ىوتسمو .اعبط ةيعرلا ىلا

 فو .دازرهش مالحا ٍٍق لثمتيو

 نياو .نسح رطافشلا ىتيصحش

 (مهيعدتست نيتللا نيتيمهولا يدشارلا
 ةمدقلا ايعانإتكح نب دارس
 نم ريخالا امل همدقي امو .ةقلتخملا

 ىتلا صارقالا لثم ةبيحع ةيلايخ لئاسو

 نكمي يتلا نمزلا ةئيفسو :(يدشارلا
 ىلا رصبلا حمل يف لقتتي نا اهلقتسي نم
 حيرلا طاسبو .ديري يذلا نمزلا

 نم ناكم يا ا فطاخلا لاقتنالل

 . ملاعلا

 نايعن هفيضي ىذلا ديدجحلاا اما

 نم ةنهارلا ةلخرملا ةروض وهف روشاع
 .ةيخان.نم نيرشعلا نرقلا عفقاو

 ءوحللا هاجتا ىف داز رهش ةياكح ريوطتو
 امو «صضالخلا نع اثحب لبقتسملا ل

 اهلئاسو ءاعدتسا نم كلذ عبتتسا

 اذه ىلا لاحترالل اهمادختساو ةليختملا

 ةيحانلا نم .رايرهش اهعمو لبقتسملا
 ىرخالا

 هذه لك لغتسي فلؤملا نا ةقيقحلاو

 ةكلممف .لالغتسا لضفا رصانعلا
 ايند يف دوجو اه سيل يتلا .رايرهش

 نم ديدعلا عم هباشتت نأ كمي د عقاولا

 نم رثكا يف ةفلختملا ةيب رعلا 3

 ىلع الصا مكحي هناكو ...ناكمو ناو

 ىضاملاب ةطبترملا .ةدكارلا ةيلقعلا هذه

 ىدم ىلع فلختلا اذه تعنص ىتلا
 ةمالا هذه تلصواو ةدودحم ريغ نورق

 هيلا تراص ىذلا ىرزملا لاخلا ىلا
 000 .نآلا

 ملحلا مادختسا نأف يلاتلابو
 ملاع ىلا رفسلل ةيزاتنافلا قراونلاو
 لا عقاو يف - وه يذلا - لبقتسملا

 ةحجان ةليسوك 8 رضاسحلا , ماع

 نجوا . ةلاحتسالا رينع بيتا

 اذه زاتجي نا يف لامتحالا دعب لقاللا

 ةغلاب .ةقيحسلا ةوملا فلختملا ماعلا

 ةراضح نيبو هئيب لصقت يتلا عا استالا

 , نيرشعلا أ >اوا
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 ةقلقملا ةيقيقحلا ةروصلا ىه هذصهو

 . نهارلا انعضول فلؤملا اهاري يلا

 ىتلا ةبضغلا ةيدقنلا ةمغنلا عبنت ابنمو

 نهكيو . ةيحربسملا ءاحراأ ُق عيشت

 هداهتحاو .بئاذلا هيعس ءارو عفادلا

 تذا يتلا ةحيحصلا لماوعلا يصقتل

 .لاخلا اذه ىلا
 نوكت نا  عبطلاب  ةفداصم سيلو

 وا .ةيوقلا ةدارالا ةبحاص دازرهش

 ليختلا ىلع ةردقلاو .بيحرلا ط

 راي رهش ةكلمت يب ةديحولا ىهف 5

 ماع ىلا لاقتنالا لئاسو كلت ىلا

 اضيا ةفداصف سيلو . نيرشعلا نرقلا

 صخلمو ةكلمملا زمر وهو .رايرهش نا
 لتق لجؤي ءاهيف دئاسلا ركفلاو لقعلا
 ملاع ىلا اهعم ةرماغملا لبقيو .داز رهش

 قع داز رفق نوكتتا قا دعب :نيرغلا اذه
 .هلايخ تبرد دق ةليلو ةليل فلأ ىدم
 كلذ . قيلحتلا لواحم نا ىلع هتدعاسو

 ضالخلا ىه انه ةيساسالا ةميقلا نال

 ققحتي ال يعولاو .يعولا قيرط ,نع
 ماهوا قدنخ نم الوا جورخلاب الا

 ءارقتسالاب مث .ىضاملا تافارخو

 روصت ىلع ةردقلاو .عقاولل حي
 ققحتي نا نكمي ال ام وهو . لبقتسملا

 كلتمي .قالخ ىكيمانيد لقعل الا

 . ليختلا ىلع ةردقلا

 3 قدنحا

 نم:لوا ىَه دازرسهش تناك اذإو
 .ةيراكتالا تاقاطلا هذه لك كلتما

 ةئيهرو (ةيداع ةئطاوم درحمك ابنا اللا

 رايرهش ةكلمم قدنخ ىف لتقلاب ةددهم
 نم لعقلا اذه ةيئعي ام عم - مظما

 عيطتتستال ملخلاو لمالا حورل قاهزا
 ريثاتلا نم ١ تاد ثادحا اهدحو

 كلملا راي هش هثدحن نا نكمي قدا

 ةيؤربلاو ةزيسفبلا :كلتما ام 1ذإ هسفن
 .رومالل ةلماشلا

 ةهجولا نم اهرود ددحت دقف هيلعو

 نمف .. نيتيسيئر نيتفيظو يف  ةيماردلا
 يذلا لاعفلا ظشنلا رصنعلا نيه ةيحان

 ىلا هب عفدلاو ثدحلا ريجفت ىلع دعاسي

 ىه ىرخالا ةيحانلا نمو .هأدم ىصقا

 ةمدقتملا ةروصلاو لاثملاو جذومنلا
 هئم بارتقالاب يذلا ىكيمانيدلا لقعلل

 يعو ىدم ساقي هّنع داعتبالا وا

 .رايرهش

 وهف رايرهش اما  عيطلاب
 .«(نمزلا 0 يف ةيروحملا ةيصخشلا

 ” ىلا ضيقنلا نم لوحتي يذلا وهف
 ىعولا هيدل وحني يذلا وه . ضيقنلا

 لعجن ةمراص ةرهبم ةيؤر حبصي نا ىلا
 .دضلا ىلا امامت بلقني ةيابنلا يف هفقوم
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  عقاولا يف اهلك ةياورلا امو
 ةسلسل ةجيتنك ىعولا اذه ومن لحارم

