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 حيلخلا برح هيف تأدب يذلا تقولا يف

 ايدج افطعنم لخدن
 اهفاقبا ىلع لمعلا هاجتاب
 هيف ايهتي يذلا تقولا يلو

 لودلا نمالا سلجم
 كلذب مزلم رارق رادصإ

 .نرحلا هذهل يلزانتلا دعلا ءدب ىلا رشؤي
 .تقولا اذه يف

 اهسفن ةلئسالا نم ةعومجم حرطت
 ,قارعلا ىلع اهناودع ناريا تنش اذام

 ىنأ قايس يأ فو
 يدرعلا فرظلا ريذخا فيكو

 تارغثلاو نوقثلاب ءومملا

 ةوقي قارعلا معدي يموق فقوم جرخب ال ىنح
 ؛هتايدمو ناودعلا اذه قارعلا ىأر فيك مث

 هعدرو هل يدصتلا فورظ أيه فيكو
 دوطلا ىدملا ىلغ

 : اريخأو

 ؟ ىرحلا هذه فقول رصقألا قيرطلا هيأرب وه ام
 اهريغو ةلئسالا هذه لوح

 اهعالدنا لبق ام ذنم برحلل تمي ام لكو
 نآلا ىنحو

 ريس مادنع شيفرأا بنكي
 هملقب لاقملا اذه
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 نارياو قارعلا نيب برحلا تماق امدنع

 بايسالو .اهتيناودعو ناريا تاقامح ةجيتن
 نل .برحلا هذه نا نوريثكلا عقوت :ىرخا | 'إ/
 نوعلطي اوناك امدنع نيريثكلا نا لب .ًاليوط رمتست
 بشنت نا نوعقوتي ال اوناك ةيناربالا ةيناودعلا ىلع

 امو ةيناودعلا هذهل اهنم دنال ةجيتنك برحلا
 ىلع كلذ يف نيدنتسم ةريطخ اياون نم هنضتحت
 دحلا ىلا ةرطخ ةقطنملا نا اهنيب نم .ىتش لماوع
 نم وأ :يىل ودلا طيحملا ىف بعالتم يأل حمست ال يذلا

 .هاجتالا اذهب فرصتي وا .ركفد نا .ةقطنملا لخاد
 امدنع قيرحلا راشتنا ةروطخ ةقدب بسحي نأ نود
 .قارعلا) لورتبلا نم نيرواجتم نينوزخم يف عقي
 يذ يبرعلا جيلخلا ىلع عقي امهالكو (نارياو

 طيحملا يف هلوح ام ىلع صاخلا ريثانلاو .عقولا

 .امهب لصتي امو ؛برعلا رحبو .يدنهلا
 لودلا نم نأ قل روصت يف رثكا لبيملا ناكو

 اوعفدي نا نكمي ال ءاهءافلحو صاخ هجوب ةيبرغلا
 ةعئاملا لماوعلاب طبترت مهحلاصم نال ,هاجتالا اذهب
 .ةليوط ةرتفل اهرارمتساو .برحلا مايقل انركذ امم

 ىلا الو .برحلا ىلا برغلا عفدي ال امدنعو
 عفدي نا يعويشلا قرشلا رودقمب سيلف .اهتلاطا
 هيدل ةيغرلا موقت امدنع ىنح اهتلاطا ىلا وا .اهبلا

 .كلذ نم ةيساردسلا ةدافتسالل

 هاجتاب ريسي ناك نييقارعلا نحن انليلحت نكلو
 لك روصت ىلا لايخلا هب دتمي ال امدنع ىتحو' نخا
 يف تياثلا ناف .اهل يعقاو نمزك برحلا ىثس

 دق اننا ريبادتو ؛ بسحت نم انددعا ام فو ٠ انتسايس

 ,لقغُت ملو . اهتلاطال انيسحت دق انناو .اهل انيسحت

 ًابيخم جئاتن نم هب لصتي امو. . اذه انفرصت ءاح دقو

 دما ةلاطا ىف ةيعقاولا لماوعلا دحأو .ةريثك لامآل
 .برحلا

 ؟ كلذ نع انتاروصت يه امو ؟ اذه لصح فيك

 لالخ نم عطاق هجوب 191/ا/ ماع ذنم انكردا دقل

 ماعلا ناب قيرطلا ىلع انرظتني امو .انتريبسم ءارقتسا

 نوكيس .يداليملا نيرشعلا نرقلا نم نينامثلا
 ةبسنلاب ةديدج ةلحرم ةيادبو ,ةلحرم ةياهن
 نينامثلا ماعلا روبع نأو .قارعلا بعشو :ةروثلل
 ةيعامتجالا انجهانم قيبطت رارمتساو
 انتسابسو .لخادلا يف ةيسايسلاو ,ةيداصتقالاو

 ةصالخ يموقلا نالعالا حضوا ينلا ةيبرغلا

 حضتا امو اهميهافمو .اهازغم نم يساسا بناجل
 يتلا ةيوخالا ةيبرعلا انتسايس يف خيراتلا كلذ لبق
 ىلا وعدتو .بارتحالاو .رحانتلاو ,ةقرفلا ذبنت
 وحن لعافتلاو ؛بارثتقالاو .حفصلاو .حماستلا

 نا يف يبنجالا صرف نم للقي امبو :ةكرتشم فادها
 .يبرعلا مسجلا يف رخنب

 اهارد فدكو ..ةدلالفتسالا

 تناب دق يىلودلا ددعصلا ىلع انتسايس تناكو

 ىلع ةيلودلا انتاقالع حمدقن اننا اهنصالخو .:ح وضوب

 يف ءيسايسلا اهجونم يف ةتباث ءىدابم ساسا

 اننا مغر .ًءاعدا ال ةقدقح نولقتسم اننا اهتنمدقم

 دلبل جوبلا ملاع ْق لالقتسالا ينعب اذام قمعي كردن

 .ليلقب ديزي وا ناسنا نويلم رشع ةسمخ نم فلؤم
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 تايسايسلا قديطتو ,ةلود ةبأ عم انتقالع ناو

 قبسم ميمصتو ؛ضارتفاب طبتري ةقالعلل ةقحاللا
 ةمالاو قارعلل هنّيِي ةحلصم ةقالعلا هذه ققحت ناب
 - يوم لاب نع بيغي ال اذه ناو :ةيبرعلا

 مغر «لحارملاو فورظلا لك يف نييقارعلا نيذفنملاو
 ناب لباقملا يف ضرتفي مويلا ملاع ناب كلذك فرعن اننا
 نا ًاضيا ضرتفت نا دبال عونلا اذه نم ةقالع ةيا

 .اهنم .رخآاب وا ردقب ,رخآلا وه ديفتسي لياقملا
 ةحلصم يه ام انسفنا لأسن نا ليقو انثكلو

 نحن ددحن نا انيلع .ةقالع ةيا يف يبنجالا فرطلا
 يتلا ةدعاقلا يه نوكتل اهتازكترمو .انتحلصم

 ةحلصم نم ضفرن امو ,لبقن ام سيقن اهبجومب
 ةدعاقلا نوكتو :ىرخالا فارطالا وا .فرطلا
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 ةديدغ لماوغ
 ..قارعلا ىلع ناودعلا تحضنا
 امنح مقتس تناكف برحلا اما

 بسحف نييناربالا ةيناودعو اياونب سيل
 .اضيا ةيلود ةيغرب لب

 ةطلسلا ىلا ةيندمخلا تدعص
 نوقتلا نم رثكلا يدرعلا ءادرلا 1

 يدج توم عنب مل كلذ
 اندلع ناودعلا دض عساو

 اناونلا | تاضارتفاو تا ةاساسسا| نم +. عشت 71 ةتباثلا

 .ةقدسملا

 امب ,اوكردا دق ىل ودلا طيحملا يف نوريثكلا ناك دقل
 هذه لثم نا ءىمظعلاو ىربكلا لودلا كلذ يف

 عقب امم تانالعالاو .تاناييلل تسيل يه ةسايسلا

 «يلحملا كالهتسالاو» ةياعدلا تالاح نم ةلاح نمض

 ناو ؛قيبطتلل ةسايس يه امناو .ضعبلا لعفي امك
 ةريسم ترمتسا ام اذإ ةعساو اهقيبطت ةيناكما

 لك ىلع حضتي ادي يذلا وحنلا ىلع نييقارغلا
 .لوقلا لبق مهفرصت ىف ةدعصالا

 لودلا ةساسس تازكترم مها نا انفرع ام اذاف

 ةقطنملا يف ء.صاخ هجوب اهنم ةيبرغلاو ىربكلا

 ةمئاقلا ةرظنلا يه ءاهتنميهو لب .اهحلاصم قيقحتل

 ةسكاعملا ةيسفنلاو .سكاعملا ضارتفالا ىلع
 ةدقارعلا ةسايسلا نا انكردأ ءسكاعملا فرصتلاو

 ةرطخلا ةسايسلا عون نم اهنا ىلع اهيلا رظنيس
 .ةقطنملا ىلا قارعلا دودح ريثأتلا ىف زواجتت يتلا

 تايمسملا عاونا ىتشب ةسايسلا ىذه نومسي دقو

 .مهيزام ذيفنت ىلع مهنيعن ينلا نم
 تققح ةيبرغلا ىمظعلاو ىريبكلا لودلا نأل كلذ
 ةدمتعم .رضاحلاو يضاملا يف حلاصم نم تققح ام لك
 ناب اهيف تاموكحلاو ةقطنملا ف ضعبلا عانقا ىلع
 ققحتت امدنع ققحتت ةيموقلاو ةينطولا انتحلصم
 قبسملا ضارتفالا اذه لثم ناو ؛ةيبرغلا ةحلصملا
 نوكي امدنع ةروطخلا ىلع يوطني ال دق سوكعملا
 .نييبرغلا رودصو لوقع ف ةبغر وا تاينمت درجم
 امدنع  العف اهلاح وه اذكهو  ةرطخ حبصن اهنكلو

 لباقملا ىلعو :لماعتلل ةحورطم تاسايس ىلا لوحتت
 ىلع مهملا اهمسق يف وا.الك اهليقب وا اهضفرم نا

 .لقالا
 وا ةقطنملا ءانبا عمت امدنع ةروطخ رثكالاو

 ءىتش بيلاساو . ىتس تاريثأت تحت اوملستسي

 راطا ىف ةديحولا ةقيقحلا هنأكو :ضارتفالا اذه لثمل
 وا هتضراعم ناو .ةيلودلا تاقالعلا نم نكمملا

 ,رويثلاو ليولا الا بلجي ال هضفر وا .هتسكاشم
 .رومالا بقاوع اوساو

 يه ةيسفنلا اهتازكترمو ةسايسلا هذه تناك دقل
 ,يبرعلا نطولا برغلا رمعتسا امدنع ءاطغلا
 نا وهو ؛نآلا ةجرادلا ناولالا ريغ نول تحت تءاجو
 يف مهروما رييدت نوعيطتسي الو نوفلختم برعلا
 ناو :داصتقالا وا :ةفاقثلا وا :ةسايسلا وا ةرادالا
 هاجت ءرضحتملا برغلا ةيلوؤسم يأ .انتيلوؤسم
 ىلا برعلا اولقني نأ برعلا هاجتو ةيناسدالا
 ديدجلا ىوتسملا ىلا برعلا ٌلقَن نأو .رخآ ىوتسم
 ميهافملا سفن نأو مهورمعتسي نا يضتقي لضفالا
 ,لقالا ىلع مهنم .ربكالا مسقلا وا .اولاز امو ءاوناك
 ,ةقطنملا يف ةيلورتبلا مهتاسايس يف اهيلع نودمنعي
 ةيراجتلاو «ةيحيسلتلا» مهتاسايس يف كلذكو
 .ماع هجوب ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 يه ةمدقتملا لودلا نا لوقي يذلا ضارتفالا نا

 ف هجاتحن ال وأ .هجاتحن امب ةفرعمو .ةردق رثكألا
 ىتح طقسي مل ةيقاعتملا اهلحارمو :ةديدجلا ةايحلا
 .نآلا

 هلوقي نا ىلع ًارداق دعي مل مهضعب ناك اذإو
 هب لمعي لاز ام مهضعب ناف ؛ةينالع هب لمعيو
 اهتسايسو «ليئارساب» رمالا لصتي امدنع ةصاخبو
 .ةقطنملا ف ةيناودعلا

 قاردلا ةيصوصخ
 بعشلا ةريسمو قارعلا يف ةروثلا تتيثا دقل

 اهانلعا دق انك ميهافم نم انركذ ام ناب ؛ميظعلا
 ةنكمم ةيلخادلاو ةيجراخلا اننسايسل ءىدايمك

 ضعبلا هراتخا يذلا قيرطلا نأو .,قيبطتتلا
 قيرط وه ,برعلا ةمأو .ةقطنملا بوعش عم لماعتلل
 نأو :ليدبلا حوضو عم هضفر ناكمالابو ,فرحنم
 صاخ هجوب اهنم ةيبرغلاو ,ىربكلا لودلا لعف َدَر
 < ىلع  ينويهصلا جهنملا اهدضاعيو اهعم فطصي-
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 ةسمخ نم ةلود قارعلا نأل .ًايدج ىنعم ذخا قارعلا حج
 ةلود هناو .كلذ نم رثكا سيلو :ناسنا نويلم رشع
 اهيف اسحب نا نكمي ةلودو ةيجيلخو ةيلورتقب

 عرشم وا ,ًاقلغتم سسدلو رهدزمو ,حتفنم داصتقا

 داصتقالا عامطأ ماما ٠ ,دويقو :دودح الب باوبالا

 .هيدعالاو يبرغلا

 ةروصب تقيط وا تليق ول ةسايسلا هذه نأل كلذ

 حومسم ام نا لوقلا نكمأل .الثم رصم يف ىرخأب وا
 وا حومسم ريغ رثكا وا ٠ ,ًانويلم نيسمخ نم ةلودل

 لقا اهناكس ددع لودل ًاحومسم نوكي ال دق لقالا ىلع
 هذه لثم قيبطت ًانكمم وأ . احومسم ناك اذإو اذه نم

 ,ح ومسم ريغ هناف ةدلورتي ريغ ةلودلا ةيسايبسبلا

 .ةيلورتب ةلود يف هقيبطت ًانكمم سيلو
 ةقطنملا لخاد نم ةلودلا هذه تناك اذإ فدكف

 ةهباشتم ةقطنملا لود نآأل كلذ ؟ اهحراخ نم سلو

 نإو .ةماعلا اهتاعلطتو اهفادها يف و .ماعلا اهفرظ ف
 ليلقلاب الا هباشتت ال امنيب .اهتيصوصخ تفلتخا
 ,اهتايموق ىف فالتخال ثلاثلا ملاعلا نادلب ف لودلا
 .اهتيصخشو اهئانب يف ىرخا تانوكم لماوعو

 عقت ةلودلا هذه تناك اذإ رخا ىنعم ذخآي رمالاو

 .رخآ ناكم ىف سيلو ,يبرعلا جيلخلا ىلع
 يف هنع نلعا اميف قارعلا ةسايس حاجتنا

 ةايحلاو ,.داصتقالا ىف ء:جراخلاو لخادلا
 ةيحيلستلا ةسايسلا يفو :ةيفاقثلاو .ةيعامتجالا
 لودلا نم ريثكلا عجشيس ةحلسملا تاوقلا ءانبو
 كلذ ناو :هيلع يضملاو حيحصلا اهقيرط فاشكتسال
 لودلا لعجيسو .حلاصملا ىلا ةرظنلا نزاوت ديعيس
 :برعلا قوقح مارتحاب ةمزلم اهريغو ئربكلا
 اهنيب ةقالعلل قيرط يا تضرتفا ام اذإ مهحلاصمو
 .برعلا نيبو

 لعفلاو لوفلا نب نراونلا
 ةصاخلا عامطالا تاذ لودلا ةيرجت تناك دقل

 عمست نا يه :ثلاثلا ملاعلا نادلب عم انركذ امم
 ,فحصلاو .تاعاذالا ىف ةنانرلا تارابعلا نم ريثكلا
 هبقعي وا اذه قبسي نا نود بطخلا وا تانايبلا نم
 اهبف نوكي ةلاح ماما مهب اذاف نالعالا ىوتسمب لعف

 لعفلا اهيف نوكيو نكمي ام لقا ىلع قبسملا نالعالا
 .هنع لاقد وا بتكبام ناونع وه

 لاقي ام نيب قيقد نزاوت كلانه لاوحالا لك يفو
 يف رابكلا ىلع رصتقت ةلاح هنوربتعي امم لمعيو
 اوكلس ام اذإ لودلا نم راغصلا ناو :نادحالا بلغا

 نوقرتفي ام ناعرس ٠ هنم بئاج وا ةلحرم ةبا يف كلذ

 مدنلا نينلعم مهباقعا ىلع ًانايحا نودتريو لب هنع
 .تارايتخا نم ؛اومهون» دق اوناك امل :ةبوتلاو

 نيب لصافلا دحلا وه ١915 ماعلا ناك دقل
 .قارعلا يف ةروثلا ةريسم ةهجاومل بولساو .بولسا

 نمو ةقطنملا جراخ نم نيبعاللا لك كردا دقل

 ةديدجلا ةغيصلاو .191/4 ةرماؤم لشف نا اهلخاد
 تاينمتلا دبالا ىلاو َتَرَبَق دق قارعلا ىف ةدايقلل
 لعف راظتنا ىلع ةمئاق تناك يتلا تاططخملاو
 .ةدرلا قيقحتل ةرماؤملا كلت هنع رفست امو ةرماؤملا

 ةيلخادلا تارماؤملا بولسا ناف ؛تلشف امدنعو
 ,كانه وا انه :تارعنلا ةراثا درحم نم اهنواعب امو

  - 1ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١7 5١4 زومت ١941

 ةيلخادلا ةلاحلا تانوكمو يلودلاو يمدلقالا نيدوتسملا ىلع ومنت برحلا ءاهنأل ةيدجلا ناهاجتالا
 ايكيتماردنوكي قف يسرل نالغإلا اما . جنا ىلا اهقيرط ين كلذب لوبقلل نايا
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 ةفطنملا دودح ىدعتن 5 تآجافم ىلع يوطنت لقو

 -_- يقرع قربقلا قما12 لوحسفب .حضاو ةئاق دابق وع قب ليسح ان بو محلا لع ىقرمقلاوا

 اهتابرتقم ىلعو ناريا لخاد ناعرطصي يلامسأرلا | .لامآلا هبطبترت نا انكمم دعي ملو رخآلا وه لشف دق
 نمض رومالا ةدايقل ىعسي لكو .ةيرحبلاو ةيربلا | .ةروثلا ةلزانمل رخآ ًاقيرط يضتقي امم .ططخلا وا
 نم هريوطت نكمي ام ريوطتل وا ,قبسملا هطيطخت | برحلاو ءيجراخلا ناودعلا حبصا انهو .اهلاجرو
 . جئاتن اقيقحت هيلا عفدلا اللا ليدب نم مهماما سيل ًاقيرط

 ناب ىربكلا ةيبرغلا لودلا ضعب تكردا دقلو 1 ةريوشلا طياونلاو عامطالاو جااضملل
 ةقطنلا قببرسللا عمه تدمتعا ئذلا قيرطتا | «اهتادرفمو اهداعبا لكي ةووسصلا طكتست .يكلو

 ةيروثلا ةعزنلا تاذ ةمظنالا ضعب ضيؤرتل ةيبنجالا جامطألا لوصو ناج وااو ركادد نا دبال
 قيرط وه .لالقتسالا ىلا ةعزن يأ وا .ةيموقلاو ةايشلا طوقس ةرفق عم نمار دق «:ياتكلسالا اذه ىلا
 نر و «تاهاجتإلاو ةططنالا نهودككلا رق ووو نجم | ركآلا وهز حتفادق هاقلا طوفس ناو. ,ةايلف اهقيس انهو
 ةلاح تدجو امثيحو كلذل .اهباقعا ىلع اهنم ضعبلا | تطشن كلذ نيب نمو .ناريا يف ىتسش تالا منحا
 نا :مهيلغ نافاةمسقلل ةلباق ريغ وا «هةموسحم ريغ | «نافاتتلل ترقلاو قرشلا نيب عارضلا ىوقفو :صاوغع

 سلا د دوووم اوم

 .اهل ةيسانملا بيلاسالا اوراتخي .ةضاربألا ةروقلا قامت ىلع
 :بيلابسا عم اناونلاو بدلاسالا هذه تقتلا دقو نيحلا لها وخ «تحضنا» رارشالا اداون

 نايكلاو ناريا يف رارشالا اياونو بيلاسا وا
 نم ةلمج ءاذه تيقوت ىلع دعاس دقو .ينويهصلا | راسم ىلع ًانانئمطا رثكا اوناك نييبرغلا نا مغرو

 هيلع ناك امو :طفنلا قوس فورظ اهنيب نم لماوعلا قئاثو تفشك دقو .اهتاهاجتاو :ةيناريالا ةروثلا
 راعسالا ةسايس مسر ىف كبوالا لود نماضت ريث ةروثلا ةيشع ناكريمالاو هاشلا نيب ةمزأتملا ةقالعلا
 ف افلتخا نإو قارعلاو نارما نألو :جاتنالا مجحو نم ريتكلاو رداصملا نم .كلز بقعا امو :ةيناربالا

 بارتحالا دح امهفالتخا لحم وه امم .ةريثك روما | اهيف ترجفت يتلا ةيفيكلا لوح تاجاتنتسالا
 امم ريثكلا ىلع ناقفتي اناك دقف :داشلا نمر يف ًانايحا | نا نمو :قحاللا اهراسم تاهاجتاو ةيناريالا ةروثلا
 ةسايس يف ةصاخيو كبوالا ةسايس يف مهم وه | لقع يف تاعلطتو لامآ نم ًانوزخم ناك ام كلانه
 وا .ةروصب ضراعتي امم .جاتنالا مجحو راعسالا | ىلع رخا نوزخم كلانهو ,ةينطولا ىوقلاو .بعشلا
 تيتشت نم ديفتست يتلا لودلا ةسايس عم ىرخأب | ةرماغم وا .ةليمع وا ةيمالظ ىوق نم رخآلا فرطلا
 .كينوالا لود فقوم .لصح يذلا ناكف

 وا ةعمتجم لماوعلا هذه لك :تحضنا»> دقل قيرط ىلع ةيناريالا ةروثلا ممسح مدعو ءاذه نا
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 ىلا 'لوقالا بزقللا م اني ١ذإ نييتازيالا ءاما نويساال
 0 0 و 0 د سس وع

 قارقتلا نيب برحللا تقلقفب ديدجلا بولسالا :اقزفتم
 ماوس سنلو :ليدلحتلا اذه ساسسا ىلعو «:نارباو

 تلاط اذاملو .برحلا ىلا ناربا تعفد اذامل مهفن

 ىلع نيعتل اهركذ نم دبال ةيفلخكو .برحلا
 نا :ناهذالا ىلا ديعن نا دنال :ةقحاللا تاحاتنتسالا

 ةفاح ىلا تعفد دق ىربكلا ةيبرغلا لودلا ضعب
 نيب رشابملا يلعفلا مادطصالا ىلاو :ةلماشلا برحلا
 دقو .!له 4 ىماع ىف قارعلا نيبو هايشلا ناريا

 ةيناردالا ةضراعملا ةوق برفلاو هاشلا فشتكا

 نا افشتكاو :ناريا لخاد تقولا كلذ يف اهيمانتو
 :ةقطنملا يف تايفوسلا صرف عسوت نا نكمي برحلا
 ِق ةرطخلا تالامتحالا تاز ةضراعملا صرف عسوتو

 قفو اهطاقسا نكمي ال قارعلا يف ةروثلا ناو :ناريا
 تراسف .ىرخا لماوع ىلا ةفاضالاب .نوروصتي ام
 رئازجلا ةيقافتا تلصحف برحلا ريغ هاجتاب رومالا
 بدجلا راهنا كلذبو .نارياو قارعلا نيب ١951/5 ماعل

 يف ةينويهصلاو هاشلا ناريا هتذغ يذلا ليمعلا
 .نطولا لامش

 اضيإ ةيلود ةبخر تناك برحلا ةيبتح
 ةيسنت ةيقلخك هنم دبال هانلق يذلا اذه ناك

 .عوضوملا اذهل ةيلخاذدلا باوبالا ضعب ٍِق جولولا

 عقتس تناك برحلا نأب حوضوب نيبتن كلذ نمو
 نييناريالا ةيناودعو عامطاو اياونب .سيل .امتح

 ناسا جنسدو عامطأو ءاناوثي امنإو يتحلل :

 ةقطنملا يف اهضعب :ىرخا ىوق سجاوهو ؛حلاصمو

 - 1من" نقرأ ماجخرتاب ع 7
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 دق :ناريا .رشابملا لماعلا ناف هيلعو . ىل ود اهضعبو

 برحلا يف ةبغرلا تحبصاف رشابم ريغ لماوعب ززعت
 لاعفالا نزعتت امدنعو :ةيلود امنإ و :ةيميلقا تسيل
 دار الف .ةيلود اياونو لاعفاب ةقطنم ةيأ يف اياونلاو
 .هللا ةدارا الا هيلا ىيضفت ثيح ىلا يضفت نا نم اهل

 عاضوالا نم بناجو ناريا ىلا انرشا دق اننا مغرو
 عوضوم يف انينعي امم اهعم اهتالخادمو ةيلودلا
 يف عاضوا نم انينعي ام ىلا قرطتن انناف .برحلا
 ف ةيويح رثكالا ءزجلا هفصوب يبرعلا نطولا
 .ةفطنملا

 ردكا اهبقع امو سدقلا ىلا تادانسلا ةرايز تناك

 ,19517 ماع ناريزح ةميزه دعب برعلاب تلح ةلزان
 نايك نيب ةيمسر حلص ةلاح اهنوك ثيح نم سيل
 نايكك يبرعلا نطولا يف عرزنا هنا برعلا دقتعي
 اذه نأل امنإ و ؛بسسحف بىصتغم يناودع يقع وذ

 ام ىلا يضفي نا هل ديرا .ةينايخ ةقيرطب ءاج حلصلا
 اهطيحم نع اهدعبيو :برعلا نع نصم لرعي
 ةيودحلاو ةوقلا نم اردق اهحنمي يذلا يموقلا
 نع فورعم وه امب رصمك ارطق نال كلذ .رادتقالاو
 ىلختب امدنع .خيراتلا ربع هرودو همجحو هتاناكما

 هناف :ةدلعف ةروصمب يموقلا هرودا ةسرامم نع

 .يمدلقالاو يل ودلا هريثأت ثيح نم ًامتح فعضي

 ةينطولا هتاناكما ىلع ىتح ًابلس سكعني اذه نإو
 .نوعدملاو نولاغملا يلاغ امهم

 ءافرشلا برعلا سحا دقف جاتنتسالا اذهل ًاقبطو
 يأ برخي ام ىلا دودحلا هذه ىدعتت ةرماؤملا نأب

 :ءاقترالاو لالقتسالا ىلا ةعزنو يبرع رادتقا ةلاح

 نا ةيرّدق ىلا برعلا ملستسمب نا بولطملا ناو

 نم صانم ال ناو :مهتدارا جراخ نم مسري مهريصم
 نا عيطتست ال مهتدارا نا ناب نا دعب .اذهب ميلستلا

 ررقت .نا عطتست مل اهنا ليلدب :مهريصفم ررقت
 - يبرعلا عارضلا قيرط ىلع يعيني امك مهريسصم
 نأو :نيحلا كلذ ىتحو ١44/4 ماع ذنم ينويهصلا
 ةرددعبلا دراثا ف سبل ءاحيالا اذه ىف ام رطخأ
 ةبيرق راثآ نم هنع مجني امب امنإو .بسحف
 ريهامجلا فوفص يف طابحالا اهنيي نمو ؛ةرشابمو
 وا :ةريحلا بقعت يتلا مذرشتلا ةلاحو .ماكحلاو
 ال ديياتلا نآلو ء.ضفارو ديؤم نيب فقاوم ذاختا
 ةلاح هنا ىلا ةفاضالاب ءيبرعلا عامجالا ةلاح ققحي
 ضفرلا ناف ؛ةفورعملا تارابتعالا قفو ةضوفرم
 ةداعا طورش نم اردق مهحنميو برعلا ةدحو ققحي
 سفنلا لخاد يعادتلاو طابحالا عنمو نزاوتلا
 .فوفصلاو

 ضعدلا نتاداسح تضفاد دادند ةمق

 دادغب ةمقل ةقيمغلا يناعملا فشتكن اذه نمو
 تلصح دادغب ةمق تارارق نا مغرو ءاهتارارقو

 ةيعافد ةلاح ىهو ,فادهالا هذهل اقيقحت ساسالاب

 ةلاح امنإو .بسحو ءىدابملا نع سيل .ةعورشم
 ةمق ناو .كلذك سفنلا نع ةعورشم ةيعقاو ةبعافد

 نم هترهظا ام ادع برعلا نم ًادحا فعضت مل دادغب

 ىلع .نودحوم مهناو ةرماؤملا نوضفري برعلا نأ
 ضعب ناف :مهتمض يتلا ةمقلا لالخ نم لقالا
 ريغ نم نيرخآل ةبسنلاب لاحلا وه امك ,برغلا
 داقعنا قيس يذلا قارعلا طاشن ىلا رظن دق .برعلا
 اهنأش نم ةنميلقا ةرهاظ لكشب هناي اهللختو ةمقلا

 ,يميلقالا نمالا يف نزاوتلا تاباسحب لخت نا

 ساسا ىلع مئاق روصت قفو عوضوملا يرطقلا وا
 ةييطلا اياونلاب لصتي امو .يتاذلا رادتقالا سيل
 ىلع اساسا دمتعي امنإو .برعلل ةبيطلا تاقالعلاو
 نوؤشلا ىف مهلخدت نمو .برعلا نم ةيشخلا

 ناو :ءضعب لع ٍمهضعي ةيناودع وا :ةيلحادلا

 اذه نع يتأب ام ابلاغ ناك يميلقالا طيحملا يف ريثأتلا

 ةيوخالا تاقالعلا قيرط نع سيلو .قيرطلا
 راثدالاو .ةمكحلاو ,نواعنتلا ىلع ةمئاقلا ةمدلسلا

 امم حلاصلا يناسنالا جذومنلا ءانيو .ةيحضتلاو

 .مارتحالاو ريدقتلاب هل رظني
 تاقالع ءانب ىلا قارعلا تاوعد لك ناف كلذلو

 كلذ ىف امي ءادتعا مدعو .يبرعلا نماضتلا يف ةيوخا

 مل 198٠0 ماع طابش يف يموقلا نالعالا هنمضت ام
 نا برعلا ضعب تاباسح نم عزتنتل ةرداق نكت
 تالاح نم ةلاح لكشت دق يقارعلا رادتقالا ةلاح
 نم جرختسملا مئاقلا نزاوتلا أديم يف لالخخإالا

 ,عمس انك اذكهو .قافتالا حدعو ةئسرعلا ةقرفلا

 مدع نا .نآلا هيلع نحنام ةلحرم لخدن نا لبقو
 ,رصمو ايروس نيب وا ءاير وسو قارعلا نيب قافتالا
 ةيدوعسلا نيب وا .:ةيدوعسلاو قارعلا نيب وا
 ةيوغرم ةلاح سيلو ,ةبولطم ةلاح .الثم ؛ايروسو
 ذيانتلاو رحانتلا الا اهيلإ لييس ال ناو ؛بسحف

 .كوكشلاو
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 لثم يف ناريا ىف ةطلسلا ىلا ةينيمخلا تدعص دقل

 ةنوحشم تءاحو .ةيلودلاو ةبيرعلا فورظلا هذه

 اهتسرام يتلا عيسوتلا عامطاو :خيراتلا دقع لكب

 يذلا .داشلا ماظن كلذ نمو ءدوهعلا لك ربع ناربا

 ,ىسوم وبا : يبرعلا جيلخلا يف ةيبرعلا رزجلا لتحا
 اهريتعا يتلاو ,ىرغصلا بدطو :ىربكلا بنطو

 .هنع لزانتلا نكمي ال ًايناريا ًايسكم ينيمخ ماظن

 يبرعلا تعصلا اهلبق ناودعلا لماوع
 ءادرلا يفو ةطلسلا ىلا ةينيمخلا تدعص دقل

 ام بوقتلا كلت نيب نمو .بوقثلا هذه لك يبرعلا

 داسف نم طقفنلا نم ليخادملا تارفط بحاص

 يف ةيقدقح ةلاح علهلا ناكف :يرادإ و يلامو يعامتجا

 :ناربا ىف ةديدجلا ةلاحلا تاريثآت نم يبرعلا نطولا

 اهتمظنا فرعت ال يتلا نادلبلاو ةمظنالا يف ةصاخو
 اهنا وا .اهيوعش فوفص لخاد ردقلا اهل هنيخي ام

 يتلا ةلاحلا هذه لثم لابقتسال ةأمبهم نكت مل

 نا ىلع رداق ريغ برعلا نم ًاَيأ نآألو ناربا يف تلصح

 لود نم ايأو ؛قارعلا ريغ ةيناريالا ةلاحلا هجاوي
 ىلع ةيقارعلا ةلاحلا هباجت نا ىلع ةرداق ريغ ةقطنملا
 .ناريا ريغ اهميطحت وا اهنيجدتل تاينمتلا قيرط

 :ةيميلقاو ةيلود تالحادم نم انركذ ام لكل ًاقبطو

 نأ نم قرخالا روصتللو ةيناريالا عامطالل ًاقبطو
 قارع نم مهنكمي هاشلا ناريا نم مهنكم يذلا

 نطولا يف عساو ىدج توص عفتري مل .ثعبلا
 قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا دصض ملاعلا قا يبرعلا

 يف لولبأ ليقو ١1578٠١. لولبأ لئاوا ىف عقو يذلا

 لب .رحبلاو وجلاو ربلا يف تالواحملا نم ةلسلس
 ةيناربالا ةعّزنلا يذغت هريثك فارطظا تناكو

 نكمم اهاياون يف وه ام نا اهل نّيزتو ةيناودعلا
 .برحلا تعقو دقو ,ققحتلا

 ' برحلا يهتنن فيك
 لماوعلا هذه لكل تعقو دق برحلا تناك اذاف

 ىلا ةيميلقالا ةلاحلا زواجتت لماوع يهو .ةلخادتم
 ىلا راغصلا دوهج درجم زواجتتو يلودلا طيحملا
 ؟ يهتند ىتمف ,رابكلا اياونو تاعزن

 نا انيلع :برحلا يهتنت فيكو ىتم لوقن نا لبق
 اهفارظا ررقي امدنع يهتنت برحلا نا َمْرِحِب لوقن
 مه نيرشابملا اهفارطا نأو .اهءاهنا نورشابملا
 امدنع ىنح عقت نا نكمي برحلا نأو :نارياو قارعلا
 اهقارطا ماما ودبب امدنع ءاهتقيس دق اياونلا نوكت ال
 وا .ةقالعلا يف ةنكمم ريغ ىرخا ةليسو ةبأآ نا

 نبد برحلا ناو .برحلا ريغ ءاهضارغال اقيقحت

 نم ةجيتنك ققحتت ا مهتدارا بجوميو اهفارطا
 ماكحلا بكتري امدنع ةئطاخلا تاياسحلا جئاتن
 نوكي امدنع امنإو .بسحف هاجتالا اذهب اطخ
 ىلا مهدوقيل أيهم يلودلاو يلخادلاو يميلقالا عضولا
 جضن صقن كلذ نيب نمو .ًاضيا أطخلا اذه لثم
 .هريهامج ىدل جضنلا صقنو ماظنلا

 نييناريالا تايهجنع نع رظنلا ضغيبو
 برحلل ةضراعملا تاوصالا عافترا ناف مهترباكمو
 ةهبج يف نييناريالا فرصت ةقيرطو :ناريا لخاد

 5١مل زومت 5١4 - ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 8

 امب انثينت :ىرخا ةريثك لماوع ىلا ةفاضالاب .لاتقلا

 يساسالا لقتلاو ,يناربالا ماظنلا ناب كنشلا ليقب هل

 أطخ اوبكترا دق مهنا نآلا اوكردا دق ,هريهامج نم

 قارعلا يف مكحلا ماظن نا اوروصت امدنع ًاعينش
 كيرحت مهناكمأب نإو ؛داشلا ماظنب هتنرابقم نكمي
 نأو :ناريا بوعش اوكرح امك مهل قارعلا بعش ءالو
 ال ناودعلاب مهل تحمس يتلا ةيلودلا تايطقعملا

 لبقو .مالحا نم مهلوقع ف وه ام لكب مهل حمست
 مهيلع ٌنصع قارعلا نا هلك اذه نم مهالاو .اذه
 اذإ ,مهماما ليبس ال ناو ,مهمالحاو مهعامطا ىلعو

 .مهيلع ديكا ررض لوبق الا .برحلا ترمتسا ام
 هلاوحا نسحأ يف اهنم نكمملا يواسب ال مالحا لباقم

 كرتشي ليلحتلا اذه لثم ناو :مهيلع عقاولا ررضلا

 لالقتسالا ينعي اذام قمعب كردن

 مويلا ملاغ يف
 انتسانس انددي كلذ عمو

 ءاعدالا ال يققحلا لالقتسالا ساسا يلع

 سدقلا ىلا تاداسلا ةرادز
 نرعلاب تلح ةلزان ريكا تناك اهدقغا امو

 ناريزح ةميره دعب
 برعلا ملستسي نا بولطملا ناكو

 مهتدارا ريفب مسرب مهريصم نا ةيردق لا

 .هسفن ينيمخ كلذ يف امب نييناريالا ماكحلا لك هب

 ةعيبطل ارظنو .هب رخآلا حتافي مل مهنم أيأ نا مغر
 نكن نآلا اذه ف حمست ال يتلا مهمكح ماظن

 لخاد تاعانقلاو سحاوهلا هذه شدعب مهنم دحاو

 - ةبكريمالا ةرماؤملا ىف ينيمخلا كارتشا ناو :هسفن

 هدلا ءيسي اهفاشكنا نا فرعي هنا مغر .ةينويهصلا

 نم رهظم الإ وه ام : بسحف ايلحرم سيلو . ًايخيرات

 يذلا رشلاو عامطالا ماما زجعلاب روعشلا رهاظم
 :هنع نلعيو هرمضي

 ةفولأم رغ ةدشاربا ةفبص مقوتملا
 ناريا يف ةيلخادلا ةلاحلا تانوكم ناف نذإ

 .جضنلل يدجلا اهقيرط يف برحلا ءاهناب لوبقلل
 قفو نوكت دق اذه نع يمسرلا نالعالا ةرتف ناو
 يف ةعقوتم ريغو ةفولآام ريغ ةبكيتامارد ةغيص

 .اهتيقوت
 عازنلا فارطال ةرشابملا لماوعلا نا لوقن امدنعو

 ال نا انيلع .برح ىلا عازنلا روطتيل ساسالا يه
 ىوتسمولا رتل لماوف وش ,ةركاذلا نم طقسن
 فورظلا هيف دعاست ديحولا اهلح يه برحلا لعجي
 بابسالاو لماوعلا كلت ومن ناو .ةيلودلاو ةيميلقالا
 مدع وا اهيف ددرتلا ىلع نواعي .برحلل داضم هاجتاب
 تاهاجتا ومن ناف .اذكه رمالا نا املاطو .اهعوقو

 داضم هاجتاب ةرثؤملا اهفارطاو ةيميلقالا ةسايسلا
 اذهبي ةيلودلا ةسايسلا ومنو .اهرارمتساو برحلل

 يف اهنايكو ةينويهصلا تاهاجتالا ادع :داجتالا

 .برحلا ءاهنا ىلع ايدج دعاسب .نيطسلف ضرا

 سجاوهلل تاليلحت نم انلق امع رظنلا ضغبو
 تاهاجتالا نا سملنت انناف .ءاياونلاو فورظلاو

 يلودلا نييوتسملا ىلع ومنت برحلا ءاهنال ةيدجلا
 ًاريس ريست ال اهناب ًانايحا ودبت اهنا مغر يميلقالاو
 تاوطخلا ناف ؛:ددرتوا فقوت الد ًادرطضم ادعاصتم

 ىلا تاوطخلا دض ةنزاوملا مسحتل دادزت ماما ىلا

 ال قارعلا ةوق ناب برعلا نم ريثكلا كردا دقو .فلخ
 نآل  تارماؤملا عاونا نم عونب اهب طيرفتلا زوجي
 تالامتحا ماما ديبكا اذه ءارح حمهييصي يذلا

 اهلبقو برحلا ءانثا قارعلا ةسايس تءاج سجاوهو
 ىلع لبقتسملل بسحتلا ناو .اهل سكاعملا هاجتالاب
 عوقولا مدع ىلع لمعلا يغلي ال تالامتحالا ساسا
 نم هيلع يوطنتب نا نكمي امو رضاحلا باينا نيب

 لودلا ناو .يميلقالاو يلودلا ديعصلا ىلع رطاخم

 ةبعل نا كلذك تكردا دق اهيف ًايساسا ًالقث وا ىربكلا
 دقو ٠ .دانمتت ام ىلا أمامت يضفت ال دق برحلا ةلاطإ

 ىلعو .ًاسكاعم اهريثأت نوكي تآجافم ىلع يوطنت
 دقو .يكيتكتلا سيلو .يجيتارتسلا ىوتسملا
 هذه لثم ناو .ملاعلا ىلا ةقطنملا دودح ىدعتم

 رظتني ام وه اهتاقلح رطخأ نم نوكي دق تالامتحالا
 ىوقلا باسنحو :برحلا رارمتسا ءارج اهسفن ناريا
 .برغلاو قرشلا نيب هرطاخمو هراثآو عارصلاو

 ءادنست طقتلا قوس رارقتسا نمو ءاذه لك نمو

 ذاقتتسا نمو :ةرفوتملا ةيمكلاو راعسالا ثدح نم

 ,حالسلا عيب يف ةيحيلستلا قاوسالا عامطا ضرغ
 ةيناكمإ ناو :ىلو دق اهنم يساسالا لقثلا نا اهكاردإو

 ءافنالاو حالسلا عارش ِق نارباو قارعلا نم لك

 هيلع يه امم ربكا برحلا دعب ةيلاملا تامازتلالاب
 ىتمو برحلا ليقتسم جرختسن اذه لك نم ءنآلا

 دصرد نا نويلاطم انناف :ءلاوحالا لك قو

 اذهل اقبط ملاعلاو يبرعلا نطولا يف رهاوظلا
 ةلواحم يأ ىلا كشلاو ةبيرلاب رظنن ناو .ليلحتلا
 دانعب ضفرن ناو ؛ةقطنملا نمأو برحلا ةئرجتل
 ةسمخلا ءىدابملا بجومي يتأي ال رارق يأ يعوو
 ءاهنال ليدب نم هل سيل قيرطك اهانلعا يتلا
 زعلاو نيبملا رصنلاب برحلا يهتنت نا ىلاو :برحلا
 .هللا ءاشش نا ءافرشلا برعللو نييقارعلل مئادلا

 ناو نوصرلاا خل
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 ةيناردالا تح ام دسم فصق شهلا لاو يقارعلا نا زايطلا امد

 نسح دمحم مساج / دادغب

 :برحلا ةئزجتل ال : دادغي تلاق ىرخا ةرم

 ةبيرق ةسلج داقعنا صرف هيف ديارتت تقو يف لب
 رارق رادصتسال ةلواحم يف نمالا سلجمل

 ام لكبو :ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا فقول ديدج
 جيلخلا يف ةحالملا ةيرح لثم جئاتن نم اهب لصتي

 يل ودلا كرحتلا نم يقارعلا حايترالا مغرو .يبرعلا

 ةمئادلا ىربكلا لودلا ةيدج سكعي يذلا .ديدجلا

 عم تدارا دادغي ناف .نمالا سلجم يف ةيوضعلا

 ءيل ودلا رارقلا ىوحف نع تانهكتلاو ءاينالا ديازت

 برحلا ةئزجتل ةلواحم لك ىلع قيرطلا عطقت نأ

 .ةقطنملا نمأو

 نيسح مادص سيئرلا هدكأ يقارعلا فقوملا اذه

 نم عباسلا .يضاملا نينثالا موي هبتك مهم لاقم يف
 وه ام ضعب» ناونع لمحو /14/1 ويلوي / زومت
 يف :ةديرعلا ةعيلطلا» درشنت :؛اهءانثاو برحلا لبق

 ولا نددرلا# نسخ مزت 9

 وعول رس وا يك ا ولا ا

 .ةيدرعلاو ةيقارعلا ةف ةفاحصلا لا :ةيرشتت انقك .ذ نيل ب

 رظني قارعلا نا نيسح مادص سسئئرلا دكأ دقف

 نمأو برحلا ةئزجتل ةلواحم ةيأ ىلا كشلاو ةبيرلاب
 ٍرارق يأل قارعلا ضفر هتاذ تقولا يف دكأو .ةقطنملا

 اقباسن اهتلعا ينلا ةسمخلا ءىدامملا بجحومب ينآبال

 .برحلا ءاهنال ليدب هل سيل قيرطك
 ةيملاعلا رئاودلا اهتربتعا يتلا ءىدابملا هذهو

 لماش فقو ىلع صنت لداعلا مالسلل تناك انماسا

 دودحلل نيفرطلا الك تاوق باحسناو ءرانلا قالطال

 لدايدو .طورشم ريغو الماشو داماك ًاباحسنا ةيلودلا

 .ءادتعا مدعو مالبس ةدهفاعم عيقوتو :ىرسالا

 ةيلخادلا نوؤشلا ْق لخدتلا مدع ىلا ةفاضا

 ,رخآلا دلبلا تارايخب نارياو ىفارعلا نم لك مارتحاو
 نمالا نامض يف نييباجيا نيرصنع انوكي ناو
 .ةقطنملا ةمالسسو

 برحلا ةئزجتل ةلواحم ةيال يقارعلا ضفرلا
 مالسب الا هلوبق مدعو .ةقطنملا نمأ نع اهلصفو

 سيل يقارع لعف عم فدارت :برحلل ًادح عضي لماش
 ميساحلا ضفارلا هفقوم ةوقلاب معد هنكلو .ديدجلاب
 يقارعلا ناريطلا لصاو دقف .تالواحملا هذه نم يأل
 داترت يتلا ةيطفنلا تالقانلاو نفسلل هصانتقا
 رخآ .ايموي نوكي داكي وحن ىلع :ةيناريالا ءىناوملا
 اهتيكلم دوعت ىلوالا : طفن اتلقان تالقانلا هذه
 ,تبيصا ةيصربق ةيناثلاو ,:ةروفاغنس يف ةكرشل
 ةكرشو يبرعلا جيلخلا يف ةيحالملا رداصملا بسح

 يضحمملا ءاثالثلا موي .ءيرحبلا نامحل زديول

 ىعدت يتلا ةيصربقلا ةلقانلا اما .ةيقارع خيراوصب

 دقف نط 77٠٠١ اهنزو غلبيو ستكارتنا سوكين
 نم اهتلومح اهغيرفت دعب يقارعلا موجهلل تضرعن
 ةيضق فشك امم .جرخ ةريزج يف ةيطفنلا تاجتنملا
 نم ةيطفنلا تاجتنملا ناريا داريتسا يهو ةميدق
 ريمدت بيسب :تارالودلا نم نبيالملا تائمب جراخلا

 تايلمع يف ةيناريالا طفنلا يفاصم بلغا قارعلا
 .ةقياس ةيوج

 يفارعلا يوجلا طاشنلا
 ترض.نع نلعا يذلا يقارعلا يركسعلا قطانلا

 يف رارمتسالا ىلع قارعلا رارصا دكا نيتلقانلا نيتاه
 ريغو ةيطفنلا ناريا تادادمال ضرعتلاو برضلا
 تباثلا قارعلا قح نم كلذ ربتعاو ةيطفنلا
 نييناريالا ناودعلاو برحلا ام لاط عورشملاو
 نارمتسم

 دحلا اذه دنع فقي مل ىيوجلا يقارعلا لعفلا
 تاشنملا دض هطاشن دواع لب .ةلحرملا هذه لالخ

 يذلا مويلا يفف .ةيناريالا ةيطفنلا ةيويحلا
 ةيقارفلا تالتاقملا تراغا ناتلقانلا هيف تبدضا

