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 )| برحلا فقو لوح نمالا سلجم رارق ينعب اذام
 | ؟هزيشنت تاناكماو هنوق ىدم امو

 ناري رماعب يلودلا عامجالا
 ناتج: زوج“ تح - تالة <01 خنت نا71733- ٠7-7777 ةددقا7 100101

 - [نةماألاا] نخل[ اناا ملكنالتا“

 . نيس ىأ فص

 تعرز ةرمث رارقلا

 م س71 جدلا توج + اة وو جت

 1 لاو لكشلاو يراعو ةيلودلا تارارقلا لك نع فلتخم رارقلا

 00 ا ا
 هود ل ا 5
 نا

 دبومتلا ا موش بس ةيجراخ ءارزو يلودلا نمالا سلجم خيرات والا ةرملل

 3 بودل يف نيكراشلا فنحن

 ؟نمال رجم هل ةيرفلا انناملا لو لعاهقت تنكرآ يأو
 ان ل ا ا ل ل 0 اخي زل 7 ل الد وعل نا ا

 هد# يه

 يني .٠ جا ا ر رغد # 8 ١

 لو ر# ر 0 2

 ديعلا ةيشع هباطخ ف مزحب لاق امدنع "1

 م
 رصانع نمضتي ال يلود رارق يأ نا انلعو

 مل .ًامتح «قارعلا بناج نم لبقي نل ةلماشلا ةيوستلا
 لوأب ًالوا هدرت يذلا نيسح مادص سيئرلا ىدل نكت

 عيباسالا تالوادم اهتعطق يتلا لحارملا ليصافت
 يفودلا نمالا سلجم رارق رودص تقبس يتلا ةريخالا
 نا ىلا ريشت تامولعم هيدل نكت مل برحلا فقو لوح
 نا دعب ؛هنع ردص امم لقأب جرخيس سلجملا
 هلثمي تاب يذلا رطخلا ىدم ىلع ملاعلا قافتسا

 ديدهت نم اهراوأ دادتما لامتحاو :برحلا رارمتسا
  دكؤوي نا دارا .هنكل .نيمنملاعلا نمالاو ملسدلل

 ءاضعا نم لودلا ضعب رارصا ماما اصوصخو

 دحا ىلع - يناربالا تنعتلا ةاراحم ىلع نمالا سلجم

 عالدنا ذنم قارعلا ةسايس ىف ةيساسالا تياوثلا
 ءاوس اهتئزجت تالواحم ذنم قدا لكشبو .برحلا
 فصق فقو وا .بسح ندملا برح فقو ىلا ةوعدلاب

 ًاديعب يبرعلا جيلخلا يف ةحالملا نيمأتو تالقانلا
 رارمتسا ىلع رارصالا : يساسالا لكشملا ثحب نع
 عالدنا فورظ قئاقد شاع يذلا سيئرلاف .برحلا

 © 1١9481 زومت ؟؟- 5١١ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 يتلا فورظلا قئاقد شيعيو ءاهليق امو برحلا و
 امهنع ثدحت دقو :مالسلا لالحا برق ىلا رشؤت
 ةنوآلا يف امهتايفلخ نعو امهنع بتكو .ًاريثك
 ةحاس نم ًءادتبا عضولا ةروص ىري .ةريخالا

 دقو :اهلمصافت لكب ةيلودلا لفاحملاب ًءاهتناو لاتقلا
 هبتك لاقم رخآ يف برحلا ءاهتنا برقب هتعانق سكع
 اننا» : ًالئاق «اهءانثاو ..برحلا لبق ام» ناونع تحت

 ىلع ومنت ب برحلا ءاهتال ةيدجلا تاهاجتالا نا نتيملن

 اهنأب ًانايحا ودبت اهنا مغر يميلقالاو يلودلا نييوتسملا
 «ددرت وا فقوت الب |[ نرظكم أ دعانضتم ريس ريست ال ال

 سه ةقؤاولا  مسحتقلا انققأءاضأ ىلا :تاوطخلاا ناف
 .«فلخ ىلا تاوطخلا

 ضرعم يف لاق ؛:ةهنم دعبأو كلذ نم رثكا

 ةيمتح ةجئتنك تتآ ينلا برحلا ءديل هضارعتسا

 ةدرلا قيرط نع قارعلا نم لينلا ةرماؤم لشفل
 مث :دحاولا بعشلا نيب ةفلتخملا تارعنلا لاعتفاو
 ,لخادلا يفو دودحلا ىلع ةرركتملا تاءادتعالا

 ليشتف نا لاق قارعلا ىلع رشادملا ناودعلا ىلا الوصو
 دومصلا نم تاونس عيس دعيبو ناودعلا اذه

 نارهط ناكماب دعي مل ةقيقح ىلا ىضفا :ىقارحلاا

 ناريا يف ةيلخادلا ةلاخلا تانوكم نا» يهو اهءافخا

 .«جضنلا ىلا يدجلا اهقيرط يف برحلا ءاهناب لوبقلل

 ؟فرستتنم فدكو ناريا .عاضتق له. نمآلا نسلكم

 ١341 زومت ؟٠5 5+ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا -

 يعادتلا لالخ نم كلذ يقارعلا سيئرلا ارقتسا دقو
 :نيشّيِجملا ددع راسحناو .ةهبجلا ىلغ يناريالا
 سحاوهلاو .ماظنلا ناكرا نيب بدت يذلا تافالخلاو

 اهب حوبلا ىلع ؤرجي الو مهنم ّلك اهشيعي يتلا
 دعب ةروثلا هئلا تلا يذلا عضولا لوح هريغل

 - ةيكريمالا ةقفصلا يف اهناكرا كارتشا .فاشكنا
 .ةينونهصلا

 تارارفلا كالو رارف

 نع ردص يذلا رارقلا نا لوقلا نكمب :نذإ
 وا هدونبب ءاوس .يلودلا عامجالاب نمالا سلجم
 ةدايقلا عقوت جراخ كشالب نكي مل .هتيخور
 ىدحا ناك لب .امهروضت جراخ الو .ةيقارعلا

 تطعا ىتح ةبانعي تيورو تعرز يتلا تارمثلا

 قارعلا لأي مل عبسلا برحلا تاونس لاوطف ء.اهجاتن
 لداغلا مالسلا ىلا يعادلا هفقوم ديكأت ىلع ًادهج
 ,ةدحتملا ممالاك :ةيلودلا لفاحملا فلتخم يق مّئادلاو

 .نابحنالا مدع ةكرحو :يمالسالا رمتؤملا ةمظنمو

 نوناقلا دعاوقب كسمتلا ىلع صرحلا ديدش ناكو

 يبرع فقوم نمزلا رورم عم لكشت ىتح.» يلودلا
 ردع فقوملا اذه .«قارغلا فقاوم.نذقيو مهَقي يئاعو
 هدونب تتثأ يذلا ريخالا نمالا سلجم رارق هنغ

 اهحرط يتلا دونبلل اهحور يف ةقباطم ةرشعلا
 لكل ساسأك ناسح مادص سيئرلا

 نكمت فيدكو ,.عقاولا ضرا ىلع كلذ ينعي انام

 تاناكماو .هتوق ىدمو .نمالا سلجم رارق ةءارق
 ؟ هذيفنت

 ىأو .ذيفنتلا تاناكما نع ثيدحلا ىف ءدبلا لبق
 00 يلب ام ةظحالم نم دبال :«ناردا هذختتس فقوم

 هرابتعا نكمي ال ريخالا نمالا سلجم رارق نا- ١
 ةبسنلاب ال .رخآ يلود رارق يأك ةدع تارابتعال
 ف ىتح الو :نومضملا الو ءلكشلا الو ؛:عوضوملل
 يذلا عامجالا وا هيلع تبوصتلاب ةكراشملا مجح

 .هلوحو ..هل رفوت

 سلجم خيرات يف نيقباس نيرارق انيثتسا اذإ -
 لقا اياضق لوحو «نيتفلتخم نيتلاح يف اردص .نمالا
 قلعتملا رارقلا امه .ملاعلا ىلع ةروطخو ةيمها
 ةبلاطملاب قلعتملا رارقلاو 1985 ماع ايسينودنأب
 ايقيرفا بوذج ىلا ةحلسالا ريدصت ىلع رظح ضرفب
 فقوب قلعتملا رارقلا نا تباثلا ناف .191١ا/ ماع

 ةمظنملا خيرات يف هعون نم لوالا ناك جيلخلا برح
 ,ةرشع سمخلا ءاضعالا اهلود عامجا ةهجل ةيلودلا

 ,اهيف ةيوضعلا ةمئادلا ةسمخلا لودلا ةقفا
 :يملاعو نواس هب طيتحأ ام ىلإ ةفاضالاب
 نيتوقلا قافتا نم هسفن تقولا ف هسكعي ام ىلاو
 دحوم فقوم رارقإ و امهتافالخ زواجت ىلع نييمظعلا
 .هعوحلا عوضوم نم

 رارقلا نا ىلا ريشأتلا يغيني :كلذل ةفاضالاب ٠
 نم ةديدع روهش لاوطو .ةينضم دوهح تلذد يذلا

 نا ىلع قافتالا ىرج دق ةغيصلا هةهجةجارخا لحأ

 .عامجالا ىلع هتزايحل ًارظن .«ًايسائر ًاصن» نوكي
 .هرم لوالو .درارقا يف نمالا سلجم دنتسا دقو
 نم عباسلا دنبلا ىلا .ًامازلإو ةوق هئاطعا ةيغبو
 ىلع تابوقع ضرفب يضقي يذلا ةدحتملا ممالا قاثيم
 .ةتايقيحب مزتليال يذلا فرطلا

 ةرملل لجست ىتلاو از ورب رثكالا ةظحالملا - ؛

 ددع ريكأ روضح يف نمالا سلجم خيرات يف ىلوآلا
 تبوصتلا ةيلمع ءاضعالا لودلا ةيجراخ ءارزو نم

 .اكريما يه لود عيس ءارزو اهرضح ذإ .رارقلا ىلع

 ايناملاو .ايلاطيا .نيتنجرالا .ايناطيرب .اسنرف
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو :ةيداحتالا

 ةوق يل ودلا رارقلا يطعت اهلك تاظحالملا هذه

 هل دهمتو :ذيفنتلا عضوم هعضو قيرط ىلع امخزو
 ةدارالا ضرفل يَّدِج ناحتما لوأك حاجنلا فورظ
 ىلع ةيلودلا ةمظنملا عجشت ةقياس هلعجتف .ةيلودلا

 :اليقتسم ةلثامملا تالاكشالا ةهجاوم يف اهب نخالا
 ديعتو :ةديدج عفد ةوق ةيلود ةمظنم ىلعأل يطعنو
 سركت اهنا امك .اهيلا ةجاحب تناك اماط ةبيه اهل
 ممالا ةعرشب كسمتملا ديب ذخالاو قحلا ةرصن ةنس
 هبف يطعت يذلا تقولا يف .ةيلودلا فارعالاو

 ىلع ىمطعشلا لودلا قافو نا لوقد رخآ اعابطنا

 نم بولطم حلاعلا ْق ةمئاقلا تالامشألا لح قدرط

 هرفوتم هققحت تاناكما ناو .حلاعلا اذه مالس لحأ

 6 - [ 311001 ا مق مقا



 عارطصالا تاناكما نم رثكا

 يذلا رارقلاب قارعلا بدحرت ءاج قلطنملا اذه نم

 ءاح ضيقنلا فرطلا ىلعو :يباجيا هنأي هفصو

 ريغو ازاحنم افقوم دردنعا يدلا يناربالا فقوملا

 .لداع

 رودص ليجأتل ةدهاح تعس دق ناربا تناكو

 ةدحتملا ممالا ىدل اهيودنم بلط امدنع .رارقلا

 ًاموي ١١ هيلع تيوصتلا ليجأت يناسارخ يئاجر
 سلجمل اسنرف ةسائر ةدم ًايلمع يهتنت ىتح يأ

 ءاج دقو .عقوملا اذهل ةيداحتالا ايناملا يلوتو نمالا
 ٌثحل ةنيرغ ةيناملا تالواحم طسو ىبلطلا اذه

 ب هتفصو عورشم رارقا ىلع نيمئادلا ءاضعالا

 رظنلا ههجو هتقيقح يف يعاري امنيب :«نزاوتملا»
 لوبقلل طورشلا ريفوت ةرورض» ةجح تحت ةيناريالا
 220- ااجم نارا كن يتعح و هب

 ام نا ىنعمب ..هرارق ذيفنتب اضيا لبقتو . قارعلا ىلا

 ىلع ةيناريالا ةقفاوملا وه ىلوالا ةجردلاب ايناملا مهي
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 ا لا وك يا ا لا ا

 بولساي هنع رّبع ام وهو .هيف مازلالا ةفص ال .رارقلا
 ددع ماما رارقلا ولع هقيلعت ىف رشنيغ لوق يسامولبد

 نع رظنلا ضغب ةعجشم ةمالغ هنا» : نيفاحصلا نم

 0 رح نر

 ! يل ود عامجاب
 يناما ن نارهط هئلع تدب يناملإلا فقوملا اذه

 ةثيهلا نم رارق يا ردصي ال نا ىلا ونرت تناكو :ةريبك
 نكلو .نمالا سلجم ةسائر نوب ملست لبق ةيلودلا
 لهف .رارقلا رودص ةظحل نارهط فعسي مل ظحلا
 ؟؟ ًاقحال ناملالا اهفعسبد نا نكمي

 زاحو يلودلا عامجالا اذه لان ارارق نا .ةقيقحلا

 سيل نييمظعلا نيتلودلا نم لك عفد لب .ةقفاوم ىلع
 .هيدلاود ف يصعلا عضو لهسلا نم

 نيب ةيحلصملا ةقالعلا قمع ىلع ةعلطم رداصم
 عييمتو فيوست تالواحم دعبنست ١ نارهطو نوب

 ةيناكما ةبا ىرت ال اهنكل ,ةدنارحالا هيناوح ضعبل

 فيدوستلا اذه ىنحو ٠ .هنم لينلا قا ىوتحملا سمل

 نسل فاك 10 ضهصتم اليوظ مودب نا نكمي ال

 امبسح رارقلا ذيفنت يف اقح ةداج نييمظعلا نيتوقلا

 لك نغ ةرداصلا ةدمسرلا حيراصضتلا هيلع لدت

 صخلي ناغير دلانور يكريمالا سيئرلاف .امهنم
 رارسقلا ىلع ةلالدلا حضاو قيلعت يف هدالب فقوم

 عازنلا ءاهنا وحن ةيخيرات ةوطخ هنا, لوقلاب

 تايالولا لذبت ناب دهعتو :نيدلبلا نيب حلسملا
 ديفت امك .هذيفنتو رارقلا اذه معدل ًادهج ةدحتملا
 ةئدهت ِق ةداج نطنشاو نا ةعلطم ةيكريما رداصم

 فرطلا ىلع حالسلا رظح ضرفب يضقي رخآ عورشم
 .رارقلاب ديقتلا ضفري يذلا

 روف نالعالا ىلا عراس دقف يتايفوسلا داحتالا اما
 نيمالا ةمهم ءارو هلقث لكب فقيس هنا رارقلا رودص

 .ذدفتلا عضوم رارقلا مم ول ةدحتملا ممالل ماعلا

 | فقوملا امهنع دعتبب ال نافقوملا ناذهو

 ا/ 1 ة81/ زومت 55٠١-797 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا



 زوتلا نعل ملصل ةباهدلا ةيادنا# يتينفح. نرخ

 لاق ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريزوف .يئاطيربلا
 دوهجلا هذه تلذب ول» : رارقلا رودص ةدشع ةحارص

 ملو .«تاونسلا هذه لاوظ برحلا ترمتسا امل نمر ذنم

 ةحارص لقا ةيجراخلا ريزو واه يرفيج نكي
 يف نوكيس» : لوقلاب رارقلا رودص لبق قلع امدنع
 ضرفي نا برحلا فقوي رارقلا رادصا دعب سلجملا عسو
 يتلا ةلودلا ىلا ةحلسالا عيبوا ديروت ىلع ًايمازلا ًارظح
 .«رارقلاب مازتلالا ضفرتس

 ؟ ناردا فرصتنس فدك

 تناك اذإ نطنشاو نا ىف كش نمام : ةجيتنلاو
 نعو اهنع ةرداصلا تاحيرصتلا للدت امك :ةداج
 هقيرط ذخأي فوسف .رارقلا ذيفنتب ةينعملا لودلا
 دق ةبكريمالا ةرادالا تناك اذإ ًاصوصخ .ذيفنتلل
 يه اهسفن برحلا نأب ةيقيقح ةعانق ىلا تلصو
 ,رظخلا ردصم نمكي اهرارمتسا يف ناو ءلكشملا
 ةيرح نم ذدحلا .عوضوم يف رطخلاو لكشملا سيلو
 .هنف اهلوطسال نمالا ريفوت يف وا ,جيلخلا يف ةحالملا

 اذهف ذيفنتلا ىلا هقيرط يممالا رارقلا ذخأي نا
 لحل يقارعلا روصتلا ةفكل هلك ملاعلا حيجرت ينعي
 ىلع ةدحتملا ممالا ةعرشو لقعلا ةغل بيلغتو :عازنلا
 :لّئاط الب يعامجلا راحتنالا ةغلو ةيئادبلا زئارغلا

 ١ 41/ زومت 7-37 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 اهلالخ نم ضعبلا نهار يتلا تاباسحلا نا ينعتو
 اهسكع تبثو تددبت دق قارعلا رايهنا ةيناكما ىلع
 .ًامامت

 فيكف .ًازجان مزلملا رارقلا حيصا دقو :نآلا اما
 .لعفت نا نكمي اذامو .ناريا فرصتت نا نكمي
 دوندلا لك اهناودع ءدب ذنم ضفرت اهناو اصوصخ

 صنلا) ريخالا نمالا سلجم رارق اهنمضتي ءاج ينلا
 اهزربا صيخلت نكمي يتلاو (رخآ ناكم يف روشنم
 «ضوافتلا لالخ نم ةيوستلاو .يروفلا باحسدالاب
 ديزي لمع يأ نع فقوتلاو .ىرسالا نع جارفالاو
 ققحتلاو ؛عارصلا ةعقر عيسوتو فقوملا ديعصت نم
 يتلا ةغيصلا يهو) «عارصلا ءدب» ةيلوؤسم نم
 زيزعتل تاءارجالا ذاختا مث ؛(ناريا اهتضفر املاط

 نيفرطلا عم رواشتلاب ةقطنملا يف رارقتسالاو نمالا
 نيبراحتملا

 سلجملا هيف بلطي رارقلا يف ًاصن ةمث نا .مهالاو
 ًاملع هتطاحا ةدحتملا ممالل ماغلا نيمالا نم
 :كلذ ءوض يف عامتجالا ررقيل رارقلا ذيفنت تايثيحب
 ىرخا تاوطخ ذاختال :ةرورضلا تضتقا ام اذإ
 قوطتتلا مدع نم مغرلا ىعو ٠ «يأآ .مازتلالا نامضل

 ينعت ةرقفلا هذه نا .اصن تايوقكعلا ةلآسمل

 لقحأ ةيمتح ىلا رشؤتو ,كلذب حضاولا حيولتلا

 .مزتلملا ريغ قحب ةعدار تاءارجا

 ؟ ناريا عاصنت له : نآلاو..

 يف يقتلن ةحضاو تارارق ماما عاصنت له

 يتلا ةسسمخلا ءىدابملا عم ةتئاهنلا اهتلصحم

 ؟ نيسح مادص سئئرلا اهنلعا

 ؟ لعفت نا اهماما اذامو .فرصتتس فيك

 يسكفلا دهلا ءدد

 نيلامتحا ريغ قفالا يف حولي ال .نآلا ىتح
 يناربالا فرصتلا امهدحا لمحبي نا نكمي نييساسا

 .نفقترملا
 ىرخا وا ةغيصب ناريا خضرت نا اما : لوالا

 يل ودلا عامجالا طغض تحت لقكعلا ىلا دروعتو

 يوق ودبي ال يذلا رمالا ءاهلوح نم قوطلا ماكحاو
 هنأو اصوصخ هيلع رشؤم ةمث سبيلو .لامتحالا

 نييناربالا ماما يلو الا ةحجردلاب اهماكح جرحي

 اذامل : ريبكلا لاؤسلا ماما هجول ًاهجو مهكسن و

 ؟ رئاسخلا هذه لك تناك اذاملو :نذإ برحلا تناك

 رارقلاب مازتلالا مدع حجريف يناثلا لامتحالا اما
 ذخأي دق ىحنملا اذهو هقرخ ىلع لمعلاو يلودلا

 : ةددعتم الاكشا

 نارهط دعصت نا ةعلطم رئاود دعبتست ال -
 فدهب سيل خمداصتلا دح ىلا جيلخلا ف عضولا

 ىلا بورهلا دصقب وهام ردقب يقيقحلا يدصتلا
 عم مادص قيرط نع ةباهنلا ىلا ىعست نا يا .لحلا

 ماما مزهت مل» اهنا لوقلل رربملا اهيطعي ىربك ةلود
 الو اهل لوح الو ىمظع ةلود ماما امناو ؛قفارعلا
 «قارعلاب شرحتلا ةلصاومب يفتكت نا امإو ! ةوق
 نا نود كانهو انه ةدودحملا اهتامحه ةلصاومبو

 نكل . ىل و دلا عامجألا هحو ِق ةريبك نال 6 حرضت

 مدطصيو دوعيس ام ناعرس ًاينمز ًافقس جهنلا اذهل
 يعاسمبو .ةذيفنت تارورضو نمالا سلجم رارقب
 ةثيهلا ىلا ريرقت ميدقت بوجوم بلاطملا ماعلا نيمالا
 .ةيلودلا

 يف ملا رايخلا هجاوت ناريا : ةلاحلا هذه ماما
 بلطمب اهترصاحم ىلع ينودلا عامجالا ةهجاوم
 ضرع يلودلا رارقلا برض عيطتست لهف .مالسلا
 ؛اهيف اهزجع تبث يتلا برحلا يف رارمتسالاو طئاحلا
 تنب دقو مالسلا ةمجه تاعيت لمحت عيطتسن لهو
 رربت اذامبو .عجارتت فيك .ناودعلا ىلع اهتسايس
 ؟ اهفقوم

 ما اهخوضر ىلع نايمظعلا ناخلودلا نهارت له
 ؟ ناريا لخاد ةعقوتم ثادحا ىلع ما ؛اهخاضرا ىلع

 ًاراسسم برحلا تلخدريخألا نمالا سلجم رارق عم

 ال دق يتلا اهتياهنل يسكعلا دعلا هاجتاب اديدج

 :«تآدب اهنكل ءادغ وا مويلا ةريخالا اهلوصف بتكُت

 ةوقب ما ةكرعملا ضرا ىلع ءاوس ًامتح زجنت فوسو

 ريغ ةيكيتامارد ةيناريا ةغيص» قفو ما ةيلودلا ةدارالا
 سيئرلا ريقعت دح ىلع :«اهتيقوت:ق ةعقوتم ألو ةفولام
 .نيسح مادص

 .ريخالا مقرلا راظتنا الا انيلع امو ...ّدعلا أدب

 رفعج وبأ ليبد

 م ! :ةارللا (: 1101 مل
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 ةيف دنسلا زي لصاوت دادغي

 نا اج تفل "سانت 3 و ل1 3 1

 تضايق ل م ا ١ دما رو حب وو

 نسح دمحم حساج دادغب

 ليبس يف مدقتلل ةيرورض ىنوا ةوطخ اهنا
 برحلا فقوو :ةقطنملا يف مالسلا ضرف
 ةرارو يف ردصم قلع .ةيناريالا  ةيقارعلا

 ةيجراخ ريزو ثيدح صن حفصتي وهو ةيجراخلا
 نمالا سلجم رارق لوح يتيالو يناريالا ماظنلا
 هنأب يقارعلا ردصملا هفصو يذلا :594 يلودلا
 فقوو مالسلا دوهج معد يف هريثاتل ال .يخيران

 عامجا يف ةيخيرات ةقباس هنال لب بسحف برحلا
 مث نمو :ةنيعم ةيضق ينبت لوح ىربكلا لودلا

 يس ا ا ال ل تا

 نمإلا سلجم رارق ىلع ةقئاوملا مغر

 نوفيزلا --
 ال مع 71 -- 1

 يناربلا لخادلا ىلع راقلا را انو نينابالا نيلوؤس
 0 : ةماتس .- ة1ن_ متققلا

 هذه نا ىلا ةفاضا .اهلوح ةكرتشم ىؤر ىلع قافتالا
 ردصي يذلا نمالا سلحم حيرات يف ىل والا ةرملا يش

 قالطا نابراحتم نادلب فقوي نأب يضقب رارق اهيف
 ةدراولا ريبادتلا ىلا ءوجللاب ًاديدهت نمضتيو .رانلا

 يي ىذلا ةدحتملا ممالا قاثيم نم عياس٠سلا بابلا ٍِق

 ضفرت يتلا ةلودلا ىلع تابوقع عيقوتب حمسي
 .رارقلاب مارتلالا

 نا» ًالئاق هقيلعت يف يقارعلا ردصملا درطتسيو
 ءاهنال ةيلود ةرهاظ ربتعي يذلا رارقلا اذه ةيمها
 مادختسال ةيسانم ةدعاق قلخ هنا يف يه .برحلا