 يف ةيساسالا قئاقحلل ةلهذملا هتافاشتكا

 نأف انه نمو .نيرشعلا نرقلا ملاع
 انهو + يعولا اذه رايرمش .ةالعا
 فقوملا دحح ىلا لصي يذلا راضيتسالا

 .نرقلا اذه ماع تايبلس نم يدقنلا

 ميلعت قيرط نع رييغتلا ىلا هيعس مث
 عبطلاب وه .هتكلمم بعش ريصبتو
 يعفو ف ةيقيقللا ةبياسمالا ةنميقلا
 يلا لامتحالا لعب ةمغن مغر .(«نمزلا

 . لباقملا يف اهعم نزاوتت
 ف ةيساضالا رضانعلا نع اذه

 دارا يذلا ىنعملاو (نمزلا ةبعلا ةيحرسم

 انكلو ,ًاقالخ نم انل هلقني نا فلؤملا

 .لمعلا اده جينسي نم مك انيرتقا ادا

 نيربقعلا نرقلا ميدقت روثقاع نابع
 هحيتت يذلا يريوصتلا بولسالاب
 .ةراتخا يذلا يزاتنافلا لكشلا ةعيبط
 يذلا ماعلا نع رايرهش تامولعم لكف

 ةلوقنم تامولعم ًابيرقت يه .هيلا لقتنا

 وا  ريغص حانج يف سلأج وهو اهفرعي
 ةئيدم ىدانف دحا قف رببك ىتح

 هل هيكحم ام قيرط نع اما .ةرهاقلا

 اهع الوج نم اهتدوع دنع ةرم لك داز رهش

 وفا . حيرلا طاسب ىلع ملاعلا ءاحرا ّق

 يب هتءارق ىلع هفكعي ةيناتك درت نيف
 لئاسولا لك ناك د حانجلا اذه

 .ملاعلا اذه ىلا اهب ىتا ىتلا ةشهدملا
 ىلع ةرداقب نكت م رصعلا اذهو

 ىلع . هتكلمم يف هل باتكلا اذه راضحا

 ةيادب لبق هتعلاطم نم يهسل لقاالا

 . ةلحرلا هذه

 ةيانعلا مدع اشيا ظحالنو

 تايضخش مسز لوقت الو .فيظوم
 رايرهش ةكلم يف نيلوؤسملا ءالؤه
 : . فايسلاو ةلودلا ردصو ريزولا)

 ىلع  ابيرقت - مهرود رصتقا ثيح (خلا
 .كلملا عم دازرهش ةياكح ةعباتم

 ريضم ةفرعهب مايتهالاو اهرابخا طقستو

 يف روطتت اما 0 يتلا ةفالعلا ةذه

 0مم ذأ يذلا هاجنالا

 لكشلاب لغتسي 1 فلؤملا نا ئ

 ةيديموكلا تايناكمالا عقوتملاو بجاولا

 نيمللع نم رشب هيف لباقتي فقومل ةلئاملا

 ائيش امهالك فرعي ال نيفلتخم نيئمزو
 رصتقا ثيح .رخآلا فرطلا ةياكح نع
 راوحلا نم دودحم ددع لدابت ىبع رمالا

 بحاضو راسمسلاو رايرهش نيب

 ةيروتاكيراكلا ةعيبطلا م ةرامعلا

 نيريخألل

 يبيهدلا يلدع

 ا 0

 يل هوس ٠١
0 0 0 

 ماعلا دهعم نع تردص
 ةيناثلا ةعيطلا سيرابب يبرعلا

 ةزهجاو تابتكملا تسرهف» نم ٠ ل

 .«يبرعلا ملاعلاب ةصضاخلا قيثوتلا

 ةزجوملا ةيسنربقلا ةملكلاب فورعملا

 خيرات ركذي نأ نود: نمو 0(فو»
 ةيناثلا ةعبظلا خيرات الو لوالا ةعبظلا

 هذه دهعملا سيئر نوتراك لوب مدقي
 ةداغا ىلع اهيف زكر ةملكب ةريخالا

 ءاصضخحا ءاطعاو .تسرهفلا (نييحت

 ربع .ريدت ىتلا تاسسؤملا لكل «لماك»

 لوح وا ةيبرعلا ةغللاب تافلؤم .ملاعلا

 نع نوتراك ملكتيو .يبرعلا نطولا
 تسربهفلا ىعسي (ةديفم تامولعم»

 نطولا اياضقب متبي نم لكل اهميدقتل
 لكشب ةدوجوملا تافلؤملا لوح يرعلا
 . ملاعلا 6 كانهو انه (رثعبم)

 نييحت نع مالك كانه ىرج اذإو

 هيف ةدوجوملا تامولعملاف .تسرهفلا

 ىتعمب :1988 و:84 قتس ىلا ةوعت
 هرودصل ةبسنلاب ةميدق تراص ابغا
 ةراشا كانه ترج اذإ كلذكو .مويلا