 ةعساتلا ةعاسلا يف ديدحتلابو :مالظلا حنج تحت

 ةلبل كلذكو تئافلا ءاثالثلا ةليل نم فصنلاو

 جرخ ةريزج نم يبرغلا فيصرلا ىلع سيمخلا
 تاعافدلا لك تقرتخا نا دعب اهتيرض تذفنو

 .ةملاس اهدعاوق ىلا تداعو .ةيناربالا

 عقوتم وه امكو يقارعلا لعفلا اذه ةهجاوم يف
 نفسلا دض اهتنصرق ديعصت ىلا ناريا تدمع

 تاذلايو يبرعلا جيلخلا راطقا ىلا ةهجوتملا

 دض ةريخالا ةنصرقلا نا انه ظحالب نكلو .تيوكلا

 ,ةيئاريا قراوز اهتمجاه يتلا ةيئابسالا ظفن ةلقان
 لمحت يهو تارامالا ةلود لحاوس ةلابق اهتباصاو
 هذه يف ايناريا ارارصا سكعت ؛يدوعس طفن ةنحش

 امهم يرحب فده يا ةنصرقلا لاطت نا ىلع ةلحرملا
 ف ينمالا رتوتلا ديعصتل هتيدئاع ةهج تناك

 ضرفغل يل ودلا عمتجملا ىلع طغضلا ةلواحمو ةقطنملا

 نما مالسس» نع لوا ثحبدلاو . برحلا ةئزحت ةيضق

 .برحلا فقو نع لزعمب «ناردا يعدد امك .:ةقطنملا

 قارعلا ينث دصقي ناريا بلطم نا نايبلا نع ينغو
 لماعتت يتلا تالقانلاو نفسلا ىلع هتاراغ نش نع

 ةنصرقلا اهفقو لداقم ِق ةيئاربالا ءىناوملا عم

 .جيلخلا يف ةحالملا ةيرح اهديدهتو ةيرحبلا
 قيرغ ينو باع

 -© يوطني يذلا زازتبالاو ,حرطلا اذه ةبارغ مغرو
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 تاوقلاف ةمئاق ةقدقح انه برحلا ناف ءديدجلا و

 قارتخا ناريا تالواحمل اهبدصت لصاوت ةنقارعلا

 اهنم ةلواحم يف لاتقلا عطاوق نم عطاق يأ يف دودحلا

 عطاقلا يف ثدحي ام اذهو .ىوقلا نازيم حيجرتل
 دنت ؛ينارسا موجضص ثدحا ٍْق ةهبحلا نم يلاميشلا

 ةيقارعلا تاوقلا ترمد نا دعب نآلا هاباقب ةيفصت

 ددع ناردا لخاد نم رداصم تردف دقو ,هدارفا مظعم

 ,ةيعامج رباقم يف مهبلغا نفد افلأ نيرشعب ىلتقلا

 ةيساكتنا نم افوخ مهيوذ ىلا مهثثح ميلست ضفرو

 اهنم يناعت يتلا تاساكتنالا قوف مكارتت ةيلخاد

 .ءامدلا فيزنو برحلا' ةسادس ءارح اهيوعشو ناردا

 تاءاعدالاو تاحيرضتلا عجارت عم ظحاليو

 عال اذه ٍْق تاراصتنالا قدقحت لوح ةيناردالا

 يقارعلا ناربطلا حالس طاشن دايدزا ؛ةهبجلا نم

 وديبو .مايالا بلغا ف ةعلط ةئام نع ديزت تاعلطب

 يعفدملا دهجلا عم :طاشنلا اذه ريثأت احضاو

 يف ؛:ةيقبتملا ةيناريالا لولفلا ىلع لصاوتملا
 ةحلسالا قارعلا مادختسأب ةيناربالا تاءاعدالا

 نكلو اهب تاباصالاو ىلتقلا تاتم طوقسو .ةمرحملا

 ةيناربالا تاءاعدالا هذه لثم ةقيقح فرعي ملاعلا

 تاهبج ىلع نييناريالاب لحت ةميزه يا بقعت ينلا

 ىلا اضيا ىعسي ودعلا نا كلذ ىلا فضا لاتقلا

 .ةيقارعلا ندملل رمتسملا هبرض ىلع ةيطغتلا

 ؟ هذه ناردا تالواحم حجنت له

 ةقيقح فشتكا ملاعلا نال طقف سيل .ال ديكأتلاب

 ةوق بيسب امنإو ؛ةيناربالا تازازتبالاو معازملا

 .ةيركسعفلا قارعلا

 ءدب ذنمو قارعلا نال قطنملا نع ديعي هناف .هيلع

 ِق ةيحالملا تارمملا مادختسا نم نم مرح :بريكلا

 نا كلذ ىلا فضا .هتادادمأ لقنل يبرعلا جيلخلا
 .,سكعلا ىلع لب ديدهت يأل ضرعتي ال قارعلا
 لحاوسلل ةيذاحملا تايلمعلا ةحاس ىلع رطيسي

 لوخدلا روظحم برح ةقطنم اهربتعا دقو .ةيناردالا

 هديفن ال رارق يأب لوبقلل هعقدد يذلا امف .اهنلا

 راصحلا كف لالخ نم ًامامت هرضب لب ًاقالطا

 ةصرفلا هحنمو يناريالا ماظنلا ىلع يداصتقالا

 هحانحي ام داربتساو ةيطقنلا هتادادما ربدصتل

 يف رارمتسالا ىلع هعيجشتو .ةيبرحلا هتلآ ليومتل
 .برحلا

 فدهلا اذه قيقحتل ىفسس يهو ناربا نا

 تاقافتالاو نوناقئا كهتنت يقطنملا ريغو ليحتسملا

 ىلا دوعت تالقانو نفس برضتل ةليسوك ةيلودلا

 .ايركسع عارتلاب ةلص اهل تسبل راطقا

 ىواعدلاو تاسرامملا هذه لثم لاح لك ىلع

 اهيلع مكح نا قيسو .ةديدجلاب تسيل ةيناريالا
 ةهج ةيا سيل اهيف لحلا حاتفم كلمي نم نأل لشفلاب
 قارعلا وه لب اهمجحو اهتوق تناك امهم ملاعلا يف
 عوبسالا ًداغفو الوق د دبكات دارا ام اذهو هدحو

 .يضاملا

 رثكا صرف ريفوتو نمالا سلجم داقعنا راظتنابو
 ةركف لودق ىلع يناربالا ماظنلا رايجال ةمعءالم

 يلودلا كرحتلل يقارعلا حايترالا مغرو .مالسلا

 ١ - ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 7١4 ١١ زومت ١1

 : يتايفوسلا داحتالل هنرايز نع

 نيساي هط ديسلا يضاملا عوبسالا متتخا
 ةرايز ءءارزولا سيئرل لوألا بئانلا ناضمر

 ةعبرا تقرغتسا يتايفوسلا داحتالا ىلا[
 نواعتلاو ةقادصلا رصاوا ميعدت نع ترفسا :مايا

 عيسوت ىلا ةفاضا .تالاخملا فلتخم يف لماشلا
 عيراشملا ذيفنت يف ةيتايفوسلا تاسسسؤملا لامعا
 عم عقو دقف .قارعلا ىف ةددعتملا ةيجيتارتسلا

 ةرشع ةنماثلا ةرودلا رضحم ىلع يتايفوسلا فرطلا
 نواعتلل ةكرتشملا ةيتايفوسلا  ةيقارعلا ةنجلل
 دوقع ىلع عقو امك .ينفلاو يملعلاو يداصتقالا

 ةدابز ىلعو .ةيتايفوسلا تاسسؤملا اهذفنت عيراشم
 .يراجتلا لدايتلا

 تاثحابملا ف ةرضاح تناك لماشلا نواعتلا قافآ
 ةداقلا عم ناضمر نيساي هط ديسلا اهارجا يتلا
 ىلا ريشي يركسعلا نواعتلا قافآ اهنمو تايفوسلا
 ريبكلا دفولا نواعتلا اذه. ريوطت يف ةبغرلا مجح
 نم ديدعلا لثميو .يقارعلا لوؤسملا قفار يذلا
 ماصع ديسلا هنمض نمو ةيقارعلا تاسسؤملا
 نكرلا لوالا قيرفلاو ؛طفنلا ريزو ميحرلادبع
 .ةيركسعلا نوؤشلل ةلودلا ريز و لشنش رابجلا دبع

 تارايزلا ةمئاق تحت جردنت يتلا ةرايزلا هذه
 بستكت :نيقيدصلا نيدلبلا نيب ةلدابتملا ةيديلقتلا

 هيف كرحتي فرظ يف تءاج اهنأل ةصاخ ةيمها
 فقو ىضوضخي رارق نازكتسإل ىوقلا عيمتجملا

 د يتايفوسلا داحتالاو . برطحلا ًاريبك ًاماهسا مهب

 .كرحتلا اذه يف العافو

 قفاحص حيرصت يف ناضمر ديسلا داشا دقلو

 ةداقلا ناكو .مالسلا لالحال ىتايفوسلا كرحتلاب
 ديسلا ةسائرلا ةئيه سيئر ناسل ىلعو .تايفوسلا
 مهدوهج نولصاويس مهنا اونلعا ,وكيمورغ هيردنا
 ةداج تارارقب جورخلل نمالا سلجم ربع ةديدجلا
 بيجحتسي ال يذلا فرطلا دض ةعدارو ةلعافو

 رصيو .مالسلا ضفريو ةيلودلا تارارقلاو قيثاوملل
 مالسلاو نمالا ضرعيف برحلا ةلضاوم ىلع
 .رطخلا ىلا ملاعلاو ةقطنملا يف رارقتسالاو

 هنع ثدحت يذلا روطتملا يتايفوسلا فقوملا اذه
 رارقلا نيمضت ةهجل ةصاخو ناضمر ديسلا
 ةدقاعمل ةلعاف تاوطخ ذاختاو ةعدار تاءارجا
 مدع ىلا ةفاضا هب همازلإ و رارقلل ضفارلا فرطلا
 يتايفوس ريدقتب تقولا تاذ يف نرتقا برحلا ةنرجت
 لوالا بئانلا لوقيو .ةيملسلا قارعلا فقاومل لاع
 نا هترايز ماتتخا دعب يقارعلا ءارزولا سيئرل
 يتلا ةسمخلا ءىدابملاب نوديشب تايفوسلا ةداقلا

 نودكؤيو .نيسح مادص سيئرلا ةلاسر اهتنمضت
 .ةلداعو ةلماش ةروصب برحلا ءاهنا بوجو ىلع

 :ناضمر ديسلا اهفصو امك :ةرايزلا جئاتن
 ةريسمو ةقادصلا طباور قمع تسكع دقو .ةيباجنا

 ينلاو «يتايفوسلا داحتالاو' قارعلا نيب نواعتلا

 سسيئئرلا نبد ةمقلا ءاقل دعب ًازيمتم اراسم دا

 ١1988. ماع فوشتايروغ ميعرلاو نيسح حادص
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 ةديدللا ةدرئازجلا نافالعلا فلم نه ةديدحلا تاحفصلا ٍ
 ل 17ش قتل ا 5 اهيزوف 2 تاس ده سنا تش 0 2

 ةدخؤلا لخعتسي ىفاذقلا
 هربإ ةادش ساو

 ىداصتقالا ماكل ؛ابحب
 هدو هوسووةدوج_ دوو دق دوو سا” ب 1 بع ستة تا"

 ءيخيرتلا زاجنالا:ب زويبيلا تسب ايي هتفو رورو هت ديدج لسع ريش
 0-5 و 20 0 دو »ا < يمس وعجم و تو 7 د ا جت تقل:

 بايسالا ةسيئلمو ةليوط ةماقا دعت

 ٍمالسلا ديع ىلا تدنسا .قشمد يف فادهالاو

 اريثك تددب ةيساسا ةيسايس ةمهم .دولج

 مره يف هعقوم ةيمها لوح تماح ينلا كوكشلا نم

 رابك حضي ًادفو لحرلا داق دقلف .ةيبيللا ةطلسلا

 ءارحال .تالاحملا فلتخم فو نيديدللا نيلوؤسملا

 -18) نويرئازجلا مهئارظن عم ةماه تاثحايم

21 
 رعشدب دولح مالسلا دبع دئارلا نا ٍِق كسشالو

 هفادها ربكأ نم ًادحاو نا ٍربتعي هنال . ,ةريبك ةداعسب

 ذإ ؛قيقحتلا ىلا هليبس ف اليوط اهلجا نم لمع يتلا
 لاكشا نم لكشب اهب ماحتلالاو رئازجلا نم برقتلا
 الو .ًادبا هقرافي مل لمأ ةفورعملا ةيبيللا ةدحولا
 نع هاضر مدع الا ,.دعابتلا ىدم ىلع .هيازوي
 هروفنو ,برغملا عم تمت يتلا ةيودحولا ةغيصلا
 محالخملاو هدالب حاظن نبب حن يدذلا محالتلا نم

 يذلا وهو هتيرومآأمي دتعي نا كلذك .هلو . يىبرغملا

 سلبارط نيب تالحرلا ددع يصحب نا عيويتسو

 اهنم نلغملا .ًايابإو ايباهذ ةمصاعلا رئازجلاو

 نبب رتوتلا ةدح فيفخت لجأ نم اما يرسلاو

 تاقالعلا داس يدذلا ديديشلا روثفلا مث .نيدلبلا

 لامعلا فالآل ايبيل درط) نيلتحرم ىلع امهنيب
 ,(برغملا عم داحتألا ةدهاعم ماردإو ,نيدسنوتلا

 وا ورا نورس ىورنضت- 1

 يف ايبيل كارشا يف الما رئازجلا ىلع طغضلل امأو
 مص ١ 58 ةنس ذنم ةعقوملا قافولاو ءاحالا ةدهاعم

 .ًايناث ؛ايناتيرومو .الوا ؛سنوت
 هعم تفتليو :ءارولا ىلا مويلا دولج تفتلي نيحو

 يرئازجلا نيماظنلا نيب تاقالعلا روطتل نوبقارملا
 نع اضرلاي ساسحألا الا كلمي نل هئاف :يبيللاو
 قايس يف اهيلا لصوت يتلا جئاتنلاب ةعانق هسفن
 ذخأب ال نا نم بقارملل دبال نيح يف تاقالعلا هذه
 اهعضخي نا ىلا جاتحيو .تاملسمك جئاتنلا هذه

 يسايسلا جازملا اهلقا سيل سايقمو رابتخا نم رثكال
 تاددحملاو اهمظتنت يذلا رطالاو .ةدح ىلع دلب لكل

 ليقتسملا وا نهارلا تقولا يف ءاهيف مكحتت يتلا

 ' مويلا ةاطعملا ةروصلا ءوض ىلع كلذ لكو ؛بيزقلا
 اهتيفلخ عم طابترابو .ةددحم جئاتن لالخ نم
 .ةيرورضلا ةيخيراتلا

 ةمهم ةيبيللا  ةيرئازجلا تاقالعلا يف ةيفلخلاو
 ةبيرقلا اهرصانع يفف .رضاحلا ىلع اهلالظ سكعتو

 ةيقافتا تمربا نيح .19/17* فيص ىلا دوعت يتلاو

 رئازجلا تربتعا فيك ىرن ءايبيلو برغملا نيب ةدجو
 هجوم «يقيرفالا  يبرعلا داحتالا ةدهاعم» نا

 اهيلع يوهج قيوطت ةسرامم يف ةبغر اهدض
 اهساري يتلا قافولاو ءاخالا ةدهاعم ةضهاشسو
 بيبحلا سيئرلا عم ديدج نب ينذاشلا سيئرلا
 ءاهسفن ةنسلا نم سرام / راذا يف ةبيقروب
 برغملا ءانبل نكمملا راطالا ةباثمب رئازجلا اهتربتعاو
 خاريا بقع يفاذقلا ديقعلا لواح دقو .يبرعلا

 هجوو ةنكلو اهبلا ددالب مض ةروكذملا ةدهاعملا

 ١1 _ اة 17 زومت 5١4 - ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا



 ناشلا اذهب دولج اهب ماق يتلا تالاصتالا لالخ

 ىلع تارردم عبقدي ناك يذلا يرئازبجلا :ضفرلاب
 نيد مئاقلا دودحلا لكشم ءاهنا ةرورض اهسأر

 ىرج ام رارغ ىلع ةيئاهن ةيفيكب اهميسرتو .نيدلبلا
 نيلوؤسملا ناف يبيللا حاحلالا مغر :سنوت عم
 ةعيبطب ناك يذلا مهفقوم دنع اوقب نيوشازجلا

 ةقيثو نآل ارظن .هرودب برغملا دعيتسي .لاحلا

 ةيروهمجلا» ةدئاسم ىلع ضاقت ةدقفاعملا

 امم «يوارحصلا بعشلا» حافك معدو «ةبوارحصلا

 انمهت الو ةغيصلا هذهب هلبقت نا طابرلل نكمي ال
 ردقب ةدجو ةيقافتا عيقوت ىلا تداق يتلا تاسيالملا
 رظن يببدللا  يبرغملا يودحولا ءاقللا نا انينعيام

 ةبسنلاب ةيسايس ةثراكك ةمصاعلا رئازجلا يف هيلا
 ىلعو ؛ايقيرفا لامش يف ةيرئازجلا ةيجيتارتسالل
 رئازجلاو سلبارط نيب تاقالعلا نا نم مغرلا
 ةدرانلا برحلا ناالا ةلدايتم ترمتسا يتلا دوفولاو

 ديازتملا رودلا كلذ ىلا انفضا اذإ اميىس ةنلعم تتاد

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ةحاس ىلع رئازجلا هبعلت يذلا

 نيلوؤسملا رود نع كيهان .يداشتلا عازنلاو

 .ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق يف نيدرئازجلا

 ةدهاعم نأب موملا انلق اذإ غلابن نلانلعلو

 يلعفلا رولبتلا نم تنكمت امنا قافولاو ءاخالا
 داحتالا اهماما هصخش يذلا يدحتلا بدسب

 ناك ام ريخالا اذه ناامك يقيرفالا - يبرعلا

 تاباسحلا ًالول ةيفرظلا هتيويح بستكيس

 ةمظنالا غ ارض شماه ىلع ءازرحصلا

 ١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا- 718 - +١ زومت لم١

 كانهو انه نم عملت لمالا

 قيرط نع برغملا ىلع طغضلا ةسراممب ةيرئازجلا
 امي ةيرئازجلا ةيبذاجلا وحن سنوتو ايناتيروم دش
 .سنوت يف ةيبدللا تاباسحلل ةينمض ةضهانم لثمي
 ,لعفلاب :ةيرئازجلا  ةيبيللا تاقالعلا تفرشا دقل
 مادقا دعب ةلماكلا ةعيطقلا ىلع ١985 فيص يف

 نييسنوتلا لامعلا نم فالا درط ىلع سلبارط
 جاطرق رصق ىلا ديدج نب سيئرلل لجاعلا هجوتلاو
 ايلام اهيناج ىلا هفوقوو سنوتل هترصانم نالعال
 تناك ةرايزلا هذه يفو ,رمالا ىضتقا نا ايركسعو
 تبيطعأو ,دصقلا ةفورعم ةيحوملا راذنالا لئاسر

 لقت ال تالالد قافولاو ءاخألا ةدهاعم دوند ضعبل
 .يجيتارتسالا يركسعلا فلاحتلا نع

 تاقالعلا يف ديدشلا رتوتلاو قيضلا تارتف لالخ
 مالسلادبع دئارلا سأيي مل ةيرئازجلا  ةيبيللا
 قراوب ضعب نا سحب وهو فخي هسأي حارو .دولج

 ةحلاصملا قيقحتل هلهؤتو
 روتفلا نا دقتعنو .نييرئازجلا نيلوؤسملا عم
 عم داحتالا عقاو هاجت يبرغملا سامحلل يجيردتلا

 اهفرعي ةنيعم ةيميلقاو ةيلود فورظ رولبتو ايبيل
 وحن قيرطلا دبع ام يه .فلملا اذهل نوعيتتملا اديج
 دودحلا ىلع ةيرئازجلا سانمأ نيع ةيرق ىف ءاقللا
 سيئرلا نيب )١987/1١7/7( ايبيل عم ةيوارحصلا
 ةدهاعملا تناك تقو ُْق .ءياذقلا ديقعلاو ةنفوح نق

 الو .لوعفملا ةيرايس لازت ام برغملا عم ةيداحتالا

 رادام حهأ الا ةزيجولا ةمقلا هذه نم ركذنتف نا ديرن

 شاعنا ةرورضب لصتت هتصالخو .هلوح ثحابتلا
 نسح نع اريبعت روتفلا ةلحرم ءاهناو تاقالعلا

 فك ول اذنح اناونلا هذه دنكأت لجأ نمو ءايونلا

 .هراصناو ةلب نب رايثل معدلا ميدقت نع يفاذقلا

 ةيسنوتلا نوؤشلا يف هلخدت نم ففخ ول اذتحو
 .ةبيقروب بيبحلا عم نيبلا تاذ حالصا ىلا ىعسو
 ىلعو .ةيدجب هيلا رظنلا يغبنيف دودحلا لكشم اما
 يفاثالا دامر نيبو تحت هؤاقبا ,نكمملا نمف لك
 نيح ىلا ةيوارحصلا

 دج لسع رش
 يبرعلا داحتالا ءاغلإ نم رهشا ةعبرا دعب

 ةنيدمب ةيرئازحلا ةسائرلا ةرئاط تطح يقدرفالا

 ةمق تاثداحم تأدبو )257/1١7/5(: ةيبدللا تريس

 ةرمثم» اهنأب نيدلبلا يتمصاع يف تفصو ةديدج
 اذه دعب .«يبرعلا برغملا ءانب ىلا ةفداهو ةيباجبإو
 لوؤسم هيدعاسم فيرشو دولج نم لك قفط ءاقللا
 يرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةمئادلا ةنامالا
 ناي ؛ةياهنلا يف ؛:تحوا ةلجاع «ريواشم» ناذفني
 يبيللا لجرلا يقب اذه يفو .ديعب ريغ لسعلا رهش
 يتلا ةوطخلا هذه قيقحتل الاجعتسا دشأ يناثلا
 رئازجلا عم هدالبل اهدشن ام دش

 لح مرصنملا وينوي / ناريزح ١94 و ١6 نيب
 مها مضي ريبك دقو سأر ىلع دولج مالسلادبع
 رئازجلاب ,تاعاطقلا فلتخم يف نييديللا نيلوؤسملا

 2 303 0 01 ول
 «ةدحولا قيرط ىلع داحتا» : رئازجلا راطم يف هيدعاسم بناج ىلا .دولج
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 ةيسانس تاثحابم هتماقا لالخ ىرحأو .ةمصاعلا
 تجوت نييرئازجلا نيلوؤسملا رابك عم ةينقتو
 يف نواعتلل ةطلتخم تاكرش ءاشنإ و تاقافتا عيقوتب

 تاعانصلاو ةقاطلا اهنم ةيوبح تالاحم ةدع

 عيسوتو يرلاو ةيواميكورتبلاو ةيواميكلا
 ف نواعتلا فيثكتو يحصلا لاجملا ىف تالدابتلا

 لدايتلاو ميلعتلاو ةفاقثلاو لقنلا نيدايم

 ةفاحصلا يف تاقافتالا تفصوو .خلا ...يرابخالا
 ديسحت برد ىلع ةيعون ةوطخ» اهنأب ةيرئازجلا

 0001 بعشلا) :ةقطنملا بوعش لامأ

 اهنسفن ةيفحصلا تعضو دولح ةرابز ةئاهن ةدادغو

 ىلوالا اهتحفص يف اراب ًاتيشنام (مال/١5/5- 15(

 ةحفص» هنآي يسيللا يىرئازجلا ءاقللا فصد

 امهنواعتو نيدلبلا نيب تاقالعلا ْق ةديدج

 ظيترت جئاتنلا هذه نا ىلع انقفتا ام اذإ و .«يلبقتسملا

 طاشنل يقطنم لسلست اهناو .اهيلع رابغ ال اياضقب
 تدسج يتلاو .نيدلبلا نيب ةطلتخملا ةنفجللا

 نا ديب .ةثلاثلا ةرودلا ةمانز ور ةريخالا اهتيلاعفي
 ةددسللا  ةيرئازجلا تاقالعلا فلمل ىسايسلا بقارملا
 نكمي تافلمل ينقتلا زيرطتلا اذهب عنتقي نا نكمي ال
 ةدارا كانه نكت مل نإ :قرو ىلع اربح لظن نا

 نيلوؤسملاو ؛ةيرئازجلا ةفاحصلا نا عقاولاو
 تارابع ىلا نيلاّيم اولظ مهسفنا نييرئازجلا
 يبيللا مهر واحم يضرت اهنكلو ؛ةيميمعتو ةضافضف
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 3 يرئازجلا ءاقللا نأب» هترابز مانخ ٍِق حرص يذلا

 لجأ نم انلضان دقو .يخيرات زاجناب جون يبيللا
 قحب سكعي يذلا ليبنلا فدهلا اذه قيقحت
 ١4 بعشلا) ,..ةيبرعلا ريهامجلا تاعلطت

 .( ١/7/5

 رارجلا داراموايبيل هديونام
 نولهجي اونوكي مل نييرئازجلا نيلوؤسملا نا ىلع

 ةرورض يف لثمتت يتلاو ةحلملا ةيبيللا ةبغرلا
 ةقيثولا دادعإو ؛نيدلبلا نيب ةدحو نالعاب عارسالا
 ىوتحم وه اذهو كلذل ةمزاللا ةيعيرشتلا

 ةمئادلا ةنامالا لوؤسم نيب ةيسايسلا تاثداحملا
 .دولح دئارلاو

 ءاقلل ةيلمعلا ةجيتنلا نع لاؤسلا ناف كلذ مغرو

 ةددحم تارايع تءاح نا ىلا باوح نودب ىقب

 يأرلا» ةفيحص عم هل ثيدح نمض يفاذقلا ديقعلل

 ةبغر نع سوململاب فشكتل ةيتيوكلا .ماعلا
 ةدغر كانه تناك نا ام هنم مهفد نا نود سليارط

 .هقاذ ىوئتسملا ىلع ةحورطمو ةلئامم ةيرئازج

 ننب ًايلاردف ًاداحتا نا ىلا يفاذقلا مالك لمجم بهدبيو

 / ىساقلا نيرشت ِق هنع نلعيس رئازجلاو هدالب

 حتفيسس داحتالا اذه نأب افدضم «ليقملا ريمفوت

 عضب دعب ولو نيدلبلا نيب ةدحولا ماما قيرطلا

 داحتالا اذه نآب ,اضيا .ددقعلا حضوأو . تاونس

 ءاشناب يذيفنتلا نيديعصلا ىلع متيس يلاردفلا

 يعيرشت سلجم ءاشناب يعيرشتلاو ؛ةسائر سلجم
 قا يتايفوسلا طمنلا ىلع نوكيسو .كرثشم

 نيدلبلا نم لك ظافتحا عم قال سوغويلا

 دعب ًاليوط هسفن يبيللا لوؤسملا لهمي ملو
 راطمب لحو هلاحر لمح نا ثبل ام ذإ حيرصتلا
 رئاودلا هنع تفشك لجع .ىلع نيدموب يراوهلا
 نم ريثكب الإ عطتست مل يتلا ةيمسرلا ةيرئازجلا
 .لابقتسالا تالوكوتورب ذيفنتو بيترت ةبوعصلا
 لحي يذلا ىفاذقلا ديقعلاو ةلود سيئرل ةبولطملا
 لاهما عاطتسا ام 19817/7/177 خيراتب رئازجلاب
 دادعالاب مهسامغنا ةرمغ ف مهو مايأل هيفيضم
 ضوخل كلذ لبقو :لالقتسالل 75 ىركذلاب لافتحالل
 ريرحتلا ةهبجل ةيزكرملا ةنجلل ١8 ةرودلا لامعا
 ٍق ةييرعلا ةيسامولبدلا رداصملا نا ريغ .ينطولا

 اقلعم ناك نيدبيللا لما نأب تركذ ةمصاعلا رئازجلا
 ةدحولا نالعال اهسفن ةيخيراتلا ةيسانملا هذه ىلع

 نب سيئرلا نم حيرص مالك رادصتسا لقالا ىلع وا
 .اهذيفنت ىلع كيشولا مادقالاب ديدج

 .هفيضب باحرتلا لك ىدبا يرئارجلا سيئرلا
 ةينطولا ةيبعشلا ةيعمجلا ىنبم هماما حتفو
 لاق يذلا هباطخ ىقلا ثيح (يرئازجلا ناملربلا)

 متت نل اهيلا لوصولل ىعسن يتلا فادهالا نا» هيف
 .ءاهربغ رابخ كانه سيلو ةدحولاب الا

 تناك ةيرئازجلا ةيسايسلا ةبيقحلا نا ديب

 ةرورض هأدبمو هناونع رخآ رايخ ىلع يوطنت
 بايسا طيرو قيسنتو يداصتقالا لماكتلا قيقحت

 ةوطخ يا ىلع مادقالا لبق تالاجملا ىقش يف نواعتلا

 تناك دقو .يبرعلا برغملا ةقطنم ْق ةيديبحوت

 ةبسانم ةيزكرملا ةنجللا ةرودل ةيحاتتفالا ةسلجلا
 سبل ال ةحيرص ةيفيكبو نلعي يك ديدج نب سيئرلل
 .فهلتملا يبيللا حومطلا نم هدالب فقوم اهيف

 لماكتلا قيقحتل لمعن نا انيلع» : ديدح نب لاق

 ةيفاقثلاو ةيوبرتلا اذجمارب ديحوتو يداصتقالا
 (...) ةدحولا هذه قيرط يف ةيساسالا ةلحرملا يهو
 ءاخالا ةدهاعم ىوتحم انمحرت حورلا هذهيف

 سوململا لمعلاب ايناتيرومو سنوت عم قافولاو
 لماكتلا دعاوق ءاسرا ىلع صرحن اضيا حورلا هذهبو
 دعبلا ريتعنو (...) ةقيقشلا ايبيل عم قيسنتلاو
 هجاوي نا عيطتسي عمجت ناينب ساسا يداصتقالا
 ةفصلا ةيداصتقالا ةوقلا هيف تحيصا ًاملاع

 زكرت نا ىغبني اذهلو ...دلي لك ةدايسل ةيساسالا
 بعشلا) «يجيتارتسالا هاجتالا اذه ىلع دوهجلا عيمج

 "ا نيف

 ال ءانه ءيمسرلا يرئازجلا باوجلا نا نيبلا نمو
 رايخلا نع حصفيو :حيضوتلا نم ديزم ىلا جانحي
 ىلع .ةدحولا ع وضوم هاجت رئازحلا هانبتت يذلا
 اذه نا هيف كشال اممو .يبيللا حارتقالا ءاَزإ لقالا
 .ًاضيا ,هيف كشال اممو :هقطنم ىلع يوطني رايخلا
 موهشمل ًايتامغاربو ,ًاينالقع اموهفم ىديحب هنا
 نم رثكأ .يبرعلا برغملا ةقطنم يف يف ةدحولا
 مراعلا سامحلا رعاشم نم روعش يأ عم هقادسنا
 ىقين اننا ريغ . .علطملا اذه لثم تعبط ام اريثك يتلا
 ىرخالا بابسالا ةفرعمد ٠ :كاذو اذه دعب نييلاطم

 ةغيص نورثوي نييرئازجلا نيلوؤسملا لعجت يتلا
 داحتالل ةغيص ةيأل ليدبك ةكرتشم ةيبراغم قوس
 سامح ةداعإ اذه يف ناك ولو ىتح يبيللا مهراج عم
 تقلطنا يتلا ىلوالا رفصلا ةلحرم ىلا دولج دئارلا
 .دنرد بتايسالا هذه نع فشكلا نا انمعز فو .اهنم

 تاقالعلا ف رفص ةطقن لظيسو ناك ام ىلا ءدهرودب
 تالافتحالا لك نم مغرلاب ةيبيللا  ةيرئازجلا
 نيب ةمئاقلا تاقالعلا عومجم لك فو لب ٠ ةيدراللا
 ةيفارغجلا ةموظنملل ةلكشملا فارطالا فلتخم
 يهو .يبرعلا برغملا ةقطنمب ىمسي امل ةيرشبلاو
 لتكتلاو .يبلسلا عارصلاب ةموكحم تاقالع
 ضعبلا تالواحمو .بلقتملاو يفرظلا يوهجلا
 اهل تافلاحتو دفق ٍِق ةيبرطقلا ةلودلا ةمزا بددغت

 صرفلا عيضتو ةعيطقلا نم ديزملا ىوس جتندن
 .يبرعلا برغملل يذدج ءانبل ةنكمملا

 'سامحلا نأب لوقلا ىلا انعفدي روصتلا اذه
 يعوب مويدلا مدطصي رئازجلا عم ةدحو ماربال يبيللا

 لحارمو سامحلا اذه ثارت اديج كردي يسايس
 مدقب هتاذ تقولا ُْق هنكلو .ةقلتخملا هلشف بايسأو
 ىلع نوكيس ليدب وهو ,ايدجو ًاعورشم كاندي

 ميدقت يف لئاوالا اونوكي نا نييرئازجلا نيلوؤسملا
 ساسا دهجك هورخدي نا يأ .هتيقادصم ىلع ليلدلا
 رمثملا نواعتلاو لماكتلا ءانب يبرعلا برغملا ءانب ىف
 نع رظنلا فرصب ريهامجلا هبلا حمطت يذلا
 يف اذهو . يطختلل ةلياقلاو ةمئاقلا تافالخلا
 نييبغارلا ماما ريسبكلا يدحنلا وه انداقتعا
 برغملا ةينابكو ةركفل ٠ ًاصوصخ .ًاعيمج نيلقرعملاو
 تاباسحل يسايبس كالهتسال ال .ةقيقحك .يبرعلا

 .ةيفرظ
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 نوي ا هيلا هابملا

 عورشملا ريرمن ف ايكرتل ةحلصم يأ
 هفادها يف فلتخي اذامسو .. هءارو نمو

 ' مويلا ىنح نوتسنوج نم

 اة وستة 12 ىدعلا تةيبرعلا ةعيلطلاا- 5

 ا ا اا ا ا 5 ب اا كاسل د

 م ةيسنلاب ةيوبيح ةلأسم هايملا»

 ديرف دحلادبع ديسلا لوقي :«يتويهنصلا | لف
 .ندنل يف ةيبرعلا تاساردلا نكرم ريدم |

 ةيلودلا ةودنلا لالخ اهاقلأ يتلا ةملكلا ف فديضيو

 هايملاو ليئارسا» نع ندنل يف زكرملااهدقع يتلا

 لوقلا نكمملا نم» ١96 ماعلا نمطابش ىف «ةيبرعلا
 دض ليئارسا اهتضاخ يتلا بورحلا عيمج نا
 .«هامملا بورح يه /١515 ماع ذنم برعلا

 هتلخادم ىف دكا دقف ناردب ناندع روتكدلا اما
 ضرالاب تملح ليئارسا» نا ةودنلا يف نيكراشملا ماما

 ..ريثكلا ىلع اهنم ذوحتست نا تعاطتسا دقلو -
 نايرش .ءاملا نع ثحبلا يرجي ضرالا رفوتت نيحو
 .«ءاوسلا ىلع تابنلاو ناودنحلاو ناسنالل ةادحلا

 دقعت دق ينويدهصلا  يبرعلا عارصلا نا مغرو

 هانملا ةلأسم ناف . اذه انموي ىتح هتيادب ذنم اريثك

 لب .هلودج ىلع ايسيئر ًادنب رومالا عقاو يف ربتعت

 ف ةينويهصلا ةكرحلا نا لوقلا ةغلابملا نم سيل
 ,«داعيملا ضرأ» ب يدوهيلا ناسنالا طبرل اهيعس
 هايملا نم ينويهصلا نايكلا ةجاح ةيبلت تربتعا
 هدامع يعارز عمتجم ءانب لجأ نم ةيساسا ةيضق

 .ةيناطيتسالا تارمعتسملاو «تاستوبيكلا»

 نايكلا اهضاخ يتلا بورحلا ناف كلذلو
 يف همادقا تيبثت يف حجن نا دعب ينويهصلا
 ىلع ةرطيسلا ىلا ةريبك ةجردب فدهت تناك .نيطسلف
 ضرالا» و .ةطيحملا ةييرعلا قطانملا يف هايملا رداصم

 امك «لينلا ىلا تارفلا نم اهدودح امه انه ءاملاو
 حلاصملا دحتت اذكهو!!! ديجملا دبع ديرف ديسلا ريشي

 جزتمتو ؛ينويهصلا نايكلل ةبسنلاب فادهالا عم

 .اهجولوبديألا عم ةمويخلا اياضقلا

 ىلع موقت ينويهصلا نايكلا يف ةيمنتلا عيراشم
 ةهج نمو «ةايحت يذلا عقاولا ةهج»نم : نيتدعاف
 قيقحت لجأ نمو .هيلا ىعست يذلا فدهلا ىرخا
 ةيقاعتملا ةينودهصلا تاموكحلا تعس فدهلا اذه

 .ةيبرعلا يضارالا نم ددزملا ىلع ةوقلاب ةرطيسلل
 ةيبرعلا يضارالا يف ينويهصلا عسوتلل نا حبحص
 ليئارسا» ملح قيقحتل ةيجولويديا ا

 اهتمدقم يف ىرخا ًافادها ًايضيا هل نكلو .«:ىربكلا
 دوهنلا ندرحاهملا نم ديزملا لايقتسال دادعتسالا

 ىلا لوصولا ةلواحمو ةيتاذلا ةوقلا ءانيل لمعلاو
 .ةقطنملا ف هايملا رداصم نم نكمم ردق ربكا

 هادملا لئاسمب ةصتخملا تاسسؤملا جاردأ فو

 نم ديدعلا .ءاهريغو :ءابرهكلاو يرلاو ةيمدتلاو
 ةداقتسالا ةيناكما ضرتفت يتلا ةيلبقتسملا عيراشملا

 ةيروسو رضم يف يرجت يتلا ةيبرعلا هايملا نم
 يضارآلا نامعا ةيلمع ف .قارعلاو ندرالاو ناخبلو
 .ايلاح اهيلع رطيست يتلا

 ينويهصلا ريبخلا لوقي ,..ةايح ةيضق اهنا»
 ينويهصلا نايكلا ةجاح نع هثيدح يف نامئن لافوي
 دكت نا ايرغتسم نكب مل كلذل .ةيبرعلا دايملل

 توعدي» ةفيحص عم اهارجا ةلباقم يف نغيب ميحانم
 ماعلا نم رباوتكا / لوالا نيرشت رهش يف ,تونورحا

 افهدلع 1 .ميدقلا نم ةدعلا نيع ..تارفلاو ةلجد
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 مت اذإ١ رصم عم ةيوسنلا ةيناكما لوح

 تاقالع تميقأو نيدلبلا نيب مالبس ةدهاعم عيقوت

 ىداصتقا نواعت ىلا يدؤي فوس كلذ ناف ةيعيبط

 ةدعاسم تاقالع امهنيب آشنت فوسو .عساو
 هادملا ًامئاد ..ًالثم هابملا رداصم ريوطت يف ةلدابتم
 .:هتداقو ينودهصلا نايكلا سجاه لازت امو تناك

 نامضو هنما ةلأآسم نم ًايسابسا اءزج اهرايتعاب

 .هرارمتساو هدوجو

 تناك ينودهصلا نابكلا اهضاخ يتلا بورحلا يف

 ةيوستلا عيراشم يق و .ايساسا امه دانملا ةلأبسم

 هل نيصلخملا ءافلحلا ربع وأ ةرشايم اهحرط يتلا

 ةلاآاسم تناك ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا مهتمدقم فو

 .ًاضيا اييسابسا امه هانملا

 نوتسنوج ؛ورشم
 نايكلا مايق ىلع ىضم دق نكي ملو ١9657 ٠ ماع

 ةلاكو تدهع .ماوعا ةعيرا نم لقا ىوس ينويدهصلا

 فرش يتلا ةبكريمالا يسنبت يداو ةرادا ىلا ةثاغالا

 هانم رامثتسال ططخ عضوب بالك نودروغ اهيلع

 ةرادالا هذه تدهع دقو . اكرتشم ًارامثتسا ندرالا رهن

 يسدنهلا ططخملا عضول نيم لراش ةكرش ىلا اهرودب

 ف هليصافت لماك تعضو مث هتسردف ,عورشملا اذهل

 ١" ماعلا نم سطسغا / با 14817.

 ةساردلا ةمدقم ىف بالك نودروغ راشا دقو

 فصي ريرقتلا اذه» نا عورشملل ةيسدنهلا
 دانملا ةرادال لاعف ميظنت اهنم فلأتي ينلا رصانعلا
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 ةقطنملا يف ايكرت رود : لازوأ

 يا ريرقتلا اذه ريعي الو .ندرالا رهن يف رفاوتت يتلا
 طق لواحي ال هنا امك .ةيسايسلا تارابتعالل مامتها
 ةيسايسلا دودحلل ًاققو هتاحرتقم فيكي نا
 .«ةنهارلا

 أدب ١957 ماعلا نم ربوتكا / لوالا نيرشت يفو

 رواهنزيا يكريمالا سيئرلا ثوعبم نوتسنوج كيرا
 تارايزلا هذه لذاح لواح دقو .ةقطنملل هتارايز

 عورشم قيوسن اة هدم كتير يت كلت وك يتلا

 هاطعا نا دعم كلذو :بالك ندور وع اهعضو ىتلا

 هانم دراومل دحوملا ءامنألا عورشم» : يلاتلا مسالا

 .«ندرالا رهن

 عورشملل يسيئرلا فدهلا نا حضاولا نم ناكو

 نايكلاب فارتعالا ىلا ةيبرعلا لودلا رح وه

 لالخ نم .هعم ةيعييبط تاقالع ةماقإاو ٠ ,ينودهصلا

 .ندرالا رهن هايم رامثتسا ىلع كرتشملا نواغتلا

 فارتعالا عازتنا وهو :برحلاب هيلا لصوتي مل ام

 ةيبرعلا لودلا ةكراشمو ؛ةهج نم هب يبرعلا
 ندرالا رهن هايم نم ةدافتسالا ىف هب ةطيحملا

 برض دق نوكي اذكهو .ىرخا ةهج نم هدفاورو
 هحرط يذلا عورشملا رجحيب اعم نيروفصع

 .نوتسنوج يكريمالا ثوعبملا

 هامملاةلاسمو ةدوستلا
 .هايملا رداصم نم ديزملا ىلع لوضحلا سجاه

 امك ةيوستلا عيراشمل يسيئرلا كرحملا وه لظي
 .ودعلا اهيلا ىعسي امكو اهمهفي

 عيمج هتضفر يذلا نوتسنوج عورشم دعبو
 ىلا ةينودهصلا ةموكحلا تداع .,ةيبرعلا لودلا
 نم ندرالا رهن هادمل كرتشملا رامثتسالا ةلأسم حرط

 سالاد يكريمالا سسئرلا عص نطنشاو ٍِق ةتاثداحم

 ماعلا نم ريمفون / يناثلا نيرشت ١" حيراتب

 .تاحرتقملا هذه ةيكريمالا ةرادالا تندت دقو 15

 هايمل كرتشملا رامثتسالا حرتقم عبطلاب اهيف امب
 نم ريمسيد / لوالا نوناك 19 يف اهترشنو «ندرالا
 .هيسفن ماعلا

 عيراشملل ادهناسلا :ةيفات يتلا هانملا ةلأسم

 نابكلا مايك باقعا ُِق ةيتوبهصلا ةيكربمالا

 ىلع يثالثلا ناودعلا باقعا ْق مث نمو .ينودهصلا

 دعب ةيوستلا عيراشم نع بغت ملح 5 ماع رصم

 نابكلا اهنش ىتلا ١ 4” 1/ ناردزح نم سماخلا برح

 رمتؤم نع ةرداصلا تارارقلا باقعا ِق .ينودهصلا

 ثحب يذلا ١154 ماع لوالا ةيبرعلا ةمقلا

 «ندرالا رهن دايم ىلع ينويدهصلا ناودعلا عوضوم
 نانبل .ةطيحملا ةيبرعلا لودلا ترشاب نا دعبو
 .هدفاور ليوحت لامعا يف :ندرالاو ةيروسو

 نيرشت برح دعب ةدحب روربلا ىلا تداع دقو
 يف زردنواس اهمدق ينلا ةبوستلا ةقيشو رفع ؛: ١193077

 نع زردنواس فشك دقو ./5 يناثلا نيرشت

 .ةقطنملا ْق هابملا رداصمب ينويهصلا نايكلا مامتها

 ىلا لوصولا نود ةيقيقح ةيوست ال نا ًاربتعم
 .هايملا ةلاآسم لوح

 زردنواس داع 1414 ماعلا نم ويلوي / زومت يفو
 ةلماش ةسارد يف اهتاذ ةلأسملا ىلع ديكأتلا ىلا
 ايوروأب ةصاخلا ةيعرفلا ةنجللا ماما اهضرع
 ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل ةعباتلا طسوالا قرشلاو
 نع هثيدح ضرعم يف لاق ذإ .يكريمالا سرغنوكلا يف
 نا» طسوالا قرشلا ةقطنم يف رييغتلا لماوعو ىوق
 مامتها ديازتم وحن ىلع لفشتس هايملا اياضق
 تاونسلا لالخ ةقطنملا يف ةيسايسلا ةماعزلا
 يف هايملا ةرادا اباضقو نراقملا دس لعج دقو .ةليقملا

 ةيمهالا مساح ًاعوضوم هادملا رفاوت ةدبرغلا ةفضلا
 : فاضا مث .«ةيليئارسالا  ةيبرعلا تاضوافملا يف
 ىلع دعاصتملا بلطلا طغضل نوكي نا لمتحملا نمو»
 رثكا رما وهو ةيمكلا دودحمو تياث ينام ردصم

 رثالا ةديعب ةيسايس ةيمشها ؛طفنلا نم ةيوبح

 .«أعم نواعتلل ةيمتحكو عازنلل بيسك

 يناملا مالا ةلاسمو لنيل بين
 لماوع نم ًايساسا لماع تناك هابملا ةلأسم

 نا دعي . ١1987 ماع نانبل ىلع ينويهصلا ناودعلا

 نم قيرطلا ةبقاعتملا ةينودهصلا تاموكحلا تدهم

 طيرشلا ةماقا يف نيينانبللا ضعب عم نواعتلا لالخ
 .يدودحلا

 ةرطيسلا .ينويهصلا نايكلل ناودعلا نمض دقل
 لوصولاو :ينابصاحلا يف ندرالا رهن دفاور دحا ىلع
 املح ناودعلا ققح دقلو .يناطيللا رهن هايم ىلا

 دهمو .ةينويهصلا ةكرحلا مالحا نم ًايساسا
 نم ةدافتسالل ينويهصلا عورشملا ماما قيرطلا

 نيطسلف لامش يف يضارالا ّير لجأ نم يناطيللا هايم
 ىلا ةينويبهضصلا تاوقلا تلخد نا ذنمو .ةلتحملا

 © بهندلا تايلمع روفلا ىلع تأدب ١97., ماع نانبل
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 ديمعلا دكؤيو .نانبل بونج يف ةيئاملا ةورثلل مظنملا ح
 يف يرايتخالا ىفنملا يف شيعي يذلا هدا نومير
 عيراشم ذيفنت ىهنا ينويهصلا نايكلا نا .سيراب
 بلاطيو .يناطيللاو ينابصاحلا يرهن نم هايملا رج
 ممالا ربع كرحتلاب ةيناندللا ةموكحلا هدا ديمعلا

 عيمج ربعو ؛ةندهلا ةنجل لالخ نمو ةدحتملا
 دح عضول ةيساموليدلاو ةيسايسلا لئاسولا
 حبصت نا نود لوؤحلاو .ةيئاملا بهنلا تايلمعل
 هعيراشمبو نانبلب رضي اعقاو ارما تايلمعلا هذه
 .لبقتسملا يف ةيعارزلا

 يف ةينويهصلا تاوصالا تداع ديدج نمو
 نمالا» ةلأسم حرط ىلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 هذه اهربع حرطت يتلا غيصلاو .ةقطنملا يف «يثاملا