 رارقلا رودص لبق يقارعلا يركسعلا لعفلا دعاصت

 - مل نوروز نهفات 9

 مالس لجأ نم ًالبقتسم نمالا سلجم تايلوؤسم
 عازن قطانم يف تايوست ثادحا قيرط ىلع يلود
 لك ىلع» لوقلاب هثيدح متتخاو ..ىرخا ةيميلقا
 دعبو .فاطملا ةياهن يف وه رارقلا اذه نا لاح
 لباقم يناريالا ناودعلاو برحلا نم تاونس

 ةدارالاو دومصلا اذهل ةرمث وه ,يقارعلا دومصلا

 طخ دنع يقارعلا لتاقملا ةيقدنبف .ةلقتسملا ةيقارعلا

 امه :هب انحول املاط يذلا نوتيزلا نصغو .رانلا

 ناريا عدرل يلودلا عامجالا اذه اعنص ناذللا

 .ءاهتنعت نمث عفدت اهلعجو
 سلجم رارق لوح ىيلوالا يقارشلا عابطنالا اذه

 ادلعلا ةدادقلا تاعامتجا ىف انلع هنع ربع :نمالا

 نيسح مادص سيئرلا اهسأرت يتلا ةلودلاو بزحلل

 ةوعد يف كلذكو رارقلا رودصل يناثلا مويلا يف

 ةشقانمل ةثراط ةسلج دقعل ينطولا سلجملا ءاضعا

 قارعلا فقوم نلعا مث نمو .يلاتلا مويلا يف رارقلا
 لمعلاو هي بيحرتلا يف الؤا صخلت يذلا يمسرلا

 لجؤم وا أرنتجم ريغ لماكتم لكشب هدونب ذيفنت ىلع

 لماشلا يروفلا فقولا ديعص ىلع ةصاخو .هضعب

 دودحلا ىلا نيدلبلا تاوق بحسو .راذلا قالطال

 .ىرسالل لماش لدابتو ةيلودلا
 ةيقارعلا ماسلا ءىرابمو لوقا

 نزاوتملا يلودلا رارقلا نم يقارعلا فقوملا اذه
 ًاقياطت قياطتي وا زكتري هنا ةباددلا ذنم ًاعقوتم ناك

 اهنلعا ينلا ةسمخلا مالسلا ءىدايم عم اريبك

 ةيغرلا عم يقتليو ,اقيابنس نيسح مادص سيئرلا

 ناك املثمو .ءامدلا فيزن فقوو مالسلا ِق ةيقارعلا

 ناك يناريالا فقوملا نأف ًاعقوتم يقارعلا فقوملا اذه

 ضفر لوح رودن تانهكتلا تناك ذإ ؛كلذك ًاعقوتم

 نكلو . عئارذلاو تاريردتلا ىدش تحتو مالسلل رخآ

 تاعاسلا ذنم تعمجت يتلا يناريالا ضفرلا رصانع

 , تناك نيلوؤسملا تاحيرصت يف رارقلا رادصال ىلوالا
 طغض تحت ةعقاو .ءاهاوحف نم حسضاو وه امك

 لكف .رارقلا هب غيص يذلا نزاوتملا فقوملا
 ريغو ةكيترم تناك ةضفارلا ةيناريبالا تاربريتلا

 ىلعو ٠ دوا مالسلا ىلع يملاعلا عامجالا مامأف . ةعنقم

 ماظنلا دجو :ايناث عازنلا راثاو تايلوؤسم ديدحت

 هفادهأو هاياون يف بعص رابتخا ماما هيسفن يناربالا

 لعفلا دودر تءاج اذل .برحلا هذه نم ةنلعملا

 يف اهنكلو :ةجذاسو ةكبترم ةيلوالا ةيناريالا
 ,لصأتم يناودع لعف نع ربعت ةيئاهنلا ةلصحملا
 نمالا ضيرعتو .ءامدلا كفس يف ةمئاد ةيغرو

 هتيدح ىف يتيالو هنع عصا اهاذمو .رطخلل يملاعلا

 هتاظحالم تيصنا دقف نارهط ةعاذا هتثب يذلا

 .ًاقيسم ناريا ةرواشم مدع ىلع مالسلا رارق لوح

 .ةلوقعملا ريغ ةيتاربالا طورشلا ةنمضت مدعو

 يف ناريا اهشيعت طابحا ةلاحو ةميزه لظ يف ةصاخ
 .برحلا نم ةعياسلا ةنسلا

 ناربا لخاد رارقلا تارثأت
 ًاقيسم عقوتملاو اذه يبلسلا ين دارنالا لعفلا در

 لحادلا ىلع ةيبلسلا هتاريثأت هل نوكت فوس

 <48 ناريا دهشتسو .عقوتبي امم عرسأبو يناريالا
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 ةيناريالا بوعشلا نيب .هلوح يأرلا يف اريبك ًاماسقنا ا

 اذهو .ىرخا ةهج نم همالزآو مكحلا ماظنو ؛ةهج نم
 دعب ةقحال ةلاسر يف هيلع دوعنسو انه انثيدح سيل
 .روليتتو هحمالم حضتنت نا

 يناربالا ضفرلا اذه تاساكعنا يه ام نكلو

 ىنعمبو ؟ ىلودلا نمالا سلجم رارق ةوق ىلع مالسلل
 يف مالسلا رارقا يف رارقلا اذه مهسيمس له رخأآ
 ؟ برحلا ىلع رصي رخا فرط ةهجاوم يف ةقطنملا

 لوالا : نييحنم ذخأي لاؤسعلا اذه ىلع باوجلا

 ضرف نمضتي يذلا 04 رارقلا دونب دحا نم قلطنب

 هتيلاطمو رارقلل ضفارلا فرطلا دض تانيوقع

 .هقيقحت ةلاح يف . هتاذ دحب اذهو :مالسلا قدقحتب

 ةيئاودعلا ٍحامج حبك يف ةلعاف ةمهاسم حهسيس

 ذديفتت نع ازجاع ينيمح ماظن لعجتو .ةيناربالا

 .ةقطنملا دض هاداون

 يف ًالوؤسم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تلآس امدنع

 ةيعونو ةيهام نع ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو
 ناريا ىلع ضرفتس يتلا ةعقوتملا ةيلودلا تابوقعلا
 هناؤال قباسلا نم» : لاق رارقلا اهضفر ةلاح يف
 تادجتسملا ءوض ىلعو ,تابوقعلا هذه لكب نهكتلا
 سئل تقو دنم رودسد انيدح كانه نكلو :ةلمتحملا

 امبرو .الوا ةحلسالل لماش رظح ضرف نع .ديعبب
 ماظنلا عم لماغتلا يف ةقالعلا نم عون ديدحت
 ةيسايسلا ةايحلا ىف هذوذش عم مجسنت يناريالا
 راكفالا هذه لك١ : لوؤسملا فيضي مث .ةيلؤدلا

 ةديعب تسيل يهو ةقحاللا تاروطتلاب ةنهترم ىقبت
 .«لاح لك ىلع

 نونبإلا نصغو ةيقدندلا
 قارعلا ؟ نارداو قارعلا ماما اذام ؟ اذه لك دعب

 لمعي .مالسلاب بحرو نوتيزلا نصغ عفر يذلا
 .نياح ىلا ةرمتسم برحلا نأكو ءاوحالا هذه طسو

 هعبصاو .لاتقلا ةهبج ىلع ةحونفم هنويع ناف اذل
 ةلمتحم ةيناريا ةرماغم ةيا ةهجاوم ىف دانزلا ىلع
 يىلودلا مالسلا رارق ءادصا لوح فافتلالل

 دبعص قلع قا ملاعلا ىوتسم ىلع ءاوس .ةيبناجنالا

 ةرتفلا تدهش :مولعم وه امكو .يناريالا لخادلا
 لعفلا ه8 رارقلا رادصا تقيس ىتلا ةربخالا
 ةمهم ءازجا ررح يذلا ردتقملا يقارعلا ييركسعلا
 تدبكت :لاتقلا ةهبج لوط ىلع ةيقارعلا يضارالا نم
 نونجم ةريزج يف ةصاخ :ىلتقلا فالا ناريا اهيف
 .ةيركسعلا ةظراخلا يف ةيمهالا :تاذ .ةيطفنلا

 ًافادها فدهتسا فيثك يوج طاشن ىلا ةفاضا

 تائم دعبت ةيناريا ةيويح ةيطفنو ةيداصتقا
 .ةيقارعلا دودحلا نع تارتمولبكلا

 ىلع ةيناريا ةرماغم ةيا لامتحالا يف انذخا اذإو
 لعف درك قارعلا هل بسحتب ام اذهو .لاتقلا ةهبج

 ناريا ديعضت لامتحا ناف مالسلا رارق ىلع يئاغوغ
 طوطخل اهديدهتو يبرعلا جيلخلا يف اهتنصرقل

 ذإ نايسحلا يف ذخؤي نا دبال :هيف ةيرحبلا ةحالملا
 .ادج ةدودحم تتاب ينيمخ ماظن ماما تارايخلا نا
 نم ماظنلا اذه ف سدل هنا نظن نم ءىطخي اذل

 حمسي يل ود ضرع ربع ءصالخلل ةليسو نع ثحبي
 .هجولا ءام نم اثيش ظفحيو قاروالا طلخب
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 اذكه ..ةيلودلا تاقالعلا ٍِق ماه مدقنل هنا كلي

 ةدحتملا تايالولا فدلح :نوب ةموكح ىرت
 ةيروهمجل يسيئرلا قيدصلاو يوقلا

 ذختا يذلا نمالا سلجم رارق .ةيمالسالا ينيمخ
 رومت ٠١ نينثالا نم ةرخاتم ةعاس يف عامجالاب
 .يراجلا

 نسشيرتيد زئاه غلبا .كرويوين ىلا هترداغم ليبقو
 لثمم نم !ددع يداحتالا ةيجراخلا ريزو يشنيغ
 نيب ةيسايسلا تادارالا قافتا نا ةيناملالا ةفاحصلا
 لوآل ققحتي نيصلاو يتايفوسلا داحتالاو برغلا
 برح يه ةيميلقا عازنو رتوت ةرؤي رطخا لوح ةرم
 لوح يلودلا نمالا سلجم رارق نا لاقو .جيلخلا

 - ةيقارعلا .برحلل ةيملسلاو ةيسايسلا ةيوسنلا
 نع رظنلا ضغب ةعجشم ةمالع» نوكيس ةيناريالا
 .«هل ةرفوتملا يلمعلا حاجنلا صرف

 نيذلا ناملالا نييفاحصلا ةبخن ىلا ةفاضإو
 نالعالا هبشي ام ةغيصب رشنيغ تاحيرصت اورشن
 دق يناملالا ةيجراخلا ريزو ناك :يموكحلا نايبلا وا
 تلمش ةنسايس تاعامتحاو تاءاقل ةلسلس دقع

 ةعماجلل ماعلا نيمإلاو يراغلبلا ةيجراكلا نيزو
 «نوب يف يناريآلا ريفسلاو يبدلقلا يذاشلا ةببرعلا

 دق ةيناملالا ةيساموليدلا تاطاشن نا دكؤملا نم

 ايراغلب عم مهافتلا ةيلمع قحستت ىلع تزكرت
 نمض نم ايراغلبو ةيداحتالا ايناملا نا نابتعأب
 سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا ريغ ةرشعلا نادلبلا
 يبرعلا فقوملا ىلا ًاضيا عامتسالاو .يلودلا نمالا

 ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيما هلمحي يذلا كرتشملا

 نارهط ةسايس ناشي اثلاث يأرلا لدابتو .يبيلقلا
 .قارعلا ىلع ةيناودعلا اهيرح ءارإ

 راودلا رون
 هتيمست نكمي ام ىلا ةراسشالا انه ديفملا نمو

 يفف .ةيبرغلا ايوروا نادلب نيب راودالا عيزوت
 ةيساموليدلا اهتاقالع اسنرف هيف عطقت يذلا تقولا

 جيلخلا يف يبرحلا اهلوطسا اكريما كرحتو .ناريا عم
 عفرتس يتلا ةيتيوكلا تالقانلا ةيامحل يبرعلا
 ةيسايسلا ةذفانلا عستت .يكريمالا ملعلا
 وديبنو .ناريال ةيناملالا ةيركتبسعلاو ةيداضتتقالاو

 اهحاحلاو نوب ةبغر مهفل ًاساسا ليلحتلا اذه لثم
 فدهبي هجراخو نمالا سلجم لخاد اهطوغضو
 نارهط بلاطمل ةاعارملا نم ردق ربكا ىلا لصوتلا

 .يل ودلا رارقلا عورشم يف ةيزيجعتلا اهطورشو
 :ءادعالا ةوخالا ةلود يفو ةيقرشلا ةهبجلا ىلع

 عم .,ةيحان نم نيديدش ًاظفحتو ًارذح ظحالن
 اهفقوم ىلع ةيطارقميبدلا ايناملا ديكأت رارمتسا

 ةيحان نم جيلخلا برح ءازإ فورعملا يملسلا

 ةيكارتشالا ةيساموليدلا رداصم انتغلبا .ةيناث
 سلجم لخاد ةنهارلا ةيلودلا يعاسملل نيلرب دييأت
 رارقلا يف نيتيساسا نيترقف اهمعدو :هجراخو نمالا
 تايلمعلا عيمجل ىروفلا فقولا امه ينودلا
 تاوق باحسناو .وجلاو رحبلاو ربلا يف ةيركسعلا
 اهب فرتعملا ةيلودلا دودحلا ىلا نيبراحتملا نيدلبلا
 بايساو تارابتعال لوقلا نكميو .رخأت نود
 الوا نايري ءاوسلا ىلع قرشلاو برغلا نا ةفلتخم
 هرامثتسا ةلواحمو رارقلا اذه رادصتسا ةرورض
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 ىلا ةدوعلا مث نمو .ام لجال ًايسامولبدو ًايسايس
 تايوقعلا ناشي هنع لصفنملا رارقلا عورشم
 يذلا فرطلا ىلا حالبسلا ديروت رظح تاءارجاو

 .يلودلا رارقلا ىلع هتقفاومو هتباجتسا مدع تبثت
 فارطالا عيمج وعدن يتلا رارقلا ةرقف نآف انه نمو

 بص مدعو ظفحتلا ةساسس ةسرافم ىلا ةثلاثلا

 لخدم اهرابتعإ نكمب .جميلخلا نارين ىلع تيزلا

 دنع اهنم رفم ال ةلاح نوكيس يذلا قحاللا رارقلا
 ًاددجم نارهط ةياجتسا مدع تويثو برحلا رارمتسا

 .ةيلودلا ةيسايسلا ةدارالل

 اهدطاقنو ملاصملا عارنفا

 ءتادارا قافتا رشنيغ هامسا ام ًاقح ربثملا نمو

 ةيا نال كلذ ؛ةيسايسلا نيسصلاو قرشلاو برغلا
 عم ةيلودلا تاقالعلا ةطراخ ىلع ةصحاف ةرظن
 حلاصملا قارتفا نع فشكت نارياو قارعلا
 برغا يف :ةيسايسلا فقاوملا يلاتلابو .اهعطاقتو
 ظحالن لاثملا ليبس ىلعو .اهنم عقاوملاو تاقلحلا

 ىلا يعادلا رارقلا ءزجل نيتيناملالا نيتلودلا ديباأت

 هتاذ تقولا يفو .نارهطو دادغب نيب ضوافتلا لح
 فرطلا دض ةيباقع تاءارجا ةبأل امهتسامح فعض
 ناودعلاو برحلا ةلصاوم ىلع رصب يذلا

 نع ثحبلا تلواح نيلرب يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»
 يف لوؤسم ردصم باوج اذاف ,فقوملا اذه تارربم
 ةيمها ىلع زكري ةيطارقميدلا ايناملا ةيجراخ ةرازو
 ربع .ءايقاك اجنضت ضمت انيك ىسخلاو تيركفا
 نوك ىلعو -الوا ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاونقلا
 عقاولا يف هرداق ريغ :عالسلا .ديروق رظخح :تاءارجا
 ,حالسلا ىلع لوصحلا نود ةلوليحلا ىلع يلمعلا
 .ًايناث برحلا رارمتسا يلاتلابو

 مادصلل دا دعتسا يكريمالا لولطسالا
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 تاقالع ةيطارقميدلا ايناملا ىدل نا حيحص

 نوبو نارهط نيب يراجتلا لدابتلا مجح ىوتسمب تسيل اهنكل .ناريا عم ةيسايسو ةيداصتقا
 لوقلا نكميو .كرام رابلم 1 ماعلا اذه غلبي يذلا
 يف نيلرب ىلا ريخالا ةرايز لالخ ناريا ءارزو سيئر ي وسومل ةيطارقمندلا ايناملا ءارزو سيئر فوتش يليف هغلبا يذلا ةيسايسلا قرطلاب تالكشملا لحو ضوافتلا ىلا ةوعدلاو مالسلا فقوم نا

 «لعز» هبشب ام ىلا ىدا دق :1985 لوالا نيرشت
 نيحالفلاو لامعلا ةلود ىلع ةيمالسالا ينيمخ ةلود
 تاورذ ةبا نيحلا كلذ ذنم لضحت مل ذإ .ةيناملالا
 تاقالعلا ىف ةيفاقث وا ةيسايس وا ةيداصتقا
 ْ .نيدلبلا نيب ةيئانثلا

 برغلاو قرشلا ةيجيتارتسا تباوث نأف كلذ عمو
 عم تاذلابو :جبلخلا برح عم لماعتلا ةيضق يف

 قارتفا يف يرهوجلا ببسلا لظن .يناريالا اهفرط
 ةيلودلا تاقالعلا ةطراخ ىف اهعطاقتو حلاصملا
 .ةنهارلا

 لود هادص نم فوحلا

 'يلودلا مالسلا رارق هيف ردص يذلا تقولا فو
 نم يرجي ام ديدش قلقب يكارتشالا قرشلا ظحالي
 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكريما ةيركسع تاكرحت
 مداصتلا لامتحا دعيتست ال نوب رداصم .اهيرقو

 ىلع ةيكربمالا تراغلاب ركذدتو ,يناربالا 5 يكريمالا

 نم راثلا يف نطنشاو ةبغربو ,15785 ناسين يف ادبيل
 اهتيقادصم ديكأت يف و 1417/4 ماع نئاهرلا ةيحرسم
 حالسلا تاقفص ةحيضف رثا تزتها يتلا ةيبرعلا
 تغلبا دقف نيلرد رداصم اما .نارهطل ةيرسلا

 نم يكارتشالا ركسعملا قلق ؛ةيبرعلا ةعيلطلا

 يقارعلا ع ازذلا لوحت ةروطخو رتوتلا ةلاح دايدزا

 يهو «ةيلود ةمزا ىلا يميلقا مادص» نم يناريالا

 يميلقالا نطنشاو طيطخت نأب اضيا ىرت
 اذه لثم لعجت .ةلماشلا ةيلايربمالا ةيجيتارتسو
 تنلعا دق تناك نطنشاو ناو ةصضاخ .انكمم رمالا
 .اهل ةبويح حلاصم ةقطنم جيلخلا ةقطنم نوك
 تحت تايلمعو ةدابق زكرم تاندعيسلا ذنم تأشناو

 ماع ةيركسعلا هتاردق تغلب يدلا موكتنس مسا

 <٠ و نيتيؤوج نيتدحوو قرف " لا براقيام 7
 ,ةبكيتكتلا ةيوجلا تايبلمعلا تارئاظط نم بارسا

 فالآ ١ 1لا يلكلا اهعومجم لصي ةصاخ تادحوو

 .يدنج

 9 يكريمالا مادصلا لامتحا نع رظنلا ضغبو

 مداطتسم .هفادهأو هتارييمو ,ههمدع قا يناريالا

 درلا نا :ةديدع تاظحالمو تارايتعالو لوقلا

 ,ارشايمو ًايدج نوكي نل هثودح ةلاح ف ٠ يتايفوسلا

 يسايسلا جاجتحالا نع هتالاح لضفا يف جرخد نلو

 ُُق يكريمالا طرونلا نم ردق ربكا ُِق الما ,يسامولبدلاو
 عم ىل ودلا نازردملا ةفك لداعتت امدك جيلخلا دايم

 .ةيناغفالا ةفكلا

 .يراجلا زومت ٠١ نينثالا موي رداصلا اهددع يف

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف عضولا روطتل تالامتحا

 ماظن راتخي امدنع مادصلا بدحت ةيناكما اهلوا :

 اهيناثو ؛:ةينالقعلا قيرط ينالقعلا ريغ ىددمخ

 روطتي دق يذلا نارهط تازازفتسال نطنشاو رارجنا
 ةبوعص اهتلاثو .ةحوتفم ةيركسع تايلمع ىلا

 اهتادهعتو .جيلخلا نم اهتاوق نطنشاو بحس
 سلجم ْق ءاضعالا ةقطنملا راطقاو تبوكلل

 ذإ ١1984 ماع توريب ىف ىرج ام رارغ ىلع ,نواعنلا

 ةدحتملا تايالولا لوحت .كش نود ينعب كلذ نا

 :قروو نم رفن ىلا ةيكييمالا
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 ةيكرمالا  ةيروسلا تاقالعلا فلم يف ةيليصفت ةءارق
 ا لا جا سم بو وج ابو وفة ارا جاو برنار جوج نار رن فرط 7/7773

 ةديدج ةلهر رم ةيادب مأ

 0 00 اا ا

 دوش راؤغ

 فرط

 ليدتلاب ولت رسربو .تادعاسملاب حولت ناطششلاو ١
 1 طرة اعلا ا

 ةيبرعلا مالعالا ةزهجا هيلع زكرت امل ًافالخ ب
  ةيروسلا تاقالعلاب ةينعملا ةيلودلاو

 ًاراوح دهشت مل تاقالعلا هذه ناف .ةيكريمالا 3

 (الضا عطقتي مل راوكلا نا ذإ) نيفرطلا نيب ًاديدج

 ع لئاسرلا عم ةديدج ةلحرم تلخد اهنكلو

 ةرايزو دسأ ظفاحو ناغير دلانور نيب ةلدابتملا
 هالتو هقفارو كلذ قبس امو :قشمدل زرتلاو نودرف
 مكحلا عاضوا لوانتت ةيروس تاءارحاو فقاوم نم

 .ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيبرعلا اهتاقالعو ةيروس يف
 ةديدجلا ة ةلحرملا هذه ةعيبط مهف لجأ نم .دئالو

 ةعيبط ىلع ةعيرس ةرظن نم .اهقافاو اهنيماضمو
 ضعبو رمثسملا يكريمالا 5 يروسلا راوحلا

 هتانيصوصخح

 اهلثمو  ةريثك عئاقو كانه نا : ةيرارمتسالا - ًآلوا
 هسفن زرتلاو نونرف هنلعا ام اهرخآ ةريثك تاحيرصت
 نيب راوحلا نا دكؤت ةريخالا هترايز لالخ قشمد يف
 ًادبأ عطقني مل ةدحتملا تايالولاو يروسلا ماظنلا
 نيفرطلا تاقالع نا اهيف ادب يتلا تارتفلا يف ىتح
 ةعيطقلا ىتح وا بارطضالا تاجرد ىصقا دهشت
 .ينلعلا ديعضلا ىلع

 رجنستك ةطاسوو تايادبلا ىلا وفن ال ىدحو

 تاقالعلا فناتست نا ليق قشمدل هتارايزو

 ضعبيب يفتكن ةيروسلا  ةيكريمالا ةيساموليدلا
 : برقالا ةلثمإلا

 تاوقلا تناك امدنع ١15/7. رياربف / طابش يف ©
 ةمات ةلزع ملاعلا نع هامح ةنيدم تلزع دق ةيروسلا
 خيراوصلاو تابابدلاو ةيعفدملاب اهكد يف تعرشو
 ةرازو تناك ؛تاهجلا عيمج نم اهماحتقا ترشابو
 ردصت ملاعلا يف ةهج لوا يه ةيكريمالا ةيجراخلا
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 ةنيدملا كلت يف تمارس كانه نا لوقب أبن
 ةرزجملا ةيادب نم مايا ةرشع دعب كلذو .ةبوكنملا
 .ةعيظفلا

 يفني نايبب ةيروسلا مالعالا ةرازو تدر هنيح يف
 دض» ةفينع ةيمالعا ةلمح تنشو .يكريمالا ًابنلا
 تاياورلاو بيذاكالا جورت يتلا ةيلايربمالا
 .كلذ ريغو «دومصلا ةيروس نع ةقلتخملا

 ًادكؤم ةيجراخلا ناسلب قطانلا در ديدش ءودهبو
 ةيروسلا ةموكحلا وه انتامولعم ردصم نا» لاقو ابذلا
 !! «هأمح يف يرجي امي انتغلبا ىلا ىهف ءاهسفن

 اذه نع ةيروسلا مالعالا ةرازو تمص عاض دقو
 رزاجملاو لتقلاو ريمدتلا ءابنا ةمحز يف زجوملا درلا
 ماعلا عامسإا تالمو بوبض لك نم تفروست يذلا
 .هلك

 تالاصتالاو راوحلا ةيرارمتسا ىلع رخآ لاثم ©
 تايالولا تيحس امدنع ةيضاملا ةبيرقلا ةرتفلا وه
 اهريفبس 19/7 ريوتثكا / لوأ نيرشت ف ةدحتملا