 نم ولخم يهف .ةديفم تامولعم ىلا
 ةرات ديدحتلا نمو .ةرات قيقدتلا

 ورا

 ملاعلاب» ةصضاخلا تافلؤملاب ادبل

 ةبتكم يف (يمالسالا' ملاعلا / ىرعلا

 طلخلا الوا كانه 2 (8 ص) هسفن دهعملا

 بتكلا ددع غلبي ثيح :6نيملاعلا نيب

 ددحن باعك ورا امهع ةصاخخلا

 انسب 1 دج رول نيلكاج ةلوقسللا
 ديدحتب ىنعت الو ء:ةيبرسعلا ةغللاب

 مخل .«يبوعلا قطوبلاب ابك ضاخلا
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 كلذ ىلا ةف ةفاضا فيتا ىساساإلا

 يف ةلجم 5٠" اهيدل نا ةلوؤسملا ركذت
 ةدايزب يأا) 415٠ اهنم ماعلا عومجلملا

 الفخلااو .ةييرِعلا ةنغللاب ؟ ةلمت ةنقم
 خسن باسحب موقت ةلوؤسملا نا ركالا
 يطعت الو: كافل يتلا تاللّحملا

 ةدحاولا ةلجملا نم كانه (برف ءاهددع
 نا ىنعي ال اذهو ديزي وأ ةخسن ةئم

 اذه يروق لكشب ردصت ةلجم “ن٠

 ةلاح . ةدحاو ةلاح ِق اللا تسرهفلا

 ةديدحلا دويروسلا ةعماج ةبتكم

 ١١ ميدقت ىرج ثيح (ةثلاثلا سيراب)
 . باتك دات ليباقم ةلج

 تافلؤملا فصو يف ديدحتلا مدع

 لامهاب .ىلوالا ةلهولل « ء يحوي

 مسق ام تق يتلا تابتكملا يىلوؤسم

 ةصقان ةبوخا هتتاف .دهعملا يف قيثوتلا

 نكل :( !) اهتالع ىلع دهعملا اهعبط
 قيثوتلا مسق اهعم لماعت ىتلا ةلوهسلا
 .ةيوحالا يقل ىف جاطالا نع هتالعبا

 نم يتلاو .ةضقانلا ت تامولعملا ءافضاو

 لمعلا اذه لك نم ةدئاف ال اهنود

 ةفلكلا يد (ةحمفص *ا/5) مخضلا

 .رئازخحلا ةلاح ىف .ةدئافلا [ف .ةظفهابلا

 (ةينطولا تافيشرالا» نيودت ىرجم نا

 ددعل ةراشا ىندا نود نم 2 ص)

 ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكملا بتكلاو قئاثولا
 فده) يبرعلا نطولاب ةمتهملا وا

 ةلاح يفو ؟ تناك ةغل يابو (تسرهفلا

 طقف تابتكم سمخ دحن امود رئازجلا

 ددع تطعا ةيتكم ١” عومجم نم

 نأ يا ..يرعلا نظولاب ةصاخلا بتكلا
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 صصختملا ءئراقلا مهت ىتلا
 انكم تدذدخا ةيقاملا ةيقبلاو .:كنايتتكم

 نكميو .مخضلا باتكلا يف ديلا

 ىلع ةظوحلملا سفن يرجن نا سايقلاب
 كفقثل .ةكراشملا نادلبلا لق تابتكم

 . ةقدلا مدع بناج ىلا وشحلا ىلع

 نطولاب وا ةيبرعلاب ةقالع ىلع ١١

 اهنيدايم لوقت ةيقابلا ةيقبلاو .يبرعلا
 يف : ايناملا نعو ةيناملالاب اهنا ةصتخملا
 نيدلاو ةيلودلا ةسايسلاو داصتتالا
 .(هش١ ص) ةييعاسجسجالا مولعلاو

 ةيدوعسلا تابتكم نا كلذ نم ىكنالاو

 بتكلا ددعغ الا طعت مل ابا نلف ِق

 كلملا ةعماج فو .اهفوفر يف ؛ةصارتملا١
 ددع ىطعت ال .ةدجب زيزغلادبع
 ىقري:لوقعم ريغ لكشبو ..«تالخملا
 546٠. ىلا ةيبرعلاب رداصلا اهددع

 يفو 4٠٠٠. ىلا يبرعلا نطولا نعو
 ةبتكم يف نولوؤسملا لضفتي ال نيرحبلا
 تالحملاو بتكلل فضو ءاظعاب ةمانملا

 اهددع نا ىتح .مهيدل يتلا قئاثولاو

 تانتكم سمح رصم يو! روكذم ر ع

 ةصاخلا بتكلا ددع ددحت ١١ ىلع طقف

 وه امم سكعلا ىلعو .يبرعلا نطولاب

 ىلع طقف تابتكم عبرا اكريما يف هيلع
 ! انب ةصاخلا بتكلا ددع ددحت ال 4
 ىف ىتح اضيا ةيراضح ةلأسملا نوكتا

 ْ ؟ بتك درجو تسرهف لمع
 ىدم يف يهف ىربكلا ةماطلا اها

 مسقو ديهعملا اهعم اهعم لماعت يتلا ةلوهسلا

 تامولعملل هميدقت نيح هيف قيثوتلا
 اذاف .اسنرفو سيراب تابتكمب ةصاخلا
 تابتكم عم قيقدتلا رذعتملا نم هنا انلق
 وا ادنك وا الثم ةيدوعسلا ّق ةديعب

 برقا عم كلذ رذعتي لهف .نيرحبلا

 اا اك
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 ؟ ىرتس ايلثم اناكم تابتكملا

 ءارو ام مولع ةيميداكا ةبتكم ّق

 نم ال ىرعلا نطولاب ةقالع ل راسا
 تدلل ركذ. الو بيرق نم: الو تيعب
 تامولعملا نا تح .هتغلب وا هب ةمتهملا

 ةبتكملا هذه لثم اهيطعت نا نكمي ىتلا
 يف ديدخحت نود نم ايقيرفا ةيحان) انع
 نوكتس (ةيبونج ما ىه ةيلامش باتكلا