 بصت .طسوالا قرشلا يف هايملا ةلأاسم تاوصالا
 ةينويهصلا عيراشملا ةنوحاط يف ىلوالا ةجردلاب
 يف اهنم ةدافتسالاو ةيبرعلا هايملا رداصم لالغتسال
 .اهدوحوو اهنمأو ةيتاذلا اهتوق نامض

 نمالا» ةلأسم حرطت ةينويهصلا تاوصالا هذهو

 رصانع نم يساسا رصنع اهنا ةيواز نم :يئاملا
 يف ةمئادو ةتباث ةيسايس ةيوست ةيا ىلا لوصولا
 تالاصتالا ةرارح عافترا عمف طسوالا قرشلا
 ةكرتشم مساوق نع ثحبلل ةيسامولبدلاو ةيسايسلا
  يبرعلا عارصلل ةمئاد ةيسايس ةيوستل
 ف ةينويهصلا طاسوالا تكرحت .ينويهصلا
 ىلع «يثاملا نمالا» ةلاسم حرطل ةدحتملا تايالولا

 دونب نم ًاماه ًادنب هرابتعاو ثحبلا طاسب
 ةدع دقع ىلع طاسوالا هذه تلمعو .تاضوافملا

 ةلأسم ثحبل ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةيرس تارمتؤم
 رمتؤملا اهرخآ ناك .«طسوالا قرشلا يف هايملا دراوم»

 / ناريزح رهش نم ريخالا عوبسالا يف دقع يذلا
 .يضاملا وينوي

 .تارمتؤملا هذه فادهأو تاهجوت ةعيبط نايبلو

 ةروتكدلا فارشاب ترج اهنا ىلا ةراشالا ردجت

 دهعم يف طسوالا قرشلا مسق ةسيئر راتس سيوج
 ةعماجل عباتلا ةيلودلا ةيجيتارتسالا تاساردلا
 اهتاقادصب ةفورعم راتس ةروتكدلاو .نوات جروج
 ةدحتملا تايالولا يف ةيدوهيلا طاسوالا ننب ةيوقلا
 لاصتالا طباض بصنم لغشت تناكو .ةيكريمالا
 سيئرلا دهع لالخ ةيكريمالا ةيدوهيلا ةيلاجلاب
 .رتراك يميج قباسلا يكريمالا

 ,تارمتؤملا هذه نا نويسايسلا نوبقارملا ىريو
 ,يضاملا ريمفون / يناثلا نيرشت يف تأدب يتلا

 قرشلا ْق داملا ةلكشمل الولح مدقت نا لواحت

 نايكلل «يئاملا نمالا» نامض لالخ نم طسوالا
 لوصولا نع ثيدحلا راتس تحت كلذ .ىنودهصلا
  ةقطنملا يف ةدودحملا هايملا لكاشمل ةدملس لولح ىلا
 نيب ةلبقملا لحارملا يف ةيركسع تاعازن مايقل ًاعنم
 .ةينعملا لودلا

 يتلا تارمتؤملا هذه نا ةعلطم رداصم لوقتو

 اهيف كراشو ةيروسو قارعلاو نانبل اهعطاق
 يف تثحب :نويليئارساو كارتأو برع نولوؤسم
 ندرالاو تارفلا ضاوحا هانم ماستقا عسضا وم

 .لينلاو
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 هذهل ةديحولا ةينلغلا ةيسانملا نا ظخول دقو
 ,انود ميس اهاقلأ يتلا ةملكلا تناك تارمتؤملا
 ةموكحلا سيئرل ةيجراخلا نوؤشلا راشتسم
 سيئر مساب هتملك يف انود ضرع دقو .ةيكرتلا
 ةكبش ءانبل ًايكرت ًاعورشم .لازوا تغروت ةموكحلا
 لود مظعم ىلا ةيكرتلا راهنالا نم هامملا لقنل بييبانا

 .جيلخلاو يبرعلا قرشملا

 السلا تيشلا»
 ًاعورشم سيل هنا .يكرتلا عورشملا يف ريطخلا

 لاجم يف ةيبرعلا لودلاو ايكرت نيب نواعتلل ايداع
 ةموكحلا سيئر راشتسم نا كلذ .يرلاو هايملا
 طخ» حسا ضورهعملا عورشملا ىلع قلطا يكرتلا

 .«مالسلا بييانا

 دهعم فارشا تحت ةيكريمالا ةيملاعلا تور دنا نوارب

 ةعماجل عباتلا نطنشاو يف ةيجيتارتسالا تاساردلا

 ةدع ىلا ةيكرتلا راهنالا ضئاف بحسب :نوان جروج
 طخلا : يلاتلا طيطختلل اقفو طسوالا قرشلا ىف لود

 ف رميو هدفاورو ةلجد رهن نم هايملا لقني يقرشلا
 تيوكلا ىلا هريس عباتيو ةيقارعلا ةرصبلا ةنيدم
 ةيدوعسلا يف فوفهلاو ريخلاف مامدلا مث نمو

 لوط .ةقراشلاو يبدو يبظ وبأو رطقو نيرحبلاو
 فصنو نينويلم لقني فوسو :ملك 7٠١ طخلا اذه

 يبرغلا طخلا .خويلا يف هايملا نم بعكم رتم نويلم
 يرهن نم هايملا لقني لوالا ءنيبوبنا نم نوكتيو
 يق رفيو :نوردتكسالا ءاوليف ناهيجو ناهيس
 يف مث نمو ءقشمدو صمحو هامحو بلح ربع ةيروس
 /١914 ماع ةلتحملا يضارالاو ةيبرفلا ةفضلا
 لوالل زاوم طخ يف رميف يناثلا اما .نامع يف يهتديو
 يهتنيو ةنيدملاو ةدجو عبدي ربع ةيدوعسلا يف رميو
 ,ملك ١56٠ يلاوح طخلا ذه لوط .ةمركملا ةكم يف
 بعكم رتم نويلم فصنو نييالم ةثالث لقني فوسو
 .حودبلا ِق ءاملا نم

 فصنو ًارايلم ١4 يلاوح ةيلامجالا عورشملا ةفلك

 رايته 5 زإ يبوغلا طخلل نايلم 8( 2) رود رابط
 . (يقرشلا طخلل

 ينبت - يكرتلا  ووقملا
 دس ىلا فدهي ال عورشملا اذه نا حضاولا نم

 وه لب .هابنملا نم ةيبرعلا لودلا ضعب تاحاح

 رئاودلا هتعضو يسايس عورشم ىلوالا ةجردلاب
 هتنبتو ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا يف ةينويهصلا

 ىلا ةيعاسلاو .نطنشاول ةفيلحلا ةيكرتلا تاطلنسلا
 .ةقطنملا يف ةيسايسلا تاروطتلا يف ربكا رود

 دعبلا ىلع تدكا راتس سيوج ةينويهصلا
 يف مهاسب دق» هنا .ثلاق نإخ+ عورشملا اذهل يسايسلا
 اذه نا تفاضأو ..ةقطنملل ةيسايسلا لكاشملا لح

 طسوالا قرشلا نم انيتأب ريخ لضفا» وه عورشملا
 .«ديفيد بماك تايقافتا ذنم

 عياط ركذي مل هسفئن انود يكرتلا لوؤسملا

 ميسق ديلو» سيل هنا لاق نإ .يسايسلا عورشملا
 سيئر روصت نم عبان وه لب «ةبذعلا مالحالا
 لجأ نم ةليسو هنا ىري يذلا يكرتلا ةموكحلا
 ديبعت مث نمو .ًالوا ةقطنملا ىف رتوتلا فيفخت»
 نم نوكيس يذلا كرتشملا راهدزالا قلخل قيرطلا

 .«ءاينات هنوصت نأو هنم ةديفتسملا لودلا ةحلصم
 كرت .عورشملا حرط تيقعا يتلا تاشاقنلا لالخو

 ل ًازفاخ هريتعي هنأب ًاعابطنا يكرتلا لوؤسملا

 .«ليئارعساو برعلا نيب مالسلا»

 ..؟ ةرشملا فادهأ

 هيلع قلطا يذلا عورشملا اذه فدهب ام ىلا

 !؟ «هالبسلا بيياثا» حيسأ كارتالا نولوؤيسملا

 تاروصت ىلاو .ةيلوالا تايطعملا ىلا دانتسالاب
 اذه فدهي .نطنشاو يف برعلا نييساموليدلا ضعب
 ةروطخلا ةغلاب روما ةدع قيقحت ىلا عورشملا

 : يلد امف اهمها اما .يبرعلا نطولل ةيسنلاب

 قرشملا ةقطنم يف ايكرتل ماه رود ءاطعا-١

 فلح ربع ةدحتملا تايالولا عم نواعتلاب .يبرعلا

 لوؤسملا راشا دقو .ينودهصلا نايكلا عمو يسلطالا

 لاق نيح هتملك يف ةحارص رودلا اذه ىلا انود يكرتلا
 ءالولا زيزعت تنمض ةينامثعلا ةيروطاربمالا نا
 .هايملا تادادما لالخ نم ةيزكرملا اهتطلسل

 ينودهصلا نابكلا لوبق ىلع برعلا ماغرا - ١"

 اهنايرش طبر لالخ نم ةمئاد ةروصب هعم نواعتلاو
 تابالولا عم ةفلاحتملا ةيكرتلا ةضبقلاب يئاملا
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 . بيبا لت عم ةنواعتملاو ةدحتملا

 ةيوستنلل ةيداصتقاو ةيويح ةيضرا داجيا -
 نايكلا لالقتسا ناكرا عزعزت ,ةقطنملا ىف ةيسايسلا
 .همدقتو يبرعلا

 لودلل يكرت ديدهت ةياثمب هتاذ دحب عورشملا-
 طغضلل ةيئاملا ةورثلا لامعتسا ةيناكماب ةيبرغلا

 .ًايداصتقاو ًايركسعو ًايسايس اهيلع
 يرهن هايم رامثتسا ىلا نادنتسي نيطخلا نا كلذ

 ةايحلا ينايرش ناربتعي نيذللا تارفلاو ةلجد
 .ةيروسو قارعلل ةبسنلاب

 ؟ 1

 موقت ةيكرتلا تاطلسلا نا هركذ ريدجلا نمو
 لخاد نيدرهنلا نيدذه دفاور ىلع دودس ءانيب ايلاح

 حبصب دودسلا هذه نم ءاهتنالا لاح يفو . اهيضارا

 نم ةرببك ةبسنب مكحتلا تاطلسلا هذه ناكماب
 قارعلا نم لكب ًامتح رضي فوس امم .امههايم
 .ةيروسو

 برعلا نيدسامولبدلا نييقارملا نم لدع ىدباو

 نم هابملا بدبانا دمل عورشملا اذه ىودح نع الؤاست

 نم اهدم ناكمالاب نا نيح يف .ةيكرتلا ىضارالا لخاد
 نم دبال ةبسانملابو ةيروسلا وا ةيقارعلا يضارالا
 ءاول نم ادبي يبرغلا طخلا نا ىلا ةراشالا

 .ةلتحملا نيطسلف يف رميو بيدلسلا نوردنكسالا

 نيروفصع برضي نا ديري عورشملا اذه ناكو
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 نيتاه نم لك ف لالتحالا تيبثت وهو .دحاو رجحب
 .نيتقطنملا

 روضحب حرط هنا عورشملا ةروطخ يف ديزي اممو
 رصم اهنيب نم ةيبرعلا لودلا ضعب نم نيبودنم
 نيبودنم روضحبو :نادوسلاو لاموصلاو ندرالاو
 ةيجراخلاو عافدلا تارازو رابك نم ددعو .ةنياهص
 .ةيكربمالا ةدحتملا تامالولا ِق ةعارزلاو ةراحتلاو

 تاذ راتس ةروتكدلا تارمتؤملا ةمظنمل ًاقفوو
 ويودنم عورشملا اذه شقان .ةينويهصلا لويملا
 امك .ةيباجيا ح ورب طسوالا قرشلا ىف ةينعملا لودلا

 ةكلمملا نا ىلا يكرتلا دقوملا طاسؤا تراشا

 ىلع عورشملا اذه ىلا ةيباجياب رظنت ةيدوعسلا
 اهل رفويو رحبلا هايم ةيلحت نم اهيفعي هنا رابتعا
 ةفلك) دحاولا بعكملا رتملل تارالود ٠," يىلاوح
 .ًارالود ١ , © غلبتس بيبانالا هذه ربع بعكملا رتملا
 هابملا نم بعكملا رتملل ةيلاحلا ةفلكلا نا نيح يف
 .(تارالود ه غلبت ةالحملا

 يف ةيبرعلا ةيسامولبدلا رداصملا ضعب لوقنو
 هيف تزرب تقو يف حرط دق عورشملا اذه نا نطنشاو
 مشت ذإ .هايملل ةساملا ينويهصلا نايكلا ةجاح
 دق ةنريبط ةريحب نا ىلا ةنياهضلا ءاردخلا تاريدقت

 ةورثلا ضفخنت فوس نيح يف .199417 ماع فجت
 ايلاح ينويهصلا نايكلا اهنم ديفتسي يتلا ةيئاملا
 .لبقملا نرقلا علطم عم ةريدك ةفيسكب

 حرط نا حضاولا نم نا رداصملا هذه فيضتو

 ينويهصلا نايكلا حلاصم عم قفتي عورشملا اذه
 .اضيا ةينمالاو ةيئامنالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 نم ًاديدج ًاردصم .هئاشنا لاح ف هل رفويس هنا كلذ
 هرداصم يف ةديازتملا صقنلا ةلاح ىلع بلغتلل هايملا
 .«ةايحلا ريسكا» نم ةيلاحلا

 نردنواسو تيراش ىلا نوتسنوج ىلا بالك نم
 فلتخت .راتس ةينويهصلا ةيكريمالا ةثحايلاف

 مئادلا دوجولا نامض : دحاو فدهلاو عيراشملا

 باعيتسال ةيئاملا ةورثلا نيماتو .ينويهضلا نايكلل
 هذه لثمو .ةنياهصلا نيرمعتسملا نم ديزملا
 .ةيسايسلا تايوستلا نم ريثكب رطخا عيراشملا
 نايكلا دوجول ةبلص ةيدام ةيضرا ينبت اهنأل
 موقت دق ةيسايسلا تايوستلاف .هنمأو ينويهصلا

 أديم ىلع ةمئاقلا عيراشملا هذه لثم اما .طقست دقو

 نايكلا لوحتف ,«كرتشملا نواعتلا» و ,عيبطتلا»
 .ةقطنملا يف يساساو مئاد نايك ىلا ينويهصلا

 ايكرت نا عورشملا اذه يف ةطقن رطخا ًاريخاو
 تايالولل ةفيلحلاو يسلطالا فلحلا ْق وضعلا

 سماخ يه .ينويهصلا نايكلل ةقيدصلاو ةدحتملا

 يفو عورشملا اذهل اهحرطو .ملاعلا يف ةيركسع ةوق
 يف ام رودل ةيادب نوكي دق :تاذلاب تقولا اذه

 بجيف رودلا اذه ةعيبط اما .ةيبرعلا ةقطنملا

 يف يكرتلا  يبرعلا عارصلا روذج يف اهنع ثحبلا
 يف ةبغر يه له .ةينامثعلا ةيروطاربمالا تاياهن
 !؟ يكربمأ رضخا ءوضب ,ةميدقلا تاباسحلا ديدست»
 عيمج يفو يرجي فوس ام ةبقارمو راظتنالا اديلع
 ..اليوط رظتنت نل لاوحالا
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 و او مسا انااا إو لا وو»

 319110103003111 210977717 اطل حتت

 يف ثادحالاو تاروطتقلا عفادتت د ديدح نم

 يف يسايسلاو ينمالا : نيفقوملا عضتو .نانبل
 نا ودين ام يفو .ةساسحو ةقيقد ةلحرم |”,

 ةثالث ىلا نوبقارملا ريشي .دومجلا وحن ريسي عضولا
 اهريثأت اهل نوكيسو .عافدنالا يف رمتست تاريغثم

 قرشلاو نانبل يف ةيقترملا تاروطتلا ىلع ديدشلا

 يهف ةثالثلا تاربغتملا اما .طسوالا

 ال وا مقت دق يتلا .نيديرغلا نئاهرلا برح ١-

 اهيف ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا ضعب ةقالعو .عقت
 ةينعملا ىوقلا ةمدقم ىف ينأتو .ةروادم وا ةرشابم

 تايلمعي ةديطولا ةقالعلا تاذ ناربا :نئاهرلاب

 عضت نا لواحت يتلا ةيروسو .زاجتحالاو فطخلا

 اهنا ىلع اهسفن ةمدقم :نيفطاخلا نيبو اهنيب ةفاسم
 نمث نود نم سيل نكل ؛نئاهرلا ريرحت ىلا لخدملا

 مادقا باقعا ىف تلاوت يتلا جئاتنلاب قلعتي

 عم ةيسامولبدلا اهتاقالع عطق ىلع ايئاطيرب
 جئاتنلاب قلعتيف يداملا نمثلا اما .ةيروبس

 .ةيناطيربلا ةوطخلا ىلع تبنرت ينلا ةيداصتقالا

 نم اددع ةكرتشملا ةسسوروالا ق وسلا تعضو امدنع

 ىلا ةيكالهتساو ةيئاذغ داوم نحشو عبب ىلع دويقلا

 ىرخا ةيضق .نئاهرلا برح يف ءلخدتو .ةيروس
 نود» نطخبشاو هيمست ام يهو .اديقعت هقاو بكا

 .يودلا رمتؤملاب هي + ِق ينويهصلا
 :ةروطخ رثكالا ريتعي يذلا .يناثلا ريغتملا-١

 تاروطتلا يف يمويلا ينويهصلا لخدتلا وه
 ىلا تداع يتلا «ةيليشارسالا» تارئاطلاف .ةينانبللا

 نيعوبسالا ْق تراتخاو .ةفاثكي ةينانبللا ءاوجالا

 هردتعت يذلا عاقبلا لهس يف ةنيعم عقاوم نيريخالا

 :فدعي جلع تراغاو ةييففألا هةساح قضمد

 لؤاستلا راثأ امو .نانبل يف هذيفثت يونتو .هل بيبا
 ينودهصلا نابكلا رايتخا وه .نييقارملا طاسوا يف

 لبق ءاهيلع ةراغالاو ءيبرغلا عاقبلا يف تيمع ةدلبل
 ىدل ةدحتملا تايالولا بودنم زرتلوو نوئرف لوصو
 .ةغاس نيرشعو عيراآمب قشمد ىلا .ةدحتملا ممالا

 هتايلمع نم فثك دق ينويهصلا نايكلا ناكو
 لاوط .يبرغلا عاقبلا يفو بونجلا يف ةيركسعلا
 11 ملا ك1 وعلا د ةيدرعلا ةعيلطلا ب 7

 نئاهرلا نم نمت ضمقت خشب
 ةينانسللا ةياوسلا نم

 ت11 د00 اقفل 11 ةاةلخ وست هازل باسم 31م1

 جرحا يذلا رمالا ءيضاملا وينوي / ناريزح رهش
 ةيلمع عقوت ىلا نيبقارملا عفدو اهئافلح هاجت ةيروس
 قيرط ىف تاروطتلا راسم عضت .ةدودحم ةيركسع
 .ديدج

 بعشلا ىلع طغاضلا ثلاثلا ريغتملا اما“
 رالودلا دوعص رارمتسا وهف :نانبل يف ةموكحلاو

 نم رالودلا زفقي ايمويف .ةنودجم ةروصب يكريمالا
 ءازإ و هءازإ ةينانبللا ةريللا عجارتتو .ةبتع ىلا ةبتع
 :نانبل ىف لوقي نم ةمثو .ىرخالا ةيبنجالا تالمعلا
 ةريل 5٠٠ دح دنع الا فقي نل يكريمالا رالودلا نأب
 ىداصتقالا راصحلا تاقلط نوكت كلذبو .ةينانبل
 ةداقلا عيمج تابو .تلماكت دق يعامتجالاو
 اوعضو يتلا ةايسأملا ةرئاد نم جورخلا نع نيزجاع

 يتلا ةريغصلا بورحلا ءارح نم اهيف مهيسفتا

 ىوقلا نع ةلاكولاب ةيفئاطلا تايشيليملا اهتضاخ
 تارشؤملا هزه نم ًاقالطنإو .ةيلودلاو ةيميلقالا
 ةلحرملا هاجتا ف نونيعم نودقارم علطتي ةثالثلا

 ع

 اع عج ةيست وق

 ال .تاكرحت نم يرجي ام نا نودقتعيو .ةليقملا

 ةهبجف .روكيدلاو ةبعللا نم ًاَءزج نوكي نا ودعي
 ,اهنع ثيدحلا يرحب يتلا «ريرحتلاو ديحوتلا»

 ال هاركالاو طغضلاب اهليكشت ىلا قشمد ىعستو
 تاضقانتلاو بورحلا بيسي اثيدح نوكي نا ودعب

 ةمصاعلا ءافلح نبب ةمئاقلا ةيقئاطلا تاعارضلاو

 ةيروس اهتفطو تاضقانتو بورح يهو :ةيروسلا
 ءاقللاو .اهحلاصمو اهتاياسح قيقحت لجأ نم

 نم ددع عم يروسلا سسدئرلا ددقع يذلا ريخالا

 قايسلا يف يتأي قشمد يف ةيمالسالا تادايقلا
 تادابقلا ءاعدتسا ةيلمع تمت ذإ .روكذملا
 ذاختا نع تعنمت يتلا كلت ًاصوصخ ةيمالسالا
 ءاقللا» يا .ةريخالا ةلحرملا ىف ةبلصتم فقاوم
 خدشلا ةيروهمجلا يتفم هيسآرب يذلا «يمالسالا

 لاح يف ةهبجلا ريصم نوكيس كلذل .دلاخ نسح
 ةهبجلا) ةقباسلا اهتاليثم ريصم اهتدالو
 ةهبجو ينطولا داحتالا ةهبج .ةينطولا ةيطارقميدلا
 ةبيسانمل ميقا يذلا لافتحالاو .(ينطولا صالخلا
 سيئر لايتغا ىلع سلبارط يف ًاموي نيعبرا رورم
 نإ ؛هسفن راطالا يف جردني ءيمارك ديشر ةموكحلا
 ةداعتسال الخدم هنم لغجت نأ ةيروس تلواخ

 يف ضعبلا بهذيو .نانبل يف ةمولتملا اهتبيه
 ميلحلا دبع ير وسلا سيئرلا بئان نا ىلا مهتامولعم
 عامسالاو حرسملا ىلع فرشمب يذلا وه مادخ

 ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا ةدحو .بطخلاو
 هماقا يذلا يزئانجلا لافتحالا ف ةكراشملا نم برهت

 .يمارك ديشر سيئرلا ةثج ىلع يروسلا ماظنلا
 هروضح ىلع لوعت تناك قشمد نا نم مغرلاب
 يف زراب ينورام ميعزكو ةيروهمجلل قياس سيئرك
 حرطي :ةكراشملا نم ةيجنرف برهتو .نانبلو لامشلا
 قشمد نيبو هنيب تاقالغلا نع : ةيناث ةرم لاؤسلا
 ماظنلا ناكرا ضعب نيبو هنيب لقالا ىلع وا ؟
 ةيركسعلا تارباخملا سيئرو مادخ لثم يروسلا
 ؟ ناعنك يزاغ ديمعلا توريب يف ةيروسلا

 دض ةهجوملا تارجفتلا هذه وه قشمد قلق امو

 روهظو .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا تاوقلا
 دقو .يتايسلاو ينمآلا اهعورشملو اهرودل نيضراعملا
 ضيرحت تالمح نم ىذغتت تاريحفتلا تآأدب

 يووسلا ماظعلا دك ةعبساو ةيساجسو ةبمالعإ
 .ةيبرغلا مضاوعلا ضعببو نطنشاوب هتاقالعو
 ينما عورشم نع .نآلا ثيدحلا بعصي كلذل
 :روظنملا ىدملا ف يروسلا ماظنلا هذفنيس لماكتم

 .ةيكريمالا ةمصاعلا عم راوحلا لامكتسا لبق

 تالامتحا ىلا لخدم يروسلا - يكريمالا راوحلاو
 امك :نئاهرلا نع جارفالل برح عوقو امإ : ةددعتم
 لاخدإ امإو .اهسفن ةبكرتمالا تانويزفلتلا نلعت

 امإ و :ديمجتلاو دومجلا نم ةلاح يف ينانبللا عضولا
 يف ةدودحم «ةيليئارسا» ةيركسع ةيلمع ثودح

 - يكربما مهافن نع ثيدحلا نكل .ينانبللا بونحلا

 ىقبي :ةينانبللا ةمزالل لح ةغيص عضول يروس

 امهفرعب ناتللا ةالاغملاو ةغلامبملا هطلاخت اثيدح

 .برحلاو عوجلا نم نوكمهنملا نوينانبللا

 شلك زاوف

 1-12 ن1 مره نحاتلات مقا -



 ودهم نيسح
 ةروتلا قرعس نا ينيمخ عاطتسا

 اهيلع يضقي نأو

 يودهم نيسح رواحت ؛ةيبرعلا ةعبلطلا»
 ةنناربالا ةمواقملل ينطولا ننال ريكس

 دك يساسم هداك ضم 5208

 مالسالا لثمب ال يناريالا ماظنلا
 «ليئارسأ» مه هفلاحتو

 تاراعس نم هيعدب ام ضقن

 هلو راقب ان لاقل
 نونمؤي نوياربالاو ..ةينيطسلفلا ةروثلا نيدو

 هضرا ةدوعلاب نيطسلف سش قحب

 ةيويح ةرورض ناك قارعلا ىلا يوحر لاقتنا
 ةيلخادلا ةمواقملا ددعص لع سكعنا

 ينطولا ريرحتلا سدح ليكشتو

 - [ ا خاةذحإا" نورت قلوس 9

 ةيزكرملا ةنمتلا قِمَضَخ 7
 سلجملا ريتركس .:«قلخ يدهاجم» ةمظممل تكلم

 نلعا يذلا .ةيناربالا ةمواقملل ينطولا

 ةمواقملا موي ىركذ يف .يوجر دوعسم ديسلا منساب
 ةتفاضتسا ,ينطولا ريرحتلا شيِج ليكشت يناريالا
 ناك تاعاس ثالث رادم ىلعو ٠ «ةييرعلا ةعيلطلا»

 لمجم هيف لوانت يذلا راوحلا اذه هندي و اهنبب

 ديعص ىلعو ايجراخو ًايلخاد يناربالا عضولا

 روصتو :؛هتاسراممو ينيمح ماظن رودو .برحلا
 رايهنا دعب ام ناربا ليقتسمل ؛قلخ يدهفاحجم»

 : اديدحت قارعلا عم اهتاقالعو :ينيمخ

 ةمواقملا ءدب ىركذ ؛ناريزح نم نيرشعلا يف
 ليكشت نع قلخ ىدهاجم ةمظنم تنلعا :ةيناريالا

 ةلقن كلذ تريتعا دقو :ناريا يف ينطولا ريرحتلا شيج
 انل له . ىنيمخ ماظن دض ةحلسملا ةمواقملا لمع يف ةيعون

 .شحلا اذه ليكتشت بفووظ نع ليصاقتلا قم ديد

 .اندالب يف ىلاوتت تاروشاو قيس ةشلم 357 6

 يفكي . ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب ًايبعش ناك اهضعب

 اهفده ناك يتلا :قدصم ةروث ىركذ دبعتسن نا

 ةروث تناك ًاريخا مث .ناريا يف ةيطارقميدلاو ةيرحلا
16/4 . 

 عارذلا صقنل وا .اههبجوت يف ةدايقلا لشفل

 .اهتايستكم ىلع ظافحلاو .اهتيامحل ىركسعلا

 يضقيو . ,ةروثلا قرسي نا ينيمخ عاطتسا دقل
 عارذلا صقن ناك ببسلا نا بير الو .اهيلع
 .ةريخالا ةظحللا ىتح ينيمخلا عنم دقل .ىركسعلا

 هداشلا ةهباجم يلاتلابو :ةروثلل شيج نيوكت
 شيجلا اذه لثم دوجو نا هتفرعمل .ةحلسم ةهياجم
 .ةروثلا ةقرس همرحب

 ةجاحل ةباجتسا ةروثلل شيج نيوكت ناك .نذإ
 .يديمح دض لاضنلا انأدب ذنمو .ةيروث ةيخيرات
 ْق ءانررم اننكلو .اهيلا انيعسو ةقيقحلا هذه انكردأ

 ىوق دينجتل .هدض يسايس عارص ةلحرم يف .ءدبلا
 كولس ىلا هرطضا امم .هماظن ىلع اهيدلأتو بعشلا
 فو .هلك بعشلا دض باهرالاو فسعلا ليبس

 ىوق نا رعش امدنع 15/١: ناريزح نم نيرشعلا
 هتاوق رما .هدض كرحتت ةيطارقميدلاو ةروثلا
 ال طغض ةلحرم ديو .تارهاظتلا ىلع رانلا قالطاب
 تأدب ذئدنعو .هاشلا دهع يق: ىتح .اهل ةقباس
 .ةيركسعلا ةوقلا نيوكت يف انعرشو .ةمواقملا

 الح سيل ينيمح مالسأإ
 نهربتل يجولويديا قلطنم نم ءدبلا يف انقلطنا

 نا اهل انهربو .مالسالا لثمي ال ينيمخ نا ريهامجلل
 مل وهف .عئاقولل فانم مالسالا ءىدابم قيبطت همعز
 بلي ملو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا لكاشملا لحي

 اذه ىلع ريدكلا هلشفي رعش املو .بعشلا تاجاح

 -04 اهتمواقم ةجيتن تناك داهطضا ةلحرم أدب .دبعصلا
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 نيجس فلأ نيعبرأو ةئامو .ديهش فلآ نيعبس
 ةيطغت برحلا ىلا دمع ةمواقملا تمقافت املو .يسايس

 .بعشلا دض اهدوقي يتلا .ةيلخادلا برحلا ىلع
 نم رثكأ نآلا ىتح ةيرشبلا رئاسخلا تغلب دقو
 ال نييالم ةثالث ادع :قوعمو ليتق نيب يناريا نويلم
 نياسمخو ةئام تغلب ةيداملا رئاسخلا امآ .مهل نكسم

 هذه رارمتسا ىلع ينيمخ رصب كلذ عم .رالود رابلم

 دض ةيلخادلا هيرح نا هملعل :ةدبجراخلا برحلا

 .هدض سكعنتس بهشلا

 فيك .ناريا هشيعت تتاب نذإ يلخاد عضو يأ ©
 «سانلا عم ةيئادعلا ةقالعلا هذه لظ يف ماظنلا نمتسيب

 ةيئادع لقت ال جراخلا عم هتاقالع نأو ًاصوصخ

 ؟ًاءوسو
 ,ةيلخادلا هتلزعي رعشي أدب ينيمخ نا عقاولا

 :ةطلسلا هملست ةادغ هوديا نيذلا سمالا قافر ىتح

 نكي مل يذلا :ددوت برح الثم برضن .هنع ٍاولحت

 هحنم يذلا ,ينيمخ عم نواعت دقف ؛ام ًاموي ًايبعش

 هدعبأ ذإ ,ًاليوط مدت مل ةرتف لالخ ةيرحلا ضعب

 لح ىلع هريجأو .ناملربلاو مكحلا يف ةكراشملا نع

 ,هيسفن

 نم هترج امو برحلا ىلا ةفاضآلاب ,ةلزغلا هذه
 ىلع تسكعنا .ةيمويلا ةدشعلا ةمواقملا ىلاو .رئاسخ

 نا ىتح .مهنيب عارصلا أدبف .هسفن مكحلا ناكرا

 نشوف ك1 ةقيلخ ةسيفنيشيعشب هنيع يتلا يوالتنم
 ناطقالا اما .ماظنلا يف يداع ا نزتحم هريشعأاو

 .يوسومو يئنماخو .يناجنسفار : نوقابلا
 ىلا يتيمح رطضا امم ٠ ,مهنيب مدتحم عارصلاف

 هنا فرعن لب .عضولا ىلع ةرطيسلل ًامئاد لخدتلا

 اعقو يمس يذلا بزحلا لح ىلا ًاريخا  رطضا

 .ًاممالبسا

 ليكشت ىلع ًاريجم هسفن دجو ينيمخ نا امك
 نولغتسي نمم .نيدلا للحجر ةمكاحمل ةمكحم

 .مهكولس يف :ةعيرشلا» نوفلاخيو .مهتايحالص
 «بائذلاب» مهفصو دقل ىتح .ةرمتسملا مهتاعارصو

 .اضعب اهضعب لكأب ينلا
 ينيمخ نا فرعن .ةيلودلا ةسسادسلا ديقص

 باهرالا ىلع ًادمتعم .بيهرتلاو زازتالا ىلا زكترا
 ةهج نم نئاهرلا زاجتحا ىلعو ,ةهج نم .هريدصتو
 تاقالع بّرخو ءايلود هتيقادصم دقف كلذل .ةيناث

 ةيرسلا هتاقالع قزأم اذه نمو .ملاعلا عم ناريا

 تابالولا عم ةرشابم لماعتلاو .ةحلسالا ءارشل

 هيلع ضرفو .مكحلا حضف امم .«ليئارسا» و ةدحتملا

 .انبحراخو ايلخاد ةلزعلا

 ماظن عضو سكع ىلع اهعضوف ةمواقملا امأ

 دقو .ًايجراخو ًايلخاد ةديؤمو ةلوبقم يهف .ينيمخ
 .عمجا ملاعلا رظن يف اهلاضن ةيعورشم تيستكا

 اهنا : نييساسا نيديسل ةيناردالا ريهامجلا رظنو

 اهناو «ناريا لخاد :ناسنالا قوقح لجأ نم براحت
 .قارعلا عم برحلا ديعص لع مالسلا قاقحال لمعت
 لك يف بيط رثا نيلاجملا يف يوجر تاردابمل ناك دقلو
 سلجملا نع مالسلا نايب ردص نيحو :طاسوأالا
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 نم رثكا انيقلت : 14/87 راذآ ١7 يف ةمواقملل ينطولا
 .ةيلود تائاقنو بازحا نم ديدآت ةلاسر فالأ ةرشع

 نا امك .ةلود نيسمخو سمخ ديبأت ىلا ةفاضالاب

 دقو .ندملا برح فاقنال قارعلا ىدل هاعسم

 ًابيحرت يقل ٠ « نيسح حادص سيئرلا هل باجتسا

 ترهظ اريبك ًايلخاد ًابيحرتو ,ريظنلا عطقنم ًايملاع

 ضرف اذه لك .ريهامجلا طاسوا فلتخم يف هرداوب

 رهظت اهراثآ تأدب ءدشأ ةلزع هماظنو ينيمخ ىلع

 يف يناريالا ىنطولا ريرحتلا شيج ليكشت ءاج اذامل

 . ؟ ينيمخ ماظن نيبو مكنيب عارصلا نم ةلخرملا هذه
 ددم ,ينيمخ ماظن نيبو اننيب عارصلا غلب دقل

 سشيجح ءاشنا اهعم تاب ةلحرم ١ ناريزح ٠

 .ةحلم ةيخيرات ةجاح ,ينطو ريرحت

 ىعس .ةمواقملا عاستا تيسيو .ابيرقت ماع ذنمو
 دصقب .اسنرف عم تاقالعلا عيبطت ىلا ينيمخ
 .ةيسدرفلا ضرالا ىلع ميقي ناك يذلا يوجر تاكسا

 ةفلاحتملا ةفيعضلا تاميظنتلا ضعب كلذل ضرحو

 كلذ ناكو .يوجر دض بغش ثادحا ىلا .هماظن عم

 سيئرل نكي ملو .اسنرف نم يوجر جارخال ةجح
 .يندمخ ماظن دض هطاشن نم دحب نا قلح يدهاجم

 مالسلا لجأ نمو «ناريا يف ناسنالا قوقح لجأ نمو
 هتحرابم لبق هياطخ يف هنلعا ام اذهو .قارعلا عم

 يلتاقم ءاقلل ءقارعلا ىلا هليحرو .ةيسنرفلا ضرالا
 قارعلا دودح ىلع هدالب دوحو ببسب .نيدهاجملا

 .ةرشابم
 :ينيمخ ماظن بلق نا .ىرخا ةهجح نم .ملعن

 ريرحتلا شيح ءاشنا قيرط كولس ىعدتسا

 ةرورض عيرسلا يوجر ليحر ناك اذه نم .ينطولا
 دعاس نيرهاجملا هءاقل نآل :هرامث انفطق دقف : ,ةيودح

 هل لدثم ال وحن ىلع .ايغون مهاوتسم ريوطت ىلع

 ةفيرس عيهص ىلع رخآ علان عورسللا هقيسرت ناحو
 ديسلا ريزولا ىقتلا دقف .اهل وعدن يتلا مالسلا
 مث :نيدلبلا ريخل مالسلا سسا اعضيل .زيزع قراط
 يذلا نيسح مادص سيئرلا عم يناثلا ءاقللا ناك

 ىلع دعاسو .زيزع قراط ديسلا عم هيلع قفتا ام معد
 لحآ نمو :ناريا ْق ماليسلا لجأ نم كرحتلا قالطا

 امهو .قارعلا عم برحلاو يلخادلا باهرالا ةهجاوم
 .هماظن ءاقبل ينيمخ اهيلع دمتعي ىنلا ةلمعلا اهحو

 نم يوجر دوعسم ديسلا لاقتنا رثآ ىدم يأ ىلا ا#
 6 يركسعلا مكعضو ىلع اساحسا قارغلا ىلا اسئرف

 : ؟ فيكو ..لخادلا

 ديعص ىلع .؛ايخيرات يوجر ليحر ناك دقل -
 .قارعلا عم تاقالعلا ديعصو .ةيلخادلا ةمواقملا

 وحو دقحلا روذد يددمح و هدايشلا ادهع عرز دقل

 تاقالع ينينل ا اننجف :نارياو قارعلا نيب برحلا

 :ًايجولويديإو ًايسانس ,مالسلا نسا ىلع ةينيم

 نواعتلاو يجيتارتسلا مهافتلا دعاوق دعنلو

 معد :ةعانقلا هذه نم داز دقلو .يخيراتلا

 دص هنا معزي ناك يذلا وهو ,ينيمخل «ليشارسا»

 .سدقلا ررحبمس هنأو ,ةينونهصلا

 يار ليخرج ةيطادنا ةيولقللا يحبس ىلع

 بيردتلا يف رظنلا ديعأو .ةيركسعلا لئاسملا لحب
 رحآ كلذ نوكي دقو .تايوتسملا عيمج ىلع ميظنتلاو

 ناك هنكلو .رهشأ ةعضب ةيركسعلا تايلمعلا
 ناريزح ٠٠١ يف نلعا اذكهو .ةنيتم ةقالطنال ًايرورض

 شدحلا لبكشت  ةمواقملا ءدب ىئركذ /51 

 ظ .مواقملا

 يتلا بيردقلا تارتف مغرو .هتاذ تقولا يفو
 ديسلا ضرع انه  رهشأ ةدع اهنم لك رمتست
 يسنطولا ريرحتلا شيج نع اروص يودهم
 يلتاقم دجاوت عقاوم ةطيرخو .هتابيردتو
 ماق  ةيركسعلا تايلمعلا قطانمو .ءنيدهاجملا
 ىتح يناثلا نوناك نم لوالا ذنم  ريرحتلا شيج
 حرجو لتقف .ةيلمع نيتسو سمخب - ناريزح ةياهن
 رسأو :ينيمخ ةعامج نم صخش اقئامو نافلا
 .اصخش نوعيس

 دقف .هماظنو ينيمخ ىلع لعاف رثا تايلمعلل ناك
 يف .راوثلا لقاعم فصقل موقناف تارئاط تس لسرأ
 مالعإ لئاسو تنلعأو .ةيلبجلا قطانملا ىدحإ

 تلتق اهنا ةقيقحلاو .مواقم يحئام ن تلتق اهنا ماظنلا

 يف ةمواقملا ترمتسا املو .بسحف ًادحاو ًاصخش
 تايونعم عفرل ةيلخادلا ريزو اهراز ءاهناذ ةقطنملا
 هدعب نمو ,مالعالا ريزو اهيلا مدق مث ء.اهناكس,
 هفلك ينددح نا نلعا يذلا هسفن يناجنسفار

 .ةمواقملا ةيراحم ىلع فارشالاب ًايصخش

 حسو ديدات
 ىلع لاعف رثا ينطولا ريرحتلا شيج ءاشنال ناك

 ةرشع عبس يفف .اهجراخو ناريا لخاد نينطاوملا
 ْق اهادحا :ددنأت تارهاظت تماق .ةسلود ةمصاع
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 كراش .رهاظتم فالا ةرشع تمض .,ةيداحتالا ايناملا
 رحبلاو وجلا ةحلسا نم طابضلا نم ةئام اهيف

 تايالولا يفو .ةطرشلا طابض نم ددعو .ربلاو
 دقل .يناريا ةنامسمخو فالآ ةثالث رهاظت ةدحتملا
 شيج ءاشنال قلطملا مهديبأت نع عيمجلا نلعا
 ماظن ىلع رصنلا ملح ققحي هنآل ؛ينطولا ريرحتلا

 لك اعد .شيجلا ليكشت نع يوجر نالعا يف
 شيجب قاحتلالا ىلا ةمظنم ذوق لكو .نينطاوملا
 شيجلا يف درف لك زفح .هتاذ تقولا يفو .ريرحتلا
 ةيعورشم الا ادكؤم ,ةمواقملاب قاحتلالا ىلع يمسرلا
 نيج يف يركسع يآ ىقدب نال :تقولا كلذ دعب
 .رامدلاب ةروثلا دض فقت ةوق لك رذنأو .ةطلسلا

 ريرحتلا شيج ىلا نارا دسابلا نم دحأ مضنا له ا
 ؟ ينطولا

 ىمظعلا مهتيبلاغ نا كلذ ؛امتح ةليلق تالاحلا -
 اوعمسو .ةمواقملا مهنلقتعا نيذلا ىرسالا .ةللضم

 يفخي ينيمخ نا اوفشتكا .انيلتاقم نم ةقيقحلا
 مهديبأت اونلعأو .ةيناردالا ريهامجلا نع قئاقحلا

 :ماع هجوب ناراديسابلا اما .١طغض نود ةمواقملل

 لهسي :ةيمأ ةلهاج ةقبط نم مهنا فورعملا نمف
 ,ةيجيتارتسلا هتوق مهربتعي ينيمخ نأو .اهعادخ
 ءيش لك نأ و ةصاخ .ةماهلا تازادتمالا حهحنمد كلذل

 دوزتلا عيطتسي الو .ديعص لك ىلع ,نذقم ناريا يف
 فضا .ةطلسلا نم ًايرقم ناك نمالا نؤملاو دوقولاب

 نوفرعي مهف ,مهتالثاع ىلع نارادسابلا فوح كلذ ىلا

 .هيبأب نبالاو .هيخآب خالا لتقو ءنئاهرلا بولسا
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 نا امك .ينيمخ تاسراممب نيعنتقم ريغ مهنا مهملا

 .اذيلإ ليمي يمسرلا شيجلا
 «ليئارتسأب» ينيمخ ةقالع فاشكنا مدخ دح يا ىلا ا

 قهتام عك 5 ةينازيألا ريهامجلا بيعبص ىلع ةيواقلا
 يف ةمواقملاو ةينيطسلفلا ةروثلا نيب تاقالعلا ىوتسم
 ؟ نارا

 مايق دنع :ةيساسالا نييناربالا بلاطم دحا ناك-

 يتلا ؛ليئارسا, عم تاقالعلا عطق 2.19/4 ةروث

 ناك امك .هاشلا بناج ىلا فقت تناك اهنا نوملعت
 .برعلا دض اهعم فقي

 ةادغ تقلغا ,ةيليئارسالا» ةرافسلا نا نوملعت
 و يندمح ماظن نيب ةيرسلا تاقالعلا نكلو .ةروثلا

 نودهاجملا ناكو .ًاعيرس تفنؤتسا «ليئارسا,
 ًايناذإو ١9/١ ١19879 ذنم ةقبقحلا هذه اوفشك

 ناريا ىلا يدورمن ينويهصلا طباضلا ةرايز
 14/١. ماع ينيمخ ماظن يلوؤسمب هعامتجإو

 اهتفالع ىلع ضرحلا نم «ليئارسا ديرت ام ملغن
 ةيقرشلا اهدودح ةنامح دبرت يهف .ينيمح عم

 ةلعلا قح ملعي انيعش . يلاحلا ماظنلا معدت كلذلو

 يف يعمقلا ماظنلا بناج ىلا تناك ؛ليئارسا» نا
 .ىنيمخ وا هاشلا مكاحلا ناك ءاوس .ناريا

 مهف .دوهيك دوهيلا دض سيل انبعش نا ريغ
 ةمواقمللو .ةليوط نامزآأ ذنم ناربا ىف ةدوجوم ةفئاط

 انبعش قرفي كلذل .ناريا جراخ ىتح ؛نوديؤم اهيف
 ًامئاد تناك ىتلا «لدئارسا» نيبو :ةماع دوهيلا نيب
 2 .ناريا يف يعمق ماظن يأ بناج ىلا

 ناف ,ةينيطسلفلا ةروثلا عم ةقالعلا نع امأ
 نيب ةقالعلا تناك دقلو .اهديؤب ًامئاد ناك انيعش

 امدنع .ًامئاد ةديبطو ةيندطسلفلا ةروثلاو ةمواقملا

 ىلا عمتجا ةروثلا دعب ناريا ىلا رامع وبأ ءاج

 وبأ ىقتلا :قارعلا ىلا يوجر ءاج امدنعو .يوجر

 نيب ةكرتشم امئاد لثملاو ميقلا تناكو .رامع

  ةيقارعلا برحلا ءاهنا ديعص ىلع ةصاخ .نيفرطلا

 ,ةمواقملاو .ىديمحلا باهرالا ةيراحمو ,ةيناربالا

 نيطسلف بعش قحب ًامئاد نونمؤي نويناريالاو
 .اهيف هتلود ءانب و :ةهضرا ىلا ةدوعلاب

 نم ةلق اهميقت يتلا تاقالعلل فيسأن انناف .اذهلو

 .ةيبرعلا لودلا ةصاخ ٠ ,ينيمد ماظن عم نادلدلا

 نا ىنمتنو .ًايلخادو ًايلود ينيمخ ماظن لزع دقلف

 عم هتقالع فاشكنا دعي ةصاخ ةلزعلا هذه رمتست

 .«ليئارسا»

 يدلل يفرلاو ماسلا وج
 لامتحإو ىلودلا نمالا سلجمل ريخالا .كرختلا .عما ا

 عضو قافا نورت فيك .ءبرحلا فقوب مزلم رارق رودص

 سلجمب يناريالا لعفلا درل مكتاعقوتو برحلا هذهل دح
 ؟ ىلودلا نمالا

 ةيلودلا تاهجلا ضعبو نمالا سلجم دوهج -
 نل ءينيمخ ةلزع نم ديزت اهنا مغر ؛برحلا ءاهنال
 يضقت هتيجيتارتس نا كلذ .يلاحلا ماظنلا اهلبقي

 تايوعص نيتيضاملا نيتنسلا ف ىناع هنا فرعن
 ةريخالا ةنسلا يف دقف دقلو . نييناريالا دينجت يف ةمج

 هنا كلذك فرعنو . كراعملا يف هدونج نم امخض اددع

 ,برحلا ىوتسم ىلع ءيش قيقحت عيطتسي نل
 سانلا زفحبل ةمزا ىلا ةحاحب هنا كلذك فرعن اننكلو

 قاطن عيسوت ةمزا قلتخي وهاهف .دنجتلا ىلع
 نيخستل ةصرف كرتد الو ,جيلخلا يف عارصلا

 يلاتلابو .فوخلاب نييناريالا رعشيل .عضولا
 ىلا هتليسو :نذإ ,برحلاف .هشنج ىلا اومضتبل

 ماد ام برحلا ءاهنا ضفربد مالخملا لظيسو .ءاقنلا

 ىتح ٠ .يناجنسفار نلعي ملا .لقالا ىلع ًايح ينيمخ

 ضفرت هدالب نا ,رارق يا نمالا سلجم ذختي نا لبق
 ,كلذ لوح ذختي فقوم وا رارق لكو ,برحلا فاقيا
 ىلا حاظنلا باطقا ءاج نيحو .ردص ةطلس ةئأ نم