 رازن ةمكاحم باقعا يف قشمد نم نوتلغيا مايلو
 «لاعلا» ةرئاط فسن ةلواحم ةمهتب ندنل يف يوادنه

 يروس رفس زاوجي ندنل ىلا مدق دق ريخآالا ناكو)
 نا دعب عرشلا قداص مسايو ,نيفظوم اب صاخ
 قشمدب ةرافسلا نم ةيناطيربلا ةريشأتلا ىلع لصح
 «هبيرق» مساب عقوم صاخ ةيصوت باتك بجومب
 ماظنلا ةيجراخ زيزو عرشلا قوراف موعزملا
 ! (يروتسلا

 من .يكريمالا ريفسلا هبف بحس يدلا تقولا يفف

 ىلا يروسلا ماظنلا عم رشابملا لاصتالا تامهم لقن

 ماق يذلا يليك نوج توريب ف يكريمالا ريفسلا

 يف ةيروسلا ةمصاعلل ةيرسلا تارايزلا نم ديدعلاب
 نع تامولعملا ضعب تبرست دقو .اهيلا راشملا ةرتفلا
 ةفيحص تركذف :مالعإلا لئاسو ىلا تارايزلا هذه

 14/6//١9/1 خيراتب ةيدوعسلا ؛طسوالا قرشلا»
 تاضوافم يرجي نانبل ىدل يكريمالا ريقسلا» نا

 تلقنو «نييروسلا نيلوؤسملا عم قشمد يف ةيرس
 ةلصلا ةقيشولا» ةينئانبللا «عارشلا, ةلحم نع

 ةقفص يف رود هل ناك يلع نا ا ماظنلاب

 فشكت دق رودلا اذه نأد ًاملع .«ناريال ةحلسالا

 نع اهسفن اكريما ف فشكت ام تايثيح نمض ًاضيا

 سلا لالخ نم متب ناك هنا نيبتو ةقفصلا كلت

 يموقلا نمالا سلجم عم يليك ريفسلل ةرشابملا
 ةرازو قيرط نع رورملا نود ةيزكرملا تارباخملاو
 رودلل ةحضاوو ةصاخ ةراشا كلذ يفو .ةيجراخلا
 قرشلا ةقطنم ف يليك هيعلي يذلا «,يسامولبدلا ريخغ»
 .طسوالا

 ةيرارمتسالل يلمعلا ديسجتلا نا كلذ ىلا فاضي
 يفروم دراشتير هبعلي يذلا رمتسملا رودلاب لثمتي
 ةياعر ديعص ىلع يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم
 يف يفروم ةيرارمتسا نا لاقبو ..تاقالعلا هذه

 ةريطخ ةلحرم قفار هنوكل ًالصا دوعت هبصنم
 ةيكريمالا  ةدروسلا تاقالعلا لحارم نم ةصاخو
 نا كلذ نم رثكا لاقي لب .قيشمد يف ًاريفس ناك امدنغ
 قرشلا ىلا صاخلا ثوعبملا ةمهم ىلوتل هرايتخا
 1١9/17 ١9/54 ماع نيثوعبملا ليدمت ةرتف ىف طسوالا
 ! هتاذ ببسلل ناك امنا

 ناكل نينقت قع ؛ .كساو تا زايسلا

 12 نا ملا ملجم ىلا خرقا -



 تاقالعلا وعدتتم ظحالب : ةيصوصخلا أي

 يف تارادالا ريغتب ةريغتملا ريغ ةيكريمالا  ةيروسلا
 اهنا .نآلا ىتح تانيعيسلا ةيادب ذنم نطنشاو
 نا امكف :ةيصوصخحلا نم ءيشب امئاد مسنت تناك

 نم اني دسأ ظفاح حنم ىلع اصيرح ناك ًالثم رتراك

 نم الدب فينج يف هعم ءاقللا ىلع ةقفاوملاب ديصرلا
 برع كولمو ءاسؤر عم ىرج امك اكريما ىلا هثاع دتسا

 دسأ ظفاح ناك كلذك .اهسفن ةرتفلا يف نيرخاآ
 وا نايبكربمالا نيلوؤسملا عست هةتاءاقل ُْق اصيرح

 لك نم ةددحم ةرتف صيصخت ىلع نيمهملا مهيتوعبم
 نودب ىتحو ةدرفنم ةروصب راوحلا اهيف يرجي ءاقل
 يف درو دقو) رجتسيك عم اذه لصح .نيمجرتم
 امدنع) رتراك عم ثدحو (كلذ نع ثيندح هتاركذم

 هترايز كلذ يف امب .ةسائرلل هكرت دعبو اسيئر ناك
 نم رثكا بيبح بيليف عم ثدحو (قشمدل ةريخالا
 ثدحو .يفرومو نيلرفكامو زتلوش عم هدعبو هرم
 نطنشاو» ةفيحص ريرحت سيئر عم يضاملا ماعلا
 دسآ ظفاح راتخا امدنع يلواري نيماجنب ,تسوب

 ةرايزل ةوعدلا مهل تهجو) نييكريما نييفاحص ةثالث
 صاخ عامتجاب هعم درفنبل (ةدحاو ةتعب يف قشمد

 نيبيفاحصلل حمسي نا ليق ةعاس فصن ةدمل'

 دلاربيه) نيمجرتملا عم امهبلا مامضنالاب نيرخآلا
 ١1985/5/١9(. نويبدرت

 تامهملا لجر عم ًاريخا هسفن رمالا لصح .كلذكو

 عم عمتجا يذلا ٌررتلاو نونريف يكزيمالا ةضاخلا
 .نيمود لالخ ةعاس ١7 ةدمل يروسلا ماظنلا سيئر
 مودلا ءاقل ةدم لاوط امهضعبب ناضوافملا درفنا دقو
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 .(تاعاس ؛) يناثلا
 .عبطلاب ماهلا اهلولدم ةيصوصخلا هذهل نا

 لئاسرلا نوكت نا ىلع دسأ ظفاح صرحبي ثيح

 ةيهفش ,ةيمهالاو ةروطخلا ةقئاف تالوادملاو

 ! اهيلع دهاش يأ بايغيو

 صئاصخ ُِق اضيا ظحالد : ةيتارباخملا  اثلاث

 ًامئاد تناك اهنا ةدكربمالا - ةيروبسلا تاقالعلا

 لالخ نم ةيداع ةيسامولبد ىل والا : نيتانق ىف كرحتت

 ناك ًايا نيدلبلا ف ةيجراخلا لاجر وا ءارفسلا
 اهالوتب :ةصاخو ةيتارياخمف ةيناثلا امأ ,.مهاوتسم

 .نيتسائرلل نوصاخلا نوثوعنملاو تارباخملا لاجر
 عاطقنالل ضرعتت يتلا يه ىلوالا ةانقلا تناك اذإو
 ةينلعلا رهاظملا زاربا لجأ نم مدختست اهنوكلف

 لدق ءارفسلا بحس من اذاف .تاقالعلل اهبلع قغتملا

 حيولتلا ديرا اذإو .ةئيس نيدلبلا نيب تاقالعلا نا
 ماظنلا تامواسم مدخت ضارغال تاقالعلا ةدوجب

 نانبل يف اميسال) ةيبرعلا ةحاسلا ىلع يروسلا
 تاقالفعلاب مامتهالا زاربا ىرح (جيلخلاو

 دسأ ظفاح موقد نأك .نيدلبلا نيب ةيساموليدلا

 نم كلذ ريغ وا يكريمالا ريفسلا لابقتساب
 !«تاكرحلا»

 نيمجرتم نودب دسأ ظفاح عم راوح : زرتلوو

 نيفرطلا نبب ةيقيقحلا تاقالعلا نا نيح يف اذه

 ةانقلا هذه ربعو .ةيناثلا ةانقلا زرح يف امئاد ىقبت
 ماعلا ةرركتملا زرتلاو تارابز تناك ةيوقلاو ةيلعقلا

 مث يرس لكشب متن تناك يتلاو ةيروسل يضاملا
 نأب ًاملع .دعب اميف اهنع باقنلا فشك يرجي
 تارباخملا تالاجر رابك نم وه زرتلاو لارنجلا
 ةروصب اهسيئر بئان بصنم لغشي ناكو ةيكريمالا
 .ةدحتملا ممالا ىلا ناغير هدفوي نا لبق ةيمسر

 يف يسيك ماملو ةرايز تناك اههيسحم ةانقلا ربعو

 رددم بصنم لغشبي ناكو ,اضنا يضاملا ماعلا

 ةثالث ذنم ىف وتب نا لبق اهنيح يف ةيزكرملا تارباخملا

 يف هل ةيحارج ةيلمع ءارجا دعب رهشا ةعبرا وا
 .غامدلا

 انرشا يذلا رودلا ةءارق نكمي هسفن طخلا ىلعو
 نانبل يف يكريمالا ريفسلا يليك نوج تارايز يف هيلا
 ريفسلا بايغ ةرتف يف ةيروسلا ةمصاعلل ةرركتملا
 .نوتلغيا

 اهب تزيمت يتلا ةصاخلا تافصلا هذه بناج ىلا
 بقارملا عيطتسي ال .ةيكريمالا  ةيروسلا تاقالعلا
 تايطعم ىف ةخراصلا قئاقحلا ىدحا لهاجتي نا
 ةنس نيرشعلا لالخ ةيطسوا قرشلا ثادحالا
 ةيسايس ةوق وا ماظن نم ام هنا يهو .ةيضاملا

 تايالولل اضارغا ققحت نا تعاطتسا ىرخا

 يروسلا ماظنلا هققح ام ردقب ةقطنملا يف ةدحتملا
 ١951 برح يف رصانلا دبع طيروت نم ًاءدب ىلاحلا

 اهتاعاس يف يرصملا ناريطلا ةرزجم حاجن نامضو
 نالوجلا ةهبج ىلع اهلك برحلاب ردغلاو ىلوآلا
 :قارعلا دض ةيناريالا برحلا ىف ةكراشملا ىلا الوصو

 ةينيطسلفلا ةروثلا دض ةرمتسملا برحلاب ًارورم
 نانبل قيزمت يف ينويهصلا نايكلا عم ةمهاسملاو
 يتلا ضيورتلاو ديدبتلاو قيزمتلاو عمقلا تايلمعو
 ررحتلا ةكرح تامظنمو لئاصف فلتخم اهل تضرعت

 .ةيبرعلا مدقتلاو

 ىربك ةيناجم حيصي مدقنت ام لك ءوض ىلع

 يكربمالا يروسلا راوحلا نا ًادلاح لوقلا ةقيقحلل ةقيقحلل

 عطقنب مل كلذ نا عئاقولا دكؤت نيح يف! فنؤتسا دق

 نيد تاقالعلا لوصو وه انلاح يرجيام نأو ادبا

 , هذه ةعيبط يه امف ..ةديدج ةلحرم ىلا نيفرطلا

 1 ؟ ةلحرملا

 اريخا نوعروتي يروسلا ماظنلا باحصا دعي مل
 ذنم لوقت «ةيبرغلا ةعيلطلا» تناك امك  لوقلا نع

 تاقالعلا يف ةبلاحلا ةلحرملا نا  ةريصق ريغ ةرتف

 دوجولل يدصتلا ةلحرم يه ةيكريمالا  ةيروسلا

 .لكك ةقطنملا فو ةيروس يف يتايفوسلا

 نيلسارملاو نييفاحصلا نم ديدعلل ةفاضالابف

 ةفيحص نم رثكا يف يروسلا ماظنلا ىلع نيبوسسحملا

 اذه نا اريخا اوبتك ةيبرعو ةينانفبل ةلجمو
 ةيؤرلا يف يروسلا رودلا عوضومو عوضوملا
 «يلدئارسالا» 5 يبرعلا عارصلا ةيوبستل ةيكريمالا

 ام صاخ لكشب انفقوتسي .ريخالا راوحلا روحم امه

 ليس كيرتاب فورعملا يناطيربلا يفاحصلا هبتك
 قشمد نم ًارخؤم اهب ثعب لئاسر ةلمج يف رمالا اذه

 ةياهن ذنم فورعم اذه لسس كبيرتاب نان املع.-

 قلعتت تالاصتاو رود نم هلامي تانسسيمخلا

 نم ريثكب رطخاو عسوا يه يروسلا عوضوملاب
 ًايتاك ناك ناو :ىفاحصو بئاكك هتالاصتاو هرود

 باتكلا بحاص ةيسانملاب وهو ! ًارببك ايفاحصو

 .«ةيروس ىلع عارصلا» ريهشلا

 17/5//1941 خيراتب ترشن ةلاسر يف ليس لوقب

 كانه» ةيروسل زرتلاو ةرايز نم ةليلق مايا دعب يأ
 نأ نم هفوخ اهربكا نا ريغ .دسالا قلقت ةريثك روما

 تاقالعلا نيسحتب يتايفوسلا داحتالا فغش يدؤب

 يف ريثكلا نع هنيلخت ينلا ةدحتملا تانالؤلا ع
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 مك ا. نة ددجلا ملا كامواس ةلوالع ىلع ليكارسا عم

 يف ءاوس .ةقطنملا ف ثادحالا لكشي نا هنأش نم

 - يبرعلا عازنلاب لصتي اميف وا جيلخلا يف وا نانبل
 قلقلاب نوسحي نويروسلا» : فيضيو .«يليئارسالا
 نع يلختلل هدادعتساف .فوشتايروغ ليئاخيم ءازإ

 ءاوس ءاهب كسمتلا دما لاط ةيتايفويسس تاسايس

 .ءاربجم ًافيلح هلعجب .اهجراخ ما هدالب لخاد

 نم يلاحلا ىيروسلا فقوملا لكش وه اذه

 انكرتم نا نود .ليس كيرئان هفصي امك :تانفوسلا

 فقوملا اذهل ةيقيقحلا باسسالا ةفرعمل ةريح يف

 ًامامت فلتخم لكشب اهدرس ىلا عراسي ذإ يبلسلا

 .فصولا قايس يف يمومع لكشب دراولا قايسلا نع
 : ةيلاتلا يه بايسالاب اذاف

 ءارو نوكي نا نكمي امع نولءاستي مهو» - ١
 ىلع ريثكلا قافنا مدعب مهل فوشتابروغ ةحيصن
 .ةحلسألا

 لؤدلا ءازإ وكسوم تاردابم نوبقاري مهنا امكذ 5
 تالقاتلا ريجأتل اهداتعتشا لكم :ةلدتعملا ةينزغلا

 تافرع رساب هيرب ءادعس اوسيل مهناف كلك تا“

 .«وكسوم ةرايزل ىعدي
 داستالاو ةئيروس نم امهما فالق كاقفودب تا

 هتلص ىلع ظافحلل قاوت دسالاف : نازيا لوح ىتايفوسلا

 كقرم زكي انعب «ناريط عم يعيق وتسالا
 وهو :ىهانتملا عا وعلاج هنا تانآو عاّزإ فونت ابووف
 .«ناغفالا نيدهاجملل ههمعذل ربك ذح.ىلا دوغ ءادع

 فقومب قلعتي يسيئرلا دسالا قلق نا ريغ» - ه
 -ييرعلا مالسلا ةنيلفغأ نم فوسشتامروغ

 دقعل فوشتابروغ فغش يدؤي لهف ؛يليئارسالا
 هلعج ىلا ةيوونلا ةحلسالا لوح ناغير عم ةقفص
 ديسالا ةشه دق ؟ طسوالا قرشلا لوح تالزانت مادي

 لوبقب تايفوسلا عانقا متن نا لامتحا نم يه

 يلودلا رمتؤملل ةيليئارسالا  ةيكريمالا ةفيصلا

 اهفقومو ةيروس نمأل ةبرض نوكيس يذلا رمالا
 .«يمدلقالا

 هل ساسا ال ئذلا :سماخلا ببسلا ءانثتساب
 ةغيصلا بحاص وه يتايفوسلا داحتالا نا رابتعاب
 لك هيلع زكترت يذلا يلودلا رمتؤملل ةيساسالا
 وهو .«يليئارسالا  يبرعلا» عارضلا هاجت هتسايس
 ةفيصلاب دسسأ ظفاح لويق ىشحي نآأب ىلوالا

 ىلع ةريثك تارشؤم كانهو) «ةيليئارسالا»  ةبكريمالا
 كيرتاب لبق نم ةضورعملا لئالدلا لك دكؤت (كلذ
 فوشتايروغ فقاوم نم دسأ ظفاح فواخم نا ليس
 بناجلا هاجتاب ةيتايفوسلا فقاوملا كلت ليمل دوعت
 معدلا نم فوخلا ىنعم ام الإ و سكعلا ال ,يبرعلا
 امو ؟ (اكريما همواقت رما وهو) تيوكلل يتايفوسلا
 وهو) تافرغل يتايفوسلا معدلا نم فوخلا ينعم
 ام مث .. (اكريما نم ةماوقمو ضارتعا عضوم اضيا
 يمانتملا يتايفوسلا ءادعلا نم فوخلا ىنعم

 يف رخآلا فرطلاو دسأ ظفاح باحصا) هللا تايآل»
 .(؟ «ةيليئارسالا»  ةيكريمالا ةحلسالا ةقفص
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 بجعلا لمب بسلا فرغ اذإ
 تاداسلا مايا تناك امك .ةقيقحلا يف ةلأسملا

 امهمو :ةيهاو تناك ججح :نع ثحبلا يه :امامت

 .اهقيوست نع هريغو ليس كيرتاب «ةيرقبع» تزجع
 عم تاقالعلل يدصتلا ةيلمع جيرخت لجأ نم
 هيلع رصت ريخأو يساسا بلطمك يتايفوسلا داحتالا
 روطت لحارم نم ةساسح ةلحرم يف ةدحتملا تايالولا

 مسا .اهيلع قلطي نا نكمي راض .اهعم تاقالعلا
 كانه نا ركذلاب رندجلاو .«ةيتاداسسلا» ةلحرملا
 ةنسلا ىلع ًايلاح ةحورطملا تالوقملا نم ديدعلا
 هييمالعإو هيديؤمو يروسلا ماظنلا يىلوؤسم
 اهحيرط نا قيس ينلا تالوقملا عض امامت قباطتت

 ًايلاح ددرتدب ام وه تالوقملا هذه لوأو :تاداسرسلا

 ماظنلا دم نع يتايفوسلا داحتالا عانتما لوح
 نزاوتلا» ةماقا نم هنكمن امن ئروسلا
 تاب هنا عم! ينويهصلا نايكلا عم «يجيتارتسالا
 ديزملا ىلا جاتحي ال نزاوتلا كلذ نا حضاو نم رثكا
 ةينطو تاسابس ىلا جاتحي ام ردقي ةحلسالا نم

 ماظنلا تاسادسل ًامامت ةريداغم ةيبعشو ةيموقو

 .يىلاحلا يروسلا

 ةديدجلا ةذحرملا

 يروسلا يخادلا عضولاو
 يروسلا ماظنلا نا ليوط نمر ذنم ًاحضاو ناك

 قيرط نع هفقاوم قيوست يف ارهاب ًاحاجن حجن يذلا
 ْق ةيتايفوسلا - ةيروسلا تاقالعلا ةقرو مادختسا

 فوس ,ًايلودو ًايمملقأو ًايبرع ةرمتسملا هتامواسم

 امدنع ايناج ةقرولا كلت حرط يف ةريبك ةبوعص دجب

 عم هتاقالع ةدئام ىلع قاقحتسالا اذه لثم ىلا لصي

 نمكت ال ةيوعصلا هذه نأب ًاملع .ةدحتملا تايالولا

 ديصر نم يتايفوسلا داحتالا هب عتمتي ام يف طقف
 تازجنملا ةجيتن يروسلا بعشلا ىدل يباجيا

  ةيروسلا تاقالعلا اهتققح ىتلا ةريبكلا

 ةسسؤملا ميجحت يه ىرخا ةقروب ةيتايفوسلا
 اهحالس رداصم ريدغت لالخ نم ةيروسلا ةيركسعلا

 ديعص ىلع بولطملا ذيفنتتو ةيلاتقلا اهتديقعو

 ةلحرملا يف ةقحتسملا طورشلا قفو اهب ةيحضتلا

 ! ةفوشكملا ةنكريمالا

 .مكحلا ةلسسؤم لخاد ةمزا قلخ عقاولا اذه

 ةمرالا هذه تلجت دقو ةيركسعلا ةسسؤملا تاذلابو

 باطقتسا ىف ةيضاملا تاونسلا لالخ ةريثك تارم

 حاقفنالا» طخل ةينالع وعدي نم نبب خراص

 نم نيمو ايداصتقاو انينتادسو ابركيسع «ينا داسلا

 هنف دحب نم وا ةيركسعلا رداوكلا نم كلذ ضراعب

 نمو . نييركسعلا رابك نم هلك مكحلاب ةريبك ةرطاخم

 دسأ تعفر عم فالخلا ةمزا نا ًاقالظا دعبتسملا ريغ

 اذهب ةلص ' ىلع اهرهوج نم ريبك ءرج يف يه
 .باطقتسالا

 دق  رخآلا فرطلا نم - نويركسعلا ناك اذإو
 تعفر حاجن نود اولوحب نا ام ةرتف يف اوعاطتسا

 اورطضاو «يحاتفنالا» هحمانرب قيقحت ٍْق لكسأ

 لجأ نم  اتقؤم ولو  جراخلا ىلا هداعبال هاخأ

 هناف .هيدب نبي ةيسيئرلا طويبخلا مظعم ىلع ظافحلا

 يوذ نييركسعلا كثلوا نا ًاضيا حضاولا نم
 فوخلا مهدحو نيذلا ةددعتملا فواخملاو براشملا

 يباجيا فقوم مهعمجي مل :«يتاداسلا» رايخلا نم
 يف يدسالا جهنملا نع ليدب جهنم لوح دحوم
 .ءالو نم رثكأب هل نونيدب يذلا جهنملا وهو .مكحلا

 يف مت دق باطقتسالا اذه نا كلذ ىلا فاضي

 يلاملا معدلا رداصم اهيف تحش ةيبرعو ةيلود فورظ
 عضولا داسف عم .كلذ هسكع ام لكب .ةيروسل

 كلمي ال ةقئاخ ةيداصتقا ةمزا نم :مكحلل يرادالا
 مهدبب نم ةرياسم ريغ اهل الح يلاحلا ماظنلا ناكرا

 ينطولا رييغتلا نا املاط :اهقالغاو ريبانصلا حتف

 ةحيرشلا ءانبا ةروثو ..حورطم ريغ يدجلا
 .ةعقوتم ربغ مهسفنا ىلع ةيليفطلا

 ةمزالاو باطقتسالا نبب جودزملا عقاولا اذه

 لاعتفالا نم نيعم مجح ىلا ةرم نم رثكا ريشن انلعج
 اهل ىدم عسوا ذخأت اهكرت وا ةمزالا ميمعت ةيلمع يف
 جراخ ةيروسلا تاعاطقلا عسوا ىلع ريقأتلا نم
 دوعب ال دح ىلا لضت ثدحب .هلخاد ىتحو مكحلا

 حرتقملا /جالعلا» ضفري نا هعم ناك يا ناكماي

 .ارم ناك امهم هيلع
 طاحا يذلا عقاولل هباشم رخآ عقاو اذنهو

 ةاناعم لغتسا ثيح .ةروهشملا تاداسلا تاردايمي

 و جرخمك «همالس» هيلع حرطيل رصم يف بعشلا

 1 ! وكسوم ىلع موُللاَو ..قووتلا شيجلا ميجصت كفرهلا
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 ! بضنب ال ةورثلل بايدك ٠ ؛يكريمالا ههحون»

 ةعيلطلا» تقرطت يذلا عاضوالا هذه لظ قو

 يتلا ةاناعملا ةحردو . :اراوم اهلتبصافتل ,؛ةييرعلا

 ابيرغ دعي مل ءاهلظ يف يروسلا بعشلا اهيلا لصو
 «تسوب نطنشاو» ةفيحص يف لاقم لمحي نا
 : ىلاتلا ناونعلا 198137/1/1١ خيراتب ةيكريمالا

 ناديعت دق اهيف ةلويسلا ةمزأو ةيروس نويد»
 [ ءايكافلادقك ةغ امس

 لاقملا نم ماقرالا ضعب سايتقا انه ديفي دقو
0 
 نم رثكا ًايلاح ناريال يروسلا نيدلا غلبي

7 
 ١ ذنم ةلودس ةمزأ اويسأ نم ةيروس يناعت- ١

 تالمعلا نم يلاحلا اهيطابتحا زواجتي الو .اماع

 وهو .رالود نويلم نيالثلا وا نيرشعلا ةبعصلا
 .تاونس رشع لبق اهيطايتحا نم رْشُع يواسي غلبم

 نع يضاملا فيصلا ذنم يىلودلا كنبلا فقوت - *
 اهنويد عفد نع اهفلخت ببسي اهل تادامتعالا حتف

 75١ نآلا ىتح نويدلا كلت نم رخاتملا غلب دقو .هل

 .نويلم ٠٠١ غلابلا نيدلا مجح نم رالود نويلم
 تصصخ ًادونس رالود رايلم ١,8 لصأ نم - ؛