 .ةدوجوم ريغ نكت مل نا ةليئض (متح
 هصاخلا تابتكملا نا كلذ نم ىكنالاو

 تاعماجلا 5 ةيبرعلا ةغللا

 ًادرج اهولوؤسم يطسعي ال ةيسنرفلا
 يبرعلا نطولاب ةمتهملا بتكلا ددعب
 باجعلا بجعلاو .(باتكلا عوضوم)
 ةبثكملا يف يبرعلا مسقلا ةلوؤسم ال نا
 يف يقرشلا مسقلا لوؤسم االو ةينطولا
 بتكلاب اددحم اددع نامدقي ةبتكملا تاذ

 الو ةيبرعلا بتكلا ال ءانب ةصاخلا

 مدق املثم انع ةبوتكملا ةيسنرفلا بتكلا
 يف قيثوتلا زكرم نع لوؤسملا
 ةلوؤسم عم رمالا كلذك .وكسنويلا

 . اسنرف ةيلك يف (ليكيمو ريشالبو
 نيح ودبي ام رثكا وشحلا ودبيو

 ةيقرشلا ىقيسوملا تاسارد زكرم ميدقت
 هيا نود نم ةعبارلا سي راب ةعماجم ف

 ةراجتلا زكرم وا .ةيبرع ليصافت
 ةفاقثلا تطلتخا دقو .ةيجراخلا

 , ةراجتلاب

 ريغ وهو .داج ريغ باتكلا .معن
 نم نوتراك يهتشي (ك ال ديفم
 تامولعملا + .ىلوالا :ةيحاتلا .نيعيحات
 اسفرف“ ريغ قاذلي .كناستكمب اةضانألا
 مدهملا اهيلا عجري نا نكمي .ةصقان

 َق اهعاذ تابتكملا تارشن قيرط نع

 وه نمو .اهلصانق قيرط نع وا اهنادلب
 ىلع يذلا وا ضتخملا نكي مل نا متهملا
 ؟ ةرشابم ةقالع ةيبرعلا نادلبلاب ةقالع
 نم - ساسالاب - تسرهفلا اذه نا يا

 .روهمج ريغ
 نوكي نا ناكماللاب : ةيناثلا ةيحانلا

 ىرج ول عساو روهمج لمعلا اذه لش
 مدقو ,ةيسنرفلا تابتكملا ىلع نيكرتمل

 بتكلا ءاتسأب انقل ادرج يبس

 ةدئاملا نوكت اأذكسه ءاهعضاومو

 1 . ةلماشو ةيقيقح
 . الماك لمعلا ميدقت مزاللا نم ناك

 . ةيناث ةعبط هتعابط يف ةرطاخملا مدعو

 تابتكم كأ 6 ريخالا ف ظحالانو

 ضراا ُِق ظل تاعماجلا

 نكناءانصمحتا ِق لحخدت 1 ةلتجعملا

 رسكبسعم لا تابتكم الو تناعكلا

 نادلبلا نم ديدعلاو :ىقاراتالا

 ىنعدي انك ال لالا .نف ىرحالا
 . باتكلا

 0 ىدنخا ٍق ا بدالا يرافق

 ف 0 ةض ضراععلا يقتاسيبإ ل نر بففورظأ |: ّْ

 00 ةيتالال نأ ل

 10 اذام ةديصقلا ماع ل .
 هيا نع

 # 6 نيلهتت

 لاع 6 2 داع كا 5

 ةاينكلا | عقاو 1 هجول ًاهجو ينديجا

 ١ لازما أيماما تحبتفت ةسيقبط تهتنا :
 0 يلب يدور دوس وا ١

 كيدل ةديصقلا ةبابتك لبترت لهو اه

 سجاه كانه لهب ما, ةنتيعملا ةظنن

 : 7 ذاحألا - ف ع 0 2

 مدي 0 3 ق ماع ع رك شا را 00

 ل دلآ ةدلاخلا ةظحللا هنم تلفت اليثل

 عوكل
قت ؟ناكلان

 ع الاب سا

 0 آي
55 0 اتايبا

 ب 0 دق 3 

نال قلأ ىلا 3 راه ذولأف 1 قملا .ئيس
 ا هم 0 ا ل ظ 

 ارعشلا ةمهلا توص ميخرو ةييرس نس 23

 ١ «(ةبوذعو ةقرب اهبان لع فزعت يهد ١
 نما 7-0 ذإ نك يللا ةبه رعتشلا

 ب ناو كفو" 8

 | ةيداقلالا ئتيسوملا ابي تايلكلاا
 42 ود ةمت 7 ل يداقتعأب يه.

 0 2 .سشقللاو فلاب شيعا انا عشلا 5 ةييقوم ّْ

 أ ««راؤتا قر خا اع .ملاوع يماما حتفتتف

 همي يئرملا ريغو .يئرملا. ىئراف ون وكلا:

 3 نا |[ م 0 لجن. . ةضماغلا ةيزمرلا 0

 0 دك كتالصن ةبانك فق ةدوجوم ةلاحلا مئاد 5

 ا انايخلأف لع قيطني نيسلاسلنا الك د
 ظ 00 ةنيعملا ةظحللا ةريتسا ننال

 0 5 كال

الم' لآ هيحوي م هب نودا ام
 1 38 رعشلا ك

ايحا. ثيشتا ىنكلو.
 نه يلا وح يب ان

 دول

 ا يع 1 , متاق ْ 0 0 4 قنا 1 علا نوير

 : انأف قايحب ًاقوصل رثكالا ريخالا ا 5: ١ ةفيصقلا ل يتايح عاملا جيراخ ا

 :ةاضتلا 0 يم لؤافتلا ىلا بربقا 4 هنأب

 ذل ةداعسلا نا يداقتعأبو

 موي ٠ كانها

 59 دلوت دقو .ماوعالاو ما

او ا هنوقوذتيو , نسنل
 4 ذا ا د

ا
 5

 
00 



 1 ا ا 1“ 011 ١

 لالخ نم قبس ام :ضاختست
 لالخ ة ةرصبلا نع ِ ار 7

 ا يدنزلا راصحلا تاونس

 ىلا دنزلا ناخ ميرك لوصو دنع ١
 عتمتت ةرصبلا تناك ناريا يف مكحلا ةفد
 يئارغحلا اهعقوم لضفب يراجن راهدزاب