 ,ليحتسم. برخلا يف رارفتسالا نا ٍنولَوقي ينيمخ
 باحجأ ,.ةلمتحم ريغ تدغ رئاسخكلا ناو

 ةيركسعلا يتزيب ينوتئأ : ةدوهعملا هتيجوغاميدب
 .لاتقلا ىلا بهذأل

 برحلا نيخست يف رمتسم ينيمخ نا دقتعت

 نع لصفنت ال جيلخلا ةمزا نأو .هقزام نم صلخيل
 برحلا نع ينيمخ عجارتي نلو .اهلك ةمزرالا
 .يطارقميد ماظن ةماقإ و .هماظن بلقب الا اهنيحستو

 يف ال .تاهبجلا لك ىلع برحلا فاقبإ ىلا وعدن نحن

 ةدينحولا ةوقلا اننا ىرنو . .ىرخا نود ةهبح

 لالحاإو ماظنلا اذه ةماقال ايلخادو ايلود ةلودقملا

 .اهلك ةقطنملا يف مالبسلا

 قارعلا عم مكتقالعل ماعلا راطالا نورت فيك ا#
 7 م ةبادبلا ف ركذن -

 نم ناك كلذل .يناربالاو يقارعلا نيبعشلا دض
 فادشها ىلع ءايضقلا لحآ نم نواعتن نا يعيبطلا

 ةسايس يف يضمن نأو توجلل هك: عضوو ,ينيمخ
 ريرحتلا شيجو قارعلا اهب نمؤي ينلا مالسسلا
 .قلخ يدهاجمو ؛يناريالا ينطولا

 ىلع يطغيل .انلق امك .برحلا لفتسي ينيمخ

 . يباهرا مكح ُِق رارمتسالاو .يلحادلا داهطضالا

 ةمواقمل ابر ورض قارعلا ضرا ىلع اندوجو ناك كلذل

 «ىركسعلا لمعلا تازايتما انحنميب وهف ينيمح

 :لخادلا ُِق يددمح ىوق فاعضإ ىلع اندعاستو

 ماظنلا طاقسا ِق لبجفتلا ىلعو :«لاتقلا ةهبح ىلعو

 .يعمقلا

 ةرمتسملا برحلا ةلاح ءاهنا ىلا فدهت :ةيجيتارتس

 :مالسسلا لالحاو .نآلا ىتح ةهانشلا دهع ذنخم

 امهلبقتسمو .نيدلبلا ريخ لجأ نم نواعتلاو
 ةيخيرات قارعلا عم انتاقالع ىدعملا اذهب .حيظعلا

 :ةيجيتازدنمو
 نيسح مادص سمئرلا عم يوجر ءاقل تدثا دقل

 ةداقلا عقو دقلو . برحلا ديري دافسحلو ىدممت نا

 .لضفا لدقتسم لحأ نم ًاقافتا انعم نويقارعلا

 اذه دكأ دقل . نيدلبيلا يبعشل مالسو ةنينامط هايحو

 ماظن هركتد يذلا .حالسلا قيقحت ناكما قافتالا

 نواعتلاو دفلا نم نوقثاو نحو .ىنيعفخح

 .حالسلا لجأ نم يجينارتسلا
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 «يلدئارسإلا دب ذدكصلا ىلع

 دج -اطت ا ةة77  ة ه3 هةر اج تا كدا دج ووك وما لا ا كايا دج ا يد 5

 ل ..قطم | ب يلودل رولا
 كة 00002 1 1 ا رجتةثه6ي؟ف؟65جيو:_نهناعْجج.هك:اجج>؟ج؟ح>:ححح1رر 0000

 ةيجلاخنا مو ةاهتايرست حابرلا دعت مل

 رمالا ناك امك .زيريب نوعمش ينويهصلا كنب
 لاوط ةيفالتكالا ةموكحلل ًاسمئر ناك امدنع | "ل
 كلمب زيربي ناك رهشا ةدع لبق ىتح .فصنو نيماع

 نايكلا لخاد ةيسايسلا ةايحلا يف ةردابملا مام
 اذه ىلع ًايجراخو اد ًايلخاد كرحتب ناكو :ينودهصلا

 ؛ودبي ام ىلع هسكاعت تآدب حايرلا نكلو .ساسالا
 اقفو ةموكحلا ةسائر ريماش قاحسا ملست نا دعب

 زيريب دارا دقل .نيفرطلا نيب دوقعملا بوانتلا قافتال
 ماما نهردي نا بوانتلا قافتا ذيفنت ىلع هرارصاب
 لمعلا يف هتيقادصم ىلع ينويهصلا ماعلا يأرلا

 ةلتاخملاو ثيخلاب ًامئاد مهتملا وهو .يسايسلا
 ةحيتنلا تناكو .ةدودحملا ريغ ةيزاهتنالاو عادخلاو

 ماعلا ىأرلاةقث حبرب نا نود :ةردابملا مامر رسخ هنا

 طاسوالا دقتعت تناك امكو .ردقي ناك امك ينودهصلا

 .لمعتلا تزحف ةيدظعجلملا
 ىلع ينويهص ةموكح سيئر يأ زاح نا قبسي مل

 اذه لغشي وهو زيريب اهيلع زاح يتلا ةيبعشلا
 تدكا دقف .ينويهصلا نايكلا يف لوالا بصنملا
 نم ٠١/ نع ديزب ام نا يأرلا تاءاصقتسا عيمج

 .هتسايس نع نوضار ةنياهصلا نينطوتسملا
 زيريب ناك :ةريبكلا ةيبعشلا هذه ىلع ًءانبو

 ةموكحلا ةسائر بصنم ىلا هتدوع نا ًامزاج دقتعي
 بصنخملا اذه ريماش ملست امدنعو .طقف تقو ةلأسم

 ىلع فرصتي زيربب لظ .بوانتلا ةيقافتال اذهفنت

 ىلعفلا ةموكحلا سيئر وه هنا سابسا

 يف ةيفالتئالا ةموكحلا ةسائر ريماش ملست دقل
 نم /5 دييأت ىلع ىوس هيف روحي نكي مل تقو
 لخاد ريماش عضو نكي ملو . ينويدهصلا ماعلا يأرلا
 نم يناعي ناك هنأل :قالطالا ىلع احيرم دوكيللا لتكت

 .هيزح عم ةفلاحتملا ةريغصلا بارحألا طوعغض

 بزح لخاد هيسفانم ةسكاشم نم اضنا يناعيو

 نوراش لييراو يفيل ديفاد مهسأر ىلعو ؛توريح»

 ةكيدلا عارص لصاوت نيسأرلا ةموكح
 ةفالخل لكما نيدار فصلا 6

 ايتوتيصلا لمعلا نزح ميعز
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 ءاج هنا ساسا ىلع فرصت كلذ عمو .زدسرا يشومو

 رهش ىتح هيف ىقبي يكل ينوطلسلا مرهلا ةمق ىلا
 صخب امك 66 ماعلا نم لوالا نيرشت / ريوتكا

 .ىفالتئالا بوانتلا قافتا
 ىلع ةريبكلا هتردقو هدانع ناك يساسالا هحالس

 فرعي ةدحاو ةملك ىلع رارصالاو رسصلاو لمحتلا

 ديبأت هيلا بذجي يكل اهددري نيآو فيك امامت
 ينعتو) ءاشاك» : ةملك يهو ,ةنياهصلا نم نيفرطتملا
 .(الك ةيربعلاب

 ضومغ يا نودبو حوضوب ءاشاك» ةملك لاق دقل
 ىلعو :يلودلا رمتؤملا لوح زيريب نوعمش عورشمل
 ةفينع ةيسايس ةكرعم ضاخ ضفرلا اذه ساسا
 نا ىلع ًايلك ًاناهر نهاري ناك يذلا .زيريب دض
 .ىلودلا رمتؤملا اذه لخم داقعنال تحضن دق فورظلا

 ريرنب دارا .برحلل لطب نوكي نا عيطتسي ال هنألو

 نسحلا كلم لاب ىقتلاف .«مالسلا» ل الطب نوكي نا
 سيئرلا عم كرتشم نايب ىلع عقو ناك نا دعب يناثلا
 .يلودلا رمتؤملا دقع ىلع هيف قفاو كرابم ينسح

 .ةموكحلا ةسائر بصنم ريماش:ملست نا دعبو
 لقرعي هنا ةجحب هتحازال هيلع رانلا زيريب حتف
 .ىندا وا نيسوق باق تتاب يتلا «مالسلا» ةيلمع

 تاثحابملا ءدب برق نع نالعالا دح ىلا زيريب بهذو
 ْق ًادعصم ,«ةيلود ةلظم» ربع نيسح كلملا عم

 ةبقع فقي يذلا» ريماش دض هتكرعم هتاذ تقولا
 هذه ضفر ىلع هرارضاب ليئارسا ةحلصم ماما

 .«تاضوافملل ةغيصلا
 ةكرعملا هذه ىف نيترم لذخ زيريب نكلو

 سلجملا قفاوي مل موي ىلوالا ةرملا :ةيسايسلا
 ةرملاو .يلودلا رمتؤملل هعورشم ىلع رغصملا يرارولا
 ىلع ةيرعم ةيكريمالا ةرادالا هنع تلخت موي ةيناثلا
 ةكرعملا ديعصتب عرست زيريب» نا اهيلوؤسم ناسل

 ةيكريمال ا ةرادالا دين هليقتسم ' زدربب
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 يف ًافرط» نوكت نال اهضفر ةدكؤمو ..دوكيللا عم
 زيربب ىقلت دقل .«ليئارسا لخاد يموكحلا عارصلا

 ٍْق ناك مود .ةبكربمالا ةرادالا نم ةعفصلا هذه

 نوكتس اهناب اهفصو ةصاخ ةرايز يف نطنشاو
 .«مالسلا» ةيلمعل ةبسنلاب «ةمساح»

 يدكعلا دعلا ةيادب ناك جودرملا لشفلا اذه

 ارطضم هسفن دجو ذإ .لمعلا بزح ميعزل ةبسنلاب
 ريماش نيبو هئيب ةكرعملا ديعصت نع فقوتلل
 ىلع هناهر رسخ هنأو ًاصوصخ .ةطلسلا نع هتحازال
 يف ةيكريمالا ةرادالا نم معد ىلع لوصحلا ةيناكما
 .«يل ودلا رمتؤملا: اهناونع لعج يتلا ةكرعملا هذه

 اذه لثم هل مدقت نل ةيكربمالا ةرادالا نكلو

 ةرازو ولوؤسم عراس سكعلا ىلع لب .معدلا
 ىلا هسفن زتلوش مهسأر ىلعو  ةيكريمالا ةيجراخلا
 قفو ةرشابملا تاضوافملل مهدييأت نع نالعالا
 سيئرلا دييأت ىتح .ريماش اهانبتي ينلا ةغيصلا

 ءاج .يلودلا رمتؤملا ةركفل ناغير دلانور يكريمالا
 اهحرطي يتلا طورشلل برقا يه طورشب انرنقم
 ةيزيجعت طورش يهو .ىرخأآب وا ةروصب ريماش
 هبش أرما يلودلا رمتؤملا دقع ةيناكما نم لعجت
 .نهارلا تقولا ف ليحتسم

 يف هفقوم نع عجارتي نا زيريب ناكماب دعي ملو
 روحم هريتعا نا دعب ىلودلا رمتؤملا ةركف ديبات

 فوس عجارتلا اذه لثم نا كلذ .ريماش عم عارصلا

 هرهظي فوبسو ٠ ,ًايئاهن ةيسابسلا هتبقادصم هدقفي

 اقفو ربمايش ءازإ هتادهعت نم صلختلل ًايزاهتنا

 لوح ةكرعم لاعتفا لالخ نم بوانتلا ةيقافنتال

 لثم ينويهصلا نايدكلل ةيسنلاب ةيربصم ةيضق

 ةعياتم ىوس ةناكماي دعب مل لي :مالبسلا» ةيضق

 ًادقتعم , تاذلاب سابسالا اذه ىلع ريماش دنض ةكرعملا

 ةياهنلا ٍِق بصق نا دئال ةينسابيسلا تالوحتلا نا
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 نم رثكا دوجو متشا نا دعب ًاصوصخ .هتحلصمل
 .:يل ودلا رمتؤملا» اذه لثم داقعنا ةيناكما ىلع رشؤم

 ,لمعلا بزح لخاد زيريببل ةديؤملا طاسوالا
 اهدهشت يتلا جارفنالا ةلاح نا اهداقتعا نع تبرعا

 داحتالاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تاقالع

 ىلع ًايباجيا سكعنت نا ضورفملا نم :يتايفوسلا
 :«يلودلا رمتؤملا» ةركف

 نيتيملاعلا نيتوقلا قافتا نا طاسؤالا هذه تلاقو
 رخآ حيزي فوس «يلودلا رمتؤملا» داقعنا طورش ىلع
 ةيبرعلا فارطالا تتاب نا دعب هماما نم ةبقع
 روصتلا اذه ىلا ندانتسالاب و .هيلع ةقفاوم ةرثعملا

 فدهب ةيبوروا نادلب ةدع ىلع هتلوجب ريريب ماق
 رمتؤملا» لوح اهعم كرتشم روصتق ىلا لوصولا
 ىلا ىفبس زريربب نا حضاولا نم ناكو .:يىل ودلا

 ةيبوروالا لودلا ىدل رمتؤملا ةركفل هروصت قيوست
 دعبا ىلا مجسني يذلا روصتلا اذه) اهراز ينلا

 يف كلذو ؛(ينويهصلا نابكلا ةحلصم عم دودحلا

 دض ةيلخادلا هتكرعم هيف عبانب ناك يذلا تقولا

 دق هنا دقتعي زيربب نا ءادنالا تالاكو تدكآو

 رمتؤملاب ةصاخلا هتردابمل لماك معد ىلع لصحوب

 .«اهراز يتلا ةييوروالا لودلا يف يلودلا

 لوح لؤافتلا ءاوجا عيشي نا زيريب لواحو
 نا ءابنالا تالاكو ماما نالعالا لالخ نم .؛هنردايم

 علطم فيذج يف دقعي فوس ؛,امساح» اعامتجا

 نييكريماو تايفوس نيبودنم نيب يلاحلا رهشلا
 ريغ .يلودلا رمتؤملا ةغيص لوح مهافت ىلا لصوتلل
 مهكوكش نع اويرعا نييسايسلا نيبقارملا نا
 ةيناكما اودعبتسي مل نإو :لؤافتلا اذه ةيقادصمب
 رمتؤملا لوح نيزابجلا نيب مهافتلا قيرط ىلع مدقتلا
 .يىلودلا

 بودنملا ءاقل نا نويسامولبدلا نويقارملا لوقيو
 يف فوكايلوب يتايفوسلا بودنملاب يفروم يكريمالا
 مل هنكلو مهافتلا قيرط ىلع ًامدقت ثدحا دق .فينج
 .ةريثك يهو ةمئاق تلاز ام ينلا تابقعلا للذي

 ةرازو يف نيلوؤسملا نم ديدعلا كانه نا لب
 دقعل مهتضراعم نع نونلعي ةيكريمالا ةيجراخلا
 ىلا تايفوسلا ةدوع» ىلا يدؤي دق هنال يل ودلا رمتؤملا
 يكريمالا ويرانيسلا لوقي امك ؛طسوالا قرشلا ةبلح
 .ناغير دلانور ىلا اهي ثعب ةلاسر ىف بماك كاج

 نيدكربمالا نيلوؤسملا ءالؤه نا ىلا ءاينالا ربشتو

 نم يكريمالا سيئرلا ىلع ةريبك ًاطوغض نوسرامي
 لوقتو .يلودلا رمتؤملا ةركفل هتضراعم نامض لجأ
 اسمحتم نكي مل يذلا ناغير سسدئرلا نا ءاينالا

 ةريبك ةضاضغ دحب نل فوس .ةركفلا هذهل ساسالاب

 هناو ًاصوصخ ءاهل طورشملا هديبات نع عجارتلا يف

 نا دعب هيلوؤسم عم كراعم يف لوخدلا يف بغري ال
 .هتيالو ةياهن نع نيسوق باق تاب

 ةركف نوضراعي نيذلا نويكريمالا نولوؤسملاو
 نيلوؤسملا عم مهتاطاشن نوقسني يلودلا رمتؤملا
 . ةضراعملا فقوم يف مهنوكراشي نيذلا ةنياهصلا

 نيذلا ةنياهصلا نولوؤسملا ءالؤه ىريو
 ةوطخلا نا «دوكيللا» لتكت ىلا مهمظعم ىف نومتدب

 ربع يه .يلودلا رمتؤملا ةلقرع قيرط ىلع ةمساحلا
 نأَو اصوصخ .لمعلا يح ةماعز نع زيربي طاقسا

 زيريب ةيبعش طويفه ىلا ريشت يارلا تاعالطتسا رخآ

 رمذت ةلاح زورب ىلا ىدا امم ./8,4 ةيسن ىلا

 هطاسوا ضعب نا كلذ .لمعلا بزح لخاد .هزض
 هرارصا بيسي ةيواهلا ىلا هرجب زيريب مهتن ةذفانلا

 اههجاوتو ةيحان نم رونلا ىرت نل عيراشم ىلع
 ةنحان نم .ماعلا يأآرلا لخاد ةعساو ةضراعم

 .ةيناث
 .زيريب ةيبعش هيف عجارتت يذلا تقولا يفو

 رمتؤملا ةركف يف هكيرش نابيا ابا ةيبعش هيف راهنتو
 عافدلا ريزو نيبار قحسا ةيبعش ظفاحت .يلودلا

 نيسمخلا ىلا لصت مل ناو ةيلاعلا اهتبسن ىلع
 ةئاملاب

 هتضراعم نلعي مل يذلا نيمار نا فورعملا نمو
 هروقص» نيب هدعقم ىلع اظفاحم يقب .زيريب عيراشمل
 ةرياسم ىف ددرتي مل سكعلا ىلع لب .لمعلا بزح

 ةسايس يف ددشتلا لالخ نم ةنياهصلا نيفرطتملا
 .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف :ةيديدحلا ةضيقلا»

 يضرت دق بزحلا ةماعز ىلا نببار ةدوع ناف يلاتلابو

 .ينويهصلا ماعلا يأرلا نم ةعساو تاعاطق

 ىهتنا دق يسايسلا زيريب رود نا اذه ينعي له
 !؟ ىلودلا رمتؤملا ةركف ىلع هناهر يف لشف نا دعب

 زيريب ةياهن ىلع ديكأتلا هناوآل قباسلا نم
 قزام يف رمي هنا لوقلا نكمملا نم ناك نإ و .ايسايس
 عيمج يف دكؤملا نمو .هرايهنا ىلا يدؤي دق يقيقح

 ةرادالا ةضبق يف تاب يسادبسلا هليقتسم نا لاوحالا

 ريرقت هناكماب يذلا ديحولا فرطلا يهف ةيكريمالا
 ىل ودلا رمتؤملا ةركف ىلع ةقفاوملا لالخ نم هلبقتسم

 .اهتضراعم وا

 دعسأ ىلع حجان
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 "فيتا و 7 يفر 5 نيب ب ةيببلتل تانازغلا قلب ٠
 عضوا .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا: نين ةيميلقالا .تاعازشلا فلم

 ِْ ٍِق نيرتبتكلا نيلوؤسملا تاعامتجاو .امهنيد ةيوقلا تاثحامملا راث ىلع ًايئاهن

 0 تآأادب: ٠ :فوكايلوب رميدالفو يروم اشتر ةدبادقوسلاو ةيكريمالا نيتيجراخلا

 00 0 ' .ىرخا يناعم ذخأت:

 0 وكول نطئشاو نيد تالاصتالا انافخ رع نوعلظملا نويساموليذلاو

 ا ترصتقا .فينج يف يضاملا عوبسالا دقع يذلا ريخالا عاصتجالا نأ. نودنكؤي .

 امو .ةيميلقالا .تاعازنلا ىلع .فوكايلوبو يروم نيب هيف تاشقانملاو ثاحبالا
 نا نكمي .يناغفالا عوضوملا يف اثحب نيدثالا نا نع :ناردجلا قوقش نم برست
 : مهافتلا قيزط ىلع .نارابجلا .اهزاتجا يتلا. ةفاسملا لوظ .ىلع ًايفاك ًارشؤم نوكد

 كرويوين يف دقعيسرخآ اعامتجا نأو. ىلاوتتس 'تاعامتجالا نا دكؤملاو . نوإامتلاو :

 3: 0 نيب قدرللا ةمقلا قبسي فونسا عامتجا وهو .ةدحتملا خمالا رقه 5

 0 . .٠ ليقملا فيرخلا علطم يف نطنشاو يف ناغيرو .
 ْ نيب نواعتلا ىدم نع تالؤاست نم فوكايلويو فرم تاوطخ ريثت امرادقمبو .
 ...ةليوط ةلحوم ةحتاف نوكت دق نطنشاو يف. ةبقترملا ةمقلا ناف .وكسومو نطنشاو
 0 .ملاعلا يف مالسلاو نمالا نم

 0 ىلا اهجوم .ة .ةدحتملا ا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا. نب قافولا :ودبد انه نم

 ةمث ناك اذإو .لبقملا فيرخلا لبق مهنيب لكاشملا ةلحلح يف نيلوغشملا برعلا
 نوتهارملا ناف "نط تشاوو وكسو نيب .قافولا نضخت تامدص ىلع نهاري نم
 0 .حيرلا نوعرزب مهتانلمر يل مهنال .فصاوعلا رودصحيس

 نا ررقت ذإ ةيرويدجلا ةسضائرل ديشولا حيشرملا كاس عيا لح يا رع

 زوفيس عبطلابو .مداقلا ريوتكا نم . سماختلا يف همسا ىلع ءاتفتسالا. يرجت

 . ىدل ال ورقم اينطو اميعز لئمي ةضراعملا تاداقتنا مغر وهف :ةيناثلا ةيالولاب

 ةيداصتقالا تالكشملا نم ذيدعلا ةيناثتلا هتبالو يف هحاويسو .نيمرصملا ةنيلغا 5

 .اهنلع ءانضقلا ِق ىلوالا هتمالو لالخ حجني مل يتلا : :ةيعامتجالاو

 امك. كرايم حيش 1 رت ةداعا ىلع قفاوت مل ةضراعملا تارايتو بازحا نا ظحالملاو :

 راطإ يف لمعت وا ًابازحا كلذمت إل. .يتلا ةيسايسلا تارابتلا ءانكثتساب :هصضفرت ملا 0

 0ع عيشرتلا كراش ! ةضاعلا بازحا

 ل بنا ان ةيذو يف هر واوعلل اس : كرام 0
 ةيبرعلا ةعبلطلا - .ةرهاقلا .

 ذ لبق 0 0 0 جبل ديتنلا نم ريغي غيل كرابم حلاصل تيوضتلا نع فلاختلاو دفولا باون عانتماف

تتلا ةصاخلا ةسلجلا نم نيمود لبق ا
 1 موي يرصملا دعبشلا سلجم اهدقع ى

 حيشرت ةداعال ١ يف يضاملا نينثالا

 :رتشن يتلا ةدسنلا يهو' ,سلجملا ءاضغعا يشلذ نم رثكا كرايم هيسأرب

 يتلا ةسلجلا تناك انه نم . ماع ءاتفتسا يف سيئرلا بصتمل:حشرملا 'جتبنا حرطلا

 ..عقاو رماب رارقإ و نالعا ةباتم ةضراعملا باون نوضحبو بعشلا سلجم اهدقع

  بعللا ضلسم داقحتا لبق ةبوسحمو ةقورعم تناك ينذلا

 سمش نيع ةعماج سيئر مهنيب نم نينطاوم ةعست ناكو :

 هلا نم نكمتي عل مهنم يا نأ 2 «سيئرلا يي

 3 فانت ةيروهمجلا سيئر بصنم لغشل تاباختنا رصاعملا اهخدرات 1

 7 ١, يشايسلا ماظنلا قف نسيئرلا وود ةيزكرم مغر كلذو ٠ ,حسشرم.

 . .ةيذيقنتلا ةطلسلا لا سيئرلإ قوتي ١111 ار واط صبا يفي + هناطلس

 0 1 مكاحلا: ينطولا بزحلل ةنئاملربلا ةنمهلا تقفاو ٠ .ةيروؤهمجلا ةيسائرل امر ل

 0 هذه تنمض دقو .ةمداق تاوئس تسل ةيروهمجلل ًاسيئر ةياختناو هحيشرت ةداغا

 .. ًاوضغ 5 ةيناملربلا ةئيهلا ءاضعا ددعف . حيشرتلاب كرابم سيئرلا زوف ةقفاوملا .
 9 . 1 يذلا ينطولا برحلا باو ددع نا يأ .سلجملا ءايضعا لك مش اوضع 458 نم

 0 عاشتاو م

 : :كرامبم حيشرت ةداعا: :ةحارص ضفر سيسأتلا. تحت يرصانلا: .بزحلاف .ةيعرشلا . 0

 ةيمالسإ و ةيعويش تامظنم ءامسأت يرصملا عراشلا يف روشنُم ريغ رهظ كلذك

 ' ١ دقف عمجتلا بزجاما .ةيناث ةيالو ةرتفل كرابم باختناو خيشرت ضراعت ة ةريخص

 .لمعلا فلاخت لعف كلدك ,يباختنالا كرابم' جمانرب ىلع عالطالاب هتقفاوم نهر 0

  ١يف كارتشالا يف عانتمالا نع نالعالاب عيم 9 1 ًاجاف دقف دقولا ا اما ١ ناوخالاو . 0

 ْ ل وتسدلا ليدعت ةرورض ىلع ةضراحملا بازحا قفتتو .ةيناث ةرتفل كرابم حيشرت
 ةادملا باختنالاب هيئانو سيئرلا رابتخا نوؤكيل | روتسدلا اهط

 دقتنت امك .حشرم نم رثكا نيب
 ْ 00 هتيماقر ءاهتنا نم رهشا ةدع لبق ةسائرلل كرابم حيشرت ةداعاب عارسالا؛ .ةيلمع 0 0

 ١ ةداعاا نوكي نا ىلع صني روتسدلا نا ةضراعم ا بازحا ىرتو . .مداقلا ربوتكا 316801

 ..عارمالل تارربم دّجوت الف يلاتلابو .نيرهشب ةسائرلا ةرتف ةياه

00 ايتو وف هنت 00 5
 د ةيواعمو ةرهشا 00 فاحت ا 0

0 

 5 : ”.هبناج 3 لا ةضرالل 0



 .يناريالا ءاظحلا نإ .ةمظنملا ع
 دق .ةيرشبلا ةقاطلا نم يناعب تاب يذلا
 0 لى ا ةمدخلا ة ةرثف 00 داز

  .برحلا بينبلب 00 م نورفي

 0 ل ا ل ةيئاملا رداضم تدافغا

 | نيتنيهرلا نع جارفالا برقب ةلئافتم
 ١ تلقنو . تديمشو سيدروك ئيتبنام لالا
 0 نع راتولعم ما

 ! دا بزحا : ميعز عم ترن 2

 0 هللا للصف نياسح دمحم

 1. ل نينرم لسا طسوالا 00
 ْ ان ةرخألا اعلا هترابز 3 1

 0 8 ةديدجلا رفحلا طوطخلاو
 م ةكرسلا

 00 .ايئاملا ا رثآ 00 را ا

 3 ثم ةم ةعيقب همتاجل ةدحألا

 ويلي يت .ةيقريمالا ةرث اظلا اذلا فاطتخا

 دطرلا امه
 ١ بن نورؤزإ

 .قدقحتلا ةنحل هاما ثرون لينولوكلا انهن ىل دا ينذلا ةدافالا .ي3ف| اكيا

 ثادحا يف ينمزلا لسلستلا ترّوز دقل : لاق دقف .رظنلل ةتفلم ةطقن | كلف
 دقو ,يناريالا لاملاب ارتنوكلاو .يكريمالا حالسلاب ناريا ديوزت ( 1 |
 : ١. .ريوزتلاب مايقلا ىلع يئاسؤر عم تقفتا
 ىسدمو .ةيكريمإلا - ةينوبهصلا - ةيناربالا ةقالعلا ليصافت ىلا ةحاح ال

 دعت مل :,ترخا وا ثادحالا تمدق ءاوس .ةقالعلا هذهف ؟ فيكو .تآدمد

 .دحا ىلع ةيفخ

 تاسسؤملا ِق تادوتسلا ىلعا نع ردصي . ,ريوزتلا انه ينعي ام

 .ةيكربمالا ةبموكحلا

 اذه ىلغ ةيضق يف بذكلاو! ذل .اعطق ؛ ىلوالا ةرملا يه لاؤسلا

 ةلواحم يف ءينودهصلا . يكريمالا حالسلاب ناربا ديوزت دصقن .ىوتسملا

 دوقي نا نكمي امو .قارعلا حايتجا يلاتلابو .ةيقارعلا تاعافدلا برضل
 ىلتقلا فالآ تارشع ركذن مل اذإ اذه .ةيبرعلا ةقطنملا لك ىلع رطخ نم هبلا .

 يف ةلضأتم ةداع نوكي نا الا نكمي ال رطخلا بذكلا اذه .نييناريالا نم
 ىلع نطنشاو تبذك ةرم مك : ةلئيسا ةلمج اذه نمو .ةيكريمالا ةسايسلا
 لهف اوملع اذاو ؟ بذكلا اذهم ةداقلا ءالؤه ملعب لهو ؟ برغلا ةداقلا

 تيبلا ىلع تفاهتلا اذه اذاملف الإ و ,اولعفي نل مهنا نظلا ربكأ ؟ اوظعتا.
 ١. ْ ؟ مهتالضعم لح ءارو ًايعس :«ضيبدالا

 فشك دقل .ةيرحبلا حالس يف يكريمالا طباضلا ةدافا هريثت رخآ رمأ

 . ماكحلا مظعم علطي ال امنين . ملعب ام لك لقن مل اذإ ٠ ملعب ام ضعب ثرون

 : . مهريصنمب اقدشو باَصتا ةلصتم ماسح ثادحا ةقيقح ىلع انردهامج برعلا

 تاراعشلاب اهنوهومي لد .ادمع قئاقحلا نوفخي مهنا كلذ نم ىهذدا لد

 سبللا نم لاح يف ريهامجلا تراص ىتح ٠ .ًانيح' بداكلا مالعالاو .ًانيحا

 .ةبولطملا يه اهلعلو .لهجلا ّدح تغلب ,مهوتلاو
 .نوملعي اذ ف قيقحت ةنحل ماسأ اولثمدل ,ءالؤه يعدتسا ول ىرت

 2 ضعت د مسسقلا مجرم نوحي اونا نو رعي اهي يرخالا لع اويسفاو

 ْ ..  ؟ قئاقح نم نوفخيام
 ةدس يف مهنم دحاو يقب امل ,قئاقحلا كلذ تفشكنا ولف ! ال .ًاعطق

 ! ذكحلا

 الو نولوقي ذلك ماكحلا تلو امأ :لوقي مك لغفن لبق نم .مكاحلا ناك

 ! بسحف نوروزي مهنا . ندع

 يناولح دجام ٠



 اا هل قوات 1-1 5-5 7 ص0ظ01
 ا و وسو رع

 دك كا ااا ب <11 7

 :نيفاجتا ل كرحنت وكسؤم
 ملم رارق رادصتسا ىلع لمعلا

 نمالا سلجم نم
 يكريمالا يركسعلا دجاوتلا ةهجاومو

 جيلخلا يف

 ١41 ذومش 17 8304 ددعلا .ةيبزعلا ةعيلطلا_ 57"

 7 هوس سدت اة ات

 جيلخلا برح ءاهنا يف ماعلا
 :دينجيل لرومم ثكياوب

0 
 د علا د

 ةماه تاعامتجا نييئاتتم نيموي ىدم ىلع | هل تدقع فينج ف ةيتايفوسلا ةتعبلا ىنيم يف
 ريميدالق ةسائرب يتايفوسلا دفولا نيب |
 يفروم دراشتير ةسائرب يكريمالا دفولاو فوكايلوب
 يف ايسآ قرش بونجو طسوالا قرشلا مسق ريدم
 ف بهتلملا عضولا لوح .ةيكريمالاةيجراخلا ةرازو
 ةيقارعلا برحلا تاروطتو ؛:يبرعلا جسملخلا ةقطنم

 عوضوم ىلا ةفاضإ .ةروطخلا ةديازتملا ةيناريالا

 .طسوالا قرشلا يف مالسلل يلودلا رمتؤملا

 ةيلود ةيباجم نم فوخلا
 ةمقو ١1985: ماعلا علطم فينج ةمق ذنم

 ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا نيب .هفيرخ يف كيفايكير
 ناغير دلانور يكريمالا سيئرلاو فوشتابروغ
 .نييمظعلا نيتلودلا نيب ةيئانثلا تاءاقللا تلاوت

 ىلعو .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا تاروطت لوح
 ةروصبو .ةفلتخم ةيساموليدو ةيسايس تايوتسم
 يسامولبد كرحت ىرج تاءاقللا هذه عم ةيزاوتم

 ةيبرع فارطا هيف تكراش قاطنلا عساو يملاع
 نع ةمجانلا ةريطخلا تاديدهتلا ةهجاومل ةيبوروأو
 برح نم اهلوحت تالامتحاو جيلخلا برح رارمتسا
 .ةيكريما  ةيتايفوس ةيلود ةهباجم ىلا ةيميلقا
 ةنيدملا يف فوكايلوبب يفروم عامتجا ليبقو
 ديهتياو رتلوو يكريمالا يسامولبدلا ماق ةيرسيوسلا
 لوح اضيا تزكرت ةيتايفوسلا ةمصاعلل لمع ةرايزب
 رارقلا عورشمو ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةيضق
 لحو اهفقو فدهب يلودلا نمالا سلجم ىلع حرتقملا
 نيتيراحتملا نيتلودلا نيب اهنأشب عزانتملا تالكشملا
 .تاضوافملا ةدئام ىلع

 كرحتلا بلص يف عضن نا نم ًاضيا انل دبالو
 نايب يف درو ام جيلخلا برح ددصب يملاعلا يسايسلا
 عيسلا ةيعانصلا لودلل ريخالا ةيقدنبلا عامتجا

 ةمق نايب يف درو ام ًابيرقت نمازتم وحن ىلعو .رابكلا
 زربا امهالكف .وسراو فلح يف ءاضعالا لودلل نيلرب

 ةلاح ديعصت نود ةلوليحلا يف ؛ةكرتشملا ةحلصملا»

 يلاذلاب لمعلا ةرورضو :يبرعلا جيلحلا ُْق عارنلا

 ةياهن نم نآلا برتقت يتلا برحلا هذه فقو ىلع
 .عيابسلا اهماع

 هناقل ءانثا رالبوك يد ديسلا عم انترواحم يفو

 اهيلوي يتلا ةيمهألا انظحال نيلرب يف نينقاحصلاب
 يمازلالا عياطلل ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا

 نآلا حورطملا نمالا سلجم رارق عورشمل ينارجالاو
 سكعي كلذف .ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ىلع
 بيرق دهع ىلا تناك يتلا فقاوملا بارتقا انريدقت يف
 نيب لصفت تناك يتلا تاوهلا قييضتو .ةدعابتم
 يد ديسلا دكأ دقو . جيلخلا برح ءازإ فقاوملا هذه

 ايناملال هترايز لالخ «ةيبرعلا ةعيلطلل» راليوك
 تسيل ةيناربالا _ ةيقارعلا برحلا نا ةيطارقميدلا

 ىلا هعم مهلا اذه لمحيس هنإو ةيسنم ًابرح

 ةلودلا سيئر وكيمورغ عم هتاعامتجا لالخو
 .ةيجراخلا ريزو هزداندرافيشو

 5 يروم تاعغامتجا هلوح تزكرت يذلا ام

 نم رشنيو ثيدح نم نآلا رودي يذلا امو فوكايلوب
 ةيقارعلا برحلا نم نيرابجلا فقوم لوح تامولعم
 ؟ ةيناريالا

 نم دبال لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا ةلواحم لبق
 تايطعملاو ةيساينسلا تايقلخلا ىلا الملق ةهدوعلا

 ةحلصم ةدالو ىلا ًالصا تداق يتلا ةيركسعلا
 .جيلخلا برح فقو يف ةكرتشملا برغلاو ىرشلا
 مدلا فيزنل ةفرشمو ةلداع ةيملس ةيوست داجياو

 باحستالا ةدولوا ل قالخلا :سيلختلا ف ةيكرتإلا تاوقلا
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 نارِياو قارعلا نيب
 .يركسعلا عارضلا تالداعم تحضوا دقل

 لؤالا نوناك يف ةلشافلا ناريا تاموجه ةصاخ

 مهو قيقحت ةلاحتسا ١ ة6ا/ يناثلا نوناكو 5

 دادغي عم يركسعلا ىوقلا نازيم رييغتب نارهط

 اهحلاصل

 ناريا نظنشاو زيهجت مغر ةنهارملا هذه طوقس
 وات حبراوصو ناريطلل دداضملا كوه خيراوصيب

 - ناردا ةحيضف اهتفشك يتلا تانايدلل ةداضملا

 ةنيصحلا ةيقارعلا عافدلا طوطخ دومصو .تبغ

 يوجلا اهحالس قوفتو .لاتقلا تاهبج لوط ىلع
 ناك .يبرعلا جيلخلا ةقطنم مومع ّق ىقلطملا

 .يسايس لح ىلا لصوتلا

 يف لا مالسلا ةهدغاذ يش

 نكمي لاتقلا نيدايم ف ةنهارملا هده طوقس ليبق
 قيقحت ىف تحجن ةيقارعلا ةيساموليدلا نا لوقلا
 ةيناريالا عئارذلاو تالوقملل يسايس قرخ نم رثكا
 ةرشاسملا ةيئنانثلا نارهط تاقالع ديعص ىلع ءاوس

 لفاحملا ديعص ىلع وا ىرخالا خلاعلا حصاوع عم

 يضتقت ةديدشلا ةيعوضوملاو .ةيلودلا تارمتؤملاو
 يف لماكتملاو بلصلا يسايسلا ساسالا نا لوقن نا
 ةطخ يف لازي امو دسجت ةيقارعلا ةيسامولبدلا
 مادص سيئرلا ناك يتلا سمخلا طاقنلا تاذ مالسلا
 تامولعملا صحف دنعو .85 با يف اهنع نلعا نيسح

 وحك محا تقابل متناتإ: - 7

 يف فوكايلوب  يفروم عامتجا نع نآلا ةلوادتملا
 رارق عورشم نع تبرست يتلا تارقفلاو ,فينج
 ةظحالم :ءانع ريثك نود نكمي :يىل ودلا نمالا سلجم

 ةءانبلاو ةيباجنالا راكفالا هذه نم ديدعلا دانتسا

 ةدعاق ىلع يا يقارعلا مالسلا فقوم ةدعاق ىلع
 .ةسمخلا تاحردقملا

 يركسعلا دومصلا نا لوقلا نكمي اذكهو
 يتلا ةيسامولبدلا ةيسايسلا ةعافدنالاو .يقارعلا
 اكريما تاباوب دعبا ىتح عرقت اهسارجا تادب
 فقاوملا بارتقال يداملا ساسالا اناك .ةينيتاللا

 ممالا ةئيهو نمالا سلجم لخاد ةنيابتملا ةيلودلا
 ةلدفكلاو ةحيحصلا لئاسولاو ليسسلا ءازإ ةدحتملا

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف مدلا فيزن فقوب

 نا نولوقي نيلرب يف ةيلودلا ةسايسلا ءاربخ
 / زومت © نينثالا حابص أدب يذلا فينج عامتجا
 زكر دق :يلاتلا ءاثالثلا ءاسم ىهتناو يراجلا ويلوب

 رارق ىلا لوصولل يلودلا نمالا سلجم يعاسم ىلع
 امك ؛نارياو قارغلا نيب راخلا قالطا فقوب مزلم
 يذلا طوشلا .جيلخلا برح عم طيارتلاب .ثحب

 .طسوالا قرشلا يف ىلودلا مالسلا رمتؤم ةركف هتعطق
 ةمئادلا سمخلا لودلا نا ءاربخلا فيضي مث
 داحتالا :ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا) ةيوضعلا

 (ايناطيربو .اسنرف :ةيبعشلا نيصلا ..يتايفوسلا
 نيتقلتعملا نيترقفلا ناشب عامجا ىلا تلصوت دق

 .نارياو قارعلا نيب برحلل يروفلا فقولاب
 ةيلودلا دودحلا ىلا نيفرطلا تاوق باسحناو
 ةحرتقم ةرقف نأشي تفلتخا اهنكل .اهب فرتعملا

 يذلا فرطلل حالسلا ديروت رظحب يصوت ىرخا
 بيجتسي الو :يلودلا نمالا سلجم رارق ضفري
 ةيدمسر تانايب دوجو مدع نم مغرلا ىلعو .هنيماضمل

 ,نيصلا نع ًانايحا انه ثيدحلا يرجي :ةقثوم

 نع ةثلاث ًانايحأو ءايناطيرب نع ىرحا انايحاو

 ىتح ناضراعي نيذللا نيفرطلا امهفصوب امهيتلك

 لوبق وا ضفر ىلع بترتت ةيمازلإ تاءارجا ةيا نآلا
 :نمالا سلخم رارق نارئا وا قارغلا

 ضفر يذلا فرطلا نارهط نوك لوح لدج ال
 تاسسؤملاو تانيهلاو نمالا سلجم تارارق ضفريو
 رارمتسا ىلع رصي لازي امو رصأو ىرخالا ةيلودلا
 .قارعلا دض ةيومدلاو ةيناودعلا برحلا

 نطنشاوو وكسوم فقاوم يف يقالنتلا رصانع اما

 ام ىلا ًالصا دنتست اهنا لوقلا نكميف سيرابو
 قفو برحلا فقو يف ةكرتشملا اهتحلصم» هانيمسا

 نود ةلوليحلاو بولغماللاو بلاغاللا ةغيص
 ىلع يناريالا يعسوتلا ملحلا يف نارينلا مارطضا
 اهمامنهاو :الوا ىرخالا جيلخلا نادلب باسسح

 ةقطنم يف ةيلودلا ةحالملا ةيرح نامضب يويبحلا

 صرف يف مانت نم هريتعت امو .اينات يبرعلا عياكلا

 ةصاخ .طسوالا قرشلا يف مالسلل يل ودلا رمتّوملا دقع

 ةحضاولا تاراشالا رابتعالا رظني زخالا دنع
 اذهب بيبا لتو قشمدل ةريخألا ةنوآلا يف ةديازنملاو

 يكربمالا كرحتلا ديارت دايتنالل تفلملا نمو

 جيلخلا ةقطنم يف لاكشالاو تايوتسملا رلدعتملا

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةلأسم لوح .يبرعلا
 نم ددع ْق ةلوحب يكريمالا سرفنوكلا دفو ماقف

 يسامولبدلا ةرايز ىلا ةفاضا .ةيبرعلا راطقالا
 - يفروم تاعانمتجاو .وكسومل رتلوو يكريمألا
 ةيسايسلا ةيلمعلا نع فشكت ؛فينج يف فوكايلوب
 نأف يركسعلا ديعصلا ىلع اما .كرحتلا اذه يف
 وحن ةيرحبلا اهعطق موب رثإ ًامود عفدت نطنشاو

 لوال اهقفار دقو :يبرعلا جيلخلا نم يلامشلا ءزجلا
 .ةريخالا مادالا لالخ ةلتاقملا تارئاطلا نم ددع ةرم
 ضارعتساو اهتردق برجت ناريا تناك امديبو
 مر وكيلابس حيراوص ةدعاق جاتنوم ِق اهتالضع

 ةيكريمالا ةيركسعلا تاوقلا ةطراخ تناك :ةينيصلا
 يف تارئاظلل لماح يرحب لوطسا لكش ىلع عستت
 ,طقسم يف ةيرحب ةدعاق نم برقلاب ءيبرعلا رحبلا
 نمره قدضم لخدم برق ةكرحتم عطق ىلا ةفاضا
 :نيرحبلاو نامع ىف ىرخالا ةتياثلا دعاوقلاو

 ةرونت سأر يف ةيعالطتسالا سكاوألا تارئاطو
 .جيلخلا ىلع يدوعسلا

 يوكسسلا دجاوتلا لع قابس
 كلذك .ينايفوسلا يركسعلا دجاوتلا عستا دقلو

 يف ءدبلا ةظحل نكلو .ةرتفلا هذه لالخ ةقطنملا يف

 جيلخلا يف يبايسلاو يركسغلا هسجاونلا قاببم
 يكربمالاو يتايفوسلا نيقالمعلا نيب يبرعلا

 رفوت نا نطنشاو نم تيوكلا بلط يف تدسحت

 تانيالولا تدب امدنعو .ةيبطفنلا اهتالقانل ةبامحلا

 تهحوت ةباجتسالا ْق ةئكلتم ةيكريبمالا ةدحتملا

 ةيتيوكلا ةجاحلا تفقلت يتلا وكسوم ىلا تيوكلا

 .ةلهذم ةعرسب

 ةموكحلا فواخم تاروطتلا هذه تراثا دقل
 ةيدلسلا تادودرملا ركذتن تلازام ينلا ةيكريمالا

 خيراوصب تيوكلا ديوزت نع قباسلا يف اهعانتمال
 عفر ىلع تقفاو اذكهو .تارئاطلل ةداضملا رغنيتس
 ملعلا لباقم ةيتيوك ةلقان ١١ ىلع يكريمالا ملعلا
 .ةيتبوك تالقان ثالث ىلع يتايفوسلا

 .ةيبرغلا ايوروا يف مالعالل ةينآتملا ةءارقلا

 مجح نع فشكت اسمنلاو ةيداحتالا ايناملا ف ةصاخ
 يعونلا ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا يمانت نم قلقلا
 تقفار يتلا فورظلا نع رظنلا ضغبو .يمكلاو
 ليصافتلاو كراتس ةيكريمالا ةطاقرقلا ةثداح
 ةقيقدلا ةباصالا نا لوقلا نكمي .اهب ةطبترملا
 هفدهل يقارعلا رايطلا اهددس ينلا ةرثؤملاو

 رئاودلل مدصلا ةوق نم ىوتسم ىلع تناك ؛يرحبلا

 ماما ًاددجم فوقولل اهترطضا .ةيملاعلا ةيركسعلا
 اهتقلخ يتلا ىدملا ةديعبلا ةيجيتارتسلا تايطعملا
 يمانتل ةبسنلاب برحلا رارمتسا ةلاح اهقلختو
 اهحالس ةصاخو ,ةيقارعلا ةيركسعلا ةوقلا
 ىف تمهاس عئاقولاو تاروطتلا هذه لك .يوجلا
 ىلع لمعلا هاجتاب ؛ةكرتشم ةيلود ةحلصم» ةرولب
 ريغ مادص يف اهريجفت نود ةلوليحلاو برحلا فقو
 يلودلا روطتلا ةرقف يف بوغرم ريغو بوسحم
 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب ةنهارلا
 ةدحربفألا

 دييأت يف نوككشي ال انه ةيلودلا ةسايسلا ءاربخ
 مهنكل .يلودلا نمالا سلجم رارق عورشمل وكسوم
 -0 .ةجودزم ةعيبط وذ يتايفوسلا كرحتلا نا نولوقي
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 يلودلا رارقلا رادصتسا ىلع لمعي ةيحان نم وهف

 دجاوتلا ةهجاوم ةلباقم ةيحان نم لواحيو :حرتقملا
 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ديازتملا يكريمالا

 ,ةيتايفوسلا دودحلا ىلع ةروطخلا ديدش هرابتعاي
 يجيتارتسلا يتايفوسلا داحتالا نمأ ىلع يلاتلابو
 بحسب نويلاطيو تايفوسلا بلاط اذكهو .يموقلا
 جيلخلا نم ةيبنجالا ةيرحبلا عطقلا عيمج
 لماشو يروف ءاهنأب باحسنالا اذه طبرو .يبرعلا
 ةروصب درو امك نارياو قارعلا نيب برحلا ةلاحل
 هتثب يذلا ةيتايفوسلا ةموكحلا نايب يف ةحيرص
 در دقل .يراجلا ويلوي / زومت " ةعمجلا سات ةلاكو
 بلطملا ىلع ضيبالا تيبلا ناكرا سيئر ركيب دراويه
 يف هتساردل نطنشاو دادعتسا ديكأتب يتايفوسلا
 بحس ىلع ةيتايفوسلا ةمصاعلا ةقفاوم ةلاح

 عورشم نا ودبيو .ةقطنملا نم يركسعلا اهدوجو
 نم اناك يتايفوسلا بلطملاو نمالا سلجم رارق
  ةيتايفوسلا فينج تاثحابم يف ةيسيئرلا رواحملا
 نلعا يذلا يتايفوسلا نايبلا ليلدب .ةيكريمالا
 فداصملا ءاثالثلا موب تاثحامسملا هذه ءاهتنا ةيشع

 دادعتسا دكوي يذلاو :يراجلا ويلوي / زومت ا/

 ًالوا نطنشاو مايق دعب نكلو . اهتاوف بجسل وكسوم
 ىلا اهريغ لبق تءاج يتلا يهف .ةوطخلا هذهب

 ليق باحسنالا اهيلع بجوتي يتلا يهو :ةقطنملا
 00000000 .اهرتغ

 ةيكردالا راتعالا در ةسايس
 نا عئاقولاو تايطعملا ىلع ءانب لوقلا نم انل دبال

 .جيلخلا نم الوا اهتاوق بحست نل نطنسشاو
 نا نولوقي نيلرب يف انه رومالا نطاوب ىلع نوعلطملا
 يتايفوسلا هريظنل رمالا اذه لثم دكأ يفروم
 ىنغي ًالوا ىكرتمالا باحسنالا نأل كلذ .فوكايلوب
 نطنشاو عيطتست ال ةيرابتعاو ةيسايس ةميزه
 لبق توريب يف ةيركسعلا اهتدحو ةميزه دعب اهلمحت
 ةيسايسلا تاليلحتلا حشرت اذكهو .تاونس
 ةقطنم نم لماشلا يبنجالا باحسنالا عوضوم
 تقولا ضعي ديمحتلاو قيلعتلل يبرعلا جيلخلا

 .يلودلا نمالا سلجم رارق عورشم ىلا ةدوعلاو
 يلودلا نوناقلا يف ةيعرش رثكالا راطالا هرابتعاب
 ةيسايسلا ةيوستلل ةيلومش رثكالا ةدعاقلاو .ماعلا

 - د
 اذه ىلا تداق يتلا تاروطتلا نع انتدحت دقل

 فيزن فقو ليبس يف ةرم لوأل يدجلا يل ودلا كرحتلا
 نا ديكأتلا نم دبال نكل :نارياو قارعلا نيب مدلا
 تناك يكريمالا كرحتلا يف ةيسايسلا لماوعلا رثكا
 ةيقا دصم ميغلت ىلا تداق يتلا تيغ  ناريا ةحيضف
 لودلا روعشو .اهدوعوو اهفقاومو نطنشاو ةسايس
 دامتعالا ةيوعصب .ةبجتلخلا ةصاخو .ةيبيرعلا

 اما .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلع بناجلا ديحو

 مومعب طبترم هنأف يتايفوسلا كرحتلا ىلا ةيسنلاب
 :تاءاقلو تاكرحت نم ةيبرعلا ةقطدحملا يف يرجي ام

 جارفنال قيرطلا حتف اهنأش نم :ةنلعم ريغو ةنلعم
 يلاتلابو :ةيبرعلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف يبسن
 ىلع يضقردتلا و فلاحتلا تالداعم ليكشت ةداعال
 يبرعلا نطولا يف ًايلك فلتخمو رخآ وحن

 اال ومش ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا د
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 سيراب يف يحدروغ ةيضقو توريد يف سالغ رلراسن ىفاحصلا فاطتخا
 نرحلا فقول ةدذحنملا ممزلا ةردادم فسنل لطرف نانيناربأ راثكسر

 طسوالا قرشلا ي انتسابس ريغن نلاننا نيناريالل انلق : اسنرف ةيجراخ ردزو
 ةحلسالا مههيب ضفرنو .. علا عاتتاع و.