 ةيروس قلتت مل ١51/4 دادغب ةمق رارق بجؤومي اهل

 ,ةيدوعسلا اهتعفد ًانويلم ه١ ىوس ماعلا اذه

 -_ ووو نوريطات ةلاخطات - 5

 ١7٠ رادقمب ىرخا ةيدوعس ةدعاسم اهيلا فاضي
 .انويط

 هتيعل ىذلا رودلا ىلا ريشي رخا مقر كانه
 :ةقناخلا ةمزالا ةعانص يف ةمكاحلا ةيلدفطلا ةقبطلا

 جراخلا ٍِق ةعدوملا ةيرويسلا لاومالا مجح نا وهو

 هذه يبرهم نا فورعملاو .رالود رايلم ٠5 نع دمري
 نم مهب ذولي نمو مكحلا ناكرا رابك مه لاومالا
 ! نيدسفمو نيدسافو نيشترمو ةرسامنس

 لاعتفا نم اهيف امو .ةقنئاخلا ةمزالا هذه راطا يف

 - ةيروسلا تاقالعلاب لاقتنالا ضرغل مادختسا وا
 لظ يف و :ةديدجلا ,ةيتاداسلا» اهتلحرم ىلا ةيكريمالا
 قلقلاو ددحنتملا يكربمالا- يروسلا راوحلا ىمسيام

 ,.ةيتايفوسلا فقاوملاو ةساسسلا هاجت دعاصتخلا

 ةريثك تاءارجا لوح قشمد نم ءاينالا دراوتت

 يف اهلك بصت ,عقوتم اهضعبو ذختا اهضعب
 : يروسلا عضولا يف ءديدجلا» اذه ةنوحاط

 ريدغتلا نع ثيدحلا وه ءاينالا هذه لوا ١

 ماظنلا يف ؛ةموكحلا» نا نم مغرلابو يموكحلا

 ءاوس ريبكلا نأشلا تاذب تبسبل يىلاحلا يروسلا

 دهاشملا ريغت نا ىقبي اهرييغت من وا تدقب

 ريدغت ىلا ًامئاد جاتحي تايحرسملا يف ةنسنشرلا

 يموكحلا روكيدلا رييغت ناف هيلعو .روكيدلا
 ىلع ةيبناجلا تالالدلا نم ربتعي نا نكمي يرؤسلا
 ! «دهيشملا» ريبغت

 ءاينالا ديفت ذإ ساسالا ىلا لصن انهو - ١
 يذلا يروسلا ماظنلا سيئر نا ةيقذاللا نم ةدراولا

 رهشلا فصتنم يف مايا ةرشع يىلاوح قشمد نع باغ

 يفيصلا درقم يف ايتانثتسا ًاعامتجا دقع دق يضاملا

 باحصأو نييندمو نييركسع نم مكحلا ناكرا زربال
 حرشو ؛:رطخ يف نطولا» نأب مهحراصو .يفئاط ذوفن
 ةمزالا لظ يف رطاخم نم مكحلا ههجاوي ام مهل

 حرطل مهتوعد ىلا صلخ مث .ةيلاحلا فورظلاو
 افص» فوقولاو اهيايسا تناك امهم ًايناج تافالخلا
 تاقحتسم ةهحاوم لحأ نم «ةدحاو آدبو ًادحاو

 ! ةديدحلا ةلحرملا

 ماظنلا سيئر هقلطا يذلا ؛ريفنلا» اذه نا

 اهمها نا الا ,ةريثك ا روما ينعي ٠ «ليجلا» ف يروسلا

 ةعاسلا عوضوم ىلا اهبرقاأو  ببرقلا ىدملا ىلع

 هجو يف فقن نا نكمي ةضراعم. يأ ىلع ظغضلا وه
 ةزفقلا هذه حرطب هنا ,ةديدجلا «ةيتاداسلا» ةزفقلا

 نم مكحلا ذاقنال ديحولا ليبسلا اهنا ساسا ىلع
 ةلحرملا ىلا روبعلاف .اههحاوب يتلا طوغضلا

 وه ةدحتملا تاسدالولا عم تاقالاعلا ْق «,ةيقادابسلا»

 ةلحرملا فصاوع نم ديحولا روبعلا لاجم ًايلاح
 مجالتملا مضخلا يف قرغلاب ماظنلا ةنيفس ددهت ينلا
 ىلع نانبل نمو ًالامش ايكرت ىلا ًابونج نيطسلف نم
  ةيقارعلا برحلا تاحاس ىلا طسوتملا رحبلا

 نم كلذ هلمحي ام لك عم .جيلخلا ىلع ةيناريالا

 مهتافافطصا تناك امهم .خدكحلا ناكرا لك ىلع راطخا

 ! ةيلخادلا مهتافالخ يف

 5 «ريفنلا» اذه عقو ىلعو  راطالا اذه ٍِق تا

 ىلع لصح دق دسأ ظفاح نا نع ثيدحلا يرجي

 ةيركبسعلا تالبكشتلا ءارحال ةعساو ,ةعيايم»

 ىلع «ةيحاتفنالا ةضبقلا» ديدشت هاجتاب ةديدجلا
 ,ميجحتلا» ةيلمع نمأ نامضو .ةيراضلا ثادحالا

 هذه نا ددرت1و .ةيركسعلا ةيسسؤملا ف ةيولطملا

 دكأتت نا نود 1417/1/1 ىف تردص دق تاليكشتلا
 نم ءامسأو اهليصافت لوح ةرتاوتملا تامولعملا دعب
 .نييركسعلا رابك نم مهلاطت

 ةعرسب رداب دق برغلا نا ًاضيا ظحالي - ؛
 ماقو ةديدجلا ةلحرملا تارشؤم طاقتلال ةبيجع

 عفرلاب ةيبوروالا ةعامجلا رارق قيرط نع اهمعدب
 رثكا مايق قيرط نعو ,تابوقعلا ضعبل يروفلا
 نع جارفالاب ةيبروروالا فوسلا يف وضع ةلود
 ةيبرغلا انناملا تلعف امك :ةدمجم تناك تادعاسم
 نا لبق كلذ لك .كرام نوبلم ١865 غلبمل ةبسنلاب

 .ةيروسل زرتلاو ةرايز ىلع دحاو عوبسا يضمي
 يف ةريثك ةيلودو ةيبرع ادوعو كانه نا ددرتيو

 تاوطخلل ىنمز لودجحي ةطبترم هاجتالا اذه
 يروسلا ماظنلا اهذفني يتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا
 .ةديدجلا هتاقالع ةلحرم يف

 ,داحتالا اذه ةمواقم ديعص ىلع ؛كلذ لياقب

 يتايفوسلا داحتالا فقوم نع ءابنا نم ددرتب ام

 ف روطتلا اذه عنم لجأ نم ةدشب طغضي يذلا

 هب اوحتاف ام تايفوسلا يعاسم نمض نمو .ةيروس
 ةقشنملا) يروسلا يعويشلا بزحلا فارطا فلتخم

 نم داجلا يعسلا بوجبوب (ضعيلا اهضعب ىلع
 فورظلا ةهجاومل بزحلا ديحوت ةداعا لجأ
 ىلختي نأب ,كلذ ليبس يف .اوحصن دقو .ةدجتسملا

 يف برحلا فارطا ولثممو نويعويشلا ءارزولا
 ةطلسلا يف مهعقاوم نع ,ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا»

 نيبو مهنيب ةيرورض ةفاسم قلخل هنم دبال طرشك
 ديعص ىلع فقاوملا ةيويح ديدجت لجأ نم مكحلا
 فقاوم نيب لصفت يتلا تافاسملا ميجحتو ةدعاقلا
 ذنم ضعبلا اهضعب ىلع ةمسقنملا بزحلا فارطا
 هاون نيوكت لجأ نمو .نآلا ىتح تانيتسلا رخاوا

 ةينطو فارطا اهيف يقتلت نا نكمي ةبلص ةيوهبج
 ةلحرملل يدصتلا لجأ نم ةيساسا ةيمدقتو ةيموقو
 ْ .ةيروس يف ةيتاداسلا

 يف يلخادلا يتايفوسلا ىعسملا اذه يتايو
 بازحالا ىدل ةهباشم يعاسم عم ًانمازتم ؛:ةيروس

 فارطا عم وه امك .ىرخالا ةيبرعلا ةيعويشلا
 حضاولا يتايفوسلا معدلا اهتمدقم يف ةلعاف ةيبرع
 تارماؤم دض ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دومصل
 ىلع ةنوقفقصنتلا هتال نداعمو تءاكرسو يروسلا ماظنلا

 فقوملا معدو ,ةينيطببلفلا  ةينانبللا ةحاسلا
 ًاضيا يعسلاو ' ««جيلخلا برح» يف لداعلا يقارعلا

 حبك لجأ نم ىرخا ةيبرع طوغعض ليكشنل

 فيظوت كلذ يف امب :ةيروس يف «يتاداسلا» حامجلا
 ايبيلو رئازجلا نم لك عم ةيتايفوسلا تاقالعلا
 .ىعسملا اذه يف ندعو

 يبرعلاو يلخادلا باططقتساإلا اذه لظ ٍِق

 ارداق ةيروس يف يناداسلا روبعلا ودبي له ؛ءينودلاو
 نم ةمالسلا ءىطاش ىلا مكحلاب لوصولا ىلع

 ىلا هب يدؤب فوس وه ما ,رضاحلا فصاوع

 ىلع ةروطخو ًافذع رثكالا فصاوعلا نم :ليندرد»

 ؟ طقف مكحلا ىلع سيلو اهلك ةيروس

 ردب ناندع

 اه _ اما ؤومت 55١-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يطيل ةميفب نلف :جرخلاو نسفرلا ودلإل نرسم يمزج ةصئر اور
 ب هر ور م نة را 0و باب م ع ها ف و ا مج جور و و 0 تل

 شاعلا ىلا ناو (
 نامل ىف ىروعلا روذلا

 0 ل 0 وت ل و رب مة ها رج اة را تن ا

 ءاديص يف ةينيطسلفلا ناميخملا ريمدنل «ييئارسا»  يروس عورشم

 ينمألا مازحلا ىنح ينارهزلا نم «لمأ روتاك ءاشنإ و
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 عضوم ناذبل يف قروسلا رودلا نا ودبي ال
 ضعيو نطنشاو يف تالؤاستو كوكش
 تايالولاف .ىرخالا ةيبرغلا مصاوعلا

 ةيروسلا تاوقلل تحمس ينلا ةبكريمالا ةدحتملا

 يف ! «نيبقارم» ةثيه ىلع ةيبرغلا توريب ىلا ةدوعلاب
 تحمسو تداع :؛:؛ 5 ماع نم وبلوب / زؤمت رهش

 ةينمأو ةيماظن تاوق ةثيه ىلع ةدوعلاب اهل
 . ١ ةملا/ ماع نم رداربف / طايش رهش يف ةيتارياكمو

 نويدرفلا نئاهرلا
 لتو قشمدو نطنشاو نيب تدعا يتلا ةقفصلاو

 ممالا ىدل يكريمالا بودنملا اهحارخا يف كراش :بيببا

 يذلا زرتلوو نونرف دعاقتملا لارنجلا ةدحتملا
 دق زرتلوو ناكو .«ةبعصلا تامهملا لجر» ب فصوي
 ىلا لقتنم نا لبق :ةديدغ ةارم :ارس :قبشم قار
 تفليو .ةينلعلا تارايزلا نم ةديدجلا ةلحرملا
 دعاسم يفروم دراشتير لحم ررتلوو لولح هايتنالا
 يف طسوالا قرشلا نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا ريزو
 ةبعص ةلحرم تامواسملا هيف تلخد يذلا تقولا

 لقتنا يذلا زرتلووف .يلودلا ديعصلا ىلع ةقيقدو
 وه :؛قشمد ىلا هتارايز يف ةينلعلا ىلا ةيرسلا نم
 ناكم :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ليثمت ىلوت يذلا
 اسيئر ناغير باختنا باقعا يف :كيرئابكريك نيج
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 :هيضام نع الضفو .ةيئاث ةيالو يف ةدحتملا تايالؤلل
 تارباخملا ةزهجا يق هرودو يسامولبدلاو يركسعلا

 هدالب ليثمت هيلوت باقعا يف زرتلوو لوقي :ةيكريمالا
 ةيريخ ةيعمج تيسل نطنشاو» نأب :ةدحتملا ممالا ىدل

 مث ؛ةلاثلا علاعلا لود نفع لع تادعاسلا ,قدغت
 فقاوع ةأخقا ىلإ تيوبجقلا لع لودلا هاذه ارجتت
 ةدحتملا تايالولا حلاصم سمت اياضق نم ةدياحم

 نق عمت يذلا نيولاا ىو .دعت» نفْيَعْشَوَو.هةرشاجم
 ذاختاب ءاهنم ةدعاسم ىقلتت هلودل ةدحتملا تايالولا

 ىلع زرتلوو علطا دقو .«يكريمالا فقوملل رياغم فقوم
 ىصحاو ,فقاوملا عيمج عجارو .لودلا عيمج تافلم

 دض كلت وا ةلودلا هذه اهيف تتوص يتلا تارملا

 هدالب ةسايس ءانب حرتقاو .ةدحتملا تايالولا

 .كلذ ساسا ىلع ثلاثلا ملاعلا نادليب اهتاقالعغو
 اهناب ةسايسلا هذه .نونيعم نوبقارم فيضيو
 يأ ,دوسالاو ضيبالا نيرايخلا ىلع ةينبم ةسايس
 بحي كيأزز زرتلوو نا رابتعاب . عيسحلا ةيسايبس ىلع

 .ًايصخش وه لوقي امك ؛ةسايسلا يف يدامرلا نوللا

 اهب ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا تناك راطالا اذه يفو
 اهلالخ ىرحجاو .قشمد ىلا دعاقتملا لارثجلا

 دقو . دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا عم تاثتداحم

 لؤاستلا ضعيبي ًانورقم ايدج دؤافت زرتلوو ىدبا

 نئاهرلا قالطا ةيروس ةعاطتساب ناك اذإ امع

 ا

 . نيعويسا ةلهم لالخ .نانبل يف نيرجتحملا نييبرغلا
 نا اريدتعم .نيعويبسالا ةلهم ىلع زرتلوو ددشو

 :مهدحو نويكريمالا سلو «نتاهرلا عيمج قالطا

 هنا يآ .«ملاعلا ءاحنا عيمج يف ايباجيا ارثا كرتسس»

 زرتلوو راشآو .ملاعلا يف ةيروس ةروص نم نسحيس
 بناكم .اعقاوو العف ؛قلغا يروسلا سسمئرلا نا ىلا

 نا هايدتنالل اريثم ناكو .ةيروس ىف لاضن يبأ

 هلمحي ناك اذإ امع : زرتلو و لاس يووسلا سيئرلا
 بودنملا هباجآف ؟ نانبل ف يرجي ام لك ةيلوؤسم

 ررتلوو يأ هنا ةيبرعلا ةغللا نقتي يذلا يكريمالا

 .ءاغم ةيروسو نانبل مكحي ًاينامثع ًاناطلس سيل» -

 نيعوبسا قشمد لاهمإ نع زرتلوو ثدحن نيح يفو
 نع ةيكرتمالا ةنحراخلا تثدحت نئاهرلا قالطال

 علطم ىتح يآ .عيباسا ةعضي قرغتست دق ةلهم

 - زرتلوو تاثداحم نا دكؤملا نكل .لبقملا فيرخلا

 تراثا امك .ةيوق ران ىلع نئاهرلا ةيضق تعضو دسا
 .ةيجراخلا ةيروسلا ةسايسلاب قلعتت ىرخا ايباضق
 يكريمالا بودنملا نيب قلغملا تاعاس عبرالا عامتجاف

 ةيضقو باهرالا» ىلع زكرت يروسلا سيئرلاو

 نلعا افك ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلاو نئاهرلا
 نكل .ريذحت نع نطنشاو ثدحتت الو .هسفن زرتلوو
 قسشمدرازر دق ناك يذلا زرتلوو نا 0و علا

 هترابز يف الماك اقلم هعم لمح .ةدع تارم .اريس

 فلملا نمضتو :ةمساح نوكت نا لمأي يتلا ةريخالا
 نيبكرتمالا نئاهرلا قالطا ىلع ًايكربما ازيكرت

 ةروصي ةيباهرالا تايلمعلا فقوو نييبوروالاو
 عابطناب» عامتجالا نم زرتلوو جرخو .ةيئاهن
 تناك اهناب لابقتسالا ةقيرط افصاو «يدجو لئافتم
 نادلن ترغشأ دق ةيروس تنانكو .ًأدج «ةقتال»

 دددجلا :قضاكلا ءانقنتآل لخدوملا
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 فانثتسا ىلا اهجايتحاب ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 ةروصب ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا تاقالعلا

 قوسلاو ةيروس نيب ةطاسولا تلوتو .ةيعيبط
 ندرالا اهنيب ةيبرع ةلود نم رثكا ةيبوروالا
 ةيروس ةجاح يكريمالا بودنملا فخي ملو .رئازجلاو
 امدنع ةيبوروالا ةعومجملا نادلب وحن اهعلطتو
 مهنا» : هلوقب ةيروس نع لاؤس ىلع ادر باجأ
 ةيداصتقالا تاعومحملا اويضغا مهنا نورعشب

 اوزوحي نا نوديري ايلات مهناو اهلك ةيبوروألا
 ةسايسلا ةعمس نيسحتف .«يلب ودلا عمتجملا مارتحا

 سيئرلا سجاه تتاب ين ودلا عمتجملا ىدل ةيروسلا
 ةعاذإلا تدمع دقو .ةريخالا ةرثفلا ْق يروسلا

 .نرتلوو ةرايز باقعا يف ءقيلعت ثب ىلا ةيروسلا
 تاقالعلا ةداعا ىلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا وعدب

 ةعفد وا ةيجيردت ةروصب ةيروس نيبو اهنيب
 نكل .اهيسفن ةدحتملا تائاإلولا ديرن امك يا .ةدحاو

 نئاهرلا فلم قالغا نورظتني نييكريمالا نيلوؤسملا
 توريب يف لءافتي نم ةمثو . ةيئاهن ةروصب باهرالاو
 نيتاه ذفني نا يروسلا سيئرلا ناكماب نا دقتعيو
 .امهنع نالعالا مت نيتللا نيتطقنلا

 ريرحتلا ةدظنم برق ىلا هدوعلا

  زرتلوو تاثداحم يف هنع نلعي ملام نا ريغ
 دض ةديدجلا ةيروسلا ةمحجهلا هذه وه ؛,دسالا

 - زرتلوو تاثداحمف .ةينيطسلفلا رسرحتلا ةمظدم

 روص يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض ًابرح تخّرف دسأ
 فالا ريجهت نع ةقيقد تامولعم ثدحتتو .ادديصو

 نعو .روص برق ةعقاولا تاميخملا نم نيينيطسلفلا
 كلت يف ةريغصلا تاميخملا لاط يذلا ريمدتلا نا
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 دق تناك يذلا ريمدتلا نم ريثكب عظفا وه .ةقطنملا
 ةينيبطسلفلا تاميخملا ىف :لمأ» ايشيلبم هتثدحا

 اهتاءادتعا لالخ ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةنئاكلا

 ريجهتلا ةلحرم نم ,لمأ . ايشيليم تلقتناو .ةقباسلا
 ىرقو تادلب يف برحلا حتف ةلحرم ىلا لايتغالاو
 ةنركسفلا تارئاطلا اهتقفارو ءاديص قرش

 ودبدو .يوجلا ءاطغلا اهل ترفو يتلا ةينويهصلا

 ,لمأ ؛ ايشيليم اهتحتف يتلا ةديدجلا برحلا هذه نا
 .قشمدل زرتلوو ةرايز باقعا يف .نيينيطسلفلا دض
 نييروسلا نيلوؤسملا نم رضخا ءوضب تناك
 يف ريرحتلا ةمظنم ةوق نم ةقلق قشمدو .مهسفنا
 يف اهتردقم تابثا لواحت يهو .ينانبللا بونجلا
 اهسامت رابتغاب ةساسحلا ةقطنملا كلت ىلع ةرطيسلا
 نا دقتعملا نمو .ينويهصلا نابكلا عم يفارغجلا
 ةينمالا هتضبق ماكحا ىلا ىعسي يروسلا ماظنلا
 تايلمعلا فقول ةقطنملا كلت ىلع ةيركسعلاو
 كلذ ناش نم نال ءينودهصلا نايكلا دض ةيركسعلا

 هتاقالعو هتروص نيسحت نم ديزي نا هتودح لاح يف
 نابكلل هتامازتلاب ءافيالا ىلا ةفاضا . ةيبرغلا لودلاب

 نأ نادبل ٍِق فارطالا ضعب دقتعتو . .ينويهصلا

 يف ؛ًايليئارسا.  ًايروس ًامهافت ىسرا زرتلوو
 يناثلا يدودحلا طئرشلا ةماقا نمضتم ٠ :بونجلا

 يتسجول معد لالخ نم هتيامحب «لمأ, لفكتت يذلا
 يروسلا لعفلا در لالخ نم كلذ حضتيو .يروس
 يتلا ةعساولا طيشمتلا تايلمع ىلع يمسرلا
 لك لباقمف .بونجلا يف ةينويهصلا تاوقلا اهذفنت
 .ينويهصلا نابكلا دض ةمواقملا اهذفنت ةيلمع

 ُِق ةينويهصلا تاوقلا لغوتت .بونجلا نم اقالطنا

 يف ةريثك ًانايحأو :ةيبونجلا ىرقلاو تادلبلا ضعب
 در يأب هجاوت نا نود نم .يبرغلا عاقبلا ةقطنم

 تايشيليملا نم لعف يأب وا .يروس يركسع لعف
 نويقارم بهذبو .يروسلا ماظحلا ع ةفلاحتملا

 يف ةغللا ناب نولوقيف ,كلذ نم دعبا ىلا نونيعم
 ينويهبصلا :نايعلا هاجت يمسرلا :يروسلا مدلعالا
 ام نأو :تريغت دق ةيكربماألا ةدحتملا تايالولاو

 طيرشلا ىلع ةرطيسلا وه نآلا هيلا ةيروس ىعست
 لئاصفلاو ريرحتلا ةمظنم حامج حبكو يناثلا
 .اهيلع ةيوسحملا

 ناتللا ةيرئازجلاو ةيتايفوسلا ناتطاسولاو
 ةمظنمو ةيروس نيب ةحلاصم ءارجا ىلا اتعس
 لوخدلا اهزريا .ةدع تايقعب اتمدطصا ردرحتلا

 ,ةيروسلا ةسايسلا طخ ىلع ينلعلا يكريمالا

 ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ةرود دعب اصوصخ
 يروسلا سيئرلا ةرايز دعبو .رئازجلا يف ةريخالا
 طفغضلا دايدزا اهجئاتن نم ناك يتلا وكسومل

 داجت اهتاسايس رييغتل ةيروس ىلع يتايفوسلا
 اذه يف ظحاليو .نانبلو قارعلاو ريرحتلا ةمظنم
 بلاطملل باجتسا يروسلا سيئرلا نا لاجملا
 قشمد يف لاضن وبأ بتاكم قالغا ىف ةيكريمالا

 نا ؛:ىرخآلا ةيبرغلا مصاوعلاو نطتشاو تربتعاو
 ةروص نيسحتل ةيدج ةيادب نيتوطخلا نيتاه
 تاماهتالا دعب برغلا ىدل ةيروسلا ةسايسلا
 .ةيروس ىلا مصاوعلا كلت اهتهجو يتلا ةينلعلا
 نيسحت ىلا يروسلا سيئرلا ىعسي د نا لديو

 هتدوع رثإ :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظتمب هتاقالع

 هدالب تاقالع نيسحت ىلا ىعس .وكسؤوم نم

 ةيداصتقالا ةعومجملا نادلببو نطنشاوب

 «لمأ» ايشيليم نيب رتوتلا ليتف لعشاو ,ةيبوروالا
 .بونجلا يف ريرحتلا ةمظفمو

 ريرحتلا ةمظنم دض برحلا رارمتساف

 ةوق ةطقن بيبا لتو نطنشاو هريتعت .ةينبطسلفلا

 قشمد دقتعت امنيب .يمسرلا يروسلا لجسلا يف
 تاقاقحتسا لدجأت ىلع اهدعاسست نا نكمي اهنا

 نا مث .نيببرغلا نئاهرلا قالطا لثم ىرخا

 يف رييغت يأ رجت مل يتلا ةيروسلا ةمصافعلا

 .ناريأب اهتاقالع يف و .جيلخلا برح هاجت اهتسايس
 عقوملا يف اهسفن دجت .يتايفوسلا طغضلا نم مغرلاب

 يأ ناف يلاتلاب و .ريرحتلا ةمظنم عقومل ضقانملا

 يدعيس .ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا يف رييغت

 برح اهنيب ,ةدع لئاسم يف ارييغت ةرورضلاب
 ىلع ةيروس يقيتس قلطنملا اذه نمف .جيلخلا

 ةيلودلا ةرشحلا نم مغرلاب ناريا عم اهفلاحت
 نادقفب نييناريالا نيلوؤسملا تعبط يتلا ةريخالا
 فقوملا باقعا ِق اصوصخ ,بضغلاو باصعالا