 يربلا طخلا ةياهن يف عقت يهف .زاتمملا
 ةئيلم كلذل ئه دئهلا ىلا لصوملا
 ىلا ةرداصلاو ةدراولا ةيراحتلا عئاضبلاب

 سكع ىلع . ةيحيلخلا ءىناوملاو دنملا

 شيعت تناك ىتلا ةيسرافلا ءيناوملا
 دعب ةصاخنو ءاحضاو امراجت ادوكر
 ف ةرصبلا ٍق ةيناطيربلا ةيميقملا حتف
 سرفلا لعج امم 17/4 ةنس )١( طابش
 اذنه ىلا دسحلا نيفن .ناورظعتي

 . ةرصبلل يراجتلا رارقتسالا
 ةكراسم ةتيقفز, ةرضتلا نأ نا#

 (؟) اهوزغ دنزلا ناخ ميرك ٍلوطسا دارا امدنع نامُع ىلع موجه لاب ودعلا
 ريصملا ةدحوب اهنايا نم اقالطنا
 .٠ يبرعلا

2 

 ادر ةرصبلل مهوزغ سرفلا روب -'"

 ياعسل اهاقلي يتلا هل ةلماعملا عييشنا لع
 نوروزي نيح .قارعلا يف سرفلا
 نا نم مغرلا ىلعو ! ةسدقملا تابتعلا
 لاسرال اهرربي ام امل سيل ةعيرذلا هذه
 ناكو :ةزرصبلا لالتحال شيج
 .ةيسامولبدلا قرطلاب هتيوست ناكمالاب
 مهلاعا ةيطغتل الماع ناك هنا الا
 . (") مهتحلصم ىلع مهنم اصرح ربا ميتا ىلع مينوملا ماها يف ةيغلا

 لسرا ١ا/ا/ه يناثلا نوناك يف - 4
 قيرط نع ًاشيج دنزلا ناخ ميرك
 لجر فلأ (ةه١) يلاوح هماوق زاريش

 نكت مل منيب (4) ناخ قداص هيخا ةدايقب
 لجر ١6٠١ ىلع ديزت ةرصبلا ةوق
 يمال

 تلضفؤو ا١الاله راذا 15 يف
 .فدهللا ىلا يناريالا شيخلا عئالط

 ..تيوسلا (تاسسسا ف تركسعو
 برعلا طش روبع شيجلا لواح امدنعو
 ةيبرع ةمواقم هجاو .ةيبرغلا ةهجلا ىلا
 ةلوليحلل ةرضبلا يلاها لبق نم ةيراض

 نا (ناخ قداص) عقوت - 5

 0 0 ودعم 00

 لسرا .روصتلا اذه قفوو .ةيدمللا

 ةرصبلا ىف ةمكاحلا تاطلسلا ىلا ًادفو
 ثحابتللا هيلا نيبودنم عر هبق ابلاط

 دفولا نا الا . ةرصبلا ءادتفا ريما ّق

 . () درطلاب هبوج
 لسرا .اا/الو راذأ 7 ىف تال

 ةرضبلا, يلاها ىلا رخآ ادفو ناجح قداص

 ةيدف (اكل )٠١ هردق غلب عفد ابلاط

 : دي مل اذا هنأب اددهم . ةرصبلل

 ديب :ةونع ةرصبلا ىلع يلوتسي فوسف
 ةميزع نم للقي مل ديدهتلا اذه نا

 .(4) ثوعبملا اودرطف .«نييرصبلا

 عافدلل مهسفنا نويرصبلا أيه 6
 دومصلا اذه ججا دقو . ةرصبلا نع

 اولسرا نيذلا سرفلا سوفن يف دقحلا
 (رهشوب) نم ةيبرحلا نفسلا نم ديزملا
 . ةرصبلا ةرصاحمل(١1١)

 كادناعملا ةييلكتألا تككتا - 9
 بابلاو مهتلود نيب ةدوقعملا قيثاوملاو
 اهبجومب مهيلع ناك ىتلاو .يلاعلا
 مهغا كل لا نع عافدلاب .مازتلالا

 . جيلخلا ضرع ىلا برهاو اهئانيم
 ينايعستاإلاب نويناطيرلا فتكي 0

 اويحس اهثاو .بسحو مهنفس

 نم اهتيامح ةجحب ةيرصبلا نفسلا
 اذه ىدا دقو .نييناريالا ديب طوقسلا
 عضولا باللقنا ىلا يزاهتنالا فقوملا

 يناريالا شيجلا حلاصل يركسعلا
 ةيربهغلا ةوقلا تناك نا دعب .يزاغلا
 طش ف اراصح تضرف دق ةيرضبلا

 لوطسا مايق نود لاح .برعلا
 ةمزاللا اروبا لاصياب (رهشوب)

 رمالا .. . .ةرضبلا ىلا يناريالا.سشيجلل

 ضرف ةصرف نييناريالل حاتا يذلا

 )١١(. اهيلا تادادمالا لوصو عنمو
 نيمو تدم سسا ٠١



 يف ةيسرافلا عاونطالا ةروطخل (ديعس

 الوطسا لشرا دقف .يبرعلا جيلخلا

 دض يف نييرصبلا ةدعاسمل ايرحب

 ذخاو . مهتنيدم يسرافلا ةوصفللا

 لخدم دنع ايجيتارتسا اعقوم ااا

 سرفلا نم ةئيفس يا عنمل برعلا طش
 عاطتسا كلذبو .ةرصبلا ىلا لوخدلا
 .ةهج نم رمملا اذه ىلع ةرطيسلا نيمأت
 تادادمالا لوصو نيمات عاطتسا امكو