 ةياهنلا ىلا باصعالا برح ةهجاوم تررق سيراب
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 لقول «يجدروغ ديحو :«ةلبنق» تناك له 5

 «سسرام ِق ةيئاربنالا ةرافسلا يق يناثلا

 اسنرف ْق يديمخلا باهرالا فيرخ دهعتمو

 مومجلا ةقلحب ينك لجأ نع ناروط ةتجرخا اغورشم
 ؟ ةيناربالا ةيسنرفلا تاقالعلا عيبطت يف

 ةدقعلا عقاولا ف لسوت يناريالا ويرانيسلا
 تاطلسلل ةفوشكم يدحت ةطخ يف ةيسيلوبلا
 ةنيعم تابيترت ةغايص تمت نا دعبو :ةيسنرفلا
 ,يجدروغل يرسلا ليحرتلاب يضقت نيعويسا ذنم
 باهرالا ةكبش ىلع تبث هفارشا نا ًاصوصخ
 يف ةزهاج نئارقلاو .اهتايلمع يف هعولضو ةينيمحلا
 .طويخلا عمج لمكتسا يذلا «كولوب» يضاقلا فلم

 .ةكدشلا سوؤر نم ددع قحب تانانتسا ردصاو

 ةقطنم يف ةيناريالا ةرافسلا يف «مجرتملا» مهنيبو

 «سنراب نم ةرشع ةسداسلا ةرئادلا يف .«وريداكورت»

 جرخم» داجيا ىف تابيترتلا تلثمتو . .يجدروغ ديحو

 :.«ىرخا نئاهر» ةلأسم اسنرف بنجحي «بسانم

 ماع نارهط يف ةيكريمالا ةرافسلا عم ثدح امب ةهيبش
 ١ نيفوطخملاب قحلي رخآ لوهجم ريصم عم :, 4

 مهنا نم سيراب تدكات نا دعب ؛نانبل يف نييسندرفلا

 .تاهيشلا ةراثال آعتم :سشوعنب نارهط ىلا اولقن

 اهاعر ةيسنرف ةطخ نم اءزج «كيتكتلا» اذه ناكو

 نكل هيسرود هيكلا يف نييسامولبدلا ضعب
 اوظفحت ةيلخادلا ةرازو يف نيينمالا نيلوؤسملا
 لثميف .هارجم ءاضقلا ذخأي نا ىلع اورصاو .اهيلع

 ماكحالا هقح ف ردصتو .قيقحتلا ماما يجدروغ
 نييسنرف نينطاوم لتق يف هرودو بسانتت ينلا

 ركوبلا ةبعل نكل .يسنرفلا يموقلا نمالا ديدهتو
 بيرس دعنو . .ةراثالا «تاطقلب ترثأ ةنيناربالا

 دوهش نا ىتح .فينج ىلا يجدروغ ليحر نع رابخا
 ةيسامولبدلا ةرايسلا ةكرامو نول ىلع اوملكت نايع
 ةطرشلا تمهد .ءلوغيد لراش راطم ىلا هلتقا يتلا
 عفد يذلا رمالا وهو .اهتايوتحم تشتفو .هتقش

 ىلا هجوتلا ىلا .يدادح .يناربالا لامعالاب مئاقلا

 لاجر ةيكولس ىلع ضارتعالاو ةيجراخلا ةرازو
 وحن عاقيالا اذه ىلع ويرانيسلا رمتساو .نمالا
 ةرافسلا يف ةأجف يجدروغ اهدعب رهظو .مايا ةرشع
 رمتؤم لالخ يف و :يدادح .لامعالاب مئاقلا بناج ىلا
 :«يل وكوتوربلا» هرودب موقي ناك ثيح .يفاحص
 لكش ام ردقبدو .ةيسنرفلا ىلا ةسسرافلا نم ةمجرتلا
 ماعلا يارلا طاسوا ٍِق ةليحق ءىراطلا روهظلا اذه

 ,ةيسايسلا ةطلسلل ًاجارحا ًاضيا راثأ ٠ .:يسنرفلا

 مل نيتللا ةيجراخلاو ةيلخادلا يترازول ًاصوصخ
 ةطخ ىلع .ثادحالا روطت نم ادب امك .اقفاوتت
 اموقتكو يجدروغ ا عم لماعتلا يف ةقسنم

 نيلوؤسم نم «ةمزالا ةيلخ» نارتيم سيئرلا لكش
 ؟ ةعمجلا موي .هيزيلالا رصق يف نييسايسو نيينما
 ةدحاو كرحت ةطخ ترولبت :؛يراجلا ويلوي / زومت
 ىلع ةمئاق ةديدجحلا ةيناربالا ؛:ةنصرقلا» هاجت

 ةدواعم اهنمو : تالزانت ةيا ىلا قالزنالا مدعو ؛مزحلا
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 سيرابب نازيا ةرافس يف ةأجف رهظي يجدروغ

 00 ا

 رتفدل ًاعبتال ليكهتسلا عيبضملا تاوظخ حبلا

 يتلا طوغضلا نم مغرلا ىلع :ةيناريالا طورشلا
 نارهط يف ةيسنرفلا ةرافسلا راصح يف تلثمت

 سأر لباقم يف يجدر وغ سأر : ةضداقملا ىلا ءوجللاو

 نع اًلضف .سنارفال ديسلا .يسنرفلا لامعالاب مئاقلا
 اصخش 1717 نم فلؤملا .رخآلا يسامولبدلا مقاطلا
 .اموي ١6 هرمع عيضر لفط مهنيب

 لراش ةيلخادلا ريزو اهنع ربع مزحلا حمالمو
 ىلع ةينمالا ةزهجالا صرح نع غلبا امدنع اوكساب
 ةيناريالا ةكبشلا كيكفت يف ةياهنلا ىتح يضملا
 ف يناثلا لجرلا مهنيب نمو .اهسوؤر باوجتساو
 .نارهط ةرافس

 مدطنلل ادح تدضو يحدر وغ ةدضف

 لقث لكب عفد يناريالا ماظنلا نا يف كشالو
 هليمع لوثم نود ةلوليحلل هفرنحي يذلا نارحبالا
 ,نئاهرلا نم راثلاب حولف .يسنرفلا ءاضقلا ماما
 .اسنرف لخاد ديدج نم باهرالا ةلآ نيخستو
 .ةضراعملاو ةموكحلا نيب تاضقانتلا ىلع بعللاو

 سيراب تفرص لاح يف .«ةرزجلا» ب حّول هنا امك
 حارس قالطا نوكي دق نمثلاو .يجدروغ نع رظنلا
 ةبعللا لظنت ملو :نانمل يف نييسنرفلا ضاهرلا ضعب
 ىلا «باصعالا برح» ةهجاوم تررق يتلا سيراب ىلع
 ًاعبت ةيناردالا ةرافسلا ةمرح ماحتقا ةضفار .ةياهنلا
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 ةةبقوقلا افليسلا لعمب# يناميا خو رمش

 تايلثمملا ةناصح + .قاوح انيف ةيقافتا ا

 .ةسسامولبدلا

 حنم يناربالا بلطلا تلذخ .هتاذ تقولا فو
 نم تالفالا نم هنكمد ًايسامولبد ًاعضو يجدروغ

 ةموكحلا ةسائر ىوتسم ىلعو .ءاضقلا ةضيق

 ٍروليق ٠ ةيريلالا يق بعصا ىلع امك .ةيدجراخلاو

 ايئاهن ادح تعضو يجدروغ ةلينق ناب نيقي

 رايت رظن يف .ةنكمم تناك ينلا عيبطتلا تاوطخل
 .ةيسنرفلا ةيبجراخلا لحاد

 :دمجت عيبطتلا اذه نا نولوقي نويعقاولاو

 رصق ةكرادم عم ٠ .يضاملا سرام / راذأآ ديمو ٠ .ًاعقاو

 نيريزولا ةطخل (ةموكحلا ةسائر رقم) نويئيتام
 تاكيشلا نع فشكلاب تضق ينلا وردئايو اوكساب
 لخاد اهبويجو اهتادادتماو ةيناريالا ةيباهرالا
 لوح يناربدالا « جاتناشلا»١ نم احضاو ادبو .اسئنرف

 اهنالمع هاجت ,؛ةيقطنم» نارهط نا يجدروغ ةيضق
 ديدهتلا ىلا تأجل دق تناك اذإو .ةباهنلا ىتح

 نم ةقثاو اهنالف :هباوجتسا مت لاح يف ديعولاو
 عورشم لوح هتزوح يف يتلا تامولعملا ةروطخ
 .ةيسنرفلا ةحاسلا يف ذيفنتلا مسرب ريببك يباهرا

 .يد» ةزهجا هيف تضم يذلا قيقحتلا هنع فشك

 ىضاقلا فارشاب (يضارالا ةبقارم ةرادا) «يت .سأ

 و نارهط ةيلوؤسم ديدحت ىلا ىضفأو .كولوب ليج

 تثدحو .تاريجفتلا ةيضق يف ينانبللا هللا بزح»
 نييسنوتو ةيراغم تلوانت تامهادم ةلمح كلذ دعب

 جيورتلاب اومهتا نيذلا ضعبو .ةصاخ ةروصب
 ١7١ ليحرت ىرج امك .ةفرطتملا ةيبهذملا مهراكفال
 يضاقلا ررقو .ةكبشلا نم مهبرقب هبتشا ارصنع
 ؛:يجدروغ ةدافا ىلا عامتسالا ,ةلمحلا دعب ,كولوب

 ةيسامولبدلا ةثعبلا ف فاحص قحلم .ًايمسر .وهو
 .يد» لا لاجر هعفر يذلا ريرقتلا دعبو .ةيناربالا

 ىلا لعف يمتني ءيجدروغ نا نيبت ,«ين .سأ
 ,ليلد نم رثكا هنادح ةريس قو . ةيندمخلا تارداخملا

 سردب .ةيسنرفلا يسنان ةعماج ٍِق ًايلاط ناك موبو

 .«وتاش ول لفون» ةيحاض يف ينيمخلا ناك .ءايميكلا

 يناريا بيبط وهو .ددلاو لالخ نم هيلا فرعن دقو
 الامعا هسفن تقولا ىف سراميو ينيمخلا جلاعي
 هرود نا تبثا هتطشنا يف قيقحتلاو .ةيراجت
 هيلا تدنسا يتلا ؛:ةعضاوتملا٠ ةفصلا زواجتي
 ةمث :ةيجراخلا ةرازو يف و .ةيناربالا ةثعبلا لخاد

 يجدروغ ناك دقل» : «ةيبرعلا ةعيلطلا١ ل لوقي نم
  ةيسنرفلا تاقالعلا نع ايدرقت ءيش لك فرعي

 لامعالاب مئاقلا تالقنت يف ةمجرتلا ىلوتيو ةيناريالا
 ةمزاللا تالاصتالاب موقي يقلل وهو .يناريالا

 نييناريآلا نيلوؤسملا ضعب ديعاوم ديدحتل
 هتفعسأو .اهيف نورمي وا سيراب ىلا نولصي نيذلا
 ةطاحإ نع الضف :؛ةدسنرفلا ةغللاب ةفرعم كلذ يف

 سرامو . سيراب ٍِق ةنسايسلا ةيبكرخلا تادلا ةقيقد

 ةفص ةيأب عتمتي نا نود :ةرافسلا يف هتامهم

 ةقحالم تايلمع يف ًارارم كراش هنا امك .ةيسامولبد
 اعبت هتيلوؤسم تتيثو ..مق» ماظنل نيضراعملا

 فيرخلا لالخ تارجفتملا عرز يف يسنرفلا ءاضقلل

 دخا .رحاهم دمحمب ةقيثولا هتقالع ربع قباسلا
 .ةكبشلا سار .حلاص ىلع داؤفو .ةكبشلا ءاضعا
 ؛ويلبد .مأ .يب» لا ةرايس وه رخآلا يداملا ليلدلاو
 .«هئافتخا» دعب هلزنم بآرم يف تدجو يتلا .ةيدامرلا
 ناكو .هسفن رجاهم دمحم نم ءاهارتشا» نا قبسو
 برح» يبزاحم دحا نم ءاهارتشا» دق هرودب رجاهم
 ةيدامرلا ةرايسلا هذهو .ةيبرغلا ايناملا يف هللا
 تاكو . سيراب يف ةيباهرا تادلمع ةدع ْق تلمعتسا

 ىلا ًاديدحتو «ناندل ىلا قيقحتلا داق اطيخ

 يحبص خيشلا لثم .هيف ةيناريالا تادادتمالا
 مساب يمسرلا قطانلا نيمالا ميهارباو .يليفطلا

 .برحلا دشرم هللا لضف نيسح دمحمو للا برح»
 فاطتخا ةيلوؤسم ةيسنرفلا ةزهجالا مهلمحت نيذلا
 نع الضف .نويزفلتلا يف ,ةيناثلا ةانقلا. قيرف
 ليسرام نييسامولبدلاو نامفوك لوب  ناج يفاحصلا
 .نيتدوف ليسرامو نوتراك

 ل ةيسنرفلا ةيجراخلا يف يسامولبد لوقيو
 ةيضق ىف نهارلا ديقغتلا نا «ةيبرغلا ةعبلطلا»
 ,جاتناشلا» لالخ نم هريمثت ناريا تلواح نئاهرلا

 هذه نم لعجن نل اذنكل .يجدروغ ريع طفغضلاو

 ريثاتلا ىلع نارهط تاناهر فرعن اننال .ةدضق ةلاحلا
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 لالخو .اهترارح سايقل نازيدم ىوس نئاهرلا ةلأسم د

 ةوطخ عيبطتلا مدقتي مل ,تالاصتالا نم رهش 4

 ذنم يأ :1985 رخاوأ ذنم ًاحضاو اذه ناك .ةدحاو

 ىلا ةريخالا ةيلاملا ةرازو ريدم ؛يئدرت دولك ةلحر

 .اهموي .يضاملا ريمسيد / لوالا نوناك يف :نارهط
 ةوطخ ليجست ىلع ةينارياو ةيسنرف تاهج تنهار
 تالكشملا لحو .قلاعلا عيبطتلا راسم يف ةيعون
 سيراب تناكو .«فيدوريا٠ ضرق لثم .ةقلعملا ةيلاملا
 غليم ١9/5 ريمفون / يناثلا نيرشت يف ؛تددس دق

 كلذ نا ساسا ىلع .نارهط ىلا رالود نويلم 8
 يشيرت نا تبثو .ناربال تاقحتسملا فصن لكشي

 اهنم سملت :ةديدج ةينارنا تايلط ةحئالب داع

 .نازتيالا قوسسترفلا

 لمع ةسلج لك دعب» : لوق هيشيرت نع لقنو
 يف هيلع انقفاوت دق انك ام .نويناريالا فسني
 مكحتب رازابلا بولسا هلعلو .ةقباسلا تاسلجلا
 ,«ةيبرعلا ةعبلطلا» دكؤتو .«ةيئاربالا ةيلقعلاب

 ةثالث لبق مت ٌلناصتا نا :ةقيشو رداصمل ًاعبتو

 يف نيلوؤسم نيب :ةيواسمتلا ةمصاعلا ىف :عيباسا

 نويناريالا ىدباو .ةيسنرفلاو ةيناريالا نيتيجراخلا
 اهندواعمو :نسمرام عم تاقالعلا +نيكست» يف ةبغرلا
 ةيسنرفلا ةيجراخلا دفوم ٌمتشاو .تفقوت ثيح نم
 ةقثلا تايمانيد يف ريثأتلا فدهتسي ايناريا اعورشم

 دعب ,نئاهرلا عوضوم كيرحتو .سيرابو دادغب نيب
 نود ةلوليحلل .هتراثا مدع دمعتت اسنرف تآدب نأ

 .هلالغتساو هيلع ةمواسملا
 يضاق طاسوا يف رودي ام ىلا تصختلل ةلواحم يف و

 فلم لوح .كولوب ديسلا ,يسنرفلا قيقحتلا
 ىلا عامتسالا يف داج ءاضقلا نا ددرت ءيجدروغ

 ةكبشلا ىف ةيساسا ىلوا ةقلح وهف .هتدافإ
 صرحيو .ةيئاغ ةيناث ةقلح ءيضن دق ,.ةنباهرالا

 .«ماسي» ينانبللا يهو ,اهروضح ىلع يسنرفلا نمالا
 ةروص يف ءرهظ يذلا وقويصتا همسا وه اذمهو

 ىلا اسنرف رداغ هنكل .فحصلا ضعب يف .ةنجافم

 ةيسونجلا ةبحاضلا نيد انهار دعب وهو .توريب

 سوؤر دحا :نيققحملا يأر يف هلعلو .عاقبلا لهسو
 اهنع ثحبت يذلا .ثلاثلا سأرلا اما .ةكبشلا
 رثا ىلع هل رثعي ملو .يناريا وهف :ةينمالا رئاودلا
 يسنرفلا نمالا نا يسعد اذه . تاقيقحتلا ةيادب ذنم

 يناثلا فصلا لاطبا وا «سرايموكلا» الإ لقتعي مل
 يهو .ةريبكلا سوؤرلا اميف .ةيباهرالا ةكبشلا يف
 .لاقتعالا قاطن جراخ لازت ام .ةثالث

 يف ءاذإ .ةرمتسم لعتشملا ديقعتلا ةلحرم

 برح اهعمو ؛ةيناريالا - ةيسنرفلا تاقالعلا
 نلاقو عورشم خس باسكال تريكو تاراكتسلا
 ةيسنرف ةسايسو .ناريا بناج نم «قفالا يف ةديدج
 .اسنرف يف ةيلوصالا طاسوالا عم لماعتلا يف ةديدج
 هذه ناب ةعانق ىلع تتاب «سيراب نا ًاصوصخ

 ِق ًارشايم ًاينمأو ًايسايس ارود بعلت طاسوالا

 ريزو هيف لجسي .يضمي موي لكو .ةيسنرفلا ةايحلا
 ةحلضمل ةديدج اطاقن اوكساب لراش .ةيلخادلا

 هجو يف .ًاضيا اسنرف ةحلصملو .ةمكاحلا ةييلغالا
 صضخش 6٠٠ لا نا امك .يناريالا يومدلا زازتئالا

 ُْق ةبادنبلا مه ٠ «نآلا ىتح مهباوجتسا م نيذلا

 و ةيفلسلاو ةيناريالا ىويجلل ةريبك ثاثتحا ةيلمع
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 يسنرفلا لخادلا

 ناردإ ةحلصمل رسد ال ءيش لك

 ًايسنرف ًايسامولبد ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تلأاسو
 يف يجدروغ ةلينق نيب ةقالع ةمث تناك اذإ امغ
 سلع ناراشت يكرتمالا قاحصلا فاطتخاو: نسيراب
 عضول ةدحتملا ممالا يف ةلوذبملا دوهجلاو توريب يف
 كانه نوكت نا نم دبال» : باجأف :جيلخلا برحل دح
 ةباثمب يه يتلا ؛ةتالثلا تاروطتلا نيب ةقالع
 يتلا ةيلودلا ةعومجملاو ناريا نيب ةلدابتم لئاسر
 ىلع .جيلخلا برح ةيادب ذنم ةرم لوال .تقفاوت
 فلم لفق يف عارسالا ةرورضو ةيملسلا ةيوستلا
 لصح نا دعب :يجدروغ فلم كيرحتو .ةهجاوملا
 يفاحصلا فاطتخاو .هديمجت ىلع ينمض قافتا
 ءديعي دح ىلا .اهيلع رطيست ؛ :ةقطنم ىف يكريمالا

 نا ناينعي ناريال ةيلاوم ةحلسم ةينانبل تايشيليم
 عورشم ىلع :ةصاخلا اهتقيرطل اعبتو .درت نارهط
 لوؤت يتلا دوهجلا يف ريثأتلاو :جيلخلا برح ءاهنا
 .نيترهاظ دنع فقوتلا نم ديالو .ةجبتنلا هذه ىلا

 .ةموكحلا سيئر هلاق امب قلعتتو .ةيسئرف ىلوالا
 يف .نطنشاو نم هتدوغ قيرط يف .كاريش كاج
 نارسا عم عيبطتلا لوح .يضاملا ودنوب / ناريزح

 تضفر نا دعب .دودسملا طئاحلا ىلا لضو ىذلا

 ةرهاظلاو .ةيناريالا طورشلا تاجوم سيراب
 لودلل ويكوط ةمق يف ترولبتو .ةيلود .ةيناثلا
 ,ةيقدنبلا ةمق ىف ءاهيلع ديكأتلا ديعأو .ةيعانصلا
 عم مزاحلا لماعتلا يف لثمتتو .رباع لكش يف نإو
 .«هل ةيطغت مدقتو باهرالا دئاسنت يتلا لودلا

 طاقن دحا نا» يسنرفلا يساموليدلا ظحاليو
 بيسي تناك نارهط عم لماعتلا ِق ةلاحتسالا

 ماظنلا لخاد تارايخلا ةيددعتو زكارملا ةيددعت
 نييبرفلا ضعب هانبتي يذلا روصتلا نا كلذ .مئاقلا

 يناريالا زازتبالا ةهجاوم يف ظاقن : اوكساب لراش

 كانهف .ًاقيقد سيل يناريالا مكحلا تاسسؤم لوح
 تارارقلاب راثنتسا ةلواحمو ةحنجا عارصو ةليلب

 نا رهظ يذلا .يجدروغ ىلع قبطنب ام اذهو .ناتلفو
 يساموليدلا ةفص و واجمل ل 1 كو طوم

 ٍِق ًادح عئاش خاخفالا قطنمو ه1 امام صضقانم

 .الامحا .اهبصنن خاخفا يهو .ةيئناربالا ةرادالا

 .سكعلاب سكعلاو .ةيوستلا قيرفل برحلا قيرف
 نم تاتقب وهو .هتاسسؤم دقف برحلا ركسعمو

 ىعسمي لازي امو .ةروثلا ريدصت ماهوا نمو ءىضوفلا
 ناك انه نم .ةطلسلا لخاد هعقاوم نيسسحت ىلا

 ةريضقو .نطششاو ىلا ةلاسر سالغ فاطتخا

 ,ناتحشرم ناتلاسرلاو .سيراب ىلا ةلاسر يجدروغ
 فسنل «نارهط ٍِق «ةروثلا قيرف» رظن ةهجحو نم

 يتلا , جيلخلا ىف برحلا فقول ةدحتملا ممالا ةردابم

 زجانو لماك لكش ىف :حالسلا رظح دح ىلا لصت دق

 .«ناربا نع

 ةظحالم هذه : «يسكع لوعفم تان ةلينق اهناد

 ىلع هببقعت يف .«دنومول» ةفدحص يف كيرلاما كاح

 .تا رانرب  ناج .يسنرفلا ةيجراخلا زيزو نالعا
  عيبطتلا ديمحجت نع :تاذلاب نامع نمو

 يتلا ا ىلا :نارهطو .سئراب نيب انشانشا

 ةبضاغلا سيرابو ءيجدروغ ةيضق اهيف ىودست

 لكش يف متي نا نكمي ال عيبطتلا» نا اهتيجراخ

 انضفر الو :قارعلاب انتاقالع الو ءطسوالا ىفرشلا يف

 نم اوسالا عقوتت يهو ٠. ناريا ىلا ةحلنتسا عيب

 ةمثو . ادران اعاقبا تاروطتلا تكلس ولو . دديعصتلا

 ةيسايسلا ْق نونحلا تباوث نم فوختي نم

 ةرافسلا لالتحا اهحئاتن نوكت دقو .ةيئداربالا

 ٍِق ايسامولبد "17 فاطتخاو نارهط ىف ةيسنرفلا

 فقوملا ةهجاوم ىلا سيراب رطضت ذئدنع .اهلخاد
 اذإ و .يدحتلا ىوتسم ىلع تارارق نم همزلتسي امد

 ةياهن ينعي ال اذهف .ديرمتلا ىلا تلام دق ةمزالا تناك

 ةبا يف لوحتت دق باصعالا برح نا امك . اهل ةلحاع

 ةقيقد ةيعضو يف نارباف قئارحلاب قشارت ىلا ةظحل

 5 يتايفوسلا عامجالاو ٠ ؛يبوروالا عامجالا ماما

 :اهقطنل ضقانم اذهو .برحلا فقو ىلع يكربمالا

 ةيساسالا ةسشاربالا ةلكشملاو .ماظنلا ةيرارمتسال

 عطاقتلا طوطخ عم يئاوشع لماعت يف لثمتن

 طوطخ عم يئاوشعلا لماعتلا رارغ ىلع ؛:ةيلودلا

 ثرتكي دعي مل اهماظنو .اهقدانخو ةيقارعلا تاهبجلا
 ةيديجارتلا حمالملا ودبت ىرخا ةرمو .ثثجلاب
 نود ,ةيناردالا بوعشلا كلهتسد ماظن : ةروصلل

 لك ىلا تلخد يتلا برحلا ليعافم هعدرت ملو . لئاط

 ماظنلا رومر تلوح نئاهرلا ةيسامولبد نا امك . تيب

 اههجو يطغت يذلا زجعلا ةيسامولبد نئاهر ىلا

 الو .فيخت دعن مل يتلا :ةيروتاكيراكلا تاسرامملاب

 نا ْق كشالو .ةمئاق ا اع تال داجبم يف رش دون

 رذزم ضاير

 30) - |: ن1 ن1 ندا خل نلت -



 1و رد و ومس

 ١ ماظنلاو هسقتلا : ناتاسأم را ةانساآم

 ةدناثلا ةيمللعلا برحلا يفف يروماتعبلا 8

 خيراتلا تاذ ةيروكلا ةيروطاربمالا تطقس
 مل يذلا ينابايلا لالتحالا كبانس تحت .ميدقلا
 ماع ف يلاطيالاو يناملالا : هيفيلح عم راهنا نا ثبلي
 يف ديدج خيرات ةيادب ماعلا كلذ ناك دقو . 5

 قلطنب هنمو .ةيلودلا تاقالعلا يفو ملاعلا

 يفو ,رصاعملا خيراتلا ةباتك يف ةثاحبلاو نوخرؤملا
 نيب نوفنلا ماستقا نا رابتعاي ؛هيف ثحبلا ةداعا

 ةدحتملا تايالولل ةفيلح لودو نطنشاوو وكسوم
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن يف مت دق .ةيكربمالا

 كلذك .ةبقرشو ةيبرغ نيتلود ىلا ادناملا تمسق املثمو

 .:ةيب ونجو ةيلامش : نيتلود ىلاايروك ميت مص

 يتايفوسلا داحتالا ىلا اهنم يلامشلا مسقلا عضخي
 مسقلا عضخيو ٠ .ًايعويش ًاماظن هنف ماقأ يذلا

 ؟ كلذ نم دعتا عا تاحالضا : لوؤيس يف تارهاظن

 ع واوا نوريزلاا ةعحتنع - 3 ]

 ريجفتلا ديرن 5-7
 ةيصيسلوفلا ةضب

 49 امنا اظةساقم
 ع 05

 تماقا نا يتلا ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا ىلا يبوتجلا

 ذإ ٠ ةيلامشلا ايروكو هنم ةقاذت منا وه ةيبونجلا

 ةمسن نودلم 4١ ىلاوح ىلوالا ف ناكسلا ددع غلبب

 مغرلاب .:ةمسن نويلم نيرشع ةيناثلا يف غلبب امنيب
 ديزت ةيلامشلا ايروكل ةيفارغجلا ةحاسملا نا نم
 فلأ ٠١ يلاوحب ةيبونجلا ايروك ةحاسم ىلع
 .عيرم سشموليك

 يتلا ةيلامشلا ايروك يف عضولا ودبي نيح يفو

 يف عضولا ناف . ارقتسم عبوس لحا ميك اهيسأرب

 رتوتلاو قلقلا نم ةلاح دهشي ةيبونجلا ايروك
 مكحلا نيد ةهباجملا نم ىصقالا دحلا اغلي نيذللا

 رهبش نم نيريخالا نيعوبسالا يفف .ةضراعملاو

 / زومت رهش علطم عمو .يضاملا وينوي / ناريزح

 لوؤيس يف تارهاظتلا ترجفنا :يراجلا ويلوي

 سيئرلا ماما نكي ملو .ةيبونجلا ايروك ةمصاع
 19/٠. ماع ذنم مكحي يذلا ناوه ود نوش يروكلا
 .ةطرشلا اصع ىلا ءوجللا يا ,ةوقلا ضارعتسا الا
 فالا لاقتعا ىلا تدا :ةفينع تاهحاوم تلصح دقو
 فولألا تائم ةيداملا رئاسخلا تغلب اميف نينطاوملا
 رالود يأ ىلا نوكي ام ج وحا وه دلب يف تارالودلا نم
 .داليلا ف يداصتقالاو يعامتجالا للخلا ةهجاومل

 بزحلا ميعز اهدوقب يتلا ةضراعملا تحجن دقو

 بالطلا باطقتسا ف ماس جنوج ميك يطارقميدلا

 ةضراعملا ةكرحل ىرقفلا دومعلا نولكشب نيذلا

 ةيروتسد تاحالصا ءارجاب بلاطت يتلا ةيسايسلا
 تاهجاوملا لوحتت ال يكو .دالبلا يف ةيطارقميدو
 تاهجاوم ىلا ةضراعملاو مكحلا نيب ةيسايسلا
 يركسعلا دوجولا تاذ نطنشاو تلخدت .ةيماد
 سيئرلا ىلع تطغضو .ةيبونجلا ايروك يف لاعفلا
 تاذ  ةضراعملل ةيسايس تالزانت ميدقتل يروكلا

 عم مءالتن ينلا ةيلاريبللا ةيسايسلا تاهجوتلا

 زذختا كلذلو .ةيبرغلا ةيلامسأرلا ةمظنالا
 تحوارت .ىرخا تاهاجتا لوؤيس يف رارقتسااللا

 يروكلا سيئرلا نا ادبو .راوحلاو تارهاظتلا نيب
 ميسحل ةيركسعفلا ةوقلا مادختسا يف بغرب ناك يذلا

 رداق ريغ .هطاقسا يف اهجئاتن غلبت نا لبق تاروطتلا
 لعفي :يركسفعفلا لخدتلا ىلا ءوجللا ىلع

 يف بغرت يتلا ةيكريمالا تالخدتلاو تاطوفضلا
 سوكرام ليحرت مت امدنع ينيبيليفلا جذومنلا راركت
 اممو ونيكأ ةديسلا اهيف تزاف تاباختنا ءارجا دعب
 ةيسايسلا ةضراعملا رارصا هجوتلا اذه ةحص ززعي
 تاياختئناو ةيروتسد تاحالصا ءارجا ىلع

 رياربف / طابش رهش يف اهدعوم لبق ةيطارقميد
 اهبلاطم نم ةضراعملا تدعص دقو .ليقملا

 ميدقت ىلا يروكلا سيئرلا تعد امدنع .ةيسايسلا
 ةرح تاباختنا ءارجا نامضل اروف هتلاقتسا

 لخاد تابوعص يروكلا سيئرلا هجاويو .ةهيرنو
 نا ذإ (يطارقميدلا ةلادعلا بزح) مكاحلا بزحلا
 بناج ىلا نوكي نا ضرتفي يذلا وو يات هور هسيئر
 بناج ىلا حنجي ام ابلاغ :ةيروهمجلا سيئر
 رمالا (يطارقميدلا بزحلا) ةيسايسلا ةضراعملا
 ةدحتملا تايالولا حاجن لوح تالؤاستلا ززعي يذلا
 «؛ناوه ود نوش يم دق تحن نم طاسبلا بحس يف

 نم ةطلسلا لاقتنال اديهمت تاناحتنالا دعوم ميدقتو

 .عارققالا قودنص ربع رخآ سيئر ىلا سيئر
 طيحملاو ىصقالا قرشلا نوؤشل يكريمالا ثوعبملاو
 مكحلا نيب طسو لولح نع ثحبلاب فلكملا يداهلا
 يتلا ةباوبلا وه .ةيبونجلا ايروك يف ةضراعملاو
 .رييغتلا حاير اهنم بهتس

 يف نطنشاو بغرت اذامل : وه ريثم لاؤس ىقبي نكل
 مكحلا نأل له ؟ ةيبونجلا ايروك يف رييغتلا
 ما :تايرحلاو ناسنالا قوقح كهتني يروتاتكدلا
 تاحالصالاو تارهاظتلا ىودع رشنت نا ديرت اهنا

 ؟ ةيلامشلا ايروك يف ةيسايسلا
 .هيلع بيجي نا نمزلل كورتم زغل كلذ

 .ك .ف

 1 جيلا ونش ل9 14 ىدعلا -:ةنيرقلا ةميلظلا
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 ,نورشتني اووي .عاقبلا يف:هتنا بزح نم مهئافلج '

 ع

 .ميريسم لع مساج ريثاث |
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 م

 ةمومسملا زرشلوو اياده
 ج روج نايسول

 سيئرلا ثوعبم هيف لصو يذلا تقولا يف
 | ناك :ةيروس ىلا زرتلوو نونريف يكريمالا ظ هش
 ١ لوالا : قشمد ناكبري نالاد نارما ةمثت | ..
 ”  يقارعلا ءاقللا ندرالا ءارزو سيئر ديكوت
 1 ةيكريمالا نويزفلتلا جانق ديكوت يناثلاو .يرويسلا

 ! ناكم ًاقيقد ادديدحت تددح ةيروس نا « 0.ال.ال»

 ١ ةيحاض يف سالغ زلراشت يكريمالا ةنيهرلا لاقتعا
 ١  .نييبرغلا نئاهرلا لك ناكم لب :ةيبونجلا توريب

 | قشمد ناقلقيو :نارهط ناجعزي نارمالا ناذه
 عم  نئاهرلا قالطال كرحتلاب تدهعت اهنأل ايدج

 تتيثا الا و ليجحتسم ىركسعلا لمعلا نا ملعلا

 . حضافلا اهزجع

 ايرجأو .هلوصو ذنم زرتلوو دسأ ظفاخ لبقتسا
 .نانبلو جيلخلا برحو .نئاهرلا لوح تاثداحم
 نا قشمد ىلعف :ةمومسم اهلك نطنتشاو اياده

 «نانبل يف عضولا يهنت نأو :نئاهرلا ةيضق يوست
 .نارياو قارعلا نيب احضاو افقوم نلعق ناو

 ا 33

 ان“ 127101

 ل فلا

 تار ون

 ناجرس اوسنارف

 نم تاعاس مغرف .رهشا ةعيسس ذنم رظتنيب

 قئاثولا نم نانطأ و .تاداهشلا ىلا عامتسالا

 ريغ تيغ  ناريا ةقيقح تلاز ام :تنسود
 هتمص يف عباقلا لجرلا يلا ريشت تاداهشلا لك .ةيلج

 يناثلا نيرشت نم نيرشعلاو سماخلا ذنم
 نأ دقو .اهلك ةيضقلا حاتفم وهف .ثرون لينولوكلا
 . ملكت نإ

 سرفنوكلا ةنجل ماما .ألملا ىلع دهشيس
 بسح .ءاتالثلا اذه نم ةعساتلا ةعاسلا .ةصئخملا

 ١ نايس ةنجللا هتحنم دقو .يكريمالا تيقوتلا

 .اهنسح ةداهش همرحت ال .ةدودحم

 ءىلتمتسو .ءيش لك ثرون لوقي نا ضورفملا

 .عوبسا لاوط .هتداهشب هفالدا ىدل ةعاقلا

 | ذنم ءاهنا مغر ثدحلا نويزقلتلا ةينقا يطغتسو
 سفنتتسو .ّىح ثدح يأ لقن نع تعنتما .رهش
 دعصب امدنع ءادعصلا ةركربمالا ةمصاقعلا

 ةيميسرلا هبابث ٍِق ةداهشلا ةصخم ىلا لينولوكلا

 .هنمسوأو '
 ؛ نا هيلع بعصلا نم نا دكؤت دسأ ظفاح ةيرجت

 / ودبيو .عقوملا اذهك ةروطخلا ديدش عقوم ىلا داقني
 اهيلا بغرف ةيروس عضو ةقيقح ردقي مل برغلا نا
 ا .عيطتست ال امو :ديرت ال ام لعفت نا يف

 :ثيدح حيرصت يف ٠ هللا لضف خنشقلا حضوا دقل

 نا نود «نئاهرلا ةيضق ةيوستن ديري دسأ ظفاح نا
 ١ لغشت ةيضقلا هذه تناك اذإو .نارهط عم فلتخي
 ينلاد يذلا دحلا ىلا اهلغشت ال اهئاف .العف قشمد

 قراوف مغر .ناريا عم تاقالعلا ىلع اهلظب هيف
 .تايجيتارتسلا وا حلاضملا

 ١ ةداح ةسفانم ةيروس سفانت يتلا .اهسفن ناربا

 تناك نإو .اهعم رشابملا مادصلا ىشاحتت .نانبل يف '
 .رخآو نيح نيب يدحتلا ماهس اهيلا هجوت '

 عم اوزكرمت نيذلا .نويناريالا ةروثلا سارح

 و مح

 0 مهف .ةيروسلا ةطلسلا قاطن جراخ .رهشا ةتس ذنم

 :اللم نوتسو ةعبس موقي ثيح ءروص ةقطنم يف نآلا

 ةدايقو ريشبتلاب نييناريا نييركسع ةداق ةعبراو
 .ةيمالبتسالا ةمواقملا

 نيوهدتي قولوقشم :لاح لق لع «نؤسيتانتللا
 اهنا يأ .ةريل ١517 رالودلا يواسي ةينانبللا ةريللا
 ذنم اهتميق نم تدقف اهنأو مودلا يف /" دقفت

 تاز اهنا عم تارؤطظخلا كلت نم رثكا ماعلا ةنادق '

 اا

 اة وفك[ دالة هدعلا- ةنموعلا» ةعيلطلا ع

 فرعي هدحو هنأ تتبثا ةيضاملا ةعيسلا رهشالا

 ارتنوكلا ليومت ططخم تايعشت لكو رارسالا لك

 نئاهرلا جارخا ءاقل كلذ لك .هللا تايآ لضفب |
 ناك سمئرلا نا ملعي هدحو .ناذبل نم نيبكريمالا

 : دحاو لاؤس ىلع سرغنوكلا ةنجل زكرتسو .فرعي 1

 ؟ كلذ فرع ىتمو .فرعي سيئرلا ناك اذام
 لاجرو نوققحملا لواحيس ,.حضوا وحن ىلع

 ف هسيئر وا ثرون ناك اذإ اوفرعي نا سرغنوكلا
 1 ىلا ةيناربالا لاومالا ليوحت ىلع سسيئرلا اوعلطا ع ١ ضينبالا تيبلا ةرادإو .يموقلا نمالا سلجم '

 .ارتنوكلا
 .ريسفت نم رثكا ةيضقلاب هتقالع سيئرلا رسف

 :ثرود لينولوكلا ريد امب هتفرعم نآلا ىتح ىفنو
 | يف وضع .روتانس لوقي امك .هتفرعم كئلوا ديريامو '
 ذإ :ثرون فتك ىلع هفك ناغير عضو له» : ةنجللا :'

 : هل لاقو ضسدالا تينلا تارمم دحأ يف ةفدص هيقل

 ديرا ال .ارتنوكلا ةدعاسم عباتو .نئاهرلا يل جرخا '
 .«كلذ لعفا نكلو .فيك ملعا نا '

 مهتب مل ءروضح نود ,يضاملا عوبسالا هتداهش ق

 هنا ناجم ها ةعاذالا لوقت امك ؛ةرشايم سيئرلا

 عنتقم يكريمالا روهمجلا نا ىلا ريش تايئاصحالا

 | باوت لثم هلثم .روهمجلاو .ملعي ناك سيئرلا ناب 07

 ,نفسو تارئاط ةدع مدخ دسب ناك ثرون و لاقد

 يف نئاهرلا فاشتكاب ةفلكملا تاردخملا برح ةلاكو |
 ضعب لب ,ةينيدنانسلا يضراعم ءاسؤرو .نانبل |

 يف ددرتي نكي مل نيذلا ىطسولا اكريما ءاسؤر
 ناك .هتايغر ىلع اودرمت اذإ مهربيغت وا مهِجاعززا
 .هبطغت ادلع تاطلس نا هيثدحم ىلا يحوب ثرون

 .ءقياسلا يأ :يأ .يسلا ريدم : .يسباك ماسيلو

 .ثرونب ةميمح ةلص ىلع ناك .قيتعلا سوساجلا

2 

8 

 .ثرون يقب دقف .فرعي ناك ام هعم

 ضيسباأالا تيبلاو . .ثرود ةيقادصم يف نعطت تاعاشا

 وت امك .ةقدقحلا لك فرعب

 رهيب نأ ىناريألا زازغنالا

 نويروم يول  ناج

 تاباختنا يف هحاجن دعب .كاريش كاج ناك ّط و سا ا جواس ١ 5 ٠ دل
 لح ىلع رداق هنا دقتعي ١485 راذآ 7

 عيبطت ىلعو .ًاعيرس نانبل ف نئاهرلا ةلأسم م
 نناهرلا نا رعشي نآلا هنكلو . نارما عم تاقالعلا

 مل اينروك ليروا ريرحت ذنمف .اعيضي نا ناكشوي
 نئاهرلا نع جارفالا لما حيبتب مدقت يا ققحتي

 .نيرخآلا |
 نا نووني نيفطاخلا نا ىلا ريسشت لئثالدلا لك |
 ىلا هوهحو يذلا هسفن «باقعلا» كاريش ىلا اوهجوب ١

 نيح .ةريخالا تاباختنالا ةيشع سويباف نارول (
 لئاسر نوهجوي مهولعجو .نئاهرلا لتقب اودده '

 0 95-5 هن و و ومال

 .ةثاغتسالا |

 ,لوذخملا هلؤافت سوردب ربتعي نآلا كاريسشش ٠
 نارهط عم ةوقلا ةبرجت نآل : تايراطبلا لدبتسيو '
 ذنم لمدلا ءقف ريخلا نمف ءودبب امك ءاهنم صانم ال .