 ةيساموليدلا تاقالعلا عطق ىلا ىدا يذلا يسنرغلا

 تايشيلبملا دجت ةلاحلا هذه يفو .نارهط عم

 ايشيلبم بناج ىلا لتاقت اهسفن ناريا عم ةفلاحتملا
 كلت تناك اذاف .ريرحتلا ةمظنم دض «لمأ+

 «نييديطسلفلا دض ةقباسلا بورحلا يف تايشيلمملا

 اهابا ةريتعم .ةدياحم فقاوم ذاختا ىلا تعس

 ةئلودلا قزاملا ةلسلس ناف ؛؛ةيعرش ريغ ابيورخ»

 ةيروسف .ةدحاو ةلس ْق عيمجلا تعضو ةريخالا

 ةقرولاب كاسمالل يعسلا نع عجارتلا اهناكمأب سيل

 هجاوت يتلا ناريا ناكماب سيل امك .ةينيطسلفلا
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 ىروس . ين ودلا ددعصلا ىلع ةيسامولبيد تاسكن -

 .جئاتنلا نكت بأ ناندل ىف ةير وسلا ةينسابسلا ديبأت

 لضف نيسح دمحم حيشلا هاجتالا اذه نع ردع دقو

 نيمهاولا مهو نع ثدحت امدنع هللا بزح» ميعز هللا

 عوقو يف وا :نارياو ةيروس نيب تافالخ ثتودح يف
 ةينيدلا تاكرحلاو ةيرويس نيب ةيومد تامداصم

 .نانيل يف ةيؤلسل ١

 ) لفأ ١ نانداك

 لتحت اهنا ودبي ينانبللا بونجلا ةطحمو
 اهتحتف يتلا برحلاف .نانبل يف ىلوالا ةهجاولا
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دض ةيروس
 ةيركسع تاروطت ىلا يدؤت فوس .بونجلا

 نابكلا نا نييقارملا ضعب دقتعيو .ةقحال ةيسايسو

 دذيفنتتل بونجلا وحن علطتي ينويهضصلا

 كتئلوا طيربو .ةقطنملا كلت ُِق هتيجيتارثسا

 ,بونجلا يف ةيركسعلا تاروطتلا نيب نويقارملا
 دوكيللا يميعر نيب رظنلا يتهجو يف نيابتلا نيبو
 نم سيل ذإ .يلودلا رمتؤملا داقعنا هاجت .لمعلاو
 ىلع ريماش قحسا ةموكحلا سيئر مدقي نا دعبتسملا
 هل حسفت بونجلا يف ةعساو ةيركسع ةيلمع ذيفنت
 قالتئالا طارفنا لاح ف ةطلسلاب ظافتحالاب لاجملا

 يدؤت نا يعيدطلا نمو.زيرش نيبو هنيب يموكحلا
 طيرشلا خيسرت ىلا عونلا اذه نم ةيركسع ةيلمع
 حمسي يذلا يناثلا طيرشلا ةماقا ىلاو يدودحلا

 ريرحتلا ةمظنم ةرصاحمب ينويهصلا نايكلل
 هذه ةحص ززعي اممو .ةمواقملا برضو ةدنيطسلفلا

 ةقطنم يف «,شيجلا راصنا. ءاشنا تامولعملا
 نم فارشاو «لمأ» ايشيليم نم معدب .بونجلا
 ةيسايسلا طاسوالا تربتعاو .يروسلا شيجلا
 يف ؛لمأ١ نم ةحضاو ةراشا :ةوطخلا كلت ةينانبللا
 يف رئادلا لاتقلاو .اهنوتناك ءاشنا وحن هجتت اهنا
 ثدح ام رطخا نم ربتعي .اديص قرش ىرقو تادلب
 ذإ ,ةيميلقالا هداعبا هل نال .نيتريخالا نيتنسلا يف
 اهروصت تذختا دق :لمأ» ايشيليم ةدابق نا وددس

 ىتح ينارهزلا نم دثمملا نوتنئاكلا ذيفنتي يضاقلا

 ينويهصلا لالتخالا تحت عقاولا ينمالا مازحلا
 ماظنلا نم ةدعاسمب :«لمأ١ ايشيلبم ىعستو

 جارخا ىلا ينويهصلا نايكلاو يروسلا
 يسايسلا اهرارق ذيفنتل قطانملا كلت نم نيينيطسلفلا
 نا دعبتسملا نم سيل كلذلو .نوتناكلا ءاشنا يف

 ةيروسلا تاوقلا اهيف كرتشتو برحلا روطقت
 اديص لخادم ىلع عقاولا يلوالا رسج دنع ةطبارملا
 نيع يف ةينيطسلفلا تاميخملا .عالتقا لجأ نم
 ذيفذت لهسي اهعالتقا نا رابتعاب .هيم هيملاو ةولحلا
 ةدايق اهتعضو يتلا ةيسايسلا  ةينمالا ةغيصلا
 .روصتلا عضوم «لمأ»

 عئاقولا نم ريغي مل لاثقلا ناف :نآلا ىتحو
 ةعرسب ريغي نا رظتني الو .ضرالا ىلع ةمئاقلا
 ةلسلس ىلا جاتحت ةموسرملا فادهالا نا نإ .ىوصق

 رييغت عيطتست ةيميلقا ىوق لخدت ىلاو بورحلا نم
 .ةيركسعلاو ةيسايسلا تالداعملا

 شلك زاوف
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 ,ةيريهامجلا» رمع نم ريشاعلا ماعلا يف كلاي
 ثادحالا نم ةلمحج سليارط تشاع .ةيددللا

 رطقلا لاوجإل اتم يآ ىلع يسنصي يذلا
 .لؤاست وا فقوت نود اهب رورملا هماظنو يبيللا
 امع ةنامأو ةقدب ثيدحلا نيعباتملل حاتي فيك نكلو
 ةكئاشلا كالسالاو ةيبارتلا راوسالا ءارو ثدحب

 لحاوسلا لوط ىلع ةبوصنملا خيراوصلا تاصنمو

 ةقيقح ةفرعم ءالؤهل نيأ نمو !؟ ناودعلل ًابسحت
 يمالعالا راصحلا عم قاذقلا ديقعلا دلب يف عاضوالا
 ةباثملا» لوح ريخالا اذه هبرضي يذلا ديدشلا
 ال يتلا ةهجوملا تاعاذالا لك مغر ؛ةبملاعلا ةيروثلا
 يف ةفلتخم قطانم ىلا لخادلا نم ثبتو ءىصحت
 رضعب رشيت» و ةيريهامجلا ةصق يكحتل ملاعلا
 .:رضخالا فحزلا

 يبرعلا لثملا كلذب ًامود ذخالا اننكمي كلذ عمو
 ديكأتلل ,ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا» نا لئاقلا ميدقلا
 ةييددللا ةسانسلا ةكرح نا ىلع ىرخا ةرم

 حيرلاو لامرلا ةكرحب ماودلا ىلع تطبترا ةيجراخلا

 ام اذإو .نازفلاو اهيسو ةرفكلاو تريس ءارحص يف

 -رخآ دلب يا ةسايس يف ًايقطنم رمالا كلذ لثم ادب
 جراخلا تارايخب لخادلا نوؤش طبترت نا يأ
 كلذك يقطنم هناف  نييسامولبدلا تانولاصو
 :نآلا ًايقطنم ادغ لقالا ىلع وا يفاذقلا ايبيلل ةيسنلاب
 ةسايس يف عيمجلا اهفرع يتلا ,تاطبخلا» لك مغر
 ةروثلا ةدابق ةذسس ديقعلا ءالتعا ذنم ٍسلبارط

 يشع لدق ةيريهامجلا نيوكت هنالعا ذنم اديدحتو

 .1١/ا/ ماع راذأ نم يناثلا يف اهيس نم تاونس

 نمو انيلع لهسلا نم حبصي قلطنملا اذه نمو
 يف ةيبرعلا ايبيل تالوحت مهف ءديدش ديقعت نود
 ثحبلا ىلا ةيجيردتلا سليارط ةدوعو ةريخالا ةرملا
 دعب .ةيبرعلا ةسايسلا ارننسسكروا يف تباث دعقم نع

 ةبيتك ةدم تمعزتو ًاًلليوط اهنع داعتبالا ترثآ نا
 .ةيبرعلا ةعماجلاو تارمتؤملاو ممقلا ىلع جراوخلا .

 يفاذقلا ةرايز عضو اننكمي ًاضيا قلطنملا اذه نمو
 يلارديفلا وا ديدجلا يودحولا هحرتقمو ةريخالا
 ماعلا اذه لالخ ةنلعملا هتاردابمو هتاحرتقم هلدقو
 يف قارغالا نود كلذو .«ةيريهامجلا» رمع نم رشاعلا
 ناودعلا ليمحت وا ةيداشتلا ةرماغملا تالبصفت

 .لمتحي امم رثكا يناغيرلا
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 ةيرحتلا نه تاولس ١ دعد ةاحاذملا

 نالعا ىلع تاونس رشع رورم ىلع حلن امدنعو

 هدذه بايغ ةيناكماب طبترب ام ردقب لافتحالا

 " نكلو ًاعبط رطقلا لاوزب سيل .ًابيرق «ةيريهامجلا,

 لمكتسي نا دعب ًاقحال نلعت دق ةديدج ةأجافمب
 .كلذل ةمزاللا ةأرجلا دشح اهنوؤش ىلع نومثاقلا

 نم رفوتي ام ىلع دانتسالا انل نكمي لوقلا اذه يفو
 يبدللا مكحلا ناكرا دعي مل ايبدل لخاد ف تايطعم

 رييغتلل» اديهمت اهفشك نم نوجرحتي مهسفنا
 .رظتنملا ؛يعونلا

 يفاذقلا ديقعلا تاوطخ تدب .ةريخالا رهشالا يف

 عم ةقستم .؛ةصاخ يبرغملاو يبرعلا ىوتسملا ىلع

 عقاول ؛ةقدمع ةعجارم» وحن ةهجتم ةيلخاد ةكرح

 يىبسلا مالعألا ءوده قفارت اذكهو . اديبل يف رومالا

 بازحالاو تاكرحلا ضعب نم ةديدجلا فقاوملاو

 ناريا برح نمو ريرحتلا ةمظنم نمو .ةينامبللا
 سنوت ةحلاصم يف ةيغرلاو ,قارعلا ىلع ةيناودعلا
 لقالا ىلع وا رئازجلا عم داحتالا حارتقا مث
 سنوت نيب ةدوقعملا قافولا ءاخالا ةدهاعمل مامضنالا

 ةسايسلا يف ةديدج رداوب عم .طوشكاونو رئازجلاو
 ميظنتلاو شيجلاو داصتقالاب لصتت ةيدخادلا
 انربتعا ام اذإو .,ةيريهامجلا, لكايهل يسايسلا
 ةيبيللا جاوفالا اهب تجرخ يتلا ةيساقلا ةميزهلا
 ةيكريمالا باينالا ةدحو داشتلا لامش كراعم نم
 ةيتامغاربلا وأ ديقعلا ,ةناصر» يف نيماه نيلماع
 ىقرت ال اهناف :مويلا هتسايس اهب فصوت دق يتلا
 يبعش رمذت نم هترح امو ةيداصتقالا ةمرالا ةيمهال

 يتلا ةمزالا هذه . ةيتامغاربلا هذه حمالم ديدحت يف

 اهقحاولو اهنا ىلع ابيرقت نييبيللا لك عمجي

 ؛ةيروتلا ناجللا» |! بزح ىلا اهليوحت ناوا نآ

 واوا نوسصع مهنضقت - 9

 رايهنالا ددصب انتدعاق : يفاذقلا ديقعلا

 اهعيمج تناك :ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيدئاقعلا
 ىضوفلا ةسايس نم تاونس ىشعل ةيمنح ةجيتن
 .«ةيريهامجلا» ناونعب

 ,ةوقلل» ديحولا بصعلا لظ يذلا طفنلا
 44 ةبسنب اهخضي نإ .ةيبيللا ةيلاملاو ةيداصتقالا
 ةنعللا» مودلا حبصا ءرددصتلا تادئاع نم ةئاملاب

 موقي :عينصتلا عيراشم لومي يذلا وهو .«ةفيخملا
 نامثا ديوتتنمتقو ةظهايلا حالسلا ريتاوف عفدي كلذك

 «ةحوبحبلا» ةفلكت نامضو .,ةيئاذغلا تادراولا

 يتلاو :تادودعم تاوئس يف نويسللا اهي معن ينلا

 هدم ريهامجلا نم ضيرع عاطق ءالو ديقعلل تنمض
 لكشي يبيللا طفنلا تادئاع تعجارت مودلاو .ةنبعم

 ةسمخ ىلا ١19/1 ةنس رالود رايلم ٠١ نم : عيرم
 نل تادئاعلا هذشهو ١9/5. ماع بسحف تارايلم

 ؛ , ه الؤافت اهرثكأ و تاريدقتلا نسحا قفو زواحتت

 .ةيقيقح ةثراك لثمي امم , ١14/17 ةنس يف رالود رايلم

 يهف تاونس ثالث ذنم ةدمتعملا ةماعلا ةينازدملا اما
 يف ةررقملا 1117 ةنزاومو .رمتسم عجارت يف كلذك

 تفرع ماعلا بعشلا رمتؤم فرط نم يضاملا راذأ
 .19/5ةنس ةنازوم نع ةثملاب ١7 ةيسنب اضافخنا

 ةمزأب ارثأت تاعاطقلا رثكا ىه ةيسللا ةعانصلا
 ذنمو ًامئاد تناك اهنا ةصاخ .هتادئاعو طفنلا
 عيراشملا لك يف لوالا هد منشهالا بطق 4

 نع ايمسر ىلحتلا متي مل هنا. مغرو. ةررقملا ةيمومعلا
 لحأو ايلمع تلطع اهناف افلس ةررقملا عيراشملا

 رابا لئاوا ٍِق حرصب هتاذ ياذقلا لعج امم اهذنفنت

 ! «رابهنالا نددصي ةيعانصلا انتدعاق نا» يضاملا

 رخاف يدلا مخضلا يعانصلا رهنلا عورشم ىتح

 هزاجنا ىلع همادقأب ًايلاعو اليوط يبيللا مكحلا
 دعن راتكش فلأ ٠ يقسن .بديانالا نم حلك نيفلأ)

 هناف (ةيقرشلا ءارحصلا قامعا نم هادملا بلجت نا

 مغر .ىلوالا هنويد دادسل لضفا مايا راظتناب فقوتم
 قيقحت دصق هزاجنال ةحلملا يبيللا رطقلا ةجاح
 حمقلا ةدعبت نم جورخلاو يئاذغلا يناذلا ءافتكالا

 .ةيئاذغلا هتاجاح نم ةئملاب ٠: دروتسي يذلا وهو
 ذإ و ,لمعلا ىلا نييبيللا عفد لواحي يفاذقلا

 ضرالا ةمدخل ةدوعلل ءالؤه ةسامح روتف فرعي

 ةيكالهتسالا ةرفولا نم هيلع مهدوع ام ببسب
 مهلاما ةيدخ بيسي كلذ دعبو :موزللا نع ةدئازلا

 حامسلاب ةريخالا ةرتفلا ىف ماق «ةيريهامجلا» دوعوب

 رمأ وهو .مهباسحل لمعلاب راغصلا راجتلا نم ددعل
 ءيش لك هماظن مما دلب يف مامتهالاب ريدجو ديدج
 نا مغرو متاحا نيكاكدو رجاتملاو نزاخملا ىتح

 رظنلا ضغب هب يا ةرشايم ريغ ةقيرطب من حامسلا اذه

 نم ولخي ال هناف ,ينوناق صن يف كلذ نالعا نود نم
 طاشنلا ةيمهأب بيرق رارقأب ةيحوملا تالالدلا
 رابخلا عم هضقانت مدعو دودحملا صاخلا

 تالاجملاب ةكسام ةلودلا تلظ املاط ماعلا يكارتشال
 قربطو يزاغنب يف نونطاوملا حاترا دقو .ةيويحلا
 ةعابو راضخلا بطاصم ةرهاظ ةدوغل .ةصاخ
 قاوسسالا هبشي ام يف ةيئاذغلا داوملاو ةشمقالا
 اهندمو ايبيل ىرق يف ةفورعملا ةيبعشلا ةيعوبسألا
 .تاونس ذنم ةرم لوال ثدحي ام وهو .لبق نم

 ىلا ةرادالا تدمع ماعلا يعانصلا عاطقلا يفو

 ةحبارلا تاسسؤملل ةديدج ةيلام زفاوح رارقا
 هذه نكلو .ةدوهعملا بتاورلل ةفاضا اهلامعو

 فيفخت نع ةرصاق لازت ام ةيحاتفنالا تاءارجألا

 تأ دب يذلا نينطاوملا فوفص يف رمذتلاو رتونلا ةدح

 نيبضاغلا فوفصب موي لك قحتلت مهنم ةماه دادعا

 رهاظم تلح نا دعب :ةضراعملا فوفص لقن مل نا
 ةغلابلا ةيداصتقالا ىضوفلاو ديدشلا فشقتلا
 ا عيراشملاو ةيكالهتسالا ةرفولا لحم يفاقثلا غارفلاو
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 .ةدعاولا تاراعشلاو ةحومطلا

 ! ةيردامجلا نع ةدوعلا
 ماكحالو :عاضوالل نكمم ناتلف يا يدافت ةبغب

 يف مادقالاو سوفنلاو لوقعلا ةكرح ىلع ةرطيسلا
 عضو ًايئاهن ررق ديقعلا نا ودبي .رطقلا فايرأو ندم
 فرلا ىلع رضخالا باتكلا ءىدابمو ؛ةيريهامجلا»
 ةيسايسو ةيركف ةطراخب كلذ لادبتساو .ًاتقؤم ولو
 ال ذإو ا «ايراتيلوربلا تايروتاتكد» طمن ىلع ةديدج
 دقف .يعيلط بزح ريغ نم هذه دوجو ميقتسي
 ,ةيروثلا ناجللا, يا ,ةيريهامجلا» ةادالا لوحتت
 ةريهشلا ةرابعلا كلت مغر يعيلط بزح ىلا اهرودب
 ىلع ةروطسملاو رضخالا باتكلا اهنمضت ينخلا

 تاونس ةلبط ةماعلا تاحاسلاو عراوشلا تاهحاو

 تعرش يتلاو :«مدعي ناح نمو :ناخ برحت نم»
 يددللا بايشلا نم رببك ددع مادعا دعب ا

 ثعبلا بزحك بزحل باستنالا وا بيرختلا ةمهتب
 رمتؤم رخآ .(ًالثم 19175 ناسين) يكارتشالا يبرعلا
 00 بأ ١١ 795) «ةيروثلا ناجللا» هتدقع ماع

 اهثراق اهيف لوقي ام لقا صوصنو تاررقمب جرخ
 نم قيس امل ةنراقملاب ًادج «ةيلوصا» نكت مل اهنا

 يف ةيرظنلا اهتدعاقي كلذك ةبراقملابو تارمتؤم
 .يضخالا باتكلا

 دالنمب تدلو ناجللا هذه نا لوقن ريكذتلل
 اهتسارحو اهبلع رهسلل ااا ُِق ةبيريمامجلا

 هذه تلظو .اهتكرح عاقباو اهتاهاجتا طيضو

 اهكسم مغر يرس فصن لكشب لمعت ناجللا
 تيقبو .همكحت يذلا عمتجملا لصافمو بيلاودب
 لكشبيو تامزالا تاقوا الإ روهظلا نع عنتمت

 شيجلا) ةساسحلا زكارملا ةِيقارمل ءىجافم
 .(دجاسملاو تاعماجلاو

 ناجللا» تدمع روكذملا ريخالا رمتؤملا فو
 يعامتجالا مسجلا زرفب مايقلا :حارتقا ىلا ؛ةيروثلا
 ةطشنلا رصانعلا نيب لصفلا دصق اهلكشب ىذلا
 تظحال امك .«ةشوشملا وا ةدرابلا» رصانعلاو هبف
 اهعفدامم .ةروثلا ءازإ هدوربو يبيللا بابشلا روفن
 اهفوفص ميظنت ةداعا ةرورضب داقتعالا ىلا

 نبت امك  تلثمت ةدجلاو .ديدجح وحن ىلع اهتلكسو

 ةيلكيه يف  رمتؤملا تلت يتلا رهشأ ةتسلا لالخ نم
 ةمكاحلا ةدحاولا بازحالا ىف دجوي امب ًادج ةهيبش
 .ةيفرشلا ابوروا يف

 ترشن ١9417 يناثلا نيرشت نم ثلاثلا فو
 ناجللا» ناسل ةيعوبسالا ءرضخالا فحزلا» ةديرج
 رداصملا ضعبو !! بزح نيوكتل ًءادن «ةيروذلا
 ! هريشنب رمأ و ءادنلا ررح يذلا وه ديقعلا نا تدكا

 باوجحلا دجنو ؟ بزحلا اذه اذامل لئاس لآسب دق

 ريهامجلا نوكت ثيحب زرفلا ةيغب : هسفن لاقملا يف
 .نيميلاب اهؤادعا درفنيو راسيلا ىلع اهبزحو

 ناجللا» تذخا ١94810 علطم نم ءادتياو
 لبق ةعيلطلا بازحا طمن ىلع فرصتلاب «ةيروثلا
 ءالولا تاقاطب عيزوتب تماقف اهتدالو نع نالعالا
 .ءالؤه ةبقارم اهنكمي ثيحب نينطاوملا ىلع ديبأتلاو
 ةيريشبت تالمح اهتاذ «ةيروثلا ناجللا» تأدب امك
 تارسكعم ميظنتو بابشلا فوفص يف ةعساو

 * ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  5! 57١زومت ١54.17

 ةديجلا رصانعلا زرف متي ثيح نيوكتلاو ريطاقلل
 موقت امك .اهفوفصل اهبيسكو اهباستنا نكمملا
 ,ةيبعشلا تارمتؤملا, ةبقارمب «ةيروثلا ناجللا»
 لقن ةيلمع ىلع فارشالاب و .ةماعلاو ةيساسالا
 ىلا سلبارط نم ةيذيفنتلاو ةيرادالا تاسسنؤملا
 ءاهنا ديقعلا ررق نا دعب اهبسو ةرفجلاو ةطارصم
 .ةمصاعك سليارط رود

 ىقبي مهالاو ربكالا ؛«ةيروثلا ناجللا» رود نكلو
 تارايت ىمانتت ثيح .دجاسملا يف هب موقت ام يف
 ةعيساو تاعاطق ةمقن صتمت يتلا ةينيدلا ةيفلسلا

 جذومنلا «قيربل» مهراظنا ليوحت لبق بابشلا نم
 تعنلا حبضاأ ١485 ماع ةباهن دفمؤو . .يناربالا

 نع ثيدحلل يبيللا مالعالا ف لمعتسملا دحوملا
 «نوملسملا ناوخالا» وه ةفلتخملا ةضراعملا لئاصف
 ف ديقعلا لوقي امك ؛نوملسملا ناوخلا» وا
 تاقالع روتف ًايبسن كلذ رسفي دقو .هتاناطخ

 «ةيروثلا ناجللا» تدمع اذكهو .نارهطب سلبارط
 اندبلب ةدوحوملا انمالتسا ًادهعم 1/8 لا قالغا ىلا

 ًارغاش ءربكالا ايبيل يتفم» عقوم لازي ال امك .ًايئاهن
 لبق يوازلا دمحم قباسلا يتفملا ةافو ننم .مونلا ىلا

 .3 دي دع رهشأ

 مادعأ ةمهم «ناجللا» تلون ربخالا طايش يفو

 صضاصرلاب ًانمر نايركسع ةتسو .ًاقنش نييندم ةثالث

 تامادعألا مجاقو نويزفلتلا لقنو ةماعلا ةحاسلا ُِق

 هللا بزحل» نومتنيب اوناك ةعستلاو :ةريشايم

 ييدايق دحا لايتغأب اومهتاو  يبدللا عرفلا
 ! «ةيروثلا ناجللا»

 .ايبدل يف دحلا اذهل يفلسلا رادتلا ةوق تمانت له
 ةزهجا عم مادصلا ىلا ريخالا اذه لوحت لهو
 ؟ريقعلا

 نييفلسلا عنمل ةيفاك «ناجللا» ةوق انربتعا ام اذإ

 ناف ءماظنلا عم ةيقيقح ةكرعم ضوخ يف ريكفتلا نم
 ةيمومع مكحب .العف عقاو لب دراو رمأ مهددع يمانت
 ريثكلا عم رضخالا باتكلا مغانتيو يفاذقلا تاراعش

 - مهالا وهو  مكحبو :يفلسلا ركقلا تالوقم نم
 افلاحت ةقباسلا ماوعالا ةليط يفاذقلا فلاحت
 ماظن عص همالعا ةزهجا ْق ًايموي اوفو و ًافوشكم

 .يمالظلا ن نارهط

 ةيسنلاب و راطقا ةدع يف رمالا وه املثتمو .موبلا
 ىلع يبيللا ماظنلا قيفي ءيبرع ماظن نم رثكال
 ةلمج نم .هعفدي ام وهو .راثلاب بعللا بقاوع
 حيلصتل ام ءيش لمع نع ثحمنلل .ىرخا عفاود

 تالوحت مجرتتف .اهميمرت لقن مل نا عاضوالا
 ةحلاصملل بهذبيو جراخلا ٍِق تاريدغت ىلا لخادلا