 عافدلاو دومصلل . ةنيدملا ىلا ةينيومتلا

 . ةدودحم ةرتفل ولو - ىرخا ةهج نم
 ىلع تلذ نا .ةكراشملا هذه نا

 يموقلا روعشلا ىلع لدت مناف .ءىش
 ناكف دب فل 2 هكلتمي 7 يذلا

 لاللتحا هانعم مهغيقي ىق ةرصبلا لالتيعا

 لكك ةيبرسعلا روحو  ىضارا نم ءزج

 ىتلا ةيلخادلا فورظلا 0 ١0
 تري ىتلاو :كاذنا ناي اع ترم

 هدالب ىلا ةدوعلا ىلا نامعلا لوطسالا
 رهعبمالا ؟ةرضيلا نض'اببست ةنيعبلا
 ةنواعم ىف فاطملا ةيابن ىتح نوينامعلا

 .(18 يناريالا ودعلا دض نييرصبلا

 دومص نم عويحلا قج. 5

 .سرفلا ةازغلا هجوب عئارلا نييرصبلا
 ةدايق ىلا نورقتفي اوناك مهنا ديب
 .دومصلا اذه بناجب ريست ةيسايس
 دئاقلل ةيخيرانلا ةيمهالا تزرب انهو
 ةمصاعلاف .رارقلا علص ىلع رداقلا

 ىضوفلا نم لاح ُِق تناك .داذغنب

 ريغ (اشاب رمع) اهيلاو ناكو .ةيسايسلا
 .ةنحملا نم ةرصبلا ذاقنا ىلع رداف

 ةتافطلا تانايبلا زادضاب .ىفتكاو
 (ذاقنالا) شيج لوصو نع :.ةيذاكلا
 «كلذ نم فدهلا ناكو .سرفلا درطل
 سيل نييرضبلا باصعا ريذخت ءًاعبظ
 لا

 ىدقوفتلا .تقاؤزل ها 5

 ىعد امن ءدادغب ىف تابارطخضالاو

 (اشاب رمع) لزعي ل ىلا يلاعلا بابلا
 ىضوفلا كلتل اببش هرابتعاب
 (اشاب نيما) نييعت متو «تابارطضالاو

 هيفلخو .رخالا تام ثيح هل اقلخ

 اله نا رهظيو .(اشاب ىفطصم)

 لاوحأب |ملم نكي مل .يبنجالا لجرلا
 يتلا ةردقملا كلت هل تينجبلو .دداتلا

 ةينانالا تلوتسا دقو ءابترادال هله

 هحلاصم ىلا فرصناف .هيلع ةطرغلملا
 دكؤتو .ةيصخشلا هعفانمو .ةيتاذلا

 هل اومدق سرفلا نا .ةيخيراتلا رداضملا
 )١4( ةرصبلا هميدقت لباقم ءةوشر

 عئاشلا لثملا هيلع قبطني كلذبو . مه

 ! (كلمي ال ام ريمالا بهو)
 ءارمالا ىلا (اشاب نيماز زعوا-١1*

 ىلا ةدوعلاب ةرصبلا ذاقنال اوءاج نيذلا
 . مهتاوق عم اهنم اوءاج يتلا نكافالا

 عم قنا يلاعلا بايلا نا مش رهظاو

 َسرفلا نا مل دكا انك :سرفلا
 تقولا سفن يبو ! ةرصبلا نم اوبحسنا

 ام ةرضبلا ملستم (اغأ ناميلس) ىلا بتك
 .ةلودلا نم ليعب , منكل ددملا نإ) : هضصن

 نا امإو مجعلا عم اوحلطصت نأ اهاف

 كلذ عمو )١6( (ةرصبلا ملست
 ءةئس نم رسكفا ةرصبلا تنِلبَمبَص

 .لذعلا فيسلا قبس نا دعب . . نكلو

 ةحيبتن ةعاحملا نم ةئيدملا تناع ثيح

 اههالتحا ىلع ودعلا دعاس امث .راصحلا
 .ةونغ

 سرسمفلا ةيشحو ترهظ - 6
 12الف ةريضرلا تداتح دبي مهسعو

 لخد ناخ قداص نا) : نوخرؤملا

 (مثأم قبي ملو اهحضفو اهكتهو ةرصبلا
 فتكي مو . 2 .هدنجو وه هبكترا اللا

 حارف . ةدونحل ةرصبلا حابا دقف .كلذب

 نوبكتريو .نولتقيو نوبهني ءالؤه
 نيخرؤملا دحا ىتح . عئاظفلا فلتخم
 نولوستي اوراص ءاينغالا نا ىلا راشا

 دقلو ا يمويلا مهتوق بسكل عراوشلا يف
 ارب بره لا ىلع ةردق هل نم لك بره
 : دجاسملاو سرادملا تعلطتو ارحبو

 يصعلا تذخاو ةرضبلا فارشا ديتقاو
 اليل مهدولج ىلع لغتشت طايسلاو

 )١5(. اراهنو
 تناك تالاصتا كاتعتنا رهظ 8

 نا ذنم .زيلكنالاو سرفلا نيب ةمئاق

 دصقب .ةرصبلل ناريالا قؤبتيقلا أدب

 .امبنيب ةمئاقلا تالكشملا عيمج ةيوست

 ف ناركوالا 3 نا حصضاوو

 فلاحتن ناهذالا ىلا ديعي ءنيلكنالا

 نرقلا علطم يف نييلاغتربلا عم ءالؤه
 .ىرخا ةيبوروا ىوقو رشع سداسلا
 مهذوفن ضرف ىلا فدهت ةسايس نمض
 اذهو )١0( يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف
 هجاوت ه ةرصبلا ريلكنالا كلرَق ةةيحيبسلا