 وحن قابسلا نم ةيقابلا روهشلا ممسي ال ىتح :نآلا
 .هيزيلالا

 ةرافسلا قلغت ذئدنعو .اسنرف عم تاقالعلا :

 .جورخلا ىلع يجدروغ ديحو ربجيو .ةيناريالا 7

 .ةراقسلا ماحتقا ةيلمع اسئنرف ىدافتتو .كولوب 0

 ' ملاعلا ربع ةيفرصم تاباسحو ,سارودنه يف ًاراطمو |
 ' امترح ريدي ناك ضيبالا تيبلا ف هبتكم نمو .هلك 1
 ْش رامقالا ىتح . ع يشن لك ىلع ةطلس اذ ناكو .ارتنوكلا :

 , ىلعو .هاوه ىلع اهعضاوم نم اهلقني ناك ةيعانصلا |

 | ىلع تناك .سرغنوكلا ةضراعم مغر ؛يأ .يأ .يسلا

 | ميورت نويواحي ةحمشلاب نييعلا ضع

 1 ثرون نكلو ,«ايموق الطب» ترون ريثتعب كاسل مل

 ١ بابا لال ال .رداصملا لك دك

 ١ عطق وه :مويلا نييئاردالا هجاوي يذلا يدحتلا

 ا ليج يضاقلا ىلا داقي نأ نم ذئدنع لهسا سيلو ( ِر

 ا ا سا هد

 ا ا ا اجب سدوم
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 1 22 انين زر حةاو

 اا ا ا و تن

 ! ىتح ذختت مل نارهط نال ةحافرم ةيسنرفلا ةزهحالا

 ةعاذالا نألو ؛:ةيسنرفلا ةرافسلا لوح ريبدت يأ نآلا
 .ةفدنعلا تاقيلعتلا ضعبب تفتكا ةيناريالا '

 ىحوأ .دنومول ةديرج عم هراوح يف .كاريش كاج
 | ريزوو .نئاهرلا قالطا لجأ نم مواسي نل هنأب
 ةلمج روهش ذنم ددرب نومير رانرب ناجح ةيجراخلا
 : ةدحاو

 دكؤب كاريسشت نا ريغ . ةقيقح اهنم رثكا هيسرود هبكلا

 كاريس ديؤي ماعلا يآرلا نأ ىلا رسشت تاءاصحالاو

 .اهتييعش صضقانتت ينيمخ > ناردا نا ىلاو .همعدبو

 | جروج ىلع مكحلا دعب ةيباهرالا تايلمعلا نا ىلاو
 .يسنرفلا ماعلا يأرلا ىلع اهرثا ضفخنا .هتلادبع

 تاوصا ىلع رثؤي نل ناريا عم تاقالعلا عطق
 ا .كاريش ىدنؤم

 نارغط ىف لمعلا ةغيسض

 نلتلا ىلي يفتت
 ىيرول دولك

 نلعا نا دعب ًايبرغ لاؤسلا ودين دق ؟نارهط

 ديسلا اسنرف يف يناردالا لامعالاب مئاقلا

 ١ يضاق ديري يذلا لجرلا عم هنماضت يدادح ١

 .هياوجتسا كولوب قيقحتلا ١
 .ةرافسلا يف ؛يناثلا لجرلا» يجدروغ فنصي ١
 ' هرمتؤم يف يدادح هفصو دقو .ايساموليد سيل هنكلو |

 | لعاستت كلذل .«يناريا فظوم» هنأب يفاحصلا ( 7
 ' ا ٍِق يجدروغ عضو ةقيقح نع ةيسنرفلا تاطلسلا

 .ةرافسلا كلس
 ا تاهاحتالا دحا لثمي هنا مأ ,ةيناربالا ةموكحلا ْ أ مساب يمسر قطان وهأ : نولءاستي نويئاصخالا

 | يف يسايسلا ريثأتلا ىلع عراصتت يتلا ةددعتملا

 | امم ًاكسامت دشأ اددو .ةريخ بستكا .داشلا طوقس | نم تاونس ينامث دعب ٠ يناريالا ماظنلا نوكي دق

 .ءاقرفلا تاموصخ نكلو .مكحلا ءدب يف هيلع ناك
 .نآلا هبلع يش امم ةدح رثكا ًاموي نكت مل ,داجتا ' ٠ لوح وأ ةيصخش لوح مهنم قيرف لك فتلي نيذلا ْ

 .ةريثك ةطلسلا ىلع عارصلا باسسا نا بدر ال

 ١ داصتقالا اهنمو اهئاهنا وا برحلا يف رارمتسالا '
 ل .يد رفملا ا

 .ةيجراخلا ةسايسلا ىلع سكعنت تافالخلا هذه
 عص تاقالعلا نايسحن 2 ُْق نويغرب كل ءاقرفلا ّض هيف 0
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 أ ةنيهر ةيسنرفلا ةيسامولبدلا نوكت نل؛
 ِ غعيص نم ةغيص ودبت ةلمحلا هذه نكلو .«نئاهرلا

ْ 

 ُ يف ةموكحلا يجدروغ ةلأسم كيرت له

 ا

ٌْ 
 ا
ْ 

0 
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 ظ
 ظ

 سارح عم |

 رارمتسا ىلع نورصي نيذلا مه ءاؤهو .برغلا |
 تايفوسلا ناب اذه مهفقوم نورربيو .برحلا
 ,دادغب عم ةفلاحتملا تيوكلا نومع دب ناكريبمالاو

 مدقت اذاملف ,حالسلاب قارعلا دوؤت اسنرف ناو

 ؟ ودعلا ءاقدصا ىلا ابادهلا نارهط

 نسيل:يفايدالا عبضولا لع نيعااملا دنحا لؤقي
 ,.اسنرف ةصاخو .برغلا عم تاقالعلا عيبطت ماصخا
 بايثب اوُيزت ول ىتح .ةرورضلاب نيدلا لاجر نم

 لخاد سحراملا ناسيلا ىلا نوركري مهف :نيدلا لاحي :زئاهرلا لباقم ائيش اولانت نل : نييناريالل
 .ماظنلا | ! نن . - اا

 ةيحطس وا ةقدثو تالص تاذ تاعومجملا ضعب

 تالصلا هذه نم اهتياغ نا ىلع .ةروثلا

 اهادحا تفطتخا .15/6 ماع .عيرسلا لوصولا
 ىرخا تفطتخا عيباسا ذنم .ايروس ايساموليد

 دحا لوقب .نلياش دراودا يناطيربلا يساموليدلا

 ةيساموليدلا تابيلثمملا لك» : نارهط نم نيدئاعلا

 ا ل ا ل ا - نكلو .ةريغص نوكت دق لكاشم نم يناعت ةيبنجالا

 | سرامت داغوالا بيلاسا ةيؤر نم ةسئاي تارافسلا
 .ءاهاياعر دضو اهدض ١

 اهدحو تابياصعلا هذه لعفحج نا يف ءارمال

 اهنم ةدحاو لكف .ربدك أطخ يرجي امع ةلوؤسم

 .يثنم اخ ةئيروهمجل ١ سيشر : ةداقلا دحأب ةطدترم

 سلجملا سيئر وا .يوسوم ءارزولا سيئر وا
 تاطلسلاف -يتيالو ةيجراخلا ريزو وا .يناجنسفار

 .اهتسايسسس ةمدخل تاعومجملا هذه مدختست '

 نارهط اهسسرامت ينلا باصعالا برح نا بيرغلا

 .رهاظم الا تسمدل . اناث اسنرفو : لوا ايناطدرب دص

 دكؤي نارهط نم نيدئاعلا نييسامولبدلا دحا اذهف |
 جئاتن نيلوؤسملاب هتالاصتا لالخ نم ققح هنا

 عيراطتسي نم :

 ةيبيش ءاطخا نا ؟

 ١

 .ةسروملم ْ

 ناريال قيدص لوقبي امك .نكلو

 .«ءاهدما لاط ةروثلا

 و

 تاق العلا ميسا مخنو

 كيرلاما كاج
 ربزو نلعا .,نومت نم سماخلا ؛دحالا

 رانرب  ناج ديسلا .ةيسنرفلا ةيجراخلا
 عيبطت نا ؛نامع هترايز لالخ ءنومير

 فئاتسب نلو .فقوت ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا ١
 يجدروغ ديسلا ةيناريالا تاطلسلا ترما اذإ الا

 ىضاق هبلا هاعد يذلا قيقحتلا ىلا عايصنالاب |
 .يسنرفلا قيقحتلا

 ةيالص ىلع ةرصم ةيسنرفلا تاطلسلا نا وديب

 رتوتلا ةدح ضافخنا مغر .ةيضقلا هزه يف اهفقوم ١

 يقاوم جامسلا ناريا ةيجراخ ريزو نالعا رثإ |

 أ
 فز

 0 تن

 0 ل اا ا ا ا ول

 ةرافسلا نم جورخلاب .نارهط يف ةيسنرفلا ةرافسلا

 نوفظوملا ءالؤه ناكو .مهشيتفت دعب ءاهيلا ةدوعلاو
 ١ ءانبنسم ءردزولا نالعا ىتح جراخلا نع نيلوزعم

 .نومت نم عيارلا .تيسلا

 : دقف « سسراب ْق ةيناربالا ةراقسلا وفظوم اما

 لوخدلاب ةيسنرفلا تاطلسلا مهل تحمس
 ببس نا ملعلا عم .اوؤاش نم لايقتساو .جورخلاو
 ءوجل .سيراب يف ةيناربالا ةرافسلا قيوطت ريبادت
 يضاق ماما لوثملا ىلا بولطملا وهو ءاهبلا يجدروغ
 / نييسنرفلا تلغش ةماه ةيضق نع هلاؤسل قيقحتلا
 | يتلا ةيباهرالا ريجفتلا تاباصع ةيضق يه .مهلك
 اما .نارهطب .يلاتلابو .هللا بزحب اهطابترا تبث
 ١ ترحمف ةسفرقلا ةراقتسلا لوح :ةفئارمإلا نسادتلا
 .زازتما

 ؛نبدناردالا تداقلل ةحضاو رومالا نوكت ىدحو

 فقومب ركذي نا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو فلك
 ةيروهمجلا سيئر فقوم وهو  ةيسنرفلا ةموكحلا
 نا يجدروغ ديبسلا ىلع» : يلي امب ىضفا دقو .- كلذك

 قلعت نيحلا كلذ ىنحو . قيقحتلا يضاق ماما لثمي

 ةطبسب ةلاسملا .نارياو اسنرف نبي تاثداحملا عيمج

 ةناضحلاب لومشملا ريغ ءيجدروغ ديسلا :

 يضاق ةوعد ضفر يف هل ىح ال .ةيساموليدلا

 ' ةين ةبا ةيناربالا تاطلسلا رهظت ملو .قيقحتلا
 تاضوافم الو .يضاقلا ةوعدل لاثتمالا هنم بلطتل

 ةموكحلا نوكتسو .ةيضقلا هذه لوح نآلا

 .«ةمزاح ةيسنرفلا

 ىلع هتعرشن يذلا عيبطتلا نوكي نل» : فاضأو

 لدنت نل اننا انحضوا دقل .ةيضق ةيا باسح

 ؛قارعلا عم انتقالع الو .طسوالا قرشلا يف انتسايس

 .«ناردال حالبسلا عيب انضفر لدين نلو

 ام لالغتسا تلواح .فقوملا اذه لياقم يف :نارهط

 .نوميرو وردناب نيريزولا نيب فالخ نم هتدقتعا |
 دح ىلا سيراب يف يناريالا لامعالاب مئاقلا بهذ دقو

 يف يسامولبدلا ,وميرتيد هيديد ديسلا نا» : لوقلا
 بلط ةيبلت مدعب انحصن يذلا وه .ةيزكرملا ةرادالا
 ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تناكو ..قيقحتلا يضاق

 .اهطاق ادفن ءاعدالا اذه تف

 راصحلا ضرف نيحد» : يلي ام عاذا نارهط ويدار

 يف اسنرف تعقو ءسيراب يف ةيناريالا ةرافسلا ىلع '
 نا ةيسنرفلا ةموكحلا ىلعو .در نود ىقبت نل ةرماؤم
 هذه بايسسح بسحت نأو .ةرطخلا ةيعللا هذه فقوت

 .«روظنملا ريغ تاءارحالا

 ناكما ةمثف ؛ةياهنلا ىنعت ال ةمزالا ةئدهت

 ةديحولا ةظحالملا .ديعص لك ىلع دشأ روهدنتل

 ةدورد ىلع ظفاح ينيمح مالكم نا يش .ةهجشملا

 : نتحرح نيتيسانم ْق ةصاخ :نآلا ىتح باصعالا

 رضخالا ءوضلا طعب حل نبح ةعمحجلا مود ىلوالا

 نبح ةيناثلاو .نارهط يف ةيسنرفلا ةرافسلا لالتحال

 ' يف نييسنرفلا نييساموليدلا سايتحا مدع ررق

 نكن حل ةيسنرفلا تاطلسلا نا ىلع .شينفتلا

 نا نود ةينسنرفلا ةرافسلا راصح لدقتل ةدعتسم

 تاقالعلا ملحق دك خليت دق :5دذشم تاءارحا ذختت

 راما ال سال .ةيشساموليدلا
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 يس ل

 ا ما لا ل دوو هوو يوجب ا

 يبرعلا نطولا يف هايملا ةوجف ديارن عم
 هسفن ,مالسلا بسانا طخ» مدقب

 | يكربما  ينويهص  يكرت قيط ىلع
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 ىتلا تانيقيسلا روخم .؛طفنلا» ناك اذإ

 و .«ةيطفنلا ةبقحلاب» اهتيمست ىلع حلطصا
 كرحمو :تانئينامثلا روحم وه «ريخلاد 1

 يبرعلا اننطو ٍِق ةيبعشلا تاضافتنالا نم ديدعلا

 هناف .مومعلا هجو ىلع ثلاثلا ملاعلاو  ةصاخ ةفصد

 - ةقيقحلل زواجت ىندا نود  لوقلا انئكمي
 يسيئرلا لعافلاو تانيعستلا روحم نوكيس ء,ءاملا»

 .«ةيئاملا ةبقحلا» كشالب دعتس يتلا ةدقحلا هذه ٍِق

 ةلكشم نا ىلع نوعمجي ةعارزلاو يرلا ءاربخف

 ,ةمساحلا اياضقلا ىدحا نوكتس هايملا صقن

 ةيحراخلا ردزو دعاسم «نردناس دلوراهر هدكأو

 دصقب ةقطتملل ةيسايسلا تاماعزلا مامتها ىلع

 فيضيو . ,ةمداقلا تاونسلا لالخ طسوالا قرشلا

 ِق كانه نا هلا :ًاردان ًادروم ًامود هانملا تناك دقفر

 نمو ٠ ,دعب روطتت حل هييدام دراوم ةريثك قطاخم

 ىلع دعاصتملا بلطلا طغضل نوكت نا لمتحملا

 ةيسابس ةيمهأ .ةيمكلا دودحمو .تباث ينام ردصم

 .«أاعم نواعتلل ةيمتحكو عازنلل ببسك .رثالا ةديعب

 ,ةلوقملا هذهب ٌلاماك ًاميلست انمدلست مدع عمو

 نادلب نيد نواعتلا ةيمتح ىلع رزيبكرتلا ةصاخ

 ةروطخ ينأت انه نمو .ةمداقلا ةنوآلا ِق «هدايملا

 ضئاف بحسب يضاقلاو :حرنقملا يكرتلا عورشملا

 ةقطنملا ىلا هلبوحتو ةبيكرتلا راهنالا نم هايملا
 ديزي يذلا رمالا .ًاعم ينويهصلا نايكلاو ةيبرعلا
 ةقطنملا نادلب نيب يداصتقالا نواعتلا تايناكما نم

 .اهيف رتوتلا ةدح نم للقب و  عورشملا ريشي امك

 عورشم ةيكرتلا ةموكحلا هيلع تقلطا انه نمو
 .«مالسلا بيباناطخ»

 هبف تمدقت يذلا تقولا يف عورشملا حرطي

 ىلا ًايمسر مامضنالا بلطي ةيكرتلا ةموكحلا
 تقولا ىف يتأي هنا امك .ةكرتشملا قوسلا ةيوضع
 ىلا ينويهصلا نابكلا ةجاح هيف دعاصتت يذلا

 ةقفاومو هب ةينعم ةدحتملا تايالولا نا امك .هادملا
 يقيقحلا ىزغملا نع لءاستن نا دبال كلذل :هيلع
 ةفلتخملا هتاريثاتو :ةحيرصلا هفادهأو ع وورشملل

 اننطو ىلعو .امومع طسوالا قرشلا ةقطنم ىلع
 ؟ ديدحتلا هجو ىلع يبرعلا

 نم ةقطنملا نادلب حظعم ةاناعم نم مغرلا ىلعو

 الا :ةيبرعلا راطقالا اهنمض نمو .دايملا صقن ةلكشم
 لب .هتاذ ينويهضصلا نايكلا لخاد امقافت دادزت اهنا

 داز دقف و :ةريخالا ةنوآلا ِق ًاحاحلا رثكا تحيبصأو

 نم برقي ام ىلا لصو ىتح هايملا تابمك يف صقنلا

 ىلا لصي نا عقوتمو لب ,بعكم رتم نويلم ٠
 .(تانيعستلا فراشم دنع بعكم رنم نوبلم 5

 ينويهصلا نابكلا هايم رداصم نا ركذلاب ريدجو

 نوبلم ت٠ ( ندرالا دابم يف لامشلا ُِق ًايلاح رصحنت

 ءاقرزلا يداوو نوكربلا عيبانيو (ًايونس بعكمرتم
 بعكم رثم نويلم ؛40) ناسيب عيبانيو :نامعنو
 هايملاو تاناضايفلا هايم ىلا ةفاضالاب .(ايونس
 دوزت يتلا ايربط ةريحب نع كيهان اذه .ةيفوجلا

 ةهوبتشملا:عدراشلا لالخ: نم سيل.نكل ةروركءاملا
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 هايملا نم هتجاح عابرا ةثالتب ينويهصلا نايكلا
 لقنت يتلا ةيرطقلا ةانقلا عورشم لضفب .ةبذعلا
 .بقثلا ىلا بعكمرتم نويلم 0٠٠ غلبت ةيونس ةيمك

 كالهتسالا تايوتسم عافترال ةجيتنو اذه
 ةريحب يف ةحولملا ةيسن عافتراو .دايملا نم ةيلجملا

 ٠١/ ىلا ةيئاملا ةوجفلا دادزت نا عقوتب .ةيربط
 يلاتلابو ,ةلكشملا ةروطخ ىدم حضوي اذهو .ايونس
 ريشت اذه ىلا .يساسا جرخم نع ثحبلا هرورض

 (1985 رايأ 7١ يف) ةينويهصلا ؛فيراعم» ةديرج
 تالمعلا عبطن املثم هابملا ةعابط نكمي ال» لوقلاب
 نم ةيدهك هايملا ىلع لوصحلا نكمي الو .ةيلاملا
 ىتح اهيلع لوصحلا نكمي ال كلذكو .«ماس معلا»
 .«ةيدوهبلا تاعربتلا عمج ةلمح نم

 ةجيتن ينويهصلا نايكلا يف دايملا ةيمها يتأت الو

 ضفخ يئاتلابو ةيعارزلا ةيجاتنالا ةدايز يف اهتبغرل
 ةيلمع ىف اهرود كلذ نم مهالا نكل .جاتنالا ةفلكت
 هذه ىلا هترظن ساسا يهو ؛ينودهصلا ناطيتسالا»
 ةماقال ربكا ةصرف .هابملا رفوت حيتي نإ .ةلكشملا
 . دوهيلا نم ديرملا بذج مث نمو .تانطوتسملا

 .هقرطو الا اباب ينويهصلا نابكلا ردي كلفن

 نامض عم ؛ .ايناهن ةلكشملا دذه نم جورخلا ةيغب

 عبراشم ًاشنأ .اتبات اقفدت هاسملا قفدت نارا

 ةفلكم اهنا تاساردلا تتدثأف .رحبلا هايم ةيلحتل
 .يحصلا فرصلا دايم مادحتسا لواح مت .ةناغلل

 محلصت ال ةعفترملا اهتفلكت نا ةفاضالاب اهنكلو

 ىلا ءوجللا نم َدِب نكي مل هلك كلذ ءازإو .ةعارزلل
 .ةيبرعلا هانملا
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 .روفلا ىلع ظحلي .ينويهصلا نايكلا ومن عبتتم
 ةصاخ ,فدهلا اذه قيقحت يف رمتسملا حاجنلا ىدم
 ندرالا رهن هايم لك تلعج يتلا 15517 برح دنم
 .هتمحرو ينويهصلا نابكلا فرصت تحت هدفاورو

 ةفضلا لخاد ةينويهصلا بيلاسالا تلاز ام لب
 هذه ىلع لوصحلا هل حيتت .ةزغ عاطقو ةيبرغلا
 قف .ةيبرغلا ىضارالا باسح ىلع ىتح رداضملا
 .برعلا ناكسلل هايملا مادختسا ىلع دويقلا ضرف
 ةيبرعلا رابآلا هايم فصن يلاوح دوهيلا حضو
 يف مهتارمعتسمو مهتانطوتسمل هايملا ريفوتل .ةعمتجم
 هابملا ثلث نا ىلا تاريدقتلا ضعب ريشت لب . عاطقلا
 نم ةيلتسم ينويهصلا نايكلا لخاد ةمدختسملا

 .ًاساسا ةيبرغلا ةفضلا

 ىلع ءاليتسالا تالواحم رمتست .رخآ ديعص ىلعو
 عفد ام وهو .نانيل حايتجا ذنم يناطيللا هايم
 ىواكشلا نم ديدعلا ميدقت ىلا :ةينانبللا ةموكحلا

 ةدع يف تايرفح دوجو اهيف تدكا :نمالا سلجم ىلا

 ةريحب ىلا يناطيللا رهن ىرجم ليوحتل ةينانبل ىرق

 .ايونج بقنلا ءارحصو الامش ايربط

 لوح ًامئاد راثملاو .رركتملا ثيدحلا نع الضف اذه

 نا ةنياهصلا ءاربخلا ىري يذلا لينلا هايم

 بعكم رتم تارايلم 8) هجاتنا نم طقف ١/ مادختسا

 نابكلا يف هايملا ةلكشم ىلع ءاضقلل يفكي (ايونس

 - بيبا لت ةعماج موقت ددصلا اذه فو .ينودهصلا

 يرطقلا نواعتلل عيراشم ةساردب  ةصاخ ةفصد

 ءاملا لقن» اهنمض نم ؛مالسلا عورشم» مسا تحن

 ىلا ةيدوعسلا نم طفنلا» و ,بقنلا ىلا لينلا نم
 ًارورم نانيلو رصم نيب ةيديدح ككس ّدمَو ؛اقيح

 تاعورشملا نم كلانه ام ىلا .ينويهصلا نايكلاب

 ينويهصلا نايكلا جمد ىلا ساسالاب فدهت يتلا

 - ديفيد بماك تاضوافم ءانثا  لدجلا راث كلذلو

 مث ءانيس ىلا لينلا هايم رج ىلع لمعلا ةرورض لوح
 ,ةفقوتم عيراشملا هذه ةفاك تلاز ام نكلو .بقنلا ىلا
 ةضراعملا ةصاخ .يرصملا فقوملا بيسي ال

 .طقف عورشملا اذه اهاقال ينلا ةعساولا ةيبعشلا

 ةلطملا ةيقيرفالا نادلبلا فقوم بيسب ًاضيا نكلو

 .«لينلا رهن» ىلع
 يدويهصلا لغلغتلا نأ ىلا ريسشن نا يشيدت ادهو

 امود ًاحاجن دادزب يذلاو :ةيقيرفالا ةراقلا يف يلاحلا

 ىلع .ىرخأب وا ةروصب سكعني نا نكمي ,رخا دعب
 نابكلا حيولت ءوض يف ةصاخ .تاعورشملا هذه لثم

 نا نكمي يذلا رودلاب :نادلبلا هذهل ينويهصلا
 يلاتلابو :ةيكريمالا تانوعملا ىلع اهلوصحل هبعلي
 الو .ةيداصتقالا اهتمزا نم اهحورخ ُِق ةدعاسملا

 نابكلا نا لب .دحلا اذه دنع رمالا فقوتبي

 ةدحتملا تايالولا عانقا ىلا فدهي لاز ام ينويهصلا

 ,لينلا ىلاعا عيراشم ضعي يف ةمهاسملاب اهئافلحو

 ىلا ًاريشم .نادوسلا بودنج ُِق يلقنوج ةانق لثم

 ريفوت يف مهاست يتلا يرلا طبض ايجولونكت هكالتما
 .هانملا حادختسا

 نطولا ف دايملا ةوجف دادزت ىرخا ةهج نم

 ديدعلا رفاوت نم مغرلا ىلعو .رخآ دعب اموي يبرعلا
 ساينابو تارفلاو ةلجدو لينلاك) ىربكلا راهنالا نم

 ةيبرعلا ةعارزلا لازت ام (ينابصاخلاو يناطيللاو
 غلبت) اريبك ادامتعا راطمالا طوقس ىلع دمتعت

 يضارالا ىلامجا نم /0/ ةئرطملا ةبعارزلا ةعقرلا

 نم طقف /"7 ةيورملا ةعقرلا غلبت نيح يف ةعورزملا

 نم كلذل ام ىفخي الو .(ةيبرعلا هب ةيعارزلا يضارالا

 .ةعارزلا هذه عاضوا ىلع ةضاخ ةيبلس 0

 هايملل لماك حسم دوجو مدع نم مغرلا ىلعو
 ةيناكما مدع ىلاتلاب و .يبرعلا نطولا يف ةرفاوتملا

 ,يموقلا يئاملا عضولل ةلماكلا ةروصلا ىلع فرعتلا

 ةيئام ةرفو تاذ ةيدرع نادلب دوجو ظحالملا ناف

 بلطتي امم .ريبك يئام رجع تاذ ىرخأو ,ًايبسن

 ةيغب اهب لومعملا ةيمنتلا ططخ ةعجارم ةرورض

 ةيئاملا دراوملا مادختسال لماكلا روصتلا عضو

 نواعتلاو قيسنتلا ربع الا ىتاتي نل وهو .لثمالا
 نع حورطملا لءاستلا ىقبيو .لماشلا يبرعلا

 يكرتلا عورشملا نم ةينعملا ةيبرعلا فارطالا فقوم
 . (ةيدوعسلا ةيبرعلاو ةيروس دصقنو) حرتقملا

 اذه ىلا ةريبك ةجاح يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ريشت نإ تحب يداصتقا روظنم نم .عورشملا
 ةىكرتلا هادملا نم بعكملا رتملا رعس نا ىلا تاريدقتلا

 .(يلاحلا رعسلا عبر نم لقا يأ) طقف فصنو رالود

 عضولا ءوض ىلع عورشملا اذه ىلا رظنلا بجي نكلو
 .ةقطنملا ىلع ةفلتخملا تاريثاتلاو يبرعلا يميلقالا

 نم ديدعلا هيليس لب .ريخالا نوكي نل هنإو ةصاخ
 تاقالع مايق ىلا ساسالاب فدهت يتلا عيراشملا

 ةياهنلا يف ينعي ام وهو .ةينودهص - ةيبرع نواعت
 يف هلوبقو ينويهصلا عورشملا دوجوب ميلستلا
 هذه نم يسيئرلا فدهلا وهو .يبرعلا طيحملا
 ةقطنملا ْق ةبكربمالا ةيسايسلا ءاروو ,عيراشملا

 .ةماع ةفصد

 رود اهل نوكي نا يف ايكرت ةبغر نع كيهان اذه
 نيبالم ىلع اهلوصح يلاتلابو ٠ ةقطنملا يف ةيلاعف رثكا

 نم جورخلا يف اهدعاسب امم ةيكريمالا تانوعملا

 حرطم نا ابيرغ نكي مل انه نمو ةيداصتقالا اهتمزا

 ةموكحلا هيف مدقتت يذلا تقولا ىف .عورشملا

 ةيبوروالا قوسلا نادلب ىلا مامضنالل ةيكرتلا
 .ةكرتشملا

 ىلع نآلا نم لمعن نا ةرورض انل حضتي قيس امم
 رابتعالا نيعب ذخأت .ةحيحص ةيئام ةسايس عضو
 ةعانصو ةعارز) ةفلتخملا ردصملا اذه تالامعتسا

 تاجايتحالا طيطخت عم .(يزنم كالهتساو
 موب تاذ اجافن ال ىتح كلذو .هنم ةيلبقتسملا

 .«(عاذغلاب عم نآلا عضولا وه امك ؛ءاملل انتحاحي»

 رابتعا نم اقالطنا» لدضفلاددبع دومحم .د لوقبي

 نم .فيثك جايسب اهتطاحاو ةيئاملا دراوملا ةيامح
 تاموقم طسبال ةيامح ةباثمب وه يموقلا نمالا
 نازيمو ةيبرعلا ةايحلا نازيم نا ذإ ةيبرعلا ةايحلا
 .«نامزالتم نا ونص هادملا

 ةيقح يف :ءام ةرطق نا انل حضتي اذكمهو

 «بسحف رثكا وا طفن لدمري ي واست نل ؛تانيعستلا

 يدحتلا وه اذهو .ةيبرع مد ةرطق يواستس لب

 .يبرعلا اننطول ىقيقحلا

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 نودد تلخد .ةريخا تسيلو .ىرخا ةرم

 نا دعب :لدجلاو راوحلا ةرئاد ثلاثلا ملاعلا

 ارخؤم ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تنلعا |

 ..ركيب عورشملا اهديباتو اهمعد رارمتسا نع

 .ةمزالا هذه نم ساسالاو ديدحولا جرخملا هرايتعاب

 كنبلا مايقي يضقي عورشملا اذه نا فورعملا نمو
 ةدايزب ,ىرخالا ةيئامنالا ليومتلا كونبو ينودلا
 نيرشع يلاوحب نويدلاب ةلقثملا نادلبلا ضارقا
 ميدقتب ةيراجتلا كونبلا موقت نا ىلع ءرالود رايلم
 ةمهاسملا لحأ نم .ىرخا رالود زايلم نيرشع

 اساسا ةهخوملاو ةدوشنملا تاحالصالا جمارب ذدفنت

 .نادلبلا كلت يف يداصتقالا ومنلا ةيلمع عفدل

 اهنكمي يتلا نادلبلل ةحرتقملا ةمئاقلا مضتو

 ليزاربلاو نيتنجرالا» عورشملا نم ةدافتسالا
 ,روداوكالاو يليشتو وريبو اليوزنففو كيسكملاو
 جاعلا لحاسو ايفيلوبو ياوغروالاو ايبمولوكو
 .«ايفالسوغويو نيبلفلاو ايريجينو برغم او

 مدع وا عورشملا اذه ىئودحل انتشقانم دنعو

 ةيبرعلا ةينويدملاب قلعتي اميف ةصاخ .هاودج
 ردحت .:ةلكشملا هذه لح ُِق هيلع دامتعالا ةيناكماو

 نم ةدافتسالل ةحرتقملا نادلبلا نا ىلا .ًالوا ةراشالا
 ةدحاو ةيبيرع ةلود ىوس مضت ال عورشملا
 ضعب عضو نا نهذلل ردابتي دق انهو .(برغملا)
 .ةعومجملا هذه نم ٠ :لضفا ىرحالا ةيبرعلا راطقالا

 نا كلانه ام لكق .ًاقالطا حيحض ريغ داقتعالا اذهو

 ١1 زومت ١؟- 8١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ' ثلاثلا ملاعلا نويدل ديحولا جرخملا هارت .
 ا وح - هك وجل ا كو

 ىرخا ةرب
 ركب عورشم مهدت نا

 هج 99 شا

 اهنويد لكشت يق نادلبلا لثمت 8 موس هذه
 تاكرشلاو .كونيلل ةقحتسملا كلت يأ) ةيراجتلا

 مجحلا نم ةيلاغلا ةيسنلا (ةيبدجا دالب ُّق ةصاخلا

 زيمتت ةيبرعلا نادلبلا نأ ينعي اذهو .يلامجالا
 .ةيراجتلا ضورقلا ىلع ةيمسرلا ضورقلا ةبلغب

 تايالولا هئارو نمو .ءركيب عوريشم» ناف انه نم
 ةيراجتلا نويدلا ىلع ساسالا يف نا زكري ةدحتملا
 زيكرتلا بابسا نع لؤاستلا انل قحي يلاتلابو .طقف
 مدع بابسا نع وا :ىرخالا ضورقلا نود نم اهيلع
 ؟ لكك ةمزالا ىلع زيكرتلا

 اذه ةروطخ ىلا انداقتعا ىف بيسلا عجريو
 ةوقل سيل .يمسرلا هليثم نع ضورقلا نم عونلا
 ًاريثك هب متهت ال ام وهو) ةنيدملا نادلبلا ىلع هريثأت

 لمجم ىلع هريثأت ببسي نكلو .(ةدحتملا تايالولا
 يفرصملا ماظنلاو .ةماع ةفصب يل ودلا يدقنلا ماظنحلا

 .ةصاخ ةفضصب ةنئادلا نادلبلا يف
 عفد نع ةنيدملا تاموكحلا نم ةموكح فقوت نا

 ناكرا لمجمل الماك ًارايهنا ينغي ةيراجتلا اهنويد
 عزفلا ةلاح ريسفت اننكمي انه نمو . .يىفرصملا ماظنلا

 ةصاخ :؛ىرمبكلا كونبلا تباتنا يتلا علهلاو

 ىلع اهمزع ًارخؤم ليزاربلا نالعا باقعا يف .ةيكريمالا
 ةقحتسملا ضورقلل طاسقالا دئاوف دادس نع فقوتلا
 ةيلمعلا تاوطخلا ذختت كونبلا تأدبف .اهيلع
 لقالا ىلع وا - صاصتمالو ,عقاولا رمالا عنم لماعتلل

 .اهثودح لاح ةمزالا ةدح  فيفخت

 / رايأ رهش لالخ .هنا ددصلا اذه يف ظحاليو

 نع ىربك ةيراجت كونب ةدع تنلعا .يضاملا ويام
 ةروصب اهيدل ضورقلا تاطايتحا ديصر ةدايز
 ةثالث ةفاضا نع «بروك يتيس» كنب نلعأف .ةريدك

 فاضا امنيب .يطايتحالا اذه ىلا رالود تارايلم

 نع ٌكضف ءرالود رابلم 1 يلاوح «نئتاهنم زيشت»

 9 عطقتسا يذلا :كليفيساي يتيرويكيسو كحب
 .هسفند ضرغلل رالود نويلم

 لخدتت نا يرورضلا نم ناك عضولا كلذ ءازإو
 ,ةمزالا هذه نم ج ورخلا لجآل ةيكريبمالا ةموكحلا

 نادلبلا ىدل فرصملا ليومتلا ىلا راقتفالا نأل
 رداصملا نم ضارتقالا ةدابز ىلا ىدؤسس .ةنددملا

 عابتا وا تايطايتحالا نم بحسلا وا ةيمسرلا
 تاءارحالا هذه لكو .ةديدش ةيفشقت تاسايس

 كلذ يدؤي رخآ ىنعمبو .تادراولا يف ًاساسا بصت
 ةيجراخلا تاجتنملا ىلع بلطلا يف ضافخنالا ىلا

 يلاتلابو .صوصخلا هجو ىلع ةيكريمالاو ًامومع
 برحلا نابسحلاب انذخا اذاف .تارداصلا صقانت
 ٍِق ةيسسيئرلا فارطالا نيد نآلا ةرئادلا ةيراجتلا

 ىدم روفلا ىلع انل حضتب يل ودلا يلامسأرلا ماظنلا

 نازيملا ىلع ةروطخ نم عضولا اذه هلثمي ام

 .هتاذ يكريمالا يراجتلا

 نع ةرم نم رثكا ةدحتملا تايالولا تنلعا انه نم
 كودبو يل ودلا كنبلا لام سأر ةدابزل اهدادعتسا

 اهنا املع .حرتقملا رودلاب مايقلل ىرخالا ليومتلا

 هذه لام سأر ةدايز دض تفقو دق تناك املاط

 ةبغرلا وه حورطملا ناك امدنع .لبق نم تاسسؤملا
 ملاعلا راطقال ةيئامنالا تاعورشملا ضعب ليومت يف

 . ثلاثلا

 ىلع ةدختملا تايالولا رارضا ناف ىرخا ةهج نم
 تايلطل خوضرلاو ةقفاوملاب ةنيدملا نادلبلا ةيلاطم

 هذه ةبلاعف نم اريثك للقب ؛«يل ودلا دقنلا قودنص

 حمانربد» نع فورعم وه ام ءوض ِق تاءارحالا

 تتيثا دقو .قودنصلا ءاريخ نم حرتقملا «تيبثتلا

 عص لاوحالا نم لاح يأب بسانتب ال هنا براجتلا

 فده نم ًاساسا عيني هنأل :نادلبلا هذه عاضوأ

 فلختلاو ةرئاد يف لودلا كلت ءاقب ةرورض وه دحاو

 ةديعب تارتف ذنم اهلالغا ف فسرت يتلا ,ةيعبتلاو
 .ىدملا

 بسانملاو ديحولا جرخملا ةياهنلا يف لظيو
 هجو ىلع يبرعلا اننطولو .ًامومع ةنيدملا نادلبلل
 ةفاك دض ةدحاو ةهبجك لمعلا ةرورض .صوصخلا

 ام وهو .ىرخالا ةينعملا فارظطالاو تاسسؤملا

 متيو .اهيلع عيمجلا قفتي ةماع دعاوق عضو بلطتي
 لكل كرتب نا ىلع .نينئادلا عم اهساسنا ىلع لماعتلا
 ءوض يف اهب ةصاخلا ليصافتلا عضو ةدح ىلع ةلود

 ىصقا دح عضو حارتقالا نكيلو .ةماعلا دعاوقلا كلت
 تارداصلا ةليصح نم صصخت ينلا ةبسنلل

 مءالتي نا ةرورض عم :ةيجراخلا نويدلا ةمدخل
 ةيلخادلا ةيداصتقالا عاضوالا عم بسانتيو
 .اهلخادب ةيمنتلا ةيلمع طورشو

 فارطالا ةفاكل بسانملاو ديحولا جرخملا هنإ

 .ةلكشملا هزهب ةدنعملا

 يداصتقالا مسقلا
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 ةيدرعلا تادغاسملا

 ةيمانلا لودلل
 ضورقلاو تادعاسملا ةمدق تغفلد

 قيدانصو تاسسؤم اهتمدق ىتلا
 ةينطولا) ةيبرعلا ةيمنتلا
 لالخ ةيمان ةلود نيتسل (ةيميلقالاو
 .رالود رابلم ١ مل يضاملا ماعلا

 ةيبرعلا نادلبلا تذوحتسا دقو
 لب (/54) لاومالا هذه ةيبلغا ىلع
 طقف ةيبرع لود سمخ ترثاتساو
 يهو) غلبملا اذه نم /ا5/٠ نم رثكأب
 سنوتو ٍبرغفملا بيترتلا ىلع
 .(نادوسلاو ندرالاو رئازجلاو

 ةيونسسآلا نادلبلا تلصح دقو

 ملو ,تادعاسملا هذه نم 774 ىلع
 ىلع الا ةيقيرفالا نادلبلا لصحت
 ا 1

 لومي ثلاثلا ملاعلا

 ةيدنجالا كوندلا
 قودنص اهارجا ةسارد تدكا

 ةيلودلا كونبلا نأ ىلودلا دقنلا
 نم عخادو ١ 85 ماع تقلت ةصاخلا

 نم هتطعا امم رثكا ثلاثلا ملاعلا
 ةيادب ذنم ةرم لوال اذهو .ضورق
 .ثلاثلا ملاعلا نويد ةمزا

 ىلا ةيساردلا هذه يف ماقرالا ريشتو

 ةرشع تغلب ثلاثلا ملاعلا عئادو نأ
 ١٠١ و ١5868 ماع رالود تارايلم
 تغلب نيخ ىف اذه: 64 ماع ارايلم

 ىلا ةصاخلا ةيراجتلا كونبلا ضورق
 تارايلم 5, ؛ يلاوح ثلاثلا ملاعلا
 . 15 ماع طقف رالود

 هموت

00 

 ,ةقراشلا» ضورف

 ًارخؤم ,ةقراشلا» ةراما تداعا
 ةيجراخلا ضورقلا نم ءزج ةلودج
 يجراخلا ملاعلل اهيلع ةقجتسملا
 .رالود رايلم ١,١ يلاوح ةغلابلاو

 ىلاوحب ءزجلا اذه ةميق ردقتو

 لاجآ تدم دقو .رالود نويلم ٠
 تعقو .1491 ماع ىتح دادسلا

 .ةرامالل ًانئاد ًاكنب ١٠ عم ةيقافتالا

 - [11/ خ11 جنط نان م - 7

 ثلاثلا ىلودلا يطفنلا رمنؤملا
 ادسا لودل

 يف مداقلا لوليأ 7١ يف دقعيس

 يلودلا يطفنلا رمتؤملا ةروفاغنس
 يداهلا طيحملاو ايسا لودل ثلاثلا

 هبف كراشب نأ رظتنسو .را/ كيبأ»

 نأو .ةلود "8 نم دفو 6٠١ يلاوح
 لاجم ىف نيزراي ةداق مضي
 هدف كراشت نأو .ةيطفنلا تاعانصلا
 ايلارتساو ايسينودناو تيوكلا
 رصمو ادنكو ينوربو شيدالفنيو

 ةيبنرفلا ايناملاو اسسنرفو ننصلاو

 نابايلاو نارياو غنوك غنوهو
 اينيغو ادناايز وينو ادنلومهو
 ةنيرفلا ةكلمملاو ةدينديجلا

 ةيبونجلا ايروكو ةيدوعسلا
 ةدحتملا ةكلمملاو !دنالباتو ارسدن وبسو

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودو
 3و ةبكريبمالا ةدحتملا تايالولاو

 ةفيضملا ةلودلا «ةروفاغنس : 0

 .رمتؤملل

 ةدحتملا تادالولاو نرغملا

 دف
 عم ةيبرغملا ةموكحلا تعفو
 ةيقافتا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 نيبالم ةرشع هتميق ام عيبب يضقت
 ًاقبطو .برغملا ىلا حمقلا نم رالود
 ةلاكؤلا موقتس ةيقافتالا هذهل
 عضوب ةيلودلا ةيمننلل ةيكريمأالا
 «برفملا فرصت تحت .غلبملا اذه
 ىلع .حمقلا نم نط فلأ 1 ءارشل
 عيبلا ةيلمع تادئاع عضوت نا
 .ةييرغملا ةيلاملا تاسسؤملا لخاد

 تاكرشلا ىلا اهضارقاب موقتس يتلا
 صختنو .صضاخلا عاطقلل ةعياتلا

 ضرقلا اذه نوكي نا ىلع ةيقافتالا
 «لصالا», ددسي نا ىلع ؛دئاوف نود
 .تاونس رشع حامس ةرتف دعب طقف

 عومجم لصي ضرقلا اذهيبو
 ةلاكولا اهتمدق يتلا تادعاسملا
 برغملل ةيلودلا ةيمننلل ةيكريماألا

 دج  سسرو  07 تاقاقممم »جت كور و سوسو
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 ؟ ةييبرع مأ ةيبوروأ ..ةكرتشملا قوسلا
 سيئر بئان يروزنجلا لامك .د نا ىلا ةديدع رداضم ربشت

 قوسلا ةلثمم ىلع حرط .رصم يف طيطختلا ريزوو ءارزولا
 نادلب ىلا رصم حامضنا ةركف .ةرهاقلا يف ةكرتشملا ةيبوروالا ل

 كلملا اهحرط ناو قيس يتلا ةركفلا ناهذالا ىلا كلذب اديعم .قوسلا
 ىلا مامضنالا يف برغملا ةبغرب ةصاخلاو .يضاملا ماعلا يف يناثلا نيسحلا
 نم رثكا ًايبوروا ريتعي برغملا نا» لوقلاب كلذ للعو لب .اضيا قوسلا
 .«نانوبلا

 طرشلا ناو ةصاخ .يعاسملا هذه حاجن ةيناكما مدع نم مغرلا ىلعو
 ىلطلا ةمدقم ةلودلا نوكت نا وه ةعومجملا هذهل مامضنالل يساسالا
 نع لءاستن انلعجت اهريغو تالواحملا هذه نا الا .ساسالاب ةيبروروا
 ؟ قوسلا هذه ىلا مامضنالل ةمومحملا ةبغرلا هذه ءارو يسيئرلا عفادلا
 ىلاتلابو :هفادها قيقحت يف .كرتشملا يبرعلا لمعلا لشف كلذ ينعي لهف
 يضاغتلا كلذ ينعي لهف ًاباجيا ةباجالا تناك اذإو ؛ رخآ ليدب نع ثحبلا
 ةيغب .لشفلا اذه ءارو ةقيقحلا بابسالا ةفرعم ما .اهساسا نم ةركفلا نع
 ؟ اهزواجت ىلع لمعلا

 تانيسمخ ذنم تادب .يبرعغلا نواعتلاو .يبرعلا لماكتلا تالواحم
 ماع ذنم ترقأ «ةكرتشم ةيبرع قوس» ءاشنا ةيقافنا نا لد :نرقلا اذه
 ىوس اهيلع قداصي مل ١41/١ ماعلا ىتحو خيراتلا كلذ ذنمو . 4
 .ايناتيرومو ايبيلو ايروسو رصمو قارعلاو ندرالا» يه نادلب ةعبس
 .,ةيطارقميدلا نميلا اريخاو

 وهوالا ,يسابسالا اهفده قيقحت ٍِق ةيقافتالا هذه لشف نم مغرلا ىلعو
 ينعي ال كلذ نا الا .اهيف ءاضعالا راطقالا نيب يراجتلا لدابتلا ريرحت
 لدابتلا ةيوقت ىف تدعاس اهنا ىلا ريشت ةداجلا تاساردلاف .ماتلا اهلشف
 ةيعارزلا تاجتنملا لدابت لاجم يف ةصاخبو .ةيبرعلا راطقالا نيب يراجتلا
 ةيداصتقالا ةدحولا نع هتسارد يف ريقش بديل .د هنلا ريسشب ام وهو)

 نم اهيف ام لك مغر .اهحاجن ةيناكما نا ةطاسيب ينعي اذهو .(ةيبرعلا
 ةحاسلا اهتدهش يتلا تاريغتملا نا ريغ .ةرفاوتم تناك .بويعو صقاون
 اهنع يضاغتلا متو ,ةيقافتالا هذه لشف ىلا تدأ .تانيعيسلا يف ةيبرعلا
 ١98١. ماع يراجتلا لدابتلا رييست ةيقافتاب

 ىتلا تاقوعملاو بايسالا ةفاك ةساردب برعلا نولوؤسملا مقي مل ام
 عيراشملا لك لشفت فوسف ,كرتشملا يبرعلا لمعلا لشف ىلا ًامئاد يدؤت
 بجي لب (يبرغ وا يقرش) ليدب نع ثحبلا اذه ىنعم سيلو .ىرخالا
 ةدارا بلطتيب اذهو لشفلا بابسا ةساردو ءيبرعلا انعقاو يف ثحبلا

 مهف ىلع موقتو .مامالا ىلا كرتشملا يبرعلا لمعلاب عفدت ةيوق ةيسايس
 مدع سابسا ىلع موقي :يبرعلا اننطو يف ةبولطملا ةيمنتلا ةيلمعل حيحص
 يغبني لب ءيرطقلا وا يموقلا ديعصلا ىلع ةيمنتلا نيب ضراعت دوجو
 .ًاضعيب اهضعب لمكي ثيحب ةيداصتقالا ططخلا قيسنت

 ليدي نع ثحبلا اما .ةيلاحلا انتمرا نم ديحولا جرخملا وه اذه
 ةدعبتلاو فلختلا قيمعت ىوس ةياهنلا يف ينعي الف يكريما وا يب وؤرؤوا
 .ةنرحتلاو

 جاتقلا دفع

 تمم م

 ممذب/ _ا!ة41 دونت 5١-١75 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 دوزبو . سايجلاو تاعانقلا ةوقب هيجولا

 ةعسو ةفثكملا تاعلاطملاب لدحلا

 حرط 98 عوني وه دإو .عالطالا

 ىلا ةيموقلا ةيوهلا نم تايلاكشالا

 ىلا ةيبرغلا ةدحولا نم .ةيوغللا ةلأسملا

0 ىلا يرغلا برغملا يف يموقلا يعولا
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 طبرو ةيؤرلا ةدحو يف اهنانعب كسمحن
 راسملا قاستاو ضعبب اهضعب عيضاوملا

 ماعلا يجولويديالا رايخلاو تي

 . «هئاب »2 هفلأ نم باتكلا كري يذلا

 هون نأ دعب ظيعج روتكدلا توفي الو
 نش يشم بتاكلاب هوئي نأ نم باتكلاب

 نومضملا ةهج نمز انه حتفي فلؤملا نا

 ركفلا لعا أشي مل ةعساش ةديدج اقافآ

 ذاتسالا قدا كلذك ٠ هرشن امو ايفا

 دقو .ىسامرهلا يقنابلا دمحا روتكدلا

 ةفيخ اسجوم .ةحارص لكب اذهو تنك

 دنع سنوتب ركفلا ءاطع فقوتي نا نم

 رارمتسإو دامت دود . هانلثم يذلا ليلا

 اذهو ٠ . عني مل ًاسرغو رتبأ اركف لظي لب
 .د فلؤم زوربب للهأ لازأ نلو تلله
 يذلا سأيلا نم ينجر خا هيكل فيفع

 باوبا نا :كللذ دعب تدقيأفا هيف تنك

 نأو تق مل ةرذبلا نأو حتفنتس لمالا
 .«شعتنيو دقتيس يحلا ركفلا

 سشقاني باتكلا ناف اذه لك يفو ٠

 ءمالسالا روهظ ذنم ةلودلا

 ىه ةيرصعلاو ةيندملا ةلودلا نا ادقتعم

 اهنال لبقتسملاو رضاحلا ماهمب موقت ىتلا
 ىلع ةرداقلاو ةيعرشلاو ةحاصلا ةديحولا

 انه فلؤملاو .عسمتجملا نوّؤش ةرادا

 ءاهقفلا ىدل ةيهقفلا ميقلا ىلا دوعي
 مكحلا صوصخب مهتايرظنو ,نيملسملا

 ١ و عب رالا حاير رلا راد نع

 - بتاكلا ردصا 0 يل

 ١ :ةيورو#ب كاوينع تنم :اناتك وبلا هقيقع
 هيف جلاعي .(«ةيلبقتسم اناضقل ةيخم رات

 لغشت ىتلا تاعوضوملا نم تاغومجم
 تاتكلاو نيركفملا نم نيريثكلا لاب

 ثرغلا ءارقلا نرخ اضف  نيرصانعلا
 و «ةيبرعلا ةدحولا» تاعوضوم لوح
 ىدل يموقلا يعولا»:ود:ةيمعتلاو ةيزملا»
 : برعلا روصاا و و («ةيبرغملا بازحالا

 ةيضق ةيوغللا ةلأسملا و (برغلا لفع

 1 ف لكشت يتلا يهو (ةيريصم

 .ةكسلا د

 ىلع ًاريثك طيعج ماشه روتكدلا ىبثي

 تباتكد هنأب هباتك افصاو :فلؤملا 2

 ةينالقعلا ةحسملا هيلع تبلغ ريظنت

 ا

 * 1 ا قرع يع

 ١ تعبط ةغل يف ءاج دقو . لبقتسملاو

 اذهو .ريبعتلا لامجو ةقدلاو ةيفافشلاب

 راركتلا يف ادبا طقسي ال يذلا حوضولا

 : انلعجي ةهافتلاو ديقعتلاو

 .اماهتلا همهتلنو باتكلا ةعلاطمب
 ايلحتلا طلخب 555 ناف .ءدعبو

 هوس علا 7 1 م و ا

 نسل عبرالا حايرلا راد نع بتاتكلا ردص
 بتاتكلل 2 عضو ١ 0 ب 0

 ؛ةلا/ زومت 5١ - ١8 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا 7 8

 وهف .برغلا لقع يف برعلا ةروص

 ةرهاظ لع جيرعتلا ل نمو .ةطلسلاو

 ينيد ريغ جاتن يه يلا («ةينيدلا ةلودلا»

 نرقلا يف انلز 85 هنا ىلا ًاريشم ةنبلا

 اسورض ًابرخإ سشيعنو ىرن نيرشعلا
 مسايب افيز نشت ىهو ةحلسالا كتفأب

 نم رطخاالاو .نيملسملا دضو م السالا

 نوربتعي انيرضامبم ضعب 0 كلذ

 دق عاربص ْق افارطا مهسفنا

 اوقع سانأل ,راصتنالا اثيع نولواحيف

 .(نمزلا نم قرف رشغع ةعيزأب انلبق
 دق هنا ىلا كلذ لالخ نم الضاو

 ةئطاخ تايلسم انخيرات ىف تلكشت

 نع ةبيرغو مالسالا ىلع ةليخدو
 د ةلوقم اهنمو .ةيبرعلا ديلاقتلا

 لوأ نم يتلاو سدقملا يهالا قحلا

 ماكحلا ةدئافل نيدلا عيوطت اهنيماضم

 ,نيدلا لاجر ا عيوطتو

 ىلع ةيعرشلاو ةسادقلا اصل كلذو

 .ناطلسلاو ةطلسلا

 قا:فقؤلا ةنيؤر سوسغب أما
 لالخ نم ةيب رعلا ةدحولا ةعوضوم

 ةيراضحلا ةيوهلل ليضأتلا اهنوك
 ةرورضلاو يموقلا نمالل ةناضلاو

 ىلع فققي نأ دعب .هئاق ةلمانشلا :ةيمئتلل
 اهتايادب .ةيبرعلا ةدحولا ةعيبطو ةركف
 ةيموقلا ةلأسملا روذجو اهتاقالطناو
 تاضمفانتلاو ةمالا موهفمو .ةيبرعلا

 نطولا يف ةكرتشملا فادهالاو ةيساسالا

 ناف ةدوشنملا ةدحولا كاككشأو يىبرسعلا

 اهيلا لصي ىتلا ةيجاتنتسالا ةصالخلا
 ةوبعد درج قبت ف ةيبروعلا ةدحولا نا ىه

 ليصأتل دحوم يموق خيرات يم

 اغا ةازج ةمأ ديحوتل وا ةيموق ةيوه

 ىلع مئاق يراضح عورشم م ويلا
 ب ةيعبتلا ءاغلإو مدقتلاو لا

 يبرع رطق ناكماب نمل رومألا هذهو

 نيب ةيبرعلا ةدحولاف ءاب مايقلا دحاو

 مزاللا طرشلا يه يبرعلا نطولا ناكس
 ايموقلا ةنيمثتلا زاحنال يرورضلاو

 طرشلا اضيا يهوا» .ةلماشلاو ةلماكتملا

 نمالا قوقل مزاللاو يرورضلا

 يف ةيبرعلا راطقالا لكل يبرعلا يموقلا
 يسايسلاو يداصتقالاو يئادغلا ناديملا

 نم اهريغو يناقثلاو .يركسعلاو
 . «نيدايملا

 ةلحرملا ةعيبط هضرفت باتك هنا
 ,ةيبرعلا ةمالا اهيف شيعت ىلا ةئهارلا
 يعولا جلاعي يذلا لصفلا لعلو
 لكشي .ةيبرغملا بازحالا ىدل يموقلا

 يجتنم نيب يركذ راوح مايقل ةحتاف

 يبرعلا نطولا قرشم نم لك يف راكفالا
 جذومن سيسأت ىلا الوصو .ةيرغمو

 نم ةيبرعلا ةيوهلا ليصأتل دحوم
 . جيلخلا ىلا طيحملا

 يه:ةيرعش تاعومجم عبرا دعب
 كلت» :«نئاهر» : يلاوتلا ىلع

 .«رخبلا ىلا قيرط» «.(دالبلا يا ١

 1 نم قتاف حالص زلال ةديدح ةيربغش

 ا 57 لكشت يتلا اديب هدئاصق

 ( - 1١9/54 نيب ام ةروصحم ةدحاو ةيرعش

 ١ .كلذك نكت ل نا ءامنأكو لب « 5
 ع ةديضف

 ١ هتباتك يف ركذت ةنهأ عراق يقيسوملا

 | ءرثنلا ةيرعش يف ىنعي وه لب «ةيرعشلا
 | اك نسوا نع درجتي نصت اةباتك دك ينو

 ]| ىقيسوم يه ٠ .ىرخا ةيقيسروم ق
 ةغللا نم ًاهتاييغنت ىتأتت ىتلا :لخادلا
 , ناعم لمحتت ىلا اهتادرفم نم ءاهتاذ

 ١ ةليوظلا هتديضق ىف رعاشلاو
 ١ ضومغلا دودح دنع فقوتي ال «ليحر» 1

 ,” يرعشلا دسحلا تاحاسم يف عئاشلا '
 ةلداعم نع اريثك حصشي هنا .نهارلا

 عاقيا ال .ىنعملا عاقيا لالخ نم رعشلا
 0 ةباتكيف هتيرج زيعي كلذل وهو مظفللا

 | تناكاذإو ءيرعلا نطولا يف نيقورعملا
ساردل ةيفحص ةلاحع ىفكت ال

 > ةديصق ة
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 اهملاعم رضعب صرع ناف ( ليحرو لثم ١

 ّق ةبغرلا عا ابشال ةلواحم وه امنا ةياسالا

 ١ لوقي . لال يف ءامتالولدم مهف |]
 : رعاشلا

 دروفتارتس يف لوجتأ |نيب |

 . ةراملا يف خرصي ءابضاغ ١

 | اربسكش كاسي نيأ) .