 رئازجلا عم ةرارح رثكا ةقالع ىلاو سنوت عم

 مغانتمو هتاسايس يف قفتم يمرع برغمب ةادانملاو
 .هئارجأي دارفتسالا نم بعاتملا حاير عنمي لكشب
 نم ةدتآلا ءارفصلا حيرلا ,«بمر ال .ةروطخ اهدشاو

 ةيبونجلا توريي بيراوزب ارورم ناربا باضه
 بارخلا ةسدنه ينيمخ تاعامج ىل وقت ثدح

 .ًاقرشمو ًابرغم يبرعلا نطولا يف هميمعتل

 فيرشلا ناورم

 سس < دع ب - دج ستاد خ - دوحنم  ما

 / د ةدسب د ضفرد دفولا

 تاءارجالا تهتنا عامجالا هبشي اميف
 ةيسائر ةرتفل كرابم حيشرتل ةيروتسدلا
 اذهل يصخشلا هلوبق كرابم نلعاو ,ةيناث

 ديحولا حشرملا وه هنا ينعي يذلا رمالا .حيشرتلا
 ردوتكأ ١١ لبق ماع ءاتفتسا ىف همسا حرطيس يذلا

 ةيبلغالا ةقثب زوفيس هنا دكؤملا نمو .مداقلا
 .نينطاوملا نم ةقحاسلا

 كرابم لوخد ةيادبل عقوتملا ويرانيسلا وه اذه
 جومي ويرانيسلا اذه نكل .رصمل ةيناثلا ةيالولا
 .ةيسايسلاو ةينوناقلا تالكشملا اميرو تالخادتلاب
 تيوصتلا نع هعانتماب عيمجلا آجاف دفولا برحف

 بزحلا ضفر ىلا ًادانتسا كرايم حيشرت ضفرو

 ىلع هموجه لصاوب ءاتفتسالاو حيترتلا تاءارجال

 بعشلا سلجم نا ىوعد تحت كرايم ميرا

 ةمالس يف نوعطم كرايم حيشرت ىلوت يذلاو يلاحلا

 .يروتسد ريغ هباختنا نوناق نا امك .هباختنا
 نبب بشن يذلا فالخلا ناف يرخا ةهج نم

 قح ناشب بعشلا سلجم سيئرو دفولا باوذ
 مساب سلجملا ىلع نايب ةعاذا يف نيدلا جارس نيساي
 .تيوصتلا نع هعانتما بابسا هيف حضوي دفولا
 .د ريتعا نا دعب امدسال هادم عيستا فالخلا اذه

 ةسلجح نع نيبيغتم دفولا باون بوجحملا تعفر
 وا نيضفارلا نيب مهتاوصا رهظت ملو حيشرتلا
 ةسلجلا ةطيضمل اقفوف ٠ تيوصتلا نع نيعنتمملا

 نيرذتعملا ددعو .اوضع 47 نيرضاحلا ددع ناك

 مه ًاوضع 408 نيب نم .باون ةثالث روضحلا نع
 اوضع ؛”١ حنم دقو .سلجملا ءاضعا ددع

 بئان عنتماو .كرايم حيشرت بناج ىلا مهتاوصا
 حيشرت رخآ بئان ضفرو .تيوصتلا نع دحاو
 نا نع فشكت ماقرالا هذه نا حضاولاو .كرايم

 نيفلختم دفولا باون تربتعا بعشلا سلجم ةسائر
 اردق لمحبي فصولا اذهو .رذع نودب روضحلا نع
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 مكحنا عم رادعلا توتا دعتلا أما َََت

 نيامنن ؛ ةضراعملا فئاوم
 ةينات ةرتفل كراجم حبس

 اا 7#

 تررق دقولل ةزئاقرفلا ةئدهلا نا نإ .ةقيقحلا نم

 كلذ تعاذاو.:كرابم حيشرت ةسلج نم باحسناإلا
 هتداعك دفولا نكل .حيشرتلا تاءارجا ةسلج لبق

 ضراعمك ودبي ال يك ؛اطسو افقوم ذختي نا لواح
 داؤف حرتقاف .ناملربلا لخاد كرابم حيشرتل ديحو
 ةريخالا ةظحللا ىف دفولا بزح سيئر نيدلا جارس
 ْق ةكراشملا نيرضاحلا ءامسا ليجست دعيو

 جاريس نيساي ىعس لعفلابو ,نايب ةعاذا ةسلجلا
 ذيفنتل  دفولل ةيناملربلا ةثيهلا سيئر  نيدلا
 مل بوجحملا تعفر .د نإ الا برحلا سيئر تاهيجوت
 .كلذ نم هنكمد

 فقوم ةيطسوو ددرت مغرو ..ثدح ام مغرو
 مهدييآتو دفولا نم باون 5 درمت مغرو .دفولا باوند
 . برحلا نم لصفلل مهضرعت مث نمو كرابم حيشرتل
 لوقي نا كلمي ال يعوضوملا بقارملا ناف اذه لك مغر

 عراشلا يف مارتحالا نم اردق بسستكا دفؤلا نا الا

 ةيوقلا ةضراعملا ةروص ديسجت يف حجنو يسايسلا
 ضفرلا فقومي ناملردلا لخاد درفناو :ناملردلا لحاد

 هباختنا ةقيرطو هتاسايسل .نكل كرابم.صخشل ال
 .هحيشرتو

 كردم ءارو يمالسإلا فلاحتلا

 نم ضيقنلا ىلع ءاج :ءىجافملا دفولا برح فقوم
 مه دديات دفولا باون نالعا اهرخاو ةقداسلا هفقاوم

 ناف كلذك .ةنزاوملاو ةطخلاو ةموكحلا جمانربل
 (ناوخالاو_لمعلا) يمالسالا فلاحتلا باون فقوم
 اميسال .مكاحلا بزحلا مهيف امي عيمجلا اجاف دق

 ةموكحلا جمانرب مسحب اوضفر فلاحتلا باون نأو
 /1١91 -١19834. ماعل ةنزاوملاو ةطخلاو

 «بعشلا» هتفيحص ىف نلعا دق لمعلا بزح ناكو

 هكفزا اهناب اهفصوو كرايم حيشرت تاءارحال هضفر

 تنحوف اهلئاصف ةفاكد ةضراعملا نا دكأو .2دقاعت

 حنم كلذ عمو .ةسائرلل كرابم حيشرت دعوم ميدقتب
 عم كرابم حيشرتل مهدييات ناوخالا باونو برحلا

 - ةارجباا نور ةةخاناخ - 1

 ديزم ءارحإ و يطارقميدلا شماهلا عب عيسوتد ةتيلاطم

 عيطلاب و :ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاحالصالا نم

 .ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت
 نيبقارملا بلغا هريتعا يمالسالا فلاحتلا فقوم

 كرابم سيئرلا نم برقتلا ىلا يمرت ةيسايس ةروانم
 ةهجاوم لامتحا نم ددرت ام قيوطتو ايصخش
 اذه قو .ةلودلاو يمالسالا رايتلا نبي ةنحاس

 نم اهنتنانح ًافقوم ناوخالا هداق ناعب حل قايسلا

 نا ظحالي نكل .ةيناث ةسائر ةرتفل كرابم حيشرت
 دق ناوخالا نم ةلصلا بيرق ىردنلا فسوب يبئانلا

 كرابم سيئرلا روضح يف دييأت ةملك ءاقلاب هل حمس
 نعو ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت نع ثيدحلاب اهأدب
 نا ركذيو .ةفيرشلاو ةطيسبلا كرابم ةيصخش
 حيشرت هتين رهشا ةدع لبق نلعا دق ناك «يردبلا»
 دق هفقوم نا الا :ةيروهمجلا سيئر بصنمل هسفن
 قيرف ىريو .كرابمل نيديؤملا ةمدقم يف حبصأو لدبت
 يه كرابم سيئرلل فلاحتلا دييأت نا نيبقارملا نم
 يمالسالا رايتلا نا اهمها يناغم نم ولخت ال ةلاسر
 عمو مكحلل ًادنس نوكي نا نكمي فرطتملا ال لدتعملا
 ةموكحلا فحص تبحر دقو .اهيلع ال ةريعرشلا

 فقوم هناب هتفصوو يمالسالا فلاحتلا فقومي

 دق فلاحتلا ةلاسر نأ ينعي امم .عاجش يخيرات

 اهل نوكدبس ةلالدلا ةحضاو اهيناعم ناو تلصو

 يناضف لاجس
 لخاد ةضرامعملا فقاوم يه هذه تناك اذإو

 ةيساق ةلمحل ضرعت دق عمجتلا بزح ناف ناملربلا
 .هراصنا وا ةهيضراعم نم ءاوس دقنلاو موجهلا نم

 نم برهتلا لواح بزحلا نا ىري لوالا قيرفلاف
 دعب يباختنا جمانربب كرابم ةبلاطمف .فقوم نالعا

 هراكفا نا ذإ .لوقعم ريغ رما مكحلا نم تاونس 5
 ارطي نلو عقاولا ضرا يف تقبطو تنلعا دق هجماربو
 ةصاخ .هجهن ف ليدعتلا وا رييغتلا يعدتسي ديدج
 ةلصاومو رارمتسالا نع ثيدحلا مئاد هناو

 .ىلوالا هتسائر يف تقبط يتلا تاسايسلا
 لواح هنال عمجتلا مجاهبف يناثلا قيرفلا اما

 هتضراعم نالعا لدجأت لواحو .طسو فقوم ذاختا
 ناك بزحلا .بجاو ناو :كرابم باختنا ةداعال
 ىريو .ليجأت وا ددرت الب ةضراعملا نالعا يعدتسي
 هليم وا عمجتلا ددرت نا نييسايسلا نم قيرف
 ينطولا بزحلا سيلاوك يف رودي امب طينري ليجآنلل
 رثكا اجهن ذختي ديدج يراسي برح ليكشت ةين نم
 يلاتلابو .كرابم بناج ىلا فقيو عمجتلا نم الادتعا
 .مكحلا عم مادصلا بنجت لواح عمجتلا بزح ناف

 تارابتو بازحا فقاوم دصر راطإ يفو اريخا

 مدقت ةيناث ةسائرل كرابم حيشرت ةداعا نم ةضراعملا

 مدعل حيشرتلا تاءارجا فقوب هبلاطي كرابم
 اذه لح ةرورضو .يلاحلا بعشلا سلجم ةيروتسد
 ماظنلاب ةديدج ةينائرب .تاباختنا ءارجإو سلما
  هياختنا دعي ديدجلا سلجملا ىل ونتي نا ىلع يدرفلا
 ناكو .ةيروهمجلا سيئر حيشرت تاءارجا ذيفنت
 ىهتنا دق ةلودلا سلجمب نيضوفملا ةئيه ريرقت
 نم مدقملا نعطلا ضفر ىلا يضاملا لبق عوبسالا
 نعطلا ةيدجب رداصلا يئاضقلا مكحلا يف ةموكحلا
 يىلاحلا بعشلا سلجم باختنا نوناق ةيروتسد يف
 ريرقت نا ودبيو .ةيروتسدلا ةمكحملا ىلا هتلاحإو
 هتوعد يف دلاخ لامك ديفي دق نيضوفملا ةئيه
 نكمي ال هنا الا .كرايم سيئرلا دض ةلجعتسملا
 ءاتفتسإلا لدق رمالا حس حتس ءاضقلا ناب لوقلا

 .مداقلا ربوتكا يف ةيروهمجلا سيئر ىلع ماعلا
 مكحلا ءارو ناك يماحملا دلاخ لامك نا فورعملا

 بعشلا سلجم باختنا نوناق ةيروتسد مدعب
 سلجملا لحل كرايم سيئرلاب ىدا يذلاو .قباسلا
 لك يفو .يضاملا ليبيريا ْق ةديدج تاياختنا ءارحاو

 قلعتي ال يئاضقلا لاجسلا اذه ناف لاوحالا

 طبتري ام ردق كرابم صخش ىلع ةرشايم فالخلاب
 .سيئرلا بصنمل باختنالاو حيشرفلا تاءارجأب
 تاءارجا يرصملا ءاضقلا فقواو ردق ول ىدحف

 - ةديدج ةينامللب تاباختنا ترجو كرايم حيشرت
 دجي نل كرابم سيئرلا ناف - فيعض لامتحا وهو
 ديدجلا سلجملا ةقث ىلع لوصحلا يف ةقشم

 كرابم سيئرلا نا عقاولاو .رصم يف نيبخانلاو
 ىلع امبرو .باختنالا نوناق ىلع يضار ريغ ايصخش
 هنا الا ةيطارقميدلا ةبعللا سسأو نيناوق نم هريغ
 هناف كلذك .رييغتلاب عارسالا مدعو لهمتلاب بلاطي

 ماهمب مادقلا ةلصاوم يف رمالا ةيادب ٍِق اداج نكد حل

 ءاضعا ماما كلذ نلعا دقو .ةيروهمجلا سيئر

 هيفو هيلع تبلغت لاق امكو هنا الا .بعشلا سلجم
 لصاويل رمتسي نا بجي هنا دجوو .لئاقملا حور
 ةيداصتقالا تالكشملا لح لجأ نم هدوهج

 .ةلحرملا هذه ْق رصم رصاحت يذلا ةيعامتجالاو

 ةيطارقميدلا قيرط ىف ريسلا ةلصاوم نع اضف

 حجني لهف .ةيلودلاو ةيبرعلا رصم ةناكم ةداعتساو
 ؟ ةثلاث ةسائر ةرتف رمالا بلطتي ما .كرابم
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 رثزم ضاير  نامع

 سيئرل يسايسلا راشتسملا لوصو لكشي مل كن
 .نسحلا يناه ,ةيننبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ىنعملاب ةأحافم .ةيتدرالا ةمصاهعلا ىلا

 ٍْق ةينسايسلا تانعجرملا ضعيو .ةملكلل يدقتلا

 قاروالا عيمجت عورشم راطا يف اهتجردا نامع
 ةمدص ثادحال ندرالا هيلع نهارد يذلا ةيبرفلا

 نوؤشل كلذ دعب غرفتلاو جيلخلا برح يف مالسلا

 ةرهاقلا نا ىلا تراشاو .هنوجحشو يل ودلا رمتؤملا

 تاعاسلا ءاقل اتشرو :طخلا ىلع اتلكد ضايرلاو

 :ءارزولا سسئئرو ينيطسلفلا لوؤسملا نيد ثالثلا

 :طخلا ىلع تلخد تبئوكلا ناامك .يعافرلا دْنَز

 هملسو .كرانم سيئرلا عش نسحلا ءاقل تيترو

 جاجتحالا ةقئاس دعب ردرحتلا ةمظنمو ةرهاقلا نيب

 ةمظنملا نيب لصولا اذهو .رئازجلا يف ةريشع ةنماثلا

 رعت ىلا طقف رشؤد ال نامعو ةمظنملاو ةرهاقلاو

 مقرلا بيغي ةيوست عورشم يا,ةخبط»
 ةلداعم ىلا حمطي لد .لقتسملا يديطسملقلا

 ندرالا نبد ةيليقتسملا ةقالعلا سسال ةفلتخم

 نامع يف نوفراعلاو .ةيلارديفلا ساسا ىلع .ةمظنملاو

 تارارق هتسقح ُِق لمح نيسحلا يناه نا نوددرد

 ند ةدحولا مسرب لب .ةمظنملاو نامع ننب دولا داسفإا

 132 زومت 85-598 ئدقلا  ةينرغلاةعيلظلاا_ ©"

 ف ا 6 280 3 يسد 000
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 يروسلا بارسلا طاقنلا ةلواحم ف ةيندرإلا ةيسامولبدلا رداثت ىتم ىلا
 و دودة“ يربح - نجت

 ' ةليحنسم تالوحت ىلع نافرلاو
 نا ا جل و جسد

 ىلع نوقفاوم متنا ليف .ريقتم علو :ذسحاو انفقوم
 قئاقدلا ىف نوكن دق .تاظحللا هذه يف ؟ 747 رارقلا

 ؛لحارملا ىدحا يفو .ليللا فصتنم ليق سمخلا

 عارتنا ىلا انلصوتو . ًادحاو ًاقدرف نوكن نا يف انححجن

 .فقوت قيسننلا نكل نيدكربمألا نم ةمهم تالزانت

 اذإ ءلاح يأ ىلعو .فرط يا حلاص يف نكي ملو
 ةحاسلا ىلع .ذوفن نم اهل امي :ةمظنملا تنكمت

 ةوعدلا نم يتايفوسلا داحتالا نم معدبو :ةيلودلا
 هيلا انريشا يذلا بيترتلا ريغيو .يل ودلا رمتؤملا ىلا

 لب .كلذ ضراعي ال ندرالاف :لقتسم دفو يف لثمتت ناو
 يف اهرود حلاصل هفظوت :ةمظنملل اراصتنا هربتعي

 .«ةلماشلا ةيوستلا

 - يعافرلا ءاقل نم عيش حشرب مل ناك اذإو

 ىلع امك .تاثحابملا ليصافت ىوتسم ىلع .:نسحلا

 ل مرضخم يندرا يساموليد ركذ دقف :جئاننلا ديعص

 ضرتفت ةلحرملا تاناهر نا «ةيبرعلا ةعميلطلا»

 نا نكمي ام ةرولبل طويخلا نم ردق ربكأب كاسمالا
 وه يذلا هيسرعلا يميلقألا قافتالا» هيمسن
 ةيبرعلا ةروانملا نم شماهل ديحولا يطايتحالا
 يف نييندرا نيدعب ىلا راشاو .يلودلا رمتؤملا لخاد
 تاباسحلا ةركفم نم مغرلا ىلع ,ةمظنملا عم ةقالعلا

 : امه نادعبلاو .فرط لكب ةصاخلا تايولوالاو

 نكلو .اهرارمتسا نم دبال يتلا ةبوضعلا ةقالعلا

 بدحل يذلا :تماصلا راوحلا تاوفق لخاد

 .ًامئاث .فرظ يا زفحب الو .تامادصلاو تامدصلا

 يكل ةحشرم ةقالعلاف . كرنشم لمع قاثتدم ةغانصل

 يتأي انهو .لصولاو لصفلا يبطق نيب ةقلاع ىقبت
 رارصأب .ًاساسا .قلعتي يذلا ,«يناثلا دعبلا»
 فارتعا وهو .كرتشملا لمعلا طرش ولع ندرالا
 تاليصضفت يف لوخدلا ةرذاحمو .7 47 رارقلاب ةمظنملا
 .ةينيطسلفلا لئاصفلا نيب تاضقانتلا

 ؟ نافالدلا 3 ةديدح ةلللدم

 لمعلا يف تاونس ىضق يذلا يندرالا يثدحم نكل
 قيفوتلا دوهج ناب كردتسا . جراخلا يف يساموليدلا

 عورشم يف ةظحل ىوس تسيل نامعو ةمظنملا نبب
 ةيثالث ةلداعم ىلع يوطنيو .ةيلومش رثكا يقيفوت
 نيب طبرو .قشمدو ةمظنملاو نامع : اهفارطا
 تالاصتالا جئاتنو نيسحلا يعافرلا لايبقتسا

 نيسح كلملا عامتجا لالخ نم .ةيروسلا  ةيندرالا
 «قشمد ىلا ةئراطلا يعافرلا ةرايز مث ديسأ ظفاح ىلا

 قيسنتلا تالامتحا ىلع تزكرت اهنأ ركذ يتلاو
 .ةيروسلا ةمصاعلاو ةمظنملاو نامع نيب يثالثلا

 عمدهجلا اذه عطاقتنو .ةيتايفوس ةميخ .تحت
 ةييرعلا اهوادصا ددرتت :ةحوتفم ةيسامولبد ةشرو

 نييندرالا ضعب اهريتعيو .نامع يف ةيبوروالاو
 دق يذلا» باطقالا قافول ةنكمملا ةنضاحلا اهناب
 ةيكربمالا ةروانملا يف ريثأتلاب ةليفكلا فورظلا جضنب
 ينويهصلا ضفرلاو يناربالا ناودنعلا هاجت
 ىوس عقاولا ىف نالكشي ال نامغللاو .ةيوستلل

 قوقحلاو :يبرعلا يموقلا نمالا دض دحاو عورشم
 ندرالا ةعافدنا نم خغرلا ىلعو .ةيبرعلا ةيخيراتلا
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 عئاقولاو ةيناديملا قئاقحلا ناف .:يلودلا رمتؤملا»
 :لقالا ىلع ةظحللا ىتح .لذخت ةيروسلا  ةيناريالا
 نيب ةظنغمملا ةقالعغلا نا كلذ .نامع تاناهر

 «يل ودلا١ عورشمل ضيقنلا يه بيبا لتو نطنشاو
 روقص امك ,ضيبالا تيبلا روقص هيف ىري ال يذلا
 «ةداورظ ناصضح» ىوس ىنويهصلا تسينكلا

 هنا امك .يملسلا شياعتلا راكفاب ًابعم .يتايفوس
 ةديدجلا ميهافملا برح يف ةيفوشتايروغ ةبرح سأر
 ينعي رمتؤملا اذه داقعنا درجمو .اهضوخي يتلا

 ةنميهلا تالواحم نع الزانت .ًاينويهصو ًايكريما
 ةحوارملا بابسا نوكردي نويندرالاو .راثنتسالاو
 ضرف ِق امك ٠ جسيلخلا يف ىف حالبسلا ءاسرا ُْق رثعتلاو

 .فحازلا ينويهصلا ظطخملا ىلع ءاحخرتسالا

 ال نكل .ةريغص ةرفوتملا تاودالاو .د ةريبدك ةيعللاو

 حاتفنالا ةيسامولبد ف يضملا ىوس مهماما رايخ

 : لئاقلا لثملا مهتكرح ىلع بحسنتا ناو. ابرغو اقرش

 ةكرحلاف . ,انيحط ىرن الو ةعجعج عسسل:

 .ديحولا مهحالس تاهاجتالا ةددعتملا ةيسامولبدلا
 يتلا تازهلا نود لوحب يدلا يناقولا حالبسلا هنا

 تانزاوت ىلع .اهلوصح لاح يف ,سكعنت نا نم دبال
 شماه ىلع سملتن نا نم دبالو .ةشهو ةقيقد
 .ةيلدابت ًاعاضوا تالداعملا ةكبش يف لخادتلا
 ريميدالفو فروم دراشتير ءاقل لبق ام ذنم تلكشت
 ةيشع رثكا رولبتت دقو .فينج يف فوكايلوب
 .هردانرافيشو زتلوش جروج نيب بقترملا عامتجالا
 ةيشدرالا تاقالعلا ريوطت يرجي ,راطالا اذه يقو

 ىمانتت تقو يف :تايفوسلا عم ةيجيلخلاو ةيرصملاو
 اصوصخ .ةدحتملا تايالولا عم ةيروسلا تاقفصلا

 د وجبا نوار بخس - 235

 ممالا يف اكريما بودنم .زرتلاو نونريف ةمواسم نا
 ريغص ءزج ىوس تسيل قشمد يف ةريخآلا ,ةدحتملا

 لهف .ةيلومش رثكأو ًامجح ربكا ةيلمع نم رهاظ

 ةيبرعلا تاقالعلا يف ةفلتخم ةلداعم ماما . اذا :نحن

 ًداحتالا ىلع يجيلخو يندراو يرصم حاتفنال ٍزاوم يكريما  يروس حاتقنا : ىربكلا لودلا عم
 ؟يتايفوسلا

 يروسسلا بارسلاو ندرلا
 رثكا .رذنعا نيسح كلملا نأ نامع يف لوقي نم ةمث

 امك .نطنشاو ةرايز نع ؛«تيغ  ناريا» ذنم ؛ةرم نم
 .ةظحل ةبأ يف ةدراو تايفوسلا ةوعدل هتيبلت نا
 اهي تداع ينلا جئاتنلا ءوض ىلع اهدعوم ددحبو

 تعضو نا دعب .نطنشاو نم ايناطيرب ءارز و ةسيئر
 تعمجت يتلا تافلملا ةليصح ناغير سيئرلا ماما

 يناثلا نيسحلاو نييسحلا عم اهتاءاقل نم ءاهيدل

 .نيريب نوميشو
 يكريما مازتلا ىلا علطتت نامع نا يف كسشالو

 ىلع طغضلا لالخ نم يلودلا رمتؤملا معدب حضاو

 ةضراعم ةيا طاقساو .نآلا هضفري امب لوبقلل ريماش
 لحارم فلتخم ىف يتايفوسلا داحتالا ةكراشم ىلع
 تاوطخ ددحتت .مازتلالا اذه ءوض ىلعو .رمتؤملا
 يف نيقي ةمث .ةظحللا هذه ىتحو .ةيتايفوسلا ندرالا
 ةيرعل يقيقحلا حاتفملا لمحت رشنات نا وه ,نامع

 يكريمالا اهعقوم ساسا ىلع .يلؤدلا رمتؤملا
 ةسايسلا عم اهمغانتو .ةيتايفوسلا اهتاقادصو
 عفرل اهدييأت لالخ نم .ارخؤم .رهظ ةيناغيرلا
 .اهتيكاومو ةيتيوكلا تالاقانلا ىلع ةبكربمالا مالعألا

 فلم حتف لجأ دق قباسلا يف ضيبالا تيبلا ناكو
 دعي ام ىلا ,نطنشاوو قشمد نبب تاقالعلا