 مهرودقمب ناك هنا عم ءاهدحول اهردق

 ءرد ّق اهلها ةنواعم - اودارا ول -

 مه زيلكنالا ىقبي نكلو .راصحلا

 .زيلكتالا

 بناج نم برحجلا نالعا نا- 5
 مل ةيدنزلا سرفلا ةلود ىلع ىللاعلا بابلا

 يلاعلا بايلا نال ءافيق ففقوملا نم غي

 .ابوروا يف ةريطخ لكاشم هجاوي ناك

 يف نمالا لبح بارطضا ىلا ةفاضالاب
 تحت ةرصبلا ءاقب ىلا ىدا ام .دادغب
 ماوعا ةثالث ءاهز . يسرافلا لالتحالا

 .(ام) (م ١الاله  ١الالك)

 ةرضبلل يسرافلا راصخلا ىذا -
 .يلاتلابو .ةرصبلا ةراجت روهدت ىلا

 : يطويسلا لاق

 ةيبب رعلا ةغللا رارسأ
 ىدعتل الو ىدعتت يلا لاعفاألا

 . ىدعتي الو ىدعتي .ةدايزلا دض صقتنلا
 .ىدعتي الو ىدعتي 2. يه تفزئف هلك اهءام تجرختسا اذإ .رئبلا تفزنو

 ١ ىه تح رسو .ةيشاملا تحرسو .٠ ىدعتي الو ىدعتي .

 ىدعتي الو ىدعتي حتفنا يأ .هوق رغفو هحتف ىا .هاف رغفو .

 ةيحاص هعلدو جرخ يل ةئامسل عياد كلذ لثمو .

 / .وه فيكف ء ءيشلا نع هفكو

 .هسفنب فندأو ٠ هلقثا ي .ضرملا ههنداو

 ١ .تمقأ يأ .ناكملاب تجعو ٠ يريغ تخجعو .

 يرهوجلا لاقو
 . اهعاضاو راثلا تءاضاو

 “4 هللا هيحشو 0

 .لثأ ندعو , عاتملا باعو ع

 عا هنتسردو ؛ اكس سردو 1

8 0 

 0 وي : 2 ل ا 7
 ل

 ىتلا .دادغب ةراجت ىلع 0 اهريفأت
 . ةرصبلا ةراجت ىلع اريثك دمتعت تناك

 ءاحنا نيبو اهنيب تالصلا تعطقنا دقف

 :لالتحالاو راصحلا ةرتف ةليط قارعلا

 ةريبكلا ةيراجحتلا لفاوقلا ةكرح تفقوتو

 دادغيو ةيروس ىلا اهغم جرخت يتلا

 ىلا . عبطلاب .ىدا يذلا رهالا (19)

 نم ريبك مسقو و راجتلا نم ريثكلا رارف
 نم اصلخم .تاهنلا فلتخم ىلا نيلهالا

 )2١(. مشاغلا يسرافلا ملظلا

 ةئاخا

 ىسرافلا لالتحالا ىهتنا امدنعو
 امنأكو ودبت تناك .ةرصبلل ىدنزلا
 ءاهناكس نم ترفقا دقف ,. حابشا ةئيدم

 ةظتكم ةيرث ةئيدم تناك نا دعب

 (؟ .١١ . . ناكسلاب

 ةرصبلا تدخا ٠ ماع دنمو

 ءايجيردت اهناكس ددع دادزاف . شعتنت

 اهو رحه نيذلا راحتلا ضعب اهيلا داعو

 تذخاو .لالتحالاو راضحلا مايا

 ديدج نم اهيلا ددرتت ةيبنجالا نفسلا

(051.: 

 نم ءادويس ةحفص توطنا اذكهو

 هذه ءانبا عاطتسا ثيح .ةرصبلا حي رات

 برعلا نم اهرواح امو ةيب رعلا ةئيدملا

 سرفلا شيج اومزبم نا ءافرشلا صلخلا
 ىلع نيمو .ءاركن ةميزه .ةاتعلا

 تناك امك .ةرضبلا دوعتل .ءالجلا

 .ناسللاو ديلاو هجولا ةيبرع . ىقبتسو

 انا هتأداو . لجر اب تاأدا '

 ا 00

 5 ءادب هترحا :

 . كلاه يا بجاش وهف وه بجشو .هكلها :

 0 0 ١  0 0 000م 2-7

 رداصملاو شماوهلا

 نم : بيرغلا مساج بلاط (7- )١
 دلجملا -:نوالا ددعلا ّق دوستتملا هيفكعت

 «يبرعلا جيلخلا» ةلجم نم رشع عباسلا

 دومص) ةودن 58١٠ 749 صض .ةيرضبلا

 . ( خيراتلا يف ةرصبلا

 .ةيبور ينويلم يلاوح : كلا (4)
 : قاتلا ردصملا (84)
 ةرصبلا دومص : باطح مساب.(١١)

 يف / ةيسداقلا ةديرج .يناريالا وزغلا هجوب
 4 ض 1948 ,اذا ١
 خيرات نم روص : : ظايخلا م

 ص أ ع ةيلطلا ويجلا يف قى ارعلا

 ردصلا رظنناو 191/1 / تورت

 ...قياسبلا

 .ردصملا شفت : بيرغلا بلاط (١؟)

 ١©5. ص

 عديعسوب ةلود 5 مساق ايركز لامج )١1(

 . ةرهاقلا / ا/ ص

 ص «وكطملا نسفت > :يدوغلا 71:49
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 .ردصملا سفن )١5(

 .ردصملا نسفت (11)
 ..يقارعلا:عارضلا) بتاقتك +31

 101 ا (ىسرافلا
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 .ةصرف ةعاضإ .نمزلا نم ةقيقد ةعاضإ.
0 : . 