 9 لجيرلا بكت بكترا اذام ؟ اذامل «هلأسأ | ا

 ؟ايليفوا لقي
 ةريقم نم ىنمحقأو (ئاد .يناغن اذامل

 ؟ ةريقم ىلا

 ؟ اذامل .اذامل

 نيرباعلا ٍق نقرا ىضمي

 057 ريبسكش نكست نيأ»

 كتم | دحا . نم لص

 ىلدتي ميدق سدسم

 ليوط حبش

 دلع ةديصقلا دودح فقت الو

 .تلماه ةغايصل ةلواخم قف ءريبسكش

 ًاضيا رعاشلا فقي امنإو .رخا بولساب

 ةنستلاب لكشت ىرخا ءامسا دودح دنع

 ناخروا لثم ةينادجوو ةيتايح ازومر هل

 ليلح .راطعلا نيدلا ديرف ء رمسيبش
 راغدا .يديحوتلا نايح وبا . ئسيقل أ

 .بايسلا .ناكيربلا دومح وو نلأ

 .مهاوسو «ءارازت ناتسيرت

 ىقئاف حالص رعاشلا

 - 111 خب نالت مب مرنإج - ج9
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 يب رعلا ثحابلا)

 ةيبرعلا تاساردلا را 8

 ةيلصفلا «ىبرغلا ثحابلا» ةلجم

 تاساردلا ركرم اهردضي ىتلا
 اهددع ردص .ندنلب ةمرصغلا

 ريبك ردق ىلع ىسمارد روحم هيفو ريخالا
 !ٍ ةذيدحلا تاريغتملا لوح ةيمهالا نم

 قرشلا ىلع اهرثأو نايفوسلا داحن الا

 ناجع مح روتكالا هيف مهببأ «طسوالا

 .اري هروب تيدوجو لالج

 تاس ع هيف ًارقن يذلا ىسايسلا

 ىمظعلا ىوقلا راكتخا نع ىرخا
 .(مورج .حج . .) ةيلودلا تارارقلل

 : دعأ و تيا ايو

 مس يف اما .(دوارب ار

 ةيرحبلا تاوقلا نع ًأرقتف يجيتارتسالا

 يرحب ءاول) ايقتسم ا تايدحنو ةيب رعلا

 ةيبرعلا ةيبرحلا ةعانصلل ةيحيتارتسالا
 ةسايسو .(دمأ ميهاريا ليبن .د)

 ىوقلا رظن يف رارقتسالا . . تالخدتلا
 ةينطولا ةدايسلا نم صاقنا وه ىربكلا

 يفو ء«(شيورد لداع) ملاعلا لود ةيقبل

 ا داحتالا 1
 طسوالا قرملا اع اهرثأو

 مرج تيدوج نالخ ناصع دبحم

 زتونيكلا ةكرح .ةمزأ
 نور( بهارح ءيس

 ماع ٠4-و .نيدلا جال
 نيطخ لع

 نيهحلا هلا هب ديعر ل

 ةلجملا فالغ

 موهفملا نع ةسارد يداصتقالا روحملا

 .3) ةيمنتلا ةيلمع يف هرودو يداصتقالا

 ريرحم ةئيه ىسنت الو 2.( شيورد ليبن
 نيطح ةكرعم نع ةسارد مدقت نا ةلحملا

 تلاع .ءاهيلع ةندم ةقايلايق وورم ةيسانل
 نطولا 5 ةيلود تاودن ةدع اهنع دقعنت

 دركو ةيخيراتلا اهتيمغهأل ارظن -نيرعلا
 لوح ةودنل ينويهصلا نايكلا ةماقا ىلع

 ريبيغتل هنم ةلواحم يف نيطح ةكرعم
 بتك دقو «ةيبرعلا ةيضراتلا ةطراسملا
 7 يبرعلا ثحابلا ةلحلمل ةساردلا هذه

 يفاقثلا روحملا يف ليمجلا هللادبع ديشر

 روطتو وشن نع اضيا هيف أرقن يذلا
 قارعلا َّق اهتاسسّؤمو ةيملعلا ثاحبالا

 نعو ؛دمحم ناعت ةماسا روتكدلل
 ةيعجرملا ويظل : يرابخالا قفدتلا

 يزع روتكدلل يناقثلا رزحتلاو ةيفاقثلا

 باب يف ةلجملا عستتو .نمحرلادبع
 ىرخا تاعوضومو تاللاقمل (اياوزلا)

 جوح

- 
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  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةوفص يحتف ةدحن اهيف مهس

 راك ا ف بع
 تثانفيسسلا ُْق طسوالا قرشلا ىف 8

 يف لخدي امث وهو هنم ايناطيرب ففومو
 قئاثولا يف ةيبرعلا نوؤشلا ةيواز
 ةمومسنلاو برعلا حعو. :ةيئاطيرلا
 ةدوعو برغلا قافخا : ةيبوروالا
 . تايفوسلا

 ناتصتخملا ناتساردلا ىقبت

 ايفوسلا داحنالا 8 ةديدحلا تاريغتملاب

 ديحملادبع روتكدلا |بنع بتك ام امهو

 هتملك 6 ةلحملا ري رحت سيئر ديرف

 يتايفوسلا داحماالا» : الئاق ةيحاتتفالا

 عم هلكلو . ىمظع ةلود درج سبيل

 نالثمي ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 .ملاعلا اذه يف نييمظعلا نيتوقلا

 ةقطنملا عم قايفوسلا داحتالا ةقالعو

 انجي ةنوخسلاب تزيمت ةقالع ةيبرعلا

 نم سكعلاو انايحا ةدور ,لاب تفرعو

 ةقطنملا نيب ةقالعلا تناك ًاماق كلذ

 .ةماع ةفصب يبرغلا ركسعملاو ةيبرعلا
 تايالولا مث الوااسنرفو ايناطيرب

 ذإو ؛«كلذ دعب ةيكريمالا ةدحتملا

 نيتاه نيتساردلا لخادم كباشتت

 لالج نايعن دمحم .د امهبتك نيتللا

 نوؤشلا ف صصختملا ثحابلا

 ةررحملا اريريب ثيدوجو ٠ .ةيلودلا

 ناف .تسيإ ليديملا ةلجم ُْق ةيسايسلا

 .ًاقح ةعاسلا عوضوم وه [مهعوضوم
 نييسايسلا نم ريثكلا لاب لغشي وهو
 يجب دعب ةصاخ :ةيرعلا نيثحابلاو

 يف ةطلسلا ةمق ىلا فوشتابروغ

 ةيساموليدلا» دهشت ثيح .نيلمركلا

 تاريغت طسواالا قرشلا ِق ةيتايفوسلا

 ثودح مدع نم مغرلا ىلع ةحضصضاو

 ةيتايفوسلا توا ف يرذج لوح

 كلذ ل ريشت خو :«ةتطيقملا هاجن

 نامعن .د دكؤي امك وأ ءاريزيب ثيدوج
 نا حضو ددقو هنا نم لالخ

 ىلع لماك ماع يضم دعب فوشتاب روغ
 بيترت ةداعإا 8 : ةطلسلا هيلوت

 ثيحب لخادلا ف ايفوبسلا كزيبلا

 رمتؤملا دقع ةيمها قات اتنه نمو فا

 يعويشلا بزحلل نيرشعلاو عباسلا
 رارقال ١485 سرام يف تايفوسلا

 .ديدحلا ىمايسلا هحمانرب

 صتخن ىتلا (يبرعلا ثحابلا» نا

 6 ةيساردلاو ةيركفلا نوؤشلاب

 ةيبرعلا ةتكملا ينغت مك اهءارق

 انفاس ال ةزعق ىلا اهرواحم تاعوضومب

 ءارثال نيصصختملا نيثحابلا عم قفتتو

 تاعوضوم نم اهريرحت ةئيه هب ركفت ام
 . ةقيمعو ةنخاس
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 نسح هط ةزناج
 يتلا بادآلا ىف نيسح هلع ةزئاح

 اهم زاف رصمب اينملا ةعماج ًايونس اهمدقت

 ذاتسا رهاط دمحأ روتكدلا ماعلا اذه

 هياتك نع ةعماجلا ُّق ىرتعلا بدالا

 (برعلا دنع يوغللا لاتكالا»

 مجاعملا اذه هباتك ىف فلؤملا سردي

 داعم فرصلاو تاوضالاو وحنلاو

 ًاتحبم لكشت ة ةديدج ةيوغل ةيؤر نمض

 . ةرصاعملا هي ةيبرعلا تايوغللا ناديم يف

 لك مييقت انتل ةعماج نا فورعملا

 ؛«يبرعلا بدالا ديمع نع اناجرهم ةنس

 ثوحب هيف مدقت ؛نيسح هط لحارلا

 , ةفلتدح ةيركفو ةسداآ تاساردو

 - الخام مداقلا ؛ ردمتبس .لوليا

 ماعلا داعتالا فارشابو ٍيبظ وبا ِق

 بداللا» ةودن برعلا باتكلاو ءابدالل

 يف ةيبدالا تاروطتلا ةشقانم «جيلخلا ّق

 رواحت ةدع لالخ نم جيلخلا ةقطنم

 هذه نووعدملا ءابدالا اهمدقيس ةيسارد

 ةودنلا

 . رف لك تيوكلا نم كراشيس
 دمحأو رذشلا ةبيطو نايقولا ةفيلخ
 بوقعيو عيرسلا زيزعلادبعو فاقسلا
 نمو ؛«نيزلا دوعس دلاخو يعيبسلا

 كلام .رهاطلا داوج يلع : قارعلا

 .ركصلا مت داح .ناوزغ دانع . يبلطملا

 دعسو يمأذغلا هللادبع ةيدوعسلا نمو

 ويب رك

 نإ راظشملاو ايدل ينفا رفأ

 يئارماسلا حابص روتكدلا فيلأت نم
 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع ردص

 ضارمأ» ناونع تحت باتك رشئلاو
 ساسالا يف وهو .٠مهبئارغو ريهاشملا

 تكتف ضارما نع ةيخيراتو ةيبط ثوحب

 ةداقلاو نينانفلاو ءابدالا نم ريهاشملاب

 ردب : فلؤملا اهوائت ىتلا ءامسالا نم

 نيبو ف: ةقمدقم.ق يتاكلا لوقي

 نم اهيف اب ريهاشملا ةايح بيلقت ديفملا

 يىتفصبو ٠ ملأو فعض وأ ءايربكو ةوق
 ةحفص نع ثيدحلا ترّتخا دقف ابيبط

 كلت .مخضلا مه ةايح باتك نم ةنيعم

 . «ضرملا وأ مالا ةحفص يه

 ا

 درخأا كاف

 دب رملا ناجرهم ةماقال تادادعتساالا

 ةركبم تأدب .دادغبب يوئسلا يرعشلا
 ذيفنتب ةصاخلا ناجللا عامتجا لالخ نم
 يذلا مهما ناجرهملا اذه تادرفم

 .يناث نيرشت رهش رخاوأ دقعيس

 مداقلا .رمفون

 4 نييقارعلا ءابدالا نم ددع

 رع مصاوعلا ىلا رفسلاب مهفيلكت
 تاتكلل اة هيجوتل ةيملاعلاو

 اذه روضحل بناجالاو برغلا ءابدالاو
 قوراف رعاشلا هجوت دقف .ناجرهملا



 قازرلادبع هجوتو .تيوكلا ىلا مولس
 هجوتو .ةرهاقلا ا دحاولادبع

 .طابرلا ىلا ىرصبلا دواد رابخ ادبع

 ةدع ىلا اهقيرط يف ىرخا دوفو ةمئو

 .ىرخا تف دن

 نظفي ةكردم ل اوف

 («يبرعلا» ةلجم نم ديدحلا ددعلا

 هتاسارد بناج ىلا مض ةيتيوكلا
 ثالث .ةيرهشلا هتاعالظتساو هتالاقمو

 م١٠ ىركذلا ةبسانمب ةصاخ تاالاقم

 بتك ىفطصم ركاش روتكدلا
 صرسملاو نيطح لبق ام نيطح»

 تناك كراعم هيف شقان «:ةعئاضلا

 ابهنكل .ءتعقو ول ةمساح نوكتس

 ةكرعملا لجأ امم عقت مل رحخا وا ببسل

 زومت 4 موي نيطح يف عقتل ةمساحلا
 ديعس روتكدلا بتكو م ا141/

 يناطيغلا لامح امأ «ريعو عئافو . نيطحب

 نب ةماسأل ريمالا باتتك يف ةسارد بتكف

 ةمحرتلا نم انول هيف دجو دقو ذقنم
 هيفو ةيبيلصلا بو رح ا ةرتفل ةيتاذلا

 تاماسقنالاو تاعارصلل ليحجست

 نم رثكا ف تدتشا يتلا ةيلخادلا

 . طالب

 .سطسغا .با رهش لالخ تالفح
 ةئيه نم ةوعدب ةرهاقلا 5 مداسقلا

 , ءوضلاو توصلا

 ةديدجلا اهتالفح 28 زورشذ ىنغتس

 دايز اهنبا نيحلت نم ٍناغا ةدع هذه

 ئرخخلا ناحل بئناج- ىلا .ينابحرلا

 نمو :ينابحر نيوخالا نم ةميدق
 زورعفل ةيئانغ ةلفح رخا نا فورعملا

 .ةيكريمالا ةدحتملا هاد يف د تناك

 55 | فرت رشف
 ةيتاوشعفلا فحفتلا

 اهتبلاطم ةيرصملا ةموكحلا تددج
 نع تاضيوعت عفدب نويهصلا نايكلل

 ةقورسملا ةيرصملا ةيراثآلا عطقلا فالا

 ضرعت ىتلاو ..ليتلا ضرا نم ةبرهملاو
 رذدقتو «نسترا اسه) فحخحتم َّق نآلا

 . تارالودلا نينالمب اهتميق

 رصم ضفر رثا ءاج .ديدجتلا اذه
 ينويهصلا نايكلا هب مدقت بلطل
 «ةيليئارسا» بيقنت تاثعبب حامسلل

 ناكو .ةيرصضملا يضارنالا ف |سجل

 لك فاقياب ايئارجا يرصملا راذتعالا
 راثا ةثعب ةيأل ةمدقملا صيخارتلا

 . ةيننجحا

 يشرح أه رظم

 نم نماثلا ُِق مظتنا يذلاو ماعلا اذه

 عوبسالا ىتح رمتسيسو يراحلا زومت
 قرملا نم ةعومجم هلم ريخالا

 هتايلاعف بناج ىلا ةيئانغلاو ةيحرسملا
 ىف رخسلا ةيليكشتلاو ةيبدالا

 : ةرودلا هذه ناجرهملا ىفرف نم

 .ندنل هيلاب ةقرف .ةينائبللا الكرك ةقرف
 راتوالا ةفرف ,يدنلوبلا ىمدلا حر سم

 ةيموقلا ةقرفلا .ةيكريمالا ةباشلا
 . ىقيسوملل ةيناملالا ةقرفلا .ةيسنوتلا
 نونفلل ةيقارعلا ةيموقلا ةقرفلا
 باغلالل ةينيصلا ةقرفلا .ةيبعشلا

 رصم نم ىرخا قرفو ةيناولهبلا
 داحتالاو ايلاطياو ايكافولسوكيشتو
 . نايفوسلا

 ش خو 5 2 ةلحد

 راطعلل دوعن
 .تاولس ثالث ماد فقوت دعب

 حالص روتكدلااهسسؤم ليحرو

 رودصلا («ةفاقثلا» ةلجم دواعت صلاخ

 نآلا اهريرحت سأرتو .دادغب نم
 .رضخ دمحم داعس ةروتكدلا

 ةيرودلا هذه نم ديدحملا ددعلا

 نم اددع نمصضت دقو ارجتؤم ردص

 صوصنلاو ثوحبلاو تاساردلا

 . ةيبدالا

 هللا دبع يبرغملا يليكشتلا ناشفلا

 ًاضرعم طابرلا ين ارخؤم ماقا يريرحلا

 اهيف لصاوي يتلا ةينفلا هلامعأل اديدج
 دقو .يبرعلا فرحلا ميقل هتاماهلتسا

 تاتك رودص ضرعملا اذه ةماقا قفار

 . نانفلا نع ىبف

 نم ددع نم تاداهش باتكلا ُِق

 .سينب دمحم مهنم داقنلاو ءايدالا

 نارمع نومدا .يروفقلا سيردا

 يذلا نانفلا الم قبس دقو .حلاملا

 ةعبس ماقا نأ ايلاطيا يف جيسربلا سرد

 ىلا ةفاضا هلامعأب ةصاخ ة ةيدرف سشضراعم

 اضرعم نيعبرا نم رثكا ف هتكراشم

 ”هجراتو هرقل ليعاد اي ايعامج

 . ملاعللاو ىيرفلا جيلخلا
 قف يىبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم

 ءايدالل تاوعد هجو ةرصبلا ةعماج

 برعلا نيخرؤملاو نيثحابلاو باتكلاو
 ةلبلس نمش ةباكلاب ةنفانملل
 ىلا فدبمت يتلا ؛ملاعلاو يبرعلا جيلخلا»

 نم حجيلخلا ةقطنم رودب ءارقلا فيرعت
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيحانلا
 بلخلا راطقا ةقالعو ةيجيتارتسالاو
 لودلاو ةيلودلا عيماجملاب يبرعلا
 . ىربكلا

 نيمهاسملل رفويس زكرملا
 . عورشملا حاجناب ةليفكلا تامزلتسملا

 ةبارجت اهنم ةئيعم ةيسارد رواحم نمص

 .يداصتقالا اهروطت لاجم يف ةلودلا
 ةقطنمب اهتقالعو .نهارلا اهعقاوو
 هيؤرفلا عيال
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 برملا نأ نم اوف ان ١

 نم م لأنخس يييتك عون وم: لبق يف ا
 ةايحلاو ةكرحلاب يحوي ام لك

 مامأ ةرجالا ةاراسحس تفقو

 اج يهز لافطالا جب ٠ تببلا

 ابن ريغ رسب جاد ليل يل خرصتو

 يف ءفد نع ثخحبت ةعئاجلا بالكلا

 ةملطظملا اياوزلا

 ا

 ةرملا ع / , ةرايسلا

 اوناك . . ءودهم مانأ لافطالا ينعدي مو

 ,جعزم لكشب نوقعزيو نوبعلي

 : تجوز تحاص

 - اليلق ماني مكابا اوصد دالزأ اي ىنك

 . هومحرأ

 . ةرايسلا تفقو
 : نودعس فيرعلا لاق

 باهذلاب لجعتم اهئاد كتنأ اذكه -

 . هيبتا لا

 : هل تلق

 ابأ اي لاقطالا ىلا تقتشأ دقل -
 ... سارق

 حيرلا تناك .ًاقيمع امون تمنو
 عجوتب نئت يهو اهيحانج ىلع نلمح
 تلق تلق .حارجلاب احجدم تنك . . .ملأو

 قئاسلل

 حبصا دقل «.كيلع هللاب عملا

 . اليوط قيرطلا
 : ىتجور تلاق
 .هنالوأ اي ىقك ب

 .ًاليلق

 ينلمحتم يهو بضغب جيرلا كحاب

 خارصلا تلواح . ..تيبلا نع اذيعب

 دجأ ملف يمف تسسملت . .عطتسا مل

 . .دالوالا تا

 ماني ةوخغد ,
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 ثيبلا ءاجنأي نفك ضظكرلا .تالواح د 1 1

 ةطقن حبصا اا نحس

 ةيتاعلا حيرلا بوبه عم تفتخا ءادوس

 مدقتأ انأ ءرانلا نم ةلتك ىلا تلوحتو
 هتودذح وبختو يوذي تيبلاو مدقتأو

 يف حيرلا اهغرثت دامر اع

 هبا مامأ ةرجالا ا
 . . ىفك] ىتجوز تحاص

 . يَه] لافطالا حاص

 ابيرقو اديعب ةبرغلا حير ينلمحتانأو

 بلا نم
 : ةويغتساةقي غلا لاق

 عم ريسنسو حابصلا ىتح رظتنأ -
 . ةلفاقلا

 : هل تلق

 يضمي تقولاف راظتنالا عيطتسا ال -

 :ةعرحب
 ملف ثيغتسا نا . حيصا نا تلواح

 ىلع ةردقلا تدقف دقل

 نسالملاب ةبيقحلا تألم . . . خارصلا
 - تلق .لافطالا بعلو بتكلاو

 نأ ءراغصلا نم يناقفيس نم -
 بعللا نم ناتغراف ياديو تدع

 5 . ىمدلاو

 : نودعس فيرعلا لاق

 ىرتسو لئالق مايأ :
 ؟ ةلجعلا هذه م . . لافطالا

 ١ : يتجوز تحاص

 مكابا اوعد دقو اي ىفك -

 انعطقو اهرهظ ىلع حيرلا ىنتلمح
 صاصرلا ْوَيَرَأَو رانا نم عك اظوش

 ام يدصأ نكأ مل . .ناخدلا تامامغو
 .ًايلاع لبخلا ناك. . يمامأ ثدحن

 نارين ةمقلا يلو ٠ .قلستلا لواحأ انأو

 رآزي ناكرب ةهوف نم |يمح فذقي بهو

 هنم مدقتأ . ةيشحوب . . ىتحن خرصيو

 ةتكسم روب سب تدمع

 ليل يفو 2 ىحن نخست تذخا

 ماما ةرجا ةرايس تفقو بينك نقوم

 .:تيبلا

 حيرلا تخرص
 . فيلق ماي مكابأ اوعد

 ينلمحم ىهو ىتجوز تخرص
 . اهيدي نيب

 : يدوب ت

 : لافطالا حاص
 . . حيرلا تءاج . . . يه -

 : تودع فيرعلا لاق

 يف فقن نأ ام [مئاد تنأ اذكه

 ةطحم ىلا ناربطلا ديرت ىتح ءام ةطخم

 ان نايط كسل تنئأ + »: .تنق وسلا

 . يقيدص

 ىبغي تاكربلاو ًايلاغ لبجلا تاك

 يحانجب كالسسمأ امتأو ءاروعسم

 ران ةفاسم اهنيبو ىنيب ا ..حيرلا

 انأو : . يمضهو يماهتلا دوت ةعساش

 .لايللا قيب اقلمع راثلا نيبو حيرلا نيب

 0 فيفشلا دوجولا 0 مايالاو

 . .ديدج نم تيبلا ىلا يتدوع

 لزن : .:ةنيبلا مامأ ةرايس تفقوت

 ...... امه: قئاسلا

 بابلا ناك |نيب ةجوزلا تخرص
 .ًاحوتفم

 لخدت يهو تنئأو حيرلا كناوأو

 كيلا
 دوعض ًالواحم ءاهرهظ ىلع مئان انأو

 ًايشالتم . ميدس يف ةطقن تيبلا ناك
 . . ةنونجم ةعرسب فلخلا ىلا عجارتي رتب

 : نودعس فيرعلا لاق

 مأ الجاع نأ تيبلا ىلا لصتس 1

 . الحا

 . .يقيدص اي لجعتست ال ش

 .ًايلاع لبجلا ناك
 . اديعب تيبلاو
 ةيئاونغفالا افعسلا دمت ناملاو

 اهتميلو روضحل ينوعدت .ءارمحلا
 أمنيا . نلمح حيرلا . . .ةريخآآلا

 هبتنا مَ نافل خارصلا لواحأ

 ىلع ةوليتقتلا تدقف يننأ ىلا

 خارضلا

 نم تبرتقأو نينا

 ..اليمج ًاملح ملح تنك يريرس
 مث . ينلبقتو يسأر ىلع دسم تذخأ

 بترت تحارو يهجو ىلا ءاطغلا تعفر

 تأفطأ جرخت نا لبقو . . ةفرغلا ءايشأ

 تعم ميه ليل نوكلا لتحأو ع

 يتفد نيب مانأ يدحو تنك ٠ شحؤم

 . ينلمحتو ة ةيشحوب حرصت ةيتاع حير

 لنبحا ةمق ىلا اديعن السلا لواحأ انأو

 لبخلاو .ناكريلا ةهوف ىلا . . .ةبهتلملا

 ءامسلا ةبق ىلا هقنع دميو لواطتي
 ُِق رمتسأو .اهفارتخا لواحم .ةيلاعلا

 ”يمتسلا لع اهنا يرسل قلق
 ةليوطلا مايالا ىلعو .ةداحلا ةحئيسملا

 حبصا يذلا تتنلا ىلا الوصو: ةدراتلا

 . . . ةبهتلم ةيران ةرؤب

 لمحت قنيبلا مامأ ةرايسلا تئهفقو

 . ةعيدولا

 لافطالا حاص

 حيرلا تخرص
 ةجو لا تعارف

 : لودعس فيرعلا لاق

 خان ادغو ريخالا مويلا وه مويلا -

 ::كنيملا ىلا لزنتس

 هتقلست يذلا ريبكلا لبجحلا ل نأ

 شارحأو باضهاو يداولا ىلا موي تاذ

 50 .ضرالا لق َْق ةناقلأ ةايحلا

 كحضتو لافطالا خرصي ثيح كانه

 . حيرلا صقرتو ةجوزلا
 ةفارط ىف ةيقاد ريرس ىلع مانأ

 ةريخالا اهتاسمل اهيلع تجوز تعضو
 .اهلخدا نا لبق

 نأ كيلعو ريخالا و هنأ اولاقا

 كتزاجأ دعوم وهف لوزنلل بهأتت
 ترثدتو ةعتمالا تمزح .ةيرودلا

 فيرعلا ىنعدو .ليقثلا فطقعلماب

 ههجوو ةيخسلا هعومدب نودعس
 .ليمحلا رمسالا

 ينخنأ أي نيم رأت ال

 يأ اي اريثك رخأتت ال -

 واخ تيبلاف ًاعيرريس ىبيبح آي كنعان

 . كنودب
 ًارهد اهرهظ ىلع حيرلا ينتلح

 يف مدقتأ .ةقيحس لهاجم ف يب توهو

 لالظ نيب كانه . سماد مالظ قايعأ

 تناك لبق نم اهرا مل رواغمو ةلخادتم

 . ءامسسلا ىلا نادعاصتت يامدق

 ولأ يل ةيزآت ارك عم دنيضت ضرالاو

 ءىفطنم كزينك ةيئابع ال ةوه ىلا يندوقي
 ةيناث تدع .ةيلاع تاومس نم طنئاه

 ًادراف يدبالا اهليوعو حيرلا نتم ىلع

 ... عامان ءاج . . . ىه] بارتلل يعارذ

 نيح ةريخالا ةرملل حيرلا تخحاض

 ىهو تيبلا برق ةرجا ةرايس تففو

 اياده دامرو ةقرتحم لافطا بعل لمحت

 . ميرا ترقب
 . .لافطالا حاص

 . . ةجوزلا تخرص

 حيرلا تكبو
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 داون دبع لايك
 دئاقلا اهيف لجس ىتلا نيطح ةكرعم ىلع ةنس م٠١٠6 رورم ةبسانمل

 «ةازغلا شويج ىلع ريبكلا راصتنالا يبويالا نيدلا حالص يبرعلا
 نوثحابو نوخرؤم اهرضحي تاودن هيبرع مصاوع ةدع ُِق لدقعتت

 نيخرؤملا داحتا اعد دادغب ىفف «ىركذلا هذه راطا ىف نوصصختمو

 دادس لع أدر .نيطح اةكرعم كل وح .ةلطانش ةولق ةماقأل برعلا
 ةطراخلا عقاوم رييغتل هنم تالواحسمك ةبمماشم ةودنل نويهصلا نايكلا

 ىلع رخا در ةباثمب ةرهاقلا يف ةريبك ةودن ةماقا قت اى «ةيخراتلا

 نيطح ةكرعم لوح ةرهاقلا ةودن رواحم زربا ضرعتسن انه . . كلذ

 ينويهصلا نايكلا ةقالع ام [17

 ةودنل نآلا «ليئارسا) دعت اذامل | “ب

 ةعقوم ىلع ماع ةئاناث رورم ةبسانمب
 اهلطب ناك يتلا ةعقوملا هذه .(نيطح)

 ىلا تدا يتلاو «يبويالا نيدلا حالص
 جورخ م .ةيبرعلا سدقلا دادرتسا

 ؟ماشلاو نيطسلف نم نييبيلصلا
 دف ةبسانمب « ليئارسا» متبع اذامل

 دمحم روتكدلا اهحض اهحضوا ةباجالا

 ءارزولا سيئر بئان «تايزلا نسح
 ةيب رعلا رصم ةيجراخ ريزوو قباسلا
 تميقا ىتلا ةودنلا ِق هثيدح لالخ

 - [ مالو" ينعتا# زهرا 0413

 اهتمظنو .ةرهاقلاب ىضاملا لا

 يقيرفالا - ىئويسآلا نماضتلا ةنحل

 ةيب رعلا تاساردلا زكرم عم كارتشالاب

 .ديرف ديجملادبع هريدي يذلاو ندنلب

 «ليئارسا» نا .تايزلا روقكدلا لاق

 جورخ ىلا تدا يتلا بايسالاب ة ةمتهم

 - نأ دعب يطتلف نم نييبيلصلا

 دقل .نامزلا نم نينرق نم برقي ام اهيف
 تعطقنا نا دعب اوجرخ مينا اوفشتكا

 نييبيلصلا نيب طبرت تناك ىتلا طباورلا
 لاملاب مهدو رن ىتلا ىوقلا نسبو

 و .دوجولا تابيساو حالسلاو

 0 بايسالا سردت «ليئارسا»

 طباورلا ءاقبا ىلع لمعتو .اهيفالت

 يف ةرتتتت اذه ءايديعالو اةيجراتقلا
 ,يكريمالا موجنلا برح جمانرب
 ةيقفاقتاو . يجيتارتسالا عافدلا ةيفاشتاو

 ماضنالا لواحتو .ةرحلا ةراحتلا ةقطنم

 . ىطنلطالا فلح ىلا

 للا يبرعلا لمعلاو نطح
 حالص) راعش 1 ةودنلا تدقع

 لمعلاو نيطح ىلع ماع 6٠٠١ نيدلا
 حيش ةودنلا ف كراش (دحوملا يبرعلا

 ثلاثلا ةدوتش ايابلاو .رهزالا عمال
 . ةيرصملا رايدلا ىتغمو .طابقالا اباب

 ةمظنم سيئر يواقرشلا نمحر لادبعو
 ددعو .يقيرفالا - يويسآلا نماضتلا
 نييرصملا نييشسايسلا نيلوؤسملا نم

 يرغلا نطولا سو. «نيقياسلاو نيبلاخأ
 نم يلع دبع ماصع روتكدلا اهيف كراش
 ينانبللا بتاكلاو «قارعلا

 نم نناتنزلا باهولادبعو . حلصلا

 وضع رهطم نيسح نكرلا مدقملاو ءايبيل
 يف نماضتلا ةنحلا سيئرو السلا سلجم
 كراش نييبوروالا نمو :ىلامشلا نميلا

 .تارم يرموغنوم يزيلجنالا خرؤملا
 ةعماجب خيراتلا ذاتسا تنارب لوراكو
 ةعماج نم نوسكاج ديفيدو .تنارب

 ةدتاسا نم ريبك ددع بناج ىلا .ةريندا

 ةودنلا ّق كراش: امك ,«نييرصملا خي د راتلا

 0-1 لكيه نينسح دمحم ريبكلا ل

 ةيسكرلا ةنصتلا يقزت ادم لوألا مويلا

 خيش سلج دقف .ىفخي ال ىزغم وذ
 ناكو .طابقالا ابا راوج ىلا رهزالا
 .ىلوالا ةسلخلا يف نييسيئزلا نيثدحتنمل
 دحو نيدلا حالص نا رهزالا خيش لاق
 هلم عاطتساو .ةرواحتملا شويحلا

 ةوق نا لاقو .رصنلا قيقحتن ةدحولا
 ةجاحب نآلا مهو .مبتدحو ُِق برعلا

 ةيبرعلا ةدحولا ةيمها : لكيه واابعع لون

 ىلا تدا ىتلا بابسآلا ةسارد ىلا

 .اهب ءادتقالاو نيدلا حالص راصتنا
 ةرضاحم لجنرا .ثلاثلا ةدونش ابابلا

 ال ةيرضملا ةسينكلا نا .لاق «ةليوط
 بورحلاهذه ةيمست ىلع قفاوت
 رهزالا خيش عم قفتي هناو . ةيبيلصلاب

 تذخت ا ةي رامعتسا بو رجح اهغا لاق يذلا

 ةيحيسملا نا ابابلا لاقو ءاطغ نيدلا نم

 مسأب ةازغ جورخ ىلع قفاوت ال
 .نيدلا هاو اورتتشا مهتاو ءجيبملا
 نكامالاو .جاجحلا ةيامح ةجحبو
 تناك ةيقيقحلا ذاود ناو .ةسدقملا

 مهتاجتنمل قاوسا داجيا لجأ نم وزغلا
 نا ةدونش ابايلا لاقو .ةيب رعلا داليلا يف

 رصنع نوكي الا بجي ىنمزلا لماعلا

 .ةدملا تلاط اذا ةصاخ .سأي
 ماع سدقلا ىلع اولوتسا نويبيلصلا

 نيدلا حالص اهدرتساو /٠١1.

 هم نايس ممت كن يأ ١: مال

 ةنس اكع ىلع اولوتسا نويببلصلا

 يأ ١59١. برعلا اهدرتساو 0١«
 عاجرتسا مآ فيك اما . ماع ةئثام لعب

 نيدلا دج لب دانا ءاكعو سدقلا

 ءالوا برعلا ديحوت ىلع

 هي ويخ مل لاقل قيم اول كام

 سدقلا ىلع اولوتسا نويبيلضلا

 .دادغب يف ةيسابع ىرخاو .سلدنالا
 قلك وها .ةرهاقلا 6 ةيمطافو

 اومؤه برعلا دحن ا امدتع نكل . ةديدع

 ا
 ايابلا هب ركذ يذلا سردلا وه اذه

 ةيصخش نع الوطم كدت اك . ةدونش

 .هتيرقبع نع .نيدلا حالص
 اوناك هءادعا نأ لاقو .هتيناسناو

 نيب قرفو .هنوفاخي الو هنومزمحي
 ةردانلا تايصخشلا نم هناو مر

 .خيراتلا يف
 نا .يواقرشلا ن نمحرلادبع لافقو

 .لصالا يدرك يبويالا نيدلا حالص

 ةدحو نا تبا هنكل ءايبرع سيلو

 نا لاقو . رصنعلا ةدحو زواحتت نطولا

 نييبيلصلل تفشك اهحجئاتنو ةكرعملا هذه

 و سدقلا نا مهسفنا

 .اعيزقو ةرييخلاو . ًالاح لضفا نيملسملا

 ةنحلا سيئر شورمح دمحا راشأو
 لاق . هسفن ىنعملا ىلا نماضتلل ةيرصملا
 يبرعلا رصنلا نا تبثا نيدلا حالص نأ

 يبرعلا لمعلاو يموقلا نماضتلاب نهترم
 . دحوملا

  قرتلا نس رخاو برقلا ن رعخ

 أ مد

 0 ل نع ثدحت ةيقارعلا م
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 0 تطاحا يتلا ةياراسعلا 5

 يتلا ا فورظلا رع عساقلا

 نا لاقو .نآلا ةيبرعلا ةمالا ابع رمت

 نيدلا ءاطغ تحن اوؤاج نييبيلصلا

 وزغلا ناك يأ .يبرعلا نطولا وزغل
 رطخ هذه انمايا يفو :برغلا نم امداق

 .نيدلا مساب ارتستم قرشلا نم رخا

 فصلا ةدحو قيزمت اضيا فدهتسيو

 يلغ دبع ماصع روتكدلا زكرو ,يبرعلا
 ىلا ةيدؤملا ةقرفلاو ماسقنالا لماوع ىلع

 ىلا ةيدؤملا ةدحولا لماوعو «ةميزهلا

 .رصنلا

 يذلا . نابكصلا لاعلادبع روتكدلا
 ةدحولا ةمظنم ماع نيمآأ بصنم لغش

 .ةليوط تاونس ةيبرعلا ةيداصتقالا
 رصم بايغ ىف ازواجت برعلا نا لاق
 لاقو .ةعورشملا ةيبرعلا فادهالا لك
 دعب .نآلا رضتحت ةيبرعلا ةعماجلا نا

 ديدست نع لودلا بلغا فقوت
 لود ثالث نا ركذو :تاكارتشالا

 رصانلادبع بلظف تايبعسلا ُْق ةتتفا

 ملأ ضرف موق ةيرصضملا كوجبلا قم

 ىلا حابم ءيش لكف نآلا اما . ةعماجلا
 ايمسر تبتك ةيبرع ةلود نا ةجرد
 ةدحولا ةمظنم ءاغلاب بلاطت

 يذ ريغ نايك اهناآل ةيداصتقاأللا

 ماعلا يأرلا ناك يضاملا يف .عوضوم
 . ةيبارغلا مومهلاب ًايعم

 ثدخن ىذلا لكيه نيانسح دمحم امأ

 ىلع دكأف ةيماتخلا ةسلخحلا 8 الوطن

 ىسيئر لماعك ةيبرعلا ةدحولا ةيس*ا

 داعيا 93 اق دبع مساق روتكدلاو

 .ةيرصملا قيزاقزلا ةعماج يف خيراتلا
 ( ليئارسا) مهيلا تهجو يذلا دنا

 .نيطح 5 اهتودن روضحل ةوعدلا

 لوح .ًايميداكا ًاثحب مدق .ضفرو

 عارصلاب اهتقالعغو ةيبيلصلا ةبرخحتلا

 7 لوائتو .«ليئارسالا» 5 يبرعلا

 ضرعتسا مك ٠ .نيتكرحلا نبي هباشتلا

 ةيبرجتلل يبرعلا بناجلا ةيؤر
 .نويهصلا :بناجلا ةيؤرو .ةيبيلصلا
 نييبيلصلا نبي دوحوم 0 نا لاقو

 اناك امهالكو . "بدلا ىلا ةركفب

 ةيغاتجالا ةسايسلا | قئاقحل نيعضاخ

 نع ةديعب تاعمتجي "يف ةيدايقتقألاو
 ةحلسملا ةوقلا نا ايك .ةيب رعلا ةقطنملا

 الك يف ةيسيئرلاو ةلاعفلا ةليسولا تناك

 تيب مياس 9 لاقو . نيتي رجتلا

 ا ا يلعب ينير ءبعلا

 ةدحولا قيقحت ىلع انل ازفاح نوكت نا

 .رصنلا ىلا ةياهنلا يف ىدؤت د تلا ةيب رعلا

 ١54197 زومت ١؟ - 5١4 زدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ل نع ةرابع ةصقلا هذه

 ةصقلا ناوئع وه يذلا لاؤسلل
 يزوس تكب اذال : اهعاذ |

 ةيساسا ةعوضوم تناول يفو ؟اريشك

 تدمتعاو .اهئانب ةداعا بتاكلا لواح

 ةنمزالا نيب عيمجلا ىلع ءانبلا ةيلمع
 نيب عمجلا ىلعو .دحاو نامز اهنأكو
 تسيلف .دحاو ناكم ابنأكو ةنكمالا
 ىنعملاب يخيراتلا نامزلل لصاوف كانه
 طخخ» يف دثمت نامز هنا .ىداملا

 -ناكملل ديدحت كانه سيلو ««ميقن
 ملاع» ناكم هنا .ينارغحلا ىنعملاب نطولا
 هلكش هل , حمالملا حضاو ريغ (ينلات

 . هيف يتلا ةيديلقتلا لك مغ ر (يبرغلا»
 يه ةصقلا يف ةيساسالا ع

 ميقلا نم ماع يف يعامتجالا زجعلا
 .ءارولا ىلا ةعفادلا قالخالاو ةميدقلا

 حارتقا نم دبال ةغوضوا هذه تابثالو
 يبلسلا لطبلا زجعي : ةيلاتلا ةيضرفلا
 ةهجاوم نع يعامتجالا «هقزأم)و ماما

 اذه يف ةمهاسملا ىتح وا غقاولا

 كيو
 لكشتت نايسيئر نافرظ انيدل نذا

 ىلع امهدحا فقوتيو ءأمهنم ةيضرفلا

 (؟) ايعاتجا لطبلا قزأم 3 : )١(
 عقاولا ة ةهجاوم نع لطبلا زجع

 فرطلا ناك اذا هنأ ذآ يأ .يعايتجالا
 نوكيسف .انليلحتل اقلظنم لوااللا

 . ليلحتلا اذه ةجيتن يناثلا فرطلا
 نم يبلسلا لطبلا «قرام» عياشتل اتنل

 قئاقحلا ضعب ىلا لصنلو «ةيادبلا
 . ةيساسالا

 ناوئع وهو .«بضغلا» ناونع تحن

 :أرقن قدا يدا لضفلا
 ةيبصع ةكرحب بابلا يبأ عفد نأ امد

 رعقك ب حاش هجوب لخدو .هلجر نم
 ائيلم اريغص اشيك ىقلأو .«نوميللا

 متمتو .طالبلا ىلع ءارضقللا ةنيماسلاب
 ةثراك نأ عقلا ع ( ريم ريغ مالكب

 اهعفد وا اهنم لصنتلل لاجم ال ةعحفم

 «ءىش لك ىهتناو .تيبلاب تلح دق
 ْ . 67” ص

 عابطنا انيدل داهشتسالا اذه نم
 ماع يف لوخدلا وهو الا لوا
 ماع .ديدحتلا ىلعو .«لجرلا»
 وهف «ٍناثلا عابطنالا اما .«سبالا»
 ملاعلا اذه ديس لوح بضقغلا روحمت