 ٍِق رشنات جارحال اندافت .ةيناطيربلا تاياختنالا

 ةيضق دعب .دسأ ظفاح ةيروس عم اهنكرعم
 .يوادده

 عورشم يف ةوقلا قاروا طقف فظوت ال نامع نكل
 قارؤا ًاضيا فظوت لب تاضقامتلا نيب قيفوتلا

 ,يتايفوسلا رودلا ىوتسم ىلع ًاصوصخ فعضلا

 دنمت تناك يتلا تاسلجلا يفو . فواخم نم هريثد امو

 يسايسلا بعتلا تافلم يف دتمت تناك امك :ليللا يف

 نم هقلق نع يروسلا سيئرلا ربع «يداصتقالاو

 فرتعاو .ينودهصلا نابكلا عم يتايفوسلا لزغلا

 فوشتابروغ ةسايس نم هسجوتب نيسح كلملا ماما
 عمو ,بيدبا لت عم رسج نم رثكا يديبت يتلا :تاذلاب

 عورشملا صضهانتو .سرحتلا ةمظنم عمو .تيوكلا

 تاعقوتل ًاعبت ٠ دفاورلا هذه بصت دقو .يناربالا

 راطا يف :نبييسح كلملا اهلقن امك ,ءيروسلا سيئرلا

 عارصلا باسح ىلع ةيكريما  ةيتايفوس ةقفص

 قفو يلو د رمتؤم لكش يدترت :«يلدئارسالا» يبرعلا
 .ةيكريبمالا  :«ةيليئاريسالا١ طورشلا

 تاب نيسح كلملا هنا دكؤي نم ةمث ,نامع يفو

 يتلا قاروالا لكب ؛ةلحرملا هذه يف لقالا ىلع اكسمم

 ىلع :جارحا طاقن هل لكشتو :قشمد ماظن مهت

 نييسح كلملا نيب .دقحعنا يذلا ريخالا ءاقللا نم

 ةخسن ةضيرعلا هطوطخ يف .نوكي دقو . دسأ ظفاحو

 يروسلا سيئرلا نا نولوقيو .ةقباس تاءاقل نم
 «يداصتقالا ءارتهالا ىلاف .هيناعب يذلا بعصلا

 ءايغ٠ ىلا هازع يذلا يسايسلا ءارنهالا كانه

 ثحتساو .ةيركسعلاو ةينمالا ةنيكاملا ىف «تادابقلا

 ةيروس نع عافدلا يماحم رود بعل ىلع نيسح كلملا

 عللطم ءاقل يف هنا ليقو .ةيلودلاو ةيبرعلا لفاحملا يف

 لاصتالا ةركف تدلوت يراجلا ويلوب / زومت
 دودحلا ىلع رتوتلا صيلقتل يكرتلا بناجلاب

 حجنو .ةرقنا ىلا نيسح كلملا اهموي راطو . ةيلامشلا

 ىلا لازوا توغروت ةرايزل ةيناؤم فورظ قلخ يف
 ةينما تاقافتا ةلمج ىلع عيقوتلاو قسشمد

 .ةيداصتقاو

 ةيندرا ةيسامولتد تايعجرم هينتت نا تفاللاو

 الو ًءام كلملا نم يرتشي يروسلا سيئرلا نا ىلا
 كلملا تاقالع ةئاهن ال ام ىلا رمثي وهف .امودغ عيبب

 هماجحا فظويو .هنع ةلزعلا كفب ةيلودلا نيبسح

 ةدح نم فيفختلل باهرالا تايلمع قيوست نع

 ةروانم نكل .اهتحت ةيروس حزرت يتلا عاضوالا
 ,عرشلا ةرايز لالخ يف هنا ليلدلاو .ةيكيتكت دسا

 يف هتلوج مث .نارهط ىلا قشمد ةيجراخ ريزو
 قوطاوحلا يق دو سيبو 06 و

 نارهط ىلع طغضلل ةليسوو برحلا نم فيفختلا
 اهتعيلط يفو :ةيجيلخلا لودلاب شرحتت ا يكل
 ىلا ريشيو .كلذ نم دعبا بهذي نم ةمثو ..تيوكلا
 لودل ديدج يروس زازتبا ريرمت ىلا ىعس عرشلا نا
 اهتاساكعناو برحلا نم ةفئاخلا نواعتلا سلجم

 ةيتيوكلا هيتطحم يف دكأو .يطفنلا ىدملا ىلع

 نارهط عانقا يف تحجن هدالب نا ةيدوعسلاو

 ىلع ربثأتلا يف ليشف اميف .نواعتلا لود دييحتب

 لواحي كلذ يف وهو .قارعلا ىلع برحلا فقول نارهط
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 فقو ىلا يعادلا نمالا سلجم رارق ىلع فافتلالا
 ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا بحتسو راثلل ىروف

 .هنومضم نم هغيرفتو ؛هفسن ةيغب
 ةيرارمتسا ىلع دكؤت يكل عئاقولا هذه يفكت الا

 عم .يبرعلا يموقلا نمالا ىلع .رماتلا يف دسأ ظفاح

 لهو ؟ جيلخلا يف سرفلا عمو .نانبل يف ةنياهصلا
 طاقتلا عورشم ْق ةيندرالا ةيساموليدلا رياثت

 دكؤي :تالوحت ىلع ناهرلاو .يروسلا بارسلا
 ؟ ةليحتسمو ةيمهو اهنا ىلع .ءرمي يذلا تقولا

 لوقي امكو .رصي يذلا يندرالا كلملا نا ىف كشال
 لمحت وهو: :سايلا مدع ىلع ءهينواعم ضعبل
 ةلاح ملاعم ةيؤرل .راهنلا حضو يف :نيجويد حابصم
 فورظ نيفجتلو :جيلخلا فرح نم ةديدج ةيووس
 ىلع عورشملا نم يلودلا رمتؤملا لقن يف مهست ةيتاؤم
 ةيسايس تالاح ترفوت اذإ عقاولا ىلا قرولا
 .ةدؤدحم

 ةيندرالا ةعاسلا براقغ نا :لاح يا ىلع
 ةيوست» ةيال ةيلودلا ةياعرلا تيقوت ىلع ةطوبضم
 تلباق املقو .ةيدارفنالا لولحلا نع ًاددعب :«ةلداع

 نوك يف قزاملا نكل .كلذ ىلع ددشو الإ ايندرا ًالوؤسم
 ىلع دحاو قدنخ ىلا ةجاح يف ةيلودلا ةياعرلا

 ليدبلا لهف .كلذ ققحتي مل اذإو .ةيبرعلا ةهبجلا
 تاياختنالا دعي ام ىلا راظتنالا وه يقييطلا

 روزم .لاصلا هده لف نمضي نم نكل :ةيكربمإلا
 .برح نود نم

 نالؤلسنو ..ةطيرخ
 ةجيتنك دراو لامتحالا نا نولوقي نيوندرالا

 وهو :لحارم ىلع ناو :ةيوستلا ىلا لوخدلا لشف

 رايت يف ريبسسلا ىلا قشمد رطضي دق يذلا رمالا

 اذه لهف ..يبرعلا قمعلا» نيمأتل هلقا .تاحلاصملا
 يقارعلا - يروسلا براقتلا عورشم نا ؛ًاذإ ,ينعي
 تاطات ناو :ةيندرالا ةركفملا يف امئاق ىقبي فوس

 فلم حتف يف نيسح كلملا رماغي لهو .هرئاتو
 ران ىلع هعضيو يرصملا  يروسلا قيسنتلا
 قشمد ,تاقالعلا يف يلدابتلا عاقيالل ًاعبت ,ةفيفخ
 ؟ ةرهاقلا عم وكسومو نطنشاو عم

 ةلمج ىع رخسب ةلئسالا هذه نع باوجلا

 : ىلاتلا لكشلا ىلع ؛اهتدراطم» نكمملا نم :تاظحالم
 ةغيصل دادعالا يرجي ندنل ىلا فيدنج نم ١

 يكيتكتلا قشمد حاتفنا فيظوت ىلع موقت ةيسايس
 يرصملا يكيتكتلا حاتفنالا لباقم يف .نطنشاو ىلع
 .ةديدج داعبا ىلع يوطنت ةلداعملا .وكسوم ىلع

 ةلحرم ىلا تاقالغلا يف ةينقتلا ةيئانثلا زواجتت
 يل ودلا رمتؤملاو جيلخلا برح عم لماعتت ةمدقتم

 ع ورشم نم بارتقالا ينعي اذهو .يقافو قلطنم نم
 ,.ةيبرعلا ةقطنملا ف :تاقالعلا ةغايص ةداعا

 رمتؤملل دادعالا قيست ةديندج ةلاحل ديهمتلاو

 يف ليدجغتلا وا ليجآتلا نع رظنلا ضغب .يلودلا

 َِق ةيسامولبد رئاود تناك ناو .هداقغنا تقاوم

 .لبقملا رياربف / طابش يف هداقعنا عقوتت نامع
 ندرالا اهل لمعي يتلا ةيلدابتلا ةلداعملا - ١"

 :ىلودلا رمتؤملا ىلع ةيكريما تاظفحت ةلمج طقست
 ةدئاعلا ناغير ةسايسل رشابملا ضيقنلا وه يذلا
 ترانشا :ةرم نمرقكأو :ةدزآبلا فرحلا تآلوتقم ىلا
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 ,يتايفوس «نيمك» ةغيصلا هذه نا ىلا نطنشاو

 نم ذئدنع دبالو تالزانت ءارجا دراو يف تسيل اهئنال
 نييوتسملا ىلع .يسامولبدلا حاتفنالا تالخادت
 نيب فينج تامواسم نوكت دقو .ينودلاو يميلقالا
 ةمق ةيا :ةداع ؛قبست يهو ؛فوكايلوبو يفروم
 فينج ةمق ١1850 فيص) ةيتايفوس  ةيكريما
 (كيفايكير ةمق - 11485 :ربوتكا / يناثلا نيرشتو
 قرشلا نيب تاقالعلا ىلع ةصاخ ةهكن تفضا دق
 لوح قافتا عورشم يف اهريمثت نكمملا نمو .برغلاو
 ةندهلا ىلع يئدبملا قافتالا رارغ ىلع ؛يلودلا رمتؤملا
 .ناتسناغفا ف ةيتايفوسلا ةنورملاو جيلخلا برح يف
 ديعص ىلع ةيباجيا تاروطت عقوتي نم ةمثو
 .ةمداقلا ةليلقلا رهشالا ىف ةيناغفالا ةيضقلا

 .رادج نم رثكأب مطتري تاناهرلا نيب هيتلا - ؟
 ,ينويهص يناثلاو .يبرعلا جيلخلا يف ينيمخ لوالا
 ديدعلا عقاولاو .ةلئحملا نيطسلف ْق ءابكربما موعدم

 ةيناريالا ةهبجلا لافقا عيطتسي ال نم نا ىلع دكؤي
 ةمزال ةيوستلا باب جدف نم نكمتد ال :ةيقارعلا

 ىلا ةوعدلاو ةيبرعلا يضارالل ينويهصلا لالتحالا
 ةيلودو ةيبرع مكس نم دبال كلذل .ينود رمتؤم
 رفح لبق .ةيساسا ةوطخك .راحتنالا نع ناريا ينثل

 يسنرفلا سيئرلاو .ةربالاب ينويهضلا لالتحالا ليج
 هتاثداحم دعب لاق امدنع ؛ًاقبل» ناك نارتيم اوسنارف
 ةثالث ذنم .فينج يف كرابم ينسح سيئرلا عم
 دقعيس ىتم فرعي يكل ًامجنم سيل» هنا عيباسا

 لعجل نكمم وه ام لذب انيلعو .يلودلا رمتؤملا
 ..داقعنالا اذه لثمل ةيتاؤم فورظلا

 امك .جيلخلا برح يف يساسا يبوروالا رودلا - ؛
 نم ينويهصلا نايكلا ىلع باحسنالا ضرف يف
 دعب :نيبكرتمالا داجتا يف طغضلاو ةيسرعفلا يضارالا

 ةيبرع ةيعجرم نم رثكأو .تايفوسلا عم قيسنتلا
 لقي ال تايفوسلا ىلع يبوروالا حاتفنالا نا ريتعت
 رمتؤملا ةركف نا ىرتو .نيقالمعلا قافتا نم انزو
 ايورواو تايفوسلا نيب قافولا رصانع دحا يلودلا
 تعطاقت يتلاو ةيسنرفلا  ةيتايفوسلا ةردابملا ذنم
 مث .الوا ةيرصملا ةكرتشملا عيراشملا عم اهرودب
 .طسوالا قرشلا ةمزا لحل ةينيطسلفلاو ةيندرالا
 فقوملا ةيكزت ىلا وكسوم ترداب :لسكورب نايب دعبو
 ةيجراخ ريزو نا نم مغرلا ىلع .ديدجلا يبوروأالا
 ودبيو .ينويهصلا قزاملا ليج ماما حوار لسكورب
 نسناي نامليا .كرامنادلا ةيجراخ ريزو .هفلخ نا
 يف يلودلا رمتؤملا لاكشا نم لكش يا داقعنا يف لمأي

 فقو ةرورض نع برعاو .1418/ نم ىلوالا رهشالا
 ةيمسر ةعلاطم لوا يف ,ةيناربالا  ةدقارعلا برحلا

 ةدحتملا خمالا دوهح نم اقالطنا .ةبعقاو ةطاسوب , ةمل

 .اهتياعرو
 قئاقحلا بجحت ال ةيلودلا تامواسملا

 نمالاو يبرعلا قحلا اهنمو .عارصلا يف ةيساسالا
 «يبنرقلا عيتخلا ىلا نيطسلف نبت «ينرغلا .يضوقلا

 عمتجملا نداهي ناو .ةيركسعلاو ةيسايسلا اهقاروا
 ةيوستلا راطق ناف :ةينيمخلا ةيعسوتلا يلودلا

 .لح يا سيل مهملاو عيضي تقولاو .بولقملاب ريسي
 هجو ف كسامتي .يبرع قدنخ لب .ةيوست يأو
 .تاروانملاو راصضعالا

 هللا بيجن دمحم يناغفالا سيئرلا لصي مل
 عوبسالا لالخ . ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىلا

 تابطعمو لماوع ةمثف .ةفداصم ءيضاملا |[ ©

 يف هلوصو لوح ةعورشم ةلئسالا لعجت ةديدع
 يلودلا نمالا سلجم هيف عمتجي ناك يذلا تقولا
 ةسسؤوملاف .جيلخلا برح نآش ْق هرارق رادضأال

 تآدب ينلا - اهتاعرفتمو ةدحتملا حمالا ةيلودلا

 نيب ةرشابم ريغ تاضوافم ىعرت .اهيلا دوعت حورلا
 داحتالاو .فينج يف ناتيسكايو ناتسناففا

 برح ءاهنال نمالا سلجم رارق معد يذلا يتايفوسلا
 عوضوملاب ةرشابم ةروصب ينعم .ةوقب جيلخلا

 ليئاخيم يتايفوسلا ميعرلا ناكو .يناغفالا
 باحسنا ةجمربل هدادعتسا نلعا دق فوشتابروغ
 ضعب بهذو :ناتسناغفا نم ةيتايفوسلا تاوقلا

 نبد ةبرس تاضوافم نع ثدحت امدنع آديعب ءادنالا

 كلمو ةميلاحلا ةيناقفالا ةموكحلاو وكسوم

 هتدوع لجأ نم ايلاطيا يف شيعي يذلا ناتسناغفا
 اهيف كراشي ةيسايسس ةغيص داجياو هدالب ىلا
 نرادحف تمدظصا تاوطخلا كلت نا ريغ .كلملا
 تاكرحلا عجشت يتلا ةدحتملا تايالولاف .ةيبوق
 حالسلاب ا ,لوباك ةموكحل ةضفهانملا

 ةيبرعلا ةمظنالا ضعب عم رشابملا نواعتلاب
 ىلا ىعست :ناريا ماكح عم رشابملا ريغو :ناتسكابو
 ةيلوؤسم هليمحتو يتايفوسلا داحتالا جارحا
 ىلا هتاوق لاخدا بيسب .يلودلا قافولاب لالخالا
 ماع ريمسيد / لوالا نوناك 4 يف ناتسناغفا

 يذلا ءفوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا نكل ل 4
 .يتابفوسلا داحتالل ةمهم ةرصاخ ناتسناغفا ربتعي

 يف نأ يف مزحلاو ةنورملا ةسايس عابتا يف رمتسا
 نغ الضفف .ةطلسلا ىلا هلوصو ذنم نيدادملا فلتخم

 ح االبسلا عزن ناش يف ةددعتملا فوشتايروغ تاردايم

 نانسناغفا نم باسحنالا عدم حارتقا ناك يوونلا

 ةتس تيبحس وكسوم نا ًاصوصخ ,دايتنالل اريثم

 ترمتعا دقو . ةيئاغفالا يضارآلا نم ةنركسع جاوفا

 تلواحو .ةصقان ةوطخلا كلت ةيبرغلا رئاودلا

 24 - رمال نورا نطفللات -



 ترجا اهنأب وكسوم تمهتا امدنع اهتيقادصم يف
 اهتمس .ناتسناففا يف :ةيركسع تاليديت
 . تاياحبسنتا

 لتحت ةدقعملا ةيميلقالا اياضقلا نا ًاتباث تاب دقل

 .نطنشاوو وكسوم نيب تاقالعلا يف ايسيئر ازيح
 ناش ىف فينج يف ةرئادلا تاضوافملا نا ودبيو

 يف تاضوافملا ىلا لخدملا تناك .يوونلا حالسلا

 ناك كلذل .ةرجفتملا ةيميلقالا عيضاوملا نأش
 يف اهيود فوشتابروغ اهقلطا يتلا تاردايملل

 نم باحسنالا نأشب هترذايم نا ريغ .برغلا
 ,ةلكشملا كلتل لح نع ثحبلاب لوبقلاو :ناتسناغفا
 يباجيا ريثأت نم هينعت ام لكب ةيساسا ةوطخ تناك

 - ووو“ نوقع ماتخاتات - 5

 كيكشتلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ىرخا رئاود

 تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب تاقالعلا ىلع

 اوراز نويبرغ نولوؤسم لقن ام اريثكو .ةدحتملا
 ميعزلا نع ,فوشتابروغ اولباقو وكسوم
 ةلكشملا ءاهنا وحن يدجلا هعلطت ىتايفوسلا

 ؛نارتيم  نيلوؤسملا ءالؤه ضعب دكؤيو .ةيناغفالا
 ةلأسم يف داج يتايفوسلا ميعزلا نا  رشنيغ ,رشنات
 .لاجملا اذه يف .فرعي الو .يناغفالا حرجلا قالغا
 سشاودلا ضعي اهدروت يذلا رئاسخلا ماقرا تناك اذإ

 شنجلا رئاسخ ردقت ذإ .ةحيحص ةيبرفلا

 ةهجاوم يف ليتق فلأ ١5 نم رثكاب ينايفوسلا
 نم تادعاسمو ًامعد ىقلتت يتلا ةيناغفالا ةمواقملا

 .ىرخا ةيمالساو ةيبرع لود نمو برغلا
 اهمدق يتلا ةردابملا ناف رومالا نكت ايأو

 يف ةرئادلا ةرشابملا ريغ تاضوافملاو فوشتايروغ

 لح ىلا ىعسي يتايفوسلا داحتالا نا دكؤت ,فيدج
 وكسوم تلدبتسا دقو .ناتسناغفا يف يناهنو يدج
 ةطلس ماقا ىذلا هللا بدجن دمحمب لامراك كارباب

 ىلعو يتايفوسلا داحتالا ةدعاسم ىلع ةرداقو ةيوق

 ةدحتملا تايالولا نكل .نا ىف تاضوافم يف لوخدلا

 نيذلا نييناغفالا ىلا اهتادعاسم ةيسن نم تعفر

 ,ناتسكاب نم ًاقالطنا يتايفوسلا شيجلا نوبراحي
 يكريمالا سيئرلا لبقتسي نا رظنلل ًاتفلم ناكو
 ناهرد ؛ناغفالا نيدهاجملا» ءامعز دحأ ناغبر دلانور

 / ناريزح رهش يف ضيبالا تيبلا يف ينابر نيدلا
 نوبقارم هرسف يذلا رمالا ,1585 ماع نم وينوي
 يتايفوسلا داحتالل ديرت ال نطنشاو نأب نونيعم
 .حوتفملا حرجلا قالغا يف حجني نا

 ف .وكسؤم ىلا هللا بيجن يناغفالا سيئرلا ةرايز
 نمو .تالالدو ناعم تاذ ىقبت ,يضاملا عوبسالا

 يف حرطت يتلا لولحلا عيراشم نع ثيدحلا ركبملا
 راركت .ةحورطملا لولحلا زربأو ناتسناغفا نآش
 هب ليقت ام كلذو :ناتسنففا ىف ةيدنلنفلا ةغيصلا
 اهذوفن ةرئاد ىف ناتسناغفا يقبي هنال وكسوم
 يتايفوسلا شيجلا هسفن تقولا يف جرخُيو .يلودلا

 اممو ناتسناغفا نم يتايفوس يركسع فالآ ٠

 زيكرت وه .يدنلنفلا جذومنلا راركت لامتحا ززعي
 عيرا طاقن ىلع فينج يف ةرشابملا ريغ تاضوافملا
 طاقنلاو .ناتسناغفا دييحت ىلا ةياهنلا ىف يضفت

 : يه عيرالا
 تاوقلا باحسنال ينمز لودج ىلع قافتالا ١

 .ةيتايفوسلا
 ىلا مهتالئاع عم ناغفالا نيدهاجملا ةدوع ١

 .اهليكشت ي ونملا ةموكحلا ف ةكراسملاو مهتويب

 ةدختملا ممالا لالخ نم ةيلود تانامض ريفوت “ 
 .ةدحتملا تادالولاو ىتايفوسلا داحتالا ةكراشمب

 ىف ةيينجالا تالخدتلا لاكشا لك فقو - ؛
 ْ .ةيناغفالا نوؤشلا

 نم دحاو وه يناغفالا عوضوملا نا ىقبي نكل
 وكسوم نيب ةقلاع ةيميلقا عيضاوم ةلمج
 برح  اهنم دحاو يف مدقتلا حسفي دقو .نطئشاوو
 نيب ةعساو ةلحلح ىلا  لاثملا ليمسس ىلع جيلخلا

 .ىرخالا ةيميلقالا اياضقل* يف نيرابجلا

 .ك .ف
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 "م _ ١941 زومت ؟0- 7٠١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 - يناربإلا ماظنلا ةنقاعم لاا انغاد

 نا سلخم رارق ديإؤب ىوهر
 : ىلا ةيقرن ةضراعملا ةيناربالا .قلخ يدهاجم.  ةمظنم ميعز يوجر دوعسم ى لسرا 0

 : :لودلا ضعب ةيحراخ ءارزو ىلاو راليوك يد سري ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا 0 :

  يضاقلا رارقلا زادصال ةريخالا يلؤدلا نمالا سلجم تاعامتجا يف اوكراش نيذلا .