 وح ل قارعلا ندم تمع .فدهلا فو ٠
 ريوطتو ةدايزل ةلمح راطإ ف .ًاماع رشع ةتالشإ

 .اعونو امك جاتنالا ]
 .تيهذ امنا تاراعغشلا.كلت ىقلت تنك .
 6 :عناصملاو بتاكملا :ن ناردج لع ةيانغن ةيرطف

 ' .ناكم لك يف و .تاعماجلاو سرادملا

 ةكرعم .اهتقو .وهنأ .دق .نويقارعلا ناك
 .ةديدج ةكرعم ف اوعرشو .نيرصتنم ميماتلا 20

 عاقدنالا : وه سجاهلاو ..ةّرملا هذه سفنلا عم
 ةسوردم تاوطخيو . عرساأ زئاتوب مامالا ىلا

 ..ةدحاو  مهتاسسوو كدا دحد اوأ دبف .ناقتاب :

 0 نورئؤي . .الضفم . ..الصفمو :ةدجاو

 اهسفن ةذارجلاب .نوددحبو :ةاأرجس هنتماكمو

 : هدو مهتم :نيسح مادصو . .ةحلاعملا ةيص 3

 0 ل نمارب لولا :اراكفا .قلأتد 0

 : .ديدج لبقتسل

 اهدعب تاراعشلا ٌتَرَداَغَو :مايالا كلت ٌثرداغ..

 . سبل نكلو .تاسسؤملاو بتاكملا ناردج ىلع نم '
 يلا .اهرقتسم ىلا ترداغ .خيراتلا ةركاذ ىلا

  .ًاعادبإو المع تمجرثتف .بولقلاو لوقعلا' 0
 .ةدضرا عانت نم هسفن مهطي يقارعلا راصو ا

 ظ ةحفملا هذه

 يررحمل رح ريدم
 نينمؤمل هئاقدصاو ةلجللا

 يل ةيحلا باوج فخم ٠
 . سكفن نا ةرورضلاب سبلو

 . .ةلجملا ةسايس مهؤارأ
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 ٠ :ينبي يقارعلا .هتيقدنبو هتارحم عنصي

 نع بجاو هلغش ام .«مدقتب يقارعلا» ..لتاقيو
 ١. غولي نع بعاصملا هتقوع امو ,رخا بجاو

 :فده

 هنما نع ةعلظلا دصب وهو نيشبن عج

 . 'رثكا يف ينبي ناك ؛اهسفن عبسلا يفو .نيرخآلاو
 : هنآب عيمجلا ءىجافيف . . حميخحض نود «لاجم نم

 .' ريثت ةراهمو ةعاجشب حالسلا مدختسمب .نكب مل ْ

 لالخ هنأ عيمتجلا ءىجاقب .طقف .باخعالا

 نا وهو :ربكالل ةدعلا دعب ناك هذه عسيسلا

 ىتح ,ةيقدنبلا ةقلط نم :  هسفنب ةحالس عنصي

 ام ضعب عفد : ًادعوم ناسين راتخاو . .ةيايدلا :

 1 ثدحتنل .ةماع ةحاس ىلا ددي و هلقع عدنا

 يف يقارعلا ةغالدف . .مالكلا غلبأب اهسفن .

 .اةيطاتتب اهصلن رع ثدحتت لاخفألا 0

©» © © 

 1ْ 0 رزقت «مدقتب يقارعلا» راغب ناك :ىضم امدف

 0 لق صوخخلار روجي ل 07

 .7 ضصتسيسو :.لئاعم .
 .رصتنيو .هل نودبكب

 .رصتنيو . .هنولتاقب
 مهدي هج

 ىغوو .اهرمثتساف ةقيقدلا ةميق ىعو دقل . 0

 0 2 دقو يقارخلاا ريققحل ْ



 ا يسم 0 1 0
 110011 00011001 جا 05 0131000

 .سخ جلف / 7
 ناسلاو ذادحلا دطانم

 قئاف ريبكلا يقارعلا نانفلا نيب ةبيجع ةقالغ ةمث
 اذه هشدئر تاعادبا صخحستي نمل .ةوادبلا نيبو نسح

 يف ليكشتلا 220 0556 تسع قاف ةوادب

 قب نا . لضفا هلعلو .ناصحخلاو يودبلا ةفقاللع

 نشايقلا نع. .ناضتحلا:مسر دبجم نم .كلذك
 علو ةمئو .اهلخاد وشو ءارحصلا نع لزعنتي يبارعا

 هم 5 اهشملا ةروص ىلا لوحتي نويعلا ف شهدم

 لهاج رعاش قلق هنأكو .قلقلا ةفاح ىلع ةشيرلا فقت
 ةوهص ايطتمت . .:ءارحصلا قمع ىلا لوخدلل زفحتي وهو

 تجرخن :كيرفو كوا زارط خم ملعم ٠ . قتاف

 رلا ىفرتحم نمو نينانفلا بن اريل كامقط هيام لع

 و فالق ةصصختملا دهاعملا يف مسرلا ةدامل اذاتسا

 دسحلا ةكرح مسر ملعتي نا ديري

 يف اهرطع حافف مسرلا ةدرو هذي ىلع تحتفت دئار

 لاز ام ءرمعلا نم نيعبسلا هيضخم مغر وهو .قافأآلا

 ةحولا ىلإ نم كاز امو: « ةبابق ةيكيرو بابك بلاقي
 هداوج ثيحو هتيفوكو هلاقعب يبارعالا ثيح .فيرلا
 ف ضرالاب سهلا ظويش تالت ىلا يدعم ىذا
 عئارلا ق قفالا دقتشنم

 :ةنايرلا قيرط ىلع هيزطخ سرللا نسج قئافا ضو

 .دارا ملثم تناكف ةيوق ةدلص نوكت نا اهدارأف
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