 وا .نبالا) نيدوسملا هاجنا ف (باآلا)

 . (مهنم دحاو وه يذلا نولسلا لطبلا

 ىلا .يوبالا بضغلا تامالع عفدتو

 نيب ةثراك لوصحب الاخ ريكفتلا
 مكو .:تيبلا» : يوبالا ملاعلا ناردج

 : بطعلا لهس ملاعلا اذه وديي
 لك ىهنثاو «تيبلاب :تليجعا . ١ . ةثراك»

 .(ءىش

 لطبلا فرط نم ىلوا ةلواحم ٍنأتو
 بيس .«ببسسلا فرعيل يبلسلا
 (بالا) هجو ىلع رهظت ملف» « «بضغلا

 .اًئيش عمس هنا ىلا ري رشت ةدحاو ةمالع

 هيتبكر ىلع هيدي عضوو .سلجف
 هنتافجأو ءضرالا يف رظنو ءزفحتملاك

 ,هيتلقمب طيحملا يوضيبلا اهطخب ةتباث
 عفتريف .ةقحالتملا هسافنا درتسي وهو
 (ةقسانتم ةتماص ةمغنب طببمو هدسجح

 .2ه4- ه7 ص

 ىبلسلا لطبلا ةلواحم ءوبت اذكهو

 ملف» : هسفن نبالا نع لب نيالا لاؤس

 ىلا ريشت ةدحاو ةمالع ههجو ىلع رهظت

 ماما نبالا ءاغإو .«يائيش عسمس هنا

 ىلوأ ةراشا زرابلا ديحولا بضغلا
 هدحنتف .هتاذ ديكأت نع نبالا نجعل
 ةديقملا داعبالا يذ يوبالا ملاعلا ِق موعي

 اهنع اضوسعتم وا .هصئاصتخ ادقاف

 2 ةقسانتملاو ةتاشلا هيبا صئاصخب

 .«هيتبكر ىلع هيدي) .«ةدحاو ةمالع)»

 .(«ىوضيب طخ» ,«ةتباث هنافجأ»

 . :«(ةقحالتملا هسافنا»

 . « ةقسانتم

 لكلا لالحالا اذهل ةيقطنم ةحيتنو

 هدجتن (ةيبا تاذ يف هتاذ نبالا ىري نأ)

 نيفقوم ىلا تايركذلا قيرط نع دوعي
 لثمب ًايضاغ |مهيف بالا نأك نييضام

 اي كرأ مل» : لوقي امدنع رضاحلا هيضغ

 لبق نم دحلا اذه لثم ىلا ًابضاغ يبأ

 ينأب تملع امدنع ةرم .ننيترم قوس

 .ةراحتلا ةيلك ِق ةيناثلا ةنسلا دعاس

 دكؤيل . 8 4 ض (يمع تام امدنع ةرمو

 يفنأب ركذأو» : هيلع ةيوبالا ةدايسلا

 توم بيست مويلا كلذ ْق تنرسشأت

 ص (كئاكب رار اهنإوب طقف يمع

 ةئيهر ىلا هيبأ وحن ةتفطاغ هلوحتتف 6

 9 ليبس ال انهو :ةدايسلا :كللتل

 هتفطاعل تيقب املاط زجعلا نم لصنتلا

 يف اهدحنو .سكاعملا رثالا كاذ هيلع

 ةداح: ةيتاذب زيمتت .نآلا وحن اههابجتا
 نبالا وحن اههاجتابو .(معلا توم)
 نبالا طوقس) ةداح ةيتاذب اضيا زيمتت

 .كلذل ةيقطنم ةحيتنكو .(ةعماجلا ىف

 ةداحلا ةيتاذلا هبابسا بضغلل حيبصت
 درب نوكت ال امدنع ًاصوصخمو .ءاضيا

 وأ 54 ص (سانلا دحأ نم مهافت ءوس

 قأي الو .5ه4 ض (طيس لاكشا»

 نأل الا اهمودن يتلا ةلاحلا يف بضغلا

 يف صوغت بضغلا اذه تابسا وا ببس

 بلقتف «ةينانألا ةيدرفلا ةيتاذلا قايعا
 تبياثلا اهراسم بلقت نا لواحخت وا

 ةتماض ةمغت)
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 ' . نئمطملاو

 لطبلا) نيالا عئاضخمأل اديكاتو

 ينلأس» : مالا نع بالا قاتم (يببلسلا

 .ه4 ص «(فثكملا ىدصلاك توصب
 عقوم ُِق هنأل «؟ فثكملا ىدصلاك» اذام

 نمو .عضاخلا عقوم يف .لبقتسملا
 ديكأت مالا نع لاؤسلا يف .ىرخا ةيحان
 لثم سيل ة ةرملا هذه بالا بضغ نا ىلع

 وهف ٠ .يداع ريغ بضغ هنألو .ةرم لك

 قووتسم ىلا ,كلاعج ىوعس ىلإ ةمقرت
 يف نبالا فلختيل .(مالا) يداع ريغ
 . ىرخا ةرم زجعلا : يداعلا ىوتسملا

 يبلسلا لطبلا أدبي زجعلا مامأو
 ْ تايركذلا قيرط نع هبوره

 كاك تفك ل يكحم يمأ تعمس)»
 04 ص« . . .رضخا بنرا ةيبرتب ىنتعت
 : لبقتسملا عقوم يف امود وه ءهه

 ةييشناه ىلع ديكأت اذه قو .(تعمسال

 نورخآلا لوقي ام طقف د هنأ املاط

 املاطو :ةدلك ةيأ هل نوهجوي ال نيذلا

 ىحنم ذخأي نورخآلا هلوقي ام نا
 .«رضخا بنرا» ىعقاواللا بيرغتلا

 ملحلا نم بره ىلا (تايركذلا) ملحلا
 ضكرتو ضكرت تيقبو» : عقاولا ىلا
 «ثهلت يهو اهمون نم تحص نا ىلا
 ىهاإ رحعلا ىف طوقسلل ء.هد5 ص

 كتئب» : بالا نلعا امدنعو .؛ثهلت

 .هيتفش مزي وهو تكسو! يزوس
 لءاستي .هث ص :بضغب ظملتيو

 ؟ يزوس اهاام : علما همأو لطبلا

 ص (بالا ىتفش) هيتفشب اهنويع قلعتتو
 هه

 يف طوقسلا دنع هنا ىرن اذكهو

 يديلقتلا بالا هيبسن يذلا زحعلا

 ىلا دوسملا ادعي طوقسلا ملاعل كسك

 وه ىذلا طوقسلا نود ةلوليحلل هديس

 ةفاراك دييسلا ةقازا ةيف املاظ وي
 لطبلا مكحي انهو .ةدحاو ةدحكيعو

 طوقسلا ىتح هتيبلسب هسفن ىلع يبلسلا
 نا فرعن امدنع ةصاخو .ريخالا

 اذه لك ءارو نم نماكلا ميعستلا

 لب .؛يداع وه (يداعلا ريغا بضغلا

 تيأروا يداع ماع فق ادح يداعو

 باب يف تناش عم كحضتت يزوس

 راصتنا نم دبال انهو 68 ى ص :اهتسردم

 للقيم ينا سحاو : ةميدقلا عيقلا ماع

 اذه ُِق .هه ص (تلفسالا ناهم

 ةطلسلا فرط نم هيلع نميهملا ملاعلا

 روع نم دبأل ةيعيلقلا ةيوسالا
 لطبلا طوقس ذخأيف .لالذتسالاب
 .طوقساللا لكش يساسالا يبلسلا

 صخي ايف ةيآلا بلقنتو ءدوعصلا لكش
 لكش اهتكحضل حبصي ذإ .يزوس
 دوعصلا لك اهيف نمكي (نيب طوقسلا

 ةيلابلا هتايقالخأب رصاحم ملاع يف نكمملا
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 , ةميدقلا هديلاقتب قئتحمو

 يذلا يبلسلا لطبلاف ؛ءانه نمو

 ةكحفل ةحيتن «لالذتسالاب» رغشي

 يضمي ٠0 ص «كولعصلا» عم. يزوس

 ريكفتلل . ه5 ص «ضاحرملا» يف هتقو

 عفدي اهيا : لءاستن انهو .ةلأسملا يف
 ما ةئيربلا ةكحضلا لالذتسالا ىلع
 لحل ائالم انام ضاحرملا رايتخا

 ؟ ةلأسملا

 تالقنا نا . انلقو انل قبس املثمو

 ةحجيتن هوشم ملاع يف رومالا ةعيبط
 نكمي يذلا ملاعلا اذه قطنمل ةيقطنم

 ةعلاطم» بو «؛ضاحرم» يف هطغض

 ةيوحلا لاوحالا ةرشنو تايفولا ةحفص

 .ه"- ه8 ص «مويلا ةدي رج يف

 يبلسلا لطبلا ةبتاذ انل دكأتتو
 هزحجع « ىلاتلابو 0 هتيشماهو ةينانالا

 ركفي لو هنا فيشتكي امدنع .يديلقتلا
 (ءافيبب ركف ام ردقب يزوس عوضومب
 قف ريكفتلا ناك ةقيقحلا يف ذإ .ه5 ص

 . ءافيه هتبيبح يف ريكفتلل ةجح يزوس

 ةديبأت ايست - قيرتنس ايلقت - !لكهو

 نم هسحن نحنو 0اس !ةيباك هتخال

 بهذي يزوس قيرط نع وهف .نآلا
 , هتاماتها جراخ يزوس ىقبتف .ءافيش
 دم ىف رز رس رقت نا ةيطرع اه ذي

 ىرخا ةمالع انل تدبت .ريثكب ةيمهالا
 . هتيشماش

 ىلا لضي يق .ءاهيلع لماكلا هفقإت
 هذه قيرط نع ىسفنلا نزاوتلا
 رئاس نع اهزيمي اهيف ام لك» : ةبيبحل
 اذه نعو .ه5 ص :نايع تانب

 ةبيبحلا قيرط نع يأ ,.قيرطلا
 نادي ري (امود يتاذلا رايتخالا ظحالنل)

 ازواجتم ءايشالا زكرم ىلا هلوخد ققحي

 هتقالغع ْق نلقألا ىلع . ةتيشماه

 يوبالا ماعلا جراخ (؛ةةصاخلا»

 اهنكلو .جاوزلا اهنم بلطيف .يديلقتلا
 «نآلا جاوزلا قف ركفا :تسل) : نضفرت
 .ىركلا ةماطلا نمكت انهو ى. هال ص

 يتلا هتيشماه نم لصنتلل دعب لاحم ال ذإ

 نم هتيروه كسي ماع يف هرذق ردغنت

 ءافيه ضفر نا ىتخ .لماكلا رجعلا

 اهبنم هحاوز حبصي 6# 0 هئم جاوزلا

 ملاعو ةايخحلا ىلا جولولل ةديحولا هتليسو

 نا نكمملا نم ناكر :أرقن نيح قلخلا

 اذهو . ثا/ ص «ةليخ اعش اعم قلخت

 ةيلاتلا صوصنلا للدت (ملثم هتبثي ضفرلا
 تصلقت) ءنىاتفش تسبيتو |:

 :تيشالثا ىح ةققانبللا تاينمآلا
 تحيبصا ىتح اهحهوت تاملكلا تدقف

 دنعو /851٠. ص (قيتع ءيش لكك ةقيتع
 : 5/8 ص (ةارملا ماما فقيا) تقولا كلذ

 لجر» : اهتقيقح ىلع هسفن ىريف

 !ىلا لجر 55 . 588 ص (ماظتناب سفنتي

 . تاذلا ىعول ىلوا ةراشا اذه فو

 : يلاتلا وه نآلا حورطملا لاؤسلا

 يعول .تاذلا يعول نكمي له
 ىعامتجالا «(اهقزأم» لالخ نم 6

 ىئزوس ةنلأسب#: : عقاولا ةهج

 وأ ص سلو دار يا

 ةهجاوملا هذه يف ةمهاسملا ىتح

 دنع الا ًايخيرات كلذ نكمي ال اعبط

 طرشلا كاذ .تاذلا ىعو طرش لائتكا

 يجيراتلا فرظلا يف نماكلا يخيراتلا

 نيذللا ةيسانملا ةيخيراتلا ةادالاو سساتملا

 دسشعالإ يعولا ةسرامم نكمي اال

 يدرفلا راطا نم جرخ دقو .امهرفوت

 يف .ءانه اننكلو . يعامجلا راطالا ىلا

 بتاكلا ةيجبنمل ةيقطنم ةجيتنو ؛ةصقلا
 نود هيعو مغر لطبلا ىقبي .ةيدوجولا
 لع 4 ةيخيراتلا هتادا نودو يخيراتلا هفرظ

 ندنعل انيق ايسيربتكا هبط و ىتأي

 ميقلا ملاع هيدا ماعلا ةشميهطو

 فرطلا كل انهو ةدئابلا ديلاقتلاو

 طقف دكؤن نل ثيح ,ةيضرفلا نم يناثلا

 . هتناداو لب يبلسلا لطبلا زجع
 يف فقن (رارقلا» ناولنع تحن

 الثمن بالا رارق ىلع ريخآالا لصفلا

 نداونع نك لوالا لصفلا ُِق انمقو

 نوتعم ويلا بضغ ىلع هسا

 يذلا تقولا ىف .«يدبالا» اهرارمتسا

 نا (نيالا) يبلسلا لطبلا ىلع ناك

 اذه لك دعب وه هرارق رارقلا نم لعجي

 أدبت نا كيلع» : يعولا ُِق حوضولا

 ماوكا دِص لضانتو .ةلوطب طوشب

 ص (كلخاد يف ةدتمملا ةنفعلا ةلبزملا

 رارمتسا )١( : ل ريسفت اذه فو .4

 انه ذخأي يذلاو نميهملا يوبالا ملاعلا
 يقالخالا قطنملا نأ (7) .ايردق ًاعباط

 ال نحنا : يفسعت قطنم ةرورضلاب وه
 موزل الو .ه4 صض (حئاضف ديرب

 بهذت 3 نأ) نإ ص («ةسردملل

 0 .(طق ةسردملا ىلا يزوس

 ةيشماملا ظحالنل) هسفنل دكؤي لطبلا
 جيراخلا وه ام لك نم بعرلاو ءاحنالاو

 «يزوس قحي رئاج رارق اذهو» : (هسمن

 نكلو .لخدتي هنا مغرو نال نص

 رفالا قف ققحن نا بجين» : «ءايحب»

 اننا الا 5٠ ص ؛ةرارق ذاخما لبق اديج

 مونهمتملا لسالسب ن ليكم انسفنا دجن

 0 : رئاج العف رارقل يالاخالا

 ص ؛؟ نمزلا رخآ ىلع نيداوق ريصن
 رهوج ىلا موهفملا اذه لوحتيسو .6
 ءافرش .نيداوق ريغ وا نيداوق : يتايح
 . .نيحلاص وا نيحلاط .؛ءاهفس وا

 ميقلا ملاع يف الا اهقطنم دج ال ةيئانث

 ةايحلا رهوج منيب ! ةيابن ال ام ىلا ةتباثلا

 ىلع يزوس رارمتسا وه اهتقيقح ىلع
 رارمتساو ةسردملا ىلا باهذلا

 نيب ةقالعلا كلت رارمتساو ءاهتكحض

 نا ضو رفملا نم يتلا باشلاو ي روس

 اهموهفمب ةايحلا عم ةيعيبط ةقالع نوكت
 . ماعلا

 أرقن ريخآلا يفو رفحي نزخلا لظ» :

 ١". ص ا!ىبلق

 يذلا ماستسملا يبلسلا لطبلا هنا

 3 رارافلا نا ترع نأو وبها ينك
 ال هنا الا «رئاج» رارق وه يزوس قح
 نزحلا لظيف .هنود ةلوليحلا عيطتسي

 .هتميزط ىنعم اذه يفو .هبلق رفحي
 ةميقلا دقفت هذه هتميزه نا ىتح

 تطقس يتلا يزوس عومدل ةيناسنالا

 ؛اهطخس)» حبصيل و ص (ةقرحب)

 را دود 2 نص

 نومضملل ةيمحلاو .اريبسخا

 تاقالعلل يداحالا يقالخالا

 : ٍللب ام ظحالن .ةمئاقلا ةيعامتجالا

 ضرتفملا نم يتلا .يزوس بايغ
 رادم ىلع ا .ةيسيئر ةيصضخش ابنا

 املاط ايعوضوم ررسم امايغو .ةصقلا

 ال تي .0لجرلا» ملاع ىلع انه زيكرتلا

 .اهديب اهريصم ررقت نا ةأرملل نكمي

 دعب ام ندرأ ُْق عضولا ةقيقح مغر

 ةنميهو (دوسالا لوليأ برحر
 هذه لشمف .ةيعاطقالا تاقالعلا

 ملاع يف «ةيعيبط» تاقالع يه تاقالعلا

 تلشف دق ةصقلا نأ الا «يغيبط ر ,ىغ

 صاخلاب صاخلا طبر يف «نييوتسم ىلع
 صاخلا طبر يفو .(هتاذب ناسنالا)

 اذههو .(هعمتحمب ناسنالا) ماعلاب

 يعولا نم ىندا عونل اسيركت تءاج

 تاقالعلا نم عونل امالستساو .زجاعلا

 ةلذمو ةيلاب ميقل ةدبؤملا ةيعاتجالا
 .تاسنالال

 ساسأ ىلع ةلأسملا بتاكلا حرطي مل
 لوقن نا ديرن :الو) نيفقوم نيب عارصلا

 يذلاو ء«يرهاظلا ضقانتلا ىلع زكر

 ايجولويديا ادعب هيطعي نا هناكماب ناك
 ذ ءايداصتقا ىتح وا ًايعامتجا ادعب وا
 يعامتجالا عارصلا قامعا َِق صخغي

 ءابآلا ملاع يف ب ةيرخ ىلا فداهلا
 . (ماعلا لكتشلاب ناستالا ةيرض)

 ديلاقتلاو ميقلا ىلع ءاضقلا .يلاتلابو

 يف بصت ةيباجيا ةردابم لكل ةقيعملا

 يعول يمانتملو دعاصتملا طخلا
 يعولا اذه ةسرامتو . يعامتجالا

 : شماه . 3
 «ءارتك يزوس تو اذاكو ةصق راوعف يرخف

 نم 191/7 نايع .ةيتدرالا ةعبطملا تاروشتن

 2 ةحفض ىلا ها“ ةدشقص
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 مدنا يلب 1 ا نعذف لو يي الاكح ديت لم نئانحل

 7١ ةياغلو لوليا 7١ نم
 ٍْق مظنتي ثيح .مداقلا لوا نيرتشت

 لباب ناجرهم» ةيخيراتلا ةنيدملا هذه

 هيلع فرشت يذلا «ىقيسوملل يلودلا
 ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 4٠ دعب ىلع لباب ةلئيدم عقت
 ةرشع وحنو دادغب بونج ارتموليك
 عرفتي ثيح ةلح لا لامش نم تارتموليك
  دادغي قيرط نم اهيلا يدؤملا قيرطلا
 .ةميدقلا ندملا رهشا نم لبابو .ةلحلا

 ىنغتو ةيوامسلا بتكلا, يف اهركذ دروو
 ةقلعملا اهنئانحبو «باّتكلاو ةلاحرلا اهم

 . عبسلا ايندلا بئاجع ىدحا دعت يتلا
 يف تركذ ةريغص ةيرق نم لباب تمن

 عرشملا مهكولم رهشأل ةمصاعو
 .ق ١787 ١/00 يبارومح ميظعلا
 0 ينادلكلا دهعلا فو م

 و فلافل ةيانعلا تلان دقو مه ةمصاع

 هلا" - ١٠15ه رصنذخوبن دهع

 بولساب اهءانب داعا يذلا م .ق

 ةنيدملا تزابتيسمأ سيرف نقود دانت

 نم ءاخر رثكأو لمحأو عسوا تراصو
 . ىرخا ةنيدم ةيأ

 ؟ة دومتالا#_ ظام ىدعلا- ةطيرعلا ةعيلطلا 5 ١

 ع
 ع

 ربغ نم اهعوبر يف باسني بدرا

 ةئيدملاب طيحيو بونجلا ىلا لهشلا
 يجراخلا روبسلا لوط. قدقخو ناروس
 مخفأ نمو 72 يلخادلاو ملك 0

 رجآلاب دبعملا بكوملا عراش اهعراوش
 يهتنيو راتشع ةباوبب رمي يذلاو راقلاو
 هاياقب رئازلا دهاشيو .جردملا ج - ريبلاب

 ص يبرغلا فتناخلا| ىلاو : لباب ْق نآلا

 ةمئاق رصقلا اياقب تلاز ام عراشلا اذه

 ا

 اس ل1 تاعلاب يلغ ود طرق

 ةعاق اهنمص نمو تارجحلا نم ةعومجت

 ةقلعملا نئانحلا اياقب عقت امك .شرعلا
 لاز ام لاهشلا ىلاو .رصقلا اذه لخاد
 راثآ خم نقنت انيق دعابفب لباب: دسبلأ
 دهاشي يذلا حرسملا لإ نحف . لبان

 زكرم ىلا يدؤملا قيرطلا نيمي ىلع
 ردنكسالا رصع نم ربتغيف .لباب
 ةمصاع لباب نم ذختا يذلا ينودقملا

 ميلقلا |اعلل ةيراضح ةمصاع“
 نم ىضم ام ْق لباب تناك دقل

 نورقلو مي ددقلا ملاعلل ةمصاع نامزلا

 تاداآلاو ولعل ازكرم تناكو .ةديدع

 رداصم مهأو ريكا داو :وسفْلْلو
 يف اهتاريثأات تلظو .يراضحلا عاعشالا

 .نآلا ىتح ةمئاق ىرخالا تاراضحلا
 نآلا ميدقلا اهدحن ديعتست يه اهو

 خيراتلا قمغ نم ضوبنلا لصاوت ثيح
 يلاوخلا نينسلا اهنع ضفنتو ةراضحلاو

 .ديدج قارع يف .ىرخا ةرم رهدزتل
 ادذهاش نوبنكتللو --- رصتني
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 ةيقارع ةراضح ىلع ًاديدج ًايراضح
 . ةديدج

 يقارعلا سيئرلا راز 144٠١ ماع يف

 اهلها بطاخو لباب ةنيدم نيسح مادص
 بعش ةوخالا اهيا متنك دقل» : الئاق
 تاراضحلا باحصا .ميظعلا لباب
 ىف ةيناسنالا ىلع تعش ىتلا ةقيرعلا
 اوديعت نا مكنم بولطملا .لباب
 نم .ةديدج حدرب ناك نإو . خيراتلا

 ةمدخ يف ىرخا ةرم اوعشت نأ لجأ
 . ميظعلا مكبعش ةمدخ ينو بةيتاسلالا

 ةمالا ةمدخ يلو .قارعلا بعش

 . (ةديحملا ةنمرمللا

 ناف .خيراتلا اذه لك لبابل نألو

 ب دربمتا»وو ب10 خنبجماع بتل )زبور رأى

. 
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 لمحي يلودلا ىنفلا ناجرهملا اذه
 - نآلا يرجتو ترج دقو .ءاهمسا
 ٠ دوفو لابقتسال ة ةمخض تادادعتسا

 اج اذه تايلاعف ف كراشتس ةلود

 ايوروأو اكرتما نم ةاقتنم ةيملاع قرف عم

 هذه لك مظتنتس ثيح ثيح ءايقيرفأو ايساو

 اهجرادم ىلع ةينفلا تاطاشنلا

 اهدحم ةديعتسم .ةيخيراتلا اهمتاحاسو

 ةسسؤملا تعيس دقو . ميدقلا يراضحلا

 اهريدم تاهيجوتبو .راثآلل ةماعلا

 نم ةبخنو ديعس ديؤم .د ماعلا
 عم نواعتلابو نييراثآلاو نيسدنهملا
 ماعلا اهريدمو ةيقيسوملا نونفلا ةرئاد

 لباب ةظفاحم دوهجو ريشب رينم نانفلا

 ةيسدنهاو ةيرادالا اهلئاصف ةفاكبي

 وهام لك زاربا ىلع لمعلا ىلا .ةينفلاو

 لخادم ءانب ةداعإو ءاهيف يراضح

 اهجرادمو اهتاحاسو اهجراخمو ةنيدملا
 . يخيراتلا اهرصقو

 لباب ناجرهمل ايلعلا ةنجللا سأرتي

 مساج فيصت فتطل كسلا ىودلا

 ترمثا دقو .مالعالاو دانا ريزو

 عيراسملا ذيفلت ىلع | دوهج

 ءاشنا لمشت ىتلاو ةيراثآلاو ةيحايسلا

 ةيحايسلا ةريحبلا عورشمو ةفايضلا راد

 اجردم ؟١ مضي يذلا يلبابلا حرسملاو
 .جرسفتم فالا ” بعوتسي ايرئاد

 . حرسملا ةبشخو ليثمتلا رصقل ةفاضا

 ءزجلاو رصن د خوبنو يبارومح فحتمو

 رصقلاو بتكوتملا عراش نم يلاشلا

 رمت خربت لباجلا كلعلل يوبتحلا
 سيسأت لامعأو يحايسلا لباب ونيزاكو
 مضي يذلا يحايبسلا لباب قدنف ةئيهتو
 لك تذفن دقو ,ةحنجا 6و ةفرغ "»

 - ْق .ةمخضلا عيراشملا هذه

 ةنايضلا لامعأ ُِق يملعلا بولسالا

 راهثتساو ةيحايسلا عيراشملا ديفنتو

 ةنمزالا يف ةيرامعملا نونفلاو ةفرخزلا
 مام 3 انهتقيظوتو ةنلناتبلا

 .ةديدحلا لئاقو ةميدقلا

 ةليرح ةنيلم

 و لوليأ لي أ ا

 بكوم يف اهفويض اهيلا لخدي ..ميدقلا

  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ىلا ًالوصو لباب دسأ هاجتاب يلافتحا
 فاقوتت مو .ىربكلا تاالافتحالا ةحاس

 اهزاثآ ةنايض لع ةئيدملا ءايحا دونهج
 اهيف ةيفاقثو ةيحايس عيراشم ءانبو
 ةيعارزلا تاهنجلا تماق لب .طقنف
 .اهتاحاسو ةعيدملا لخادم راجحشتب

 «ءاهعراوش ديبعتب ةيدلبلا تاهجحلاو

 اهقفارم ميظنتي ةيحايسلا تاهجلاو

 ديزي غلبم صيصخت مت دقو ؛ىرخالا
 ةنيدملا ريوطتل رانيد نييالم ةرشع ىلع
 ناجرهملا اذه ةماقا تامزلتسم ةئيهتل

 . ىلودلا

 ةوعدملا نادلبلا لك نم قرف
 مدقتس ناجرمهملا اذه ٍِق كارتشالل

 ةيئانغلاو ةيحرسملاو ةيقيسوملا اهضورع
 قرفلا ىلا ةفاضالاب ,ةيلاربوالاو
 .ةيقارعلا ءايزالا راد اهيفو ةيقارعلا

 ةيموقلا ةقرفلا .ليثمتلل ةيموقلا ةقرفلا
 ةينوفمسلا ةقرفلا :ةييعشلا :ةوعفلل
 قرايتلا ةنقرق.:ةيقارعلا ةسينطوبلا
 نم ددع ىلا ةفاضا ىقيسوملل

 مدقتس يتلا ةينفلاو ةينهملا تاداحم الا

 ةعراصلملاو ةيسورفلا ُِق ايفو

 ةيرانلا باعلالاو كيتابوركآلاو
 ريوصتلاو تحنلاو مسرلل ضراعمو
 ةيحرسم دهاشمو .يفارغوتوفلا
 . ميدقلا ٍلبابلا ثارتلا نم ةيرولكلوفو

 رادصإو ةيخيراتو ةيثئارت تاودنو
 ةيبرع تاغل ثالثب ةيفوي ةيلحم ةفيحص
 . ةيزيلكناو ةيسنرفو

 يلودلا ناجرهملا اذه ةماقا نا
 ناودعلا درل ةنماثلا ىركذلا عم نمازتت

 ًاجيوتت هتماقا يأتو قارعلا 5 قاريإلا
 .رصنلاب نييقارعلا تالافتحال

 اذهب ةصاخلا ضورعلا نوكتسو
 ريع هتايلاعف لقنتس يذلا ناجرهملا

 عم ةقفارتم .ملاعلا ىلا ةيعانصلا رامقالا
 قرف تباحيتسا دقو ءئركدذلا هذه

 اهضورع ميدل ةيئي ةديدع 2غ ةيلاع ةروهشم

 يتلا دارغننيل هيلاب ةقرف : اهنم لباب يف
 ةفرفو ةصفارو وو ه٠ نم فلأتت

 اريوالا ةقرفو ةيملاعلا سبي راب هيلاب

 ةينابسالا وكنمالفلا ةفرفو ب ةيلاطبإلا

 77 لمشت يتلا ةيكريمالا زاحلا ةقرفو

 ةيتايفوسلا براهما هقرفو ةفزاعو افزاع

 اكسفدولكس يروك ايرام ةقرفو

 ايفقازب 86 لسستفتو ىرولتكلفلا
 قرف ةدغ نع اللبققا اذه ::ةنسقارو
 ةقرف اهزربا ةيبربع ةلود ١ لثمت ةيبرع
 ٠ مضتو ةيبعشلا نونفلل ةيرضملا اضر
 لقن ىلع لمعيسو .ةصقارو اصقار
 لبايو دادغب نيب اه نيكراشملا ةوفولا
 راطق) مسا هيلع قلطا صاخ راطق

 . (يلودلا لباب ناجرهم

 عا - ١ ةا/ زومت 7148-18 ديعلا



 حاشع
 يحس

 : برعلا

 ىلا كينيع ندمت الو هب عنقاف لوقي

 . سانلا يديا يف ام

 ضعب نيب ناك هنا لثملا اذه ةياكحو

 ةديدش ترح نيرواجملا برعلا ءايحا

 اهلمح ةلمح يف ةطفرع نب نعم رسمف

 لمرم عيرص وهو يحلا كلذ نم لجرب
 هثاغأف كي ىلعقلا نيب ءامدلاب

 . هنمأم هغلبا ىتح هب لقتساو . نعم

 : ةطفرع نب نعم لاقو
 ؤرما بركلا جرفاه

 _ يملا قسوم
 كلوا فطع مث

 0 ا علا مهومزهف

 راص املف . عيحذم سيئر اورساو «فور
 بحاص اذإ مهئادعا سعي نوزوسأملا

 . موقلا سيئر وخلا هأحن يذلا نعم

 .رعشلا اذهم نعم هادانف

 اكيجنم جن اهتيلوا
 كدنع ءازج نم له

 اكيداوع در نمل مويلا
 اذه : هيخآل لاقو هبحاض هفرغف

 ىلع تفرشا امدعب يذقنمو ىلع ناملأ

 :ةليس لخلا هل ةيرف .يل هبهف توملا

 : هلا لاقو
 رتخاف ءازحلا كل فعضأ بحا ينإ

 تفتلي ةتلي ملو اقور هاخا نعم راتخاف اريسا

 .ىرسالا يف وهو جسم ديس ىلا

 + اق اريخأو

 .كربغ نيمس نم ريخ كلغ

 .ًالثم اهلسرأف

 تالوطبو رثأم . . نيطح ةكرعم ىلع ةلس ٠

32 

 0 ع

2 
 هيو

 مايالا هذه ةيب رعلا ةمالا لفتح

 ىلع ماع 6٠١ رورم ىركذي كنب
 لجس ىتلا كلت نيطح ةكرعم | "ل/
 دض مهتاراصتنا ريكا برعلا اهيف

 هذه لطب ناكو .نييبوروالا لفاحج
 نيدلا حالص ذقفلا يبرعلا دئاقلا ةكرعملا

 .يبويالا

 يذلا سرافلا دئاقلا اذه وه نمف

 ؟ برغلا ةروطسا مطح

 نب بويأ نب فسوي رفظملا وبا وه -
 يدان

 .رصانلا كلملاب بقل -
 اه هالا ةنئنس تيركت يف دلو

 يمتنت .دتحملا ةميرك ةرسأ يف م ١١ ا

 عبانم دنع ةئطاقلا لئابقلا ىدحا ىلا
 . تارفلا ربن

 . ءاكذلا ىهتنم يف نيدلا حالص ناك

 سرد ثيح ةسردملا هدلاو هلخدا دقو

 ةغللاو نيدلا مولعو ميركلا نارقلا

 ش رمقعبو ةتورعلا عيبعلاو
 يف الاعا يح 5 هدلاو 3 مك

 . قشمدو لصضوملاو دادغب

 هدلاو عم نيدلا حالص لقتناو
 قشمد يف ةقمعم امولع ىقلتف

 ثيدحلا ىور هنا نوخرؤملا يوريو
 .ةيردنكسالاو رصمبو قشمدب
 ٍ سدقلا فق ثدحو



 نيواود يف نيدلا حالص لخد مث

 يف همعو هيبأ عم لمع ثيح .ةموعش

 ركز, داو نب نيمع نيدلا رون ةمدخ

 لصوملاو بلحو قشمد بحاص
 اههجو ةلمح ُِق نيدلا حالص كزتشأو

 ةئيس رصم ىلع ءاليتسالل نيدلا رون

 .ه 9

 خرؤملا .بتاكلا دامعلا لوقي
 ةردقم نيدلا حالص رهظا : فورعملا

 رابكإو ءانث تلان ةيركسع ايازمو ةقئاف

 رفظلا  هوكريش  همعل متو / نفعا
 ىلوتساف .نيدلا رون 006 و

 هرزوتساو ٠ .رصمب رومال
 ا

 ءاركبم يفوت نا سمو

 . باش رضنع رايتخاب دضاعلا ركفو

 نيدلا حالص ىلع هرايتخا عفو و اريخاو

 . شيجلا نوؤش ةرادال

 نويبوروالا مجاه ليلقب كلذ دعب

 ةلمح نيدلا حالص وجت طابو

 حجن دقو .ةازغلا ءالؤه دصل ةيركسع

 . ةردان ةعارب ارهظم مهدرط يف

 رصم كلمب نيدلا حالص لقتسا مث

 .نيدلا رون ةدايسب هفارتعا عم

 عطقف , هتوم ضرم دضاعلا ضرمو

 . همسأب ةبطخلا نيدلا حالص

 هئي رج ةوطخب نيدلا حالص ماقو

 ارهظم .«نييسابعلل بطخ هنا يهو

 كلذب ىهتناو .ةيسابعلا ةلودلل ءالولا

 . نييمطافلا رما

 نيدلا رون قوت ه 559 ةنس يفو
 يعدو .ينيرسعلا قرشملا برطضاف

 نا دعب .؛رومالا طبضل نيدلا حالص

 ىلع ليفاف ٠ . يبعشلا ةهديصر عسفتر ا

 ةساخعب ابقتساف ه هال: ةنس قشسمد

 . ةريبك

 ءاليتسالل نيدلا حالص فرصتناو

 . ماشلا ءاحناو نانبل ىلع

 دجوف ممول نيدلا حالص سرد

 - ميسوم ريونم 3 ةريثك اروما نا

 : يلي ام ىلع موقت ةن ةطخ عضول فرصناف

 ِق ةيلخاد ددفلف ءارجا- ١

 ىلع ددرتي ناك ثيحب .ماشلاو رصم

 . نيرطقلا

 نييبوروالا تاراغ دان حج 7

 دالب يف مهعالقو مهنوصح ةمجاهمو
 . ماشلا

 .رصم ةعلق ميمرت -

 تاسسؤملاو سرادملا ءانقتألا نى 4

 . ةيعاتجالا

 اهنع هليحر دعب رصم نع عطقنا مث
 .ه هالرا ةئس

 نيدلا حالص فرصنا كلذ كيعب

 . ماشلا يف نييبوروالا تاوزغ دصل
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 | مالكلا نوبيعي داقنلا لازي ديل

 رمآلا طالتخاو مهددرتو باتكلا

 . ليلدب كلذ ىلع
 .امهيف ةبئاش ال ناميقتسم : ناحيحص (هيلع تكس) و (هنع داز) نا ىرنسو

 نيئيش نيب قرفلا نايب تدرا اذاف . ىلعو نعب نايدعتي لضفو داز : الوا
 . لوقت (نع) تلمعتسا رخالا امهدحا ةزواجمو

 ام ٠ زق ديم خشوو اهع الطلة زواج يأ , ىتجاح نع لاملا داز

 . درطملا اهانعم يف اتهاه (نع) لابعتساو (هتقفن نع لضفي نالف لام) لوقت ت
 . ءالعتسالل انه (ىلع) و هقاف هانعم هيلع داز : أينأت

 .اهيلع لضفتو اهقوفت يأ (هيخا ةورث ىلع
 . ًامزال اهلعف يتأي يأ (مزلت ةدايزلاو) يرشحتزلا لاق : ثلا

 ٌمح) هنم وحن يف لوقتو ءيشلا نع فرصناو تكس هانعم هنع تكس : اعبار

 . ةغالبلا جبن يف امك (هنع سرخ) و (هنع
 وا عزج نود لامتحاو دلجت اذه يفف هيلع ربصو هنع ربيص : لوقت اذكهو

 .هيلع تكسو هنع تكسو هيلع دازو هنع داز كلوق ناك مث نمو فعض

 تب يارب يصاحب « احيصف احيحص

 دايح

 رسخا نم نيدلا حالصل تاو

 دالي ىلا ايرغ ةقرير ًايرقحم ةيرنلا ةربا

 لصوملاو ةريزجلا دالبو . الامش نيرا

 ىلع هل رايبضتنا

 لحاسلاو نيطسلف يف نييبوروالا

 رصنلا ةرئأم

 حالص رثام | نم كلت تناك
 ىلا افايو اكعو ةيريط درتسا ثيح نيدلا

 . توربب دعب ام

 نيدلا حالص درتسا ه/. ةنس يفو

 .نييبوروالا

 اعئار اراصتنا نيدلا حالص لجسو
 .روص ةئيدم باوبا ىلع

 ثيح لاكع 9 ةريبك ةكرعم ضاخو

 ايناطيربو اسنرف اكلم هبرخحل عمتج
 . مهوطسأو |مههشيجب

 دئاق نيبو هنيب حلصلا دقع اريخاو

 كلم دسالا بلق دراشتير نييبوروالا
 نويبوروالا ظفتحي نا ىلع ءايناطيرب
 د ناو ءافاي ىلا اكع نم لحاسلاب
 نأو .سدقملا تيب ةرايزب مهجاجحل

 ةيبي رعلا ةفللا رارعأ

 ليلد ريغب . حيحصل

 وف هب نوذخأي لوق يأ نودري الف

 (هيلع داز) باوصلا لعجو (هنع داز) باتكلا لوق باع دق ادقان دا كبد

 . (اليترت نآرقلا لترو هيلع دز وأ) :
 تأي ملو .(هنع تكس) هبارص لعجو (هيلع تكس) مهوق هيا دعا يك

 )"م

 كدا باي تي

 تايترال ةيلجم كلذ فو

 م با

 ذل

 9 ت7 مس

 ةدئاز دلاخ ةورث) لوقت

 لاا

 ا
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 ا ل 00 ا ل ل ا ل 0007

 تمن لسقنبلا ب نالقسع ترخم

 . نيدلا ح' الصل بونحلا ل هلوا

 مقا ل مسالا يلقي نر هاي

 .سدقملا نم نيدلا حالص فرصناو

 . تايفشتسمو سرادم اهيف ىنب نا دعب

 ةدم قشمد يف نيدلا حالص ثكم
 . هتافوب تهتنا ةريصق

 قيقر : ناك هناب نوخرؤملا هفصي
 هتلوطب ةدش ىلع .بلقلاو نسفتلا

 ديعب ؛ةسايسو برح لجر .هسأبو
 ءارماو هدنج ه4 اعضاوتم ءرظنلا

 نا الإ هنم برقتملا عيطتسي ال . هشيح

 ا :ةيبيم ل سف
 عساو افقثم نيدلا حالص ناك

 بدالاو هقفلاو ثيدحلا ع عالطالا

 .مهعئاقوو برعلا باسنا يسال
 هسفنل رخدي ملو برعلا ناويد ظفحو
 همكح ةدم كتناكو ءاراقع الو الام

 . هم 194 ةيروسبو ءةنبص 4 ربصتعب

 نم ريثكلا نوفلؤملا عضو دقو
 هتالوطب عئاقو يورت 5 ا بيكلا
 هتالوطبب ديشت ةريثك دئاصق ءارعتشللو

 : اهنم

 يقلت ةعاس موضاي لير
 مزاحلا داوج ىلع ناطبلا قلح

 هفيسو باقرلا عطقنم نيب ام

 مئاقلاب هنيمي لاصتا الا



 1. نيرشع مويلا قف منشنو .ايلع هواتي عل اتم نب .. :

 0 دوسالا هئادرم انفلد ايلا يبرسعلا ن نمزلا ١ اذه 2 0

 0 ةيبرغلا ةفاحصلا ةدمعا لع ارقب مل انم سَ ا

 . | ١ ىتح ..مالستسالاو ددرتلاو سابلاو طونقلا تارابع“ ..
 -|  ..كانهو انه نتكت :ةشيلك» نزحلا ةجادسد تراص .
 | راض «عى درلا نمزلا ا ذه» ةرادع ريمك ب بيذا بتنك !ذاف 0

 2 نوددرد ةعيرسلا ةيقاحصلا ةباتكلا ةاوه نف لكلا :
 ش يعوبسالا هدومع يف رخآ لاق اذإو ؟! ةرابعلا هذه

 2 :هنع ذخا ,عايضلاو فلختلا بشايغ يف اننا» تباثلا ْ
 ' ةدلو وسم وا صيخحمت نود ةرانعلا هذه ضعبلا ْ

 . كلذب وهو ٠ .ةيسانم.ريغو ةبسانم يف اهنانع قلطأو
 قرتلم يف مهعضو دوكشلاو ماهوالاب ءارقلا لقثي 0

 : 1 قيرطلا

 ا 7 يا اخ رابشلا اذه دمض ةحابسملا انه.ديرأ ل ظ
 ْ اويسانت ندذلا كنلوا يرودن نعلأ ن ا ًادنا دبرا

 0 .ةياتكلا طورشو ةفاحصلا ةبسدقو ةملكلا ةنلوؤنسم

 0 .. ةرهاظلا هذه: ىلا هدينتلا طقف تدرا امنا .اهمف 00

 1. يهو لمالا تارشؤم اهلقثب قحست يتلا ةنمزملا 3
 |  قافآ موي لك انل حتفت يتلاو .انع ةدبعب تسيل

 مت دحاو عوبسا .لالخو سيراب يف .ةبحرلا ةايحلا
 كاردالا نم لاع ىونتسم ىلع نياتودن قسقحت

 0 تمدق ثيح وكسنولا يف تناك ىلوالا ..ةيلوؤسملاو . 0
 [ | لح ك لمأ عورشم ةيركفو ةيسايس' تايصخش 0 0

 . .ةرمدملا بورحلا تاليو نع ةقطنملا دعبب

 ا . .مالعالا لجر نلعا امك . .مالسلا ءىدانل ًاسمحتم 0 ناعو سروغ جروج ينوقيدلا ثدصحتا دسقل 0 ٠
 ْ 0 ! ةتعبت دقو. .لماكلا هدينأت ديربكام نوش ريبكلا 7

 ملا عورتا ملل اهتسمحا ١ ٠ نلعتو او اهولدب قادت يهو ةيبنجاو ةيبرع تانصخش 00 ْ

 ننمإلا ا ظ

 ٠ وال هز اهلشب .
 رمل ةادحلا بئوج قتخم

 سكعن نأ سشكعن نا ةرورضلاب سبلو ٠
 فاسو

 .٠ متل نوكيس لبقسملا 00 0 0

 ' شيعت ةيسنرفلا ةينطولا ةيغمجلا ةعاق قو

 0 نلعب ةودن ..رخآ زارط نمو : ىرخا ةودن ثادحا 0
 .نطقلا .ةسائرب ةيسنرف - ةيبرع ةيعمج ةدالو اهبف :

 1 .فاذها ةحارص اهيف نلعيو .. .انيغ فدا يلوغيدلا

 برعلا نع عافدلا فده ىلع ازكرم ةديدجلا هتيعمج

 ظ يتلا ءاوعشلا ةيمالعالا تالمحلا هجوب فوقولاو
 0 0 ..مهتراضحو مهتمارك نم ًايموي لانت |
 : ”هييلافوش كينيمود ةيعمحلا هذه ىلا مضنا دقو 3

 مهريغو سكؤج رييبو ودام نالآو سروغال يرامو
 0 ١ .ةفورعملا ةيسنرفلا تايصخشلا نم -.

 .. نقل نوموطي يذلا نويسرفلا نوقثالاو 0 ٠

 : 0 رقفالا نأ اديحا .نوكردب ٠ .ممالا ةبعل 19 ةسانسلا 0 0 0

 . امون دهشيسا .ةددلتملا مويفلا هذه مغرو يبرعلا 0

 ا .قئارحلا اياقب نم صلختيو هتابثو هحوضو 0

 ٠ نول ةبادن نلعيو .ةنونجملا تاخرصلاو ناخدلاو

 ,نلعي . .قفالا ! اذه. .ةديدجا ةفيرخ عانمسبلا دددج 3

 حالس ةهجاوم لو :نانيل مدا ال 1

 ..نيكاكسلاو ةراجحلاب لالتخالا ها

 - يقار رعلا لتاقملا ًاضيا هسسؤي ديدجلا قفالا اذهو
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 : ايا ا .عايضلاو قزفتلا نم

 . كراعملا تاحاس يف ةيبرعلا ةماركلا.داحعا يذلا |:
 00 .براحن .فيك انملع يذلا لتاقملا اذه. ..ةديدجلا .

 0 نم ٍِق ةراحملا ءانب ديعتا 3 فيكو ٠ .دمصت هو |

 0 يلودسا ةيفاحصلا تاودنلا ىيدحا قد ل

 000000 ١ داق رابوج ليشيم ةيرعلا ٍيسنرفلا يمايسلا 0 0

 0 - تالاحا شيعنا 3 نسوروالا نحن 0 دقل .ةيعنصلا 00 0

 ( .مؤيلا 5 د



 الا اووز
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 ةرهاطلا مهئامدب صر

 .اوضم نيذلا دجم ءىضت ةراش

 تدروأف .سارتلاب مهئامد تجزتما نيذلا كئلوا

 . ةكئالملا رويط مه تنغو .نامعنلا قئاقش
 هنومدقي ىنعم يأ ؟ ءادهشلا ءالؤه هبستكي دحجم يأ

 ؟ دافحالاو ءانبالل اهنوفزعي ةدوشنا ةيأو .ةايحلل
 اومسرو .نطولل ءادف مهتايح اوحنم نيذلا ءالؤه

 ىتح بحلا يف اونعمأو .ضرالا ىبر قوف ةداهشلا مدع
 ..هيف أوناذ

 .اعيمج انم مركا ءادهشلا
 وهو ناسنالا ةزع دجمتو :ءايحالا بولق رسأت تالك

 «ةيلاع .نطولا ةيار ىقبت نا لجأ نم هئامدب ىحضي
 . ءاجرالا ىف .ةقافخ

 .دجملا تاراش لك .نذا . مهل
 ةراش ىلا فاضني رخا دحم ءديهشلا ةراشو

 ظ . ةيحضتلا
 ناف .دافحالاو ءانبالا رودص ةراشلا هذه دلقتت ذإو

 اجيوتتو .نامزلا ىف اعاستا رثكا نوكي ةداهشلا ىزغم
 .بارتلا نع ًاعافد اوطقس نيذلا ءادهشلا ءالؤه ىركذل
 . ةديقعلا نعو  ةيارلا نعو

 ميمصت تادرفم يه . . ةيقدنبو ةذوخو ةيارو ةرجش
 نيذلا نبسحن الو» ىلاعت هلوق اهردصتيو .ديهشلا ةئار

 .«نوفزري مهز دنع ءايحا لب اتاوما هللا ليبس' يف اولتف

 نيذلا ءادهشلا لاطبالا ءالؤه .اعيمج انم مركا . مهغا
 .ناوفنعلاو رصنلا ةطراخ نطولل اومسر