 .ةهجاوم يف ةريمك نمالا سلجم ةيلوؤسم يوجر ربتعا دقو .جيلخلا برح فقوب ٠
 .نيذلا نييناريالا نسالم ذاقنا لحآ ننف: :اهفقول طغاض يود فقومد ًابلاظم ,برحلا 00

 ' دض اهبرح يف فصنو نويلم يلاوحل ناريا ةراسخ نع الضف .نيثجأل ىلا اولوحت . |
 300 تاطلسلا نكل .هملا: قوتيو مالسلا ديؤب يناريالا بعشلا نأ لاقو .قارعلا 1 0

 ةطلسلاب ظافتحالا لجأ نم برحلا ةلصاوم ديرت يتلا يه نارهط ف ةيروتاثكيدلا
 ا رارق دض هجول ًاهجو فقب يذلا: وه .يناريالا ماظنلا نا ًاجضاو تابادقل .فاضأو 1

 :::هيلع تادوقعلا قيبطتب فلاطو: ,مالبسلا ىلا يعادلا ريخالا يلودلا نمالا سلجم 0

 .ةيباهرأ ةسايسا سرامي يناودع ماظن نم لورتبلا ٍءارشو ةحلسالا عبم فقوو
 0 ْ .ملاغلا يف بورجلاو باهرالا ريدصت ىلافدهبو ٠

 0 ةدعاببم اهيف هدشاند يناتبسكابلا سيئرلا ىلا .ةبقربد ثعب .دقءيوجر ناكو
 ىلا ةيناتسكاملا .تاطلسلا انعاد «ناتسكام ىلأ 4 نارهط نم نيدراهلا نييناربالا 00

 .تاميخم ٍِق ةرتهشلا ةرزجملا ذيفنتلا يتارثالا ماظنلا مهلبسرا نيذلا ةبقاعم
 را ويلوي / زومت رهش علطم ل ناتسقاو 0 نكحدلا نييناربالا 0

 0 ب يف ىرجب 0 داعب 5 : اما ريتا
 00 يصف ىلا ةيبيللا ةيركسعلا تارئاطلا ءوجل .نوكي نا لوقعتلا نم سبل ام
 .تارئاطلا كلت لالض نع ًاجتانا ,برقلا سليبارظ ُْق مالعالا عيشي امك هه |

 . مهاوتسمو نيرايطلا ةءافك نم لابني كلذ :نال ءاههاجتاو' اهقدرط : 3 1 10
 .' تارم ةرهاظلا رركت نكل .اههاجتا ةدحاو ةرئاط لضت دقو .ينقتلاو يركسعلا ١

 ١ دللا نيرابطلا روهظو .ةليلق روهش لالخ .ةدع
 0 ظاسوالا ضحب يف ةجورطملا ةنكسالا حصص نم دازرعي .يسايبسلا ءوجللا نوبلطم

 0 50 * ايبدل يف يرجي اًمع ةيساموليدلا
 | - بلطو ردم ىلإ ىرخا ةيديل ةيركسع ةرئاط تاجل يضانملا عوبسالا يفف م ْ

 3 ةطلس» نم ابره يسايسلا ءوجللا :هيدعانسم نم نينثاو رايطلا نم نوكملا اهمقاط 0

 . .1941/ ماع لالخ ةثلاثلا يه ةيركسعلا ةرئاطلاو . :اودمل قف ةيروتاتخدلاو عمقلا 00
 1  ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فوراظلا. فق شيعلا: ةلاحتسا» نع اهدئاق ثدحت دقو 1

 ١. ةيقارملا فورظ نا ريغ .رارفلا نودوبد نيرخآ نيرايط ةمث نأ ىلا راشأو ..ةبعصلا . |
 ْ ١ ةرهاظ لمتحت الو . مهططخ ذيفنت يف . .ًانايحأ . ههفعسف ال .ةمارن ] 0
 0 لملمتلا ىلا ةرشادم ريشا اهنا نإ ؛ةدع تاريسفت .ةرهاقلا ىلإ ءوجتلاو رارفلا . 00

 00 .تارماغم نم ًايبضغ نييبيللا رثكأ. مه طابضلا نا ىلاو .يبيللا شيجلا يف دئاسلا
 0 فم نا نم مغرلابو ةيسايصلاو يرتسكلا لادكلا ربخم دياعلا يبيللا سيئرلا 0

 : لآ و ةينمالا 0

 . "يرصملا نويزفلتلا ةشاش.ىلع نيدد

 00 ًاذيلقتو مهبلطم هرادتعاب طابضلا كئلوأل ينايسلا ءوجللا قح ةيراضخأ ةموكحلا 0[
 - «ةرهاقلا ىلع اهتلمح لصاوت ةيبيللا مالعالا ةزهجا ناف ,روتسدلا هلفكي ًايرصم
 : ةقالعلا يوذ برعلا ةداقلا ضعمبب . ريس برغلا سلدارط يق نولوؤسملا لصتنو

 يا ٠ نم اهمقاوطو ثالثلا تارئاطلا ةداعتنسا ا يق طسوفنلل .كرابم يفسح سيئرلاب 8

 0 ١ ٍ . نا نع ,يضاملا عويسالا قد ,يرصملا ,

 ا ةطاسسو ىلع عءانبا .اهمقاط نود نم :ايددل ىلا ةدخاو ةبركسع ةرئاط تداغا ةرهاقلا

 سسئرلا فشك دقو مهيدعاسمو نيرايطلا .

 .. .ةثالث نع جرفت مل ةيبيللا تاطلسلا نا ريغ . حلاص هتلا دبع يلع ينميلا سيئرلا نه.
 00 دودج كلذب ب بودصت علو .برغلا سلبارط نوجمم يل ااخما نييرصم نينظاوم .

 50 . .قافثالا

 0 :ارخؤم .ثيدحلا .تررك دق .اهيلؤؤسم ن نم ددغع ةنسلاب .ةرهاقلا تناك اذإو
 1 00 ودب آل كلذ ثودح ناف :ايديبل نينو اهشمدا ؛ناوج نسخ تاقالع» ٍق اهتيغر ا نع 3

 | ةموكحلا ةقفاوم نم نوبضاغ نويبيللا نولوؤسملاف .بيرقلا ىدملا يف ًاغقوتم . .
 >> ىلعو ؛نيرافلا نيدبدللا نييركسعلل يساسيسلا ٍءوجللا .تاننط ىلع ةيرصملا

 : ا ةيسائس ثيداحاب نولدب ييدلا ةضراعملا باطقا ضعب اهناضتحا ٍ
 1 0 نيب تاطاسولا ادافخ ىلع نوعلطملاو .ا ايده ايننل يف تاطلسلاو عاضوالا اهيف نودقتنب 0 0

 1 3 0 .ةيركمعلا .تارئاطلا ةداعتسا نم لقأن لبقت ل يفاذقلا نأب نولوقي .ادديلو رصم . 0

 ا[ رتل 0 تدب يتلا ةمرعلا سوؤرو .مهيدك اسمو طابنخلا نم اهمقاوطو ثالثلا |

 ْ 0 نان تاذو ةيوق .ةريخالا. 3

 ْ 3 ةدراولا تامولعملا .امنجلو رصف نيد ءادنعت ,جارفنالا عقوتا :لعجت اممو

 :تايضحش ز رورد لامتحاو :ةسيساسس تاريغتم ثوو دع“ نع ,برغلا سلبارط 0

 .ريتكي كلذ نم مارا نكي ملام مرا تابصخش 0 لال



 هحرط عورشم ٠ .ًالؤتوما ةيروسل لازوا 1 ظ

 يباينلا رنجت ةساكر تاباختنال
 في كلا علطم ُْق ةلدقملا يتاتسللا

 سلجملا , سيئر نك اليدب نوكي ,مداقلا

 ةيسايس فقاوم ىلع ينيسحلا بقاعت 1

 سيسر عم براقتلا ٍِق اهذشتا

 نود نم :ليفحجلا نبمأ ةيروهمجلا '

 نييروسلا نيلوؤسملا يار ىلع فوقولا

 ٠ اةريزفلا 5 نوراغطسا ..
 | نم نا ةعلطم ةيروتس رداصم ثدافا : ٠

 ١ 1 لالخ. تحد راذهم تناك يخلا اباضقلا نيم

 تغروت يىكرت 1 ءارزولا سيئر ةراسيز 2

 ءارجاب ايضرغ

 ع 2ك ها : 0 ءاول ٠ نخل 5 ج0

 ةكسيسلا تامضختشلا 08

  هفقا وم بيسب ةلئسالل ةراشإ ةينانبللا 07

 سيئرلا .نآ يف ةنيابتملاو ةيضماغلا | د
 احلا 00 ةيجنروف ناموس ا :

 دلادبع يروسلا ى سيئرلا 4

 ةيمالسالا تايصخشلا ل اددع مادخ

 0 مهلا ةجوتو ؛ 5 يقي ل زنهإ و

 - وقفا هلاك قطعا خيشلا ةيرو وهمج

 1 نإ تنا كنلعو :كفاصوأب تدحت تناب

 2 -«قشمد ىلا دوهتو كتراسس ٍق دعيصت |

 مادخ كولس اينب ةيجنرف غلبت امدنع |
 لجرلا اذه: دع لوقلا ىلا عراس

 - رمال ديشر وحلا ف

 ْ 5 تاعرشلا فحص

 1 يملا :تاياسدو عيفادم ن ناو اط تعاب

 5 اهدايح ىلاو .ةنيب

 صولا اذ

 «ويبلوي !؟» ةروع
 .ةيشهدلاو ةريحلا هلك ملاعلا تمهد ؛ودلوب 77+ ةروث 0

 .دحأ هعقوتبي مل افطعنم تهجاو ,فورعملا اهلقثد رصم نا ل

 لب ,مكحلاو ماظنلا ىوتسم ىلع . ورحل يقي يمس ند ف ١
 .لدق نم ةفورعم ريغ ةديدج ةدابق اهمامز ملستن . تايوتبسملا عمسمج ىلع

 ,رومالا مامز ىلع ضيقلا ىف هقذحبي فرع . ؛:لايحأ ذنم اثراوتم امكح ميرتو

 .ةهج ةيآ نم رشلا اهيتابال اهنا دقتعي ناك ةزهجا ربع
 ؛ رخآ ًالاؤس عبتتساو ؟ رصم ريصضم نوكيس ام : ريبكلا لاؤسلا. حرط

 ؟ لقثلا اذه نم دلب ةدابق عيطتست لهو ؟ ةديدجحلا ةدابقلا ريصمام

 ناك :ىلوالا اهتاونس يف .ةقثاو .ةعساو تاوطخب ملاعلا تاجاف دقل
 ةكرعمو .ةانقلا ميمأت اهزرما نمو ةيبرعفلا رضم ةيوه نالعااهمها

 ايصال عافدنا ناك ,:ةيورعلا وحن رصم هاجتا رادقمبو .نسسيوبسلا

 نمز ذدم هودقف ٠ .ملاعلا يف ًاريبك ًانزو برعلل لعج امم ٠ ,رصم هاجتاب برعلا

 يفو .برعلا نالضانملاو ويلوب ةروث نيب ءاقللا اذه ةحيتن نم ناكو .ددعب

 رج ا ار جرم همر ب يعج ف ,نويثعبلا مهتمدقم

 اهئاعداو اهثارن ىلع تساعو ,ًامذو احدم ,ريثكلا ةروثلا هذه يف ليق

 ةلالفسا ايدل هبيايستنا لغتسا لب .اهاوتسم ىلا عفتري عل اهبلغا + : تاكرح

 .اذدس

 4, ورعلا ء ادخل نيدتسم فيك تفرق اهنا: ,اهراثا نم دجحم ال ام نكلو

 .لعفلا ىوتسم ىلا نافرطلا عفتراف .رصم ريهامج يف نماكلا
 ىلا اوبهذو ةيبرعلا ةظقيلا هذه هيوشت اهدعب اوؤاج نم لواح نذلو

 ءارولا ىلا عجري ال خيراتلا ناف .ينويهصلا ودعلا عم فالتجالا دح
 .ةقدقحلا هذه ديكاتي ليفك ينآلاو . ءىفطنت نل رصم يف ةبورعلا ةودحو

 .رصم ف ةبورعلل يح. ,عاو نيدجت نم نإلا هارتام ,لوقت ام ىلع ليلد ربكأو
 اهكيرش .ثعبلا كلذكو ,تارماؤملا نم ديدعلل ويلوي ةروث تضرعت دقل .
 :تعاطتسا .هتروث نكلو .ىسقاو دشا تارماؤمل ضرعت .ةدحولا عنص يف

 يف اهترصن نع مهمظعم لذاختو .اهيلع برعلا ماكحلا ضعب رمات مغر
 رجفتو :مهسفنأب مهتقث برعلا ىلا ديعت نا ؛يسرافلا ناودعلا دض اهبرح
 ىلع اورمات نم لواح ام ججؤتو .جيلخلا ىلا طيحملا نه.يبرعلا ىوهلا
 .هريمدت ويلوي ةروث

 لاجم ال بابسال :ويلوي ةروك نم لانت نا تارماؤملا كلن تعاطتسا ننلو
 دذه ىلع اويلغت .ثعملا ءاخبا نم نيدقبقحلا نيلضانملا ناف .نآلا اهركذل

 تازاجتا نم مودلا هارد اه كلذ ىلع دهاش ميلا لعتو . تارماّوملا

 عشنا ماما ذفلا اهدودصم .قارعلا يق ثعنلا ةروث هيت يروطسا

 انروث تنسج ىلا ةيورغلا قيرط لع رئاس ريهامتلا نا انيق

 اي قيرطلا اهدحو يهذ ؛ .اهتقيقح .ويلوي ١ و ثعبلا
 .اهتاعلطتو اهنابا

 : مير



 ةضراعم ناهجاوي يتايفوسلا داحتالا يف ةرهش رثكالا تاحلطصملا حاتفنالاو رييغتلا
 01171 1 121 191 1092 2 0212 0 ة ة ية ة ة ة ة 2 2 2 212 يل يي يي

 كذاب روق نه ضفاس ىؤف كاع
 لوما موو دم عرج او سة تل جوجو تتمة جسم مم جبت تو

 : ينادفوسلا داحتإلا يف ريدك لاؤس

 ؟ ءوطاخ مأ ءوطخم نيلاتس

 راصتقالاو شيحلا ريمدنب همهتت ءارا

 دالبلا لكاشم ديعت ىرخاو
 ! ,نوكيالا بحي ناك يذلا دهعلا» ىلا

 ١9417 زومت 5١-71 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا7 8

 يدعسلا ديعس .د / نيلرب

 يتايفوسلا ميعزلا نم برقملا رامشتسملا نيلاف [
 رمتؤسملا يف لاق فوشتايروغ ليئاخيم

 دراشتير ةرايز شماه ىلع يلودلا يفاحصلا ( 7
 ىلا ةيداحتالا ايناملا ةلود سيئر ركستباف نوف
 تاعومجم ثالث كانه نا يتايفوسلا داحتالا

 .يفوشتابروغلا حاتفنالاو ريبغتلا طخ ضهانت
 ركعتتو :؛ةلمرفلا ةملك» ىوق مضت ىلوالا ةعومجملا
 تازكترم مدصت يتلا تاحورطلا عراست ةجح ىلع
 نينطاوملا ىلع بعضيتو يتابقونسلا ماظنلا

 ىوق مضت ةيئاثلاو .اهمضهو اهيباعيتسا
 عسر ىلع ةتردقو ديدحلا جهنلا ةحص ٍْق «كتكشتلا

 اهدسحت ةثلاثلاو .نهارلازآملا نم جورخلا قيرط

 .ةلودلاو بزحلا ل ؛:ةرححتملا ةيسكذوترالا» ىوقلا

 عارصلا رعتسي حوضولاو ةحارصلا هذه لثمب
 عمتجملاو ماظنلا ُِق مانالا هذه يقفالاو يدوماعلا

 ءيش لك لوانتت ةنخاسلا تاشقانملاف .نييتايفوسلا

 يذلا ردقلابو ,ةيتايفوسلا ةيكارتشالا ةيرجتلا يف
 جهنل معدلاو دييأتلا دايدزا ةرهاظ هيف ىغطت
 ةيتايفوسلا ةفاحصلا يف يديدجتلا فوشتابروغ
 ةيديلقتلا راكفالاو ءارآلا رذات ظحاالن :ةرصاهعملا

 ىوقلا هذه ىلع :كاذ وا ردقلا اذهب :ةيوسحملا
 .ثالثلا

 نينمزعتلا لجر هدف كن# نوم ًامكياغ دعي من
 «ددرت الب :نكميو .هتسايس وا هجهن وا لوالا
 يف فوشتابروغ ليئاخيم هديري ام صيخلت
 اكيورتسيربلا امه ريغال نييسور نيحلطصم
 1 .سوسزالغو

 امه ناحلطصملا ناذه حبصا ابيرقت نيماعلا ذنم
 يسايسلا سوماقلا ف ةيمهأو اراشتنأ و ةرهش رثكالا
 برغلا ءامعز نا ريثخملا نمو .رصاعملا ىملاعلا

 بيرق دهع ىلا تناك نيذلا كثلوا ىتح .مهسفنا

 لب مهتايحو تايفوسلا ةسايس مهرعاشم زفتست
 اكيورتسيرب مويلا نولوادتي اوتاب مهتغلو مهروطع

 ةمجرتن ةمث تسيلو .فوشتابروغ سونرالغو
 اكيورتسيربلا يف ىري مهضعب :نينملكلل ةدحوم
 ىنعم ىرن رخآلا مهضعيو .رييبفتلا ىنعمو

 ضكغمبلا اهيطغيف سونزالغل ةيسنلاب اما .فاطعنالا
 حف ىسعمب نورخا اهدئقيو :حاتفنالا ىدعم

 .عمتجملا

 نالاتس ةدلوؤلسم
 ةمئاق فوشتابر وغ ةسايس ناف ,رما نم نكي امهم

 ةينبلا رييغت : امه نييرموج نيركترم ىلع
 ,ةيتايفوسلا ةايحلا يف ةيعامتجالا  ةيداصتقالا
 ءوض ْيف يجاتنالا داصتقالا ثيدحت ينعي اذهو
 ,الوا ةينقتلا  ةيملعلا ةروثلل ةنهارلا تايطعملا
 نيكمتل ةيسايسلا ةيطارقميدلا ةغايص ةداعإو
 اهذيفنتو تارارقلا عنص يف ةكراشملا نم ريهامجلا
 اهيلع ةيترتملا ةيعامتجالا تايلوؤسملا لمحتو
 .ًايناث

 نا نيكيوش ريميدالف يتايفوسلا تتاكلا لوفي
 ةنهارلا ةيبلسلا رهاظملا بابسا نم ديدعلا
 ءانبلا ةريسم اهطغض تحت نئت يتلا تاقافخالاو
 الا بجي ناك يذلا دهعلا» ىلا دوعت امنا .يكارتشالا
 نيلاتس دهع ىلا انهم ريشم نيكوض ناكاذإو ءنوكي
 فوكتير يتايفوسلا بتاكلا ناف همسا ركذ نود

 يف لوقلا نع ددرتي ال «تابرآلا لافطا» ةياور فلؤم
 دجوي ال يضاملا ةفرعم نود» : ةرح ةيدويزفلت ةودن
 داق ىرمالا داصتقالا يف نيلاقس بولسا نا .ليقتسم
 داصتقالا بولسأو .نهارلا يداصتقالا يندتلا ىلا

 ةدفسعت ىلا تداق ةينيلاتسلا درفلا ةدابعو ىرسقلا
 نييالم ةايح تفلك يتلا ريهامجلل ةداضملا ةطلسلا
 .«مهنايسن ادمآ زوجي ال نيذلا سانلا

 فوكتير ةياور تردص عم ةنس نيرشع دعب

 بدال .وا ةيراتلا يف ءاضيب تاغارف الا! فوشتابرومغ

 288 - مل ىلا (:ةلجارإا ةلجخلل 2 -



 دهع يف ةيعامجلا تالاقتعالا نع «؛ةئنس 59

 دئاقلا اهيف مهتدو .ةينيلاتسلا ةيروتاتكدلا

 كورك يقربس يفشلبلا لكقي صح يجرويجلا
 نيلضانملا نم ديدعلاب قحل امع يرمر ريبعتك
 برحلا تاونس يف و تانيثالثلا ةرتف لالخ ةفشالبلا
 .40- 4١ يتايفوسلا داحتالا دض ةيناملالا ةيرلتهلا

 اذهب .دعب هلقي مل انه فوكتير هلوقي ام
 ةفاحصلا نكل فوشتايروغ ليناخيم .حوضولا
 ديدجتلا شبح اهرايتعا نكمي يتلا ةيتايفوسلا

 نآلا ىتح اهقتاع ىلع تذحا دق نيلمركلا ديس عارذو

 لوقح وحن ةرثؤمو ةبوسحم تاوطخب مدقتلا
 تناك دقو .يتايفوسلا خيراتلاو ةايحلا يق ماغلالا

 فوشتابروغ ةرابع ىلوالا رضخالا ءوضلا ةراشا
 ءامسا مكل ةيسسنلاب دحوت ال نآلا نم ًءادتبا, ةلئاقلا

 يف الو خيراتلا يف ال ءاضيب تاغارف الو ةيسنم
 .«بدالا

 لوا ىف نآلا هدشا ىلع شاقنلا ناك اذإو
 ءامسالا» لوح خيراتلا يف ةيكارتشا ةيروطاريما

 ما نيراخوب مأ :يكستورن يه له .:ةيسنملا
 روليتملاو كرتشملا باوجلا نآف .فييفونيز
 فوشتايروغ تاغارفب دوصقملا نع رارمتساب
 ينيلاتسلا غارفلا : ءيش لك لبقو لوا وه ءاضيبلا
 .ريبكلا

 فوشتابروغ أدب .نيلاتس مسا دنع فقوتلا نود
 دقل .هتازيم ىلع رانثلا قالطا ىف دعاصتم وحن ىلعو

 نهارلا يداصتقالا عيضولل فينعلا دقنلا ةغل راتخا
 تاءارجا ىلا اعدو ءسانلا داوفا مك ةسايسلو

 نم صالخلل ةياوي اهعومجم يف لكشت نيناوقو
 كرتو .ةينيلاتسلا ةيزكرملا ةيداصتقالا ةرادالا

 داحتالا بوعش قحب ًامرجم نيلاتس نوك ةشقانم
 نم ةلسلس بكترا يسايس ميعزر درجم وا :يتايفوسلا
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 تائفو ةيتايفوسلا ةفاحصلل ةلتاقلا ءاطخالا

 .نيخرؤملاو نينانفلاو باّتكلاو ايسنجلتنالا
 ردكأ تاداهنا

 ةلجم ترشن ريخالا يعوبسالا اهددع ُْق

 فوكينلوكسار روديف لئاسر ةرم لوال «كوينوغوا»
 .نيلاتس ىلا 75 - 5 يماع ايفوص ىف وكسوم ريفس

 انتداق لضفا تلتق دقل. هل هلوق تزرباو
 ادجروج روتاتكد هماهتا ىلا ةفاضا .«نييركسعلا
 صلختلل ةفسالفو ءاملعو باّتك دض مهتلا قيفلتب
 دقل .رمحالا سشدجلل ديدشلا هفاعضإو .مهنم

 فورظ ىف تام يذلا فوكينلوكساريب ةلجملا تداسشا

 لجرلاب هتفصوو .اهيلا هبره دعب سيرايب ةضماغ
 ملؤم نمز يف ةقيقحلا لوق ةعاجش كلتما١ يذلا
 .:بيصعو

 ةعساو تاشقانم نآلا رودت ددصلا اذهبو

 روهدت يف نيلاتس فيزوج ةيلوؤسم لوح ةيماحو
 ناملالا كدو دارغننيل راصحو رمحالا شيجلا تاردق
 نيخرؤملا رابك ضعب ددرتي الو .وكسوم باوبا
 يف نيلاتتس ةيلوؤسمل يدصتلا نع تايفوسلا
 دض عساولا موجهلا ىلع ةيرلتهلا ايناملا عيجشت
 مدع ةدهاعم ريح فجب نا لبق .يتايفوسلا داحتالا
 تأاددو .نيلربو وكسوم نيب ةعقوملا ءادتعالا

 يدبي يذلا فوتولوم هتيجراخ ريزو تاحيرصنو
 برغلل هراكنتساو ةملاسملا ايناملاب هباجعا اهيف
 .اهيضارأو اهتاربخب عماطلا

 ايسنجلتنالا ةنادإ دعاصتنت ةيزاوتم ةروصيو

 ةيرسقلا ةبعارزلا تاينواغتلا ةسايسل ةيسورلا

 بارخلا ىلاو :نيحالفلا نييالم لتقم ىلا تدا ىنلا

 جاتنالا ةيلمع مويلا ىتح هنم يناعت يذلا ريبكلا
 ةفاحصلا تريششن دقو .يتايفوسلا يعارزلا
 ١7 لا عاضوا لوح ةقثوم انثوحب ةينايفوسلا

 لمعلا تاركسعم يف لقتعم يتايفوس نويلم
 نع رشبلا نم نييالملا هذه لزع نا ةدكؤم .ةيرابجالا
 نع عافدلا فو .يقيقح يعامتجا جاتنا يف ةمهاسملا
 ريبك دح ىلا فعضا دق .يتايفوسلا نطولا ةدايس
 ىرلتهلا ديدهتلا هجوب ةينتايفوسلا دومصلا تاردق

 ,ادفرد - اباكسش لوميسوموك» ةفيدحص ىرتو . :كاذنا

 بولطملا نا :ةيتايفوسلا ةبيبشلا ناسلب ةقطانلا
 يتلا كلت .ةيندملا نينطاوملا تايرح نامض» زنآلا

 مل ءسورلا ةرصايقلا دوهع يف ةدوجوم نكت مل ينلا
 ةدرؤت رمع نم ادج ةريصق ةرتف الا ةابحلاب حمعنت

 .«ىمظعلا ةيكارتشالا ريوتكا

 مدطصن راكفالاو رظنلا تاهجوو عارآلا هذه

 ىرخاو ةبيوق انايحا نوكت يتلا ةضراعملاب ًاضيا

 عمتجملا يف اهولتمم ةضراعملا هذهل .ةوق لقا
 .امهتاسسؤمو بزحلاو ةلودلا يف كلذكو ينايفوسلا

 نا لوقلا نم ةضراهعملا جحجح ةطراخ دمت

 ةلودلاب ررضلا قحلي نيلاتس ىلع موجهلا
 نبأ نا لوقلا ىلا :ةيكارتشالا اهتريسمو ةيتايفوسلا
 بكتري ملف ًءاطخا بكترا نكي نا يذالوفلا ايجرويج
 داحتالا عينصت يف هرود ىلا ريشتو .اياطح

 ةيزانلا ايناملا ىلع راصتنالا قيقحتو يتايفوسلا

 لاؤسلاو .ةيوقلا ةيتايفوسلا ةلودلا ءانبو
 هذه لك قدقحت ناكمالاب لش : نآلا يرهوجلا
 لماكلا ناهترالا نود ًاقح ةمخضلا تازاجنالا

 تعبط يتلا رسقلاو لتقلاو باهرالاو عمقلا ةسايسل
 ناك لهو .ًالوا ينيلاتسلا دهعلا لماك ًابيرقت
 فقوو ةيروتاتكيدلا صاظملا هذه ةرداصم ناكمالاب

 ةيزانلا ىلع راصتنالا ماع ذنم لقالا ىلع فارحنالا
 .2؟ ادناث 45 ماع

 ؛ ءاضيبلا ةيارلا عفويس نم
 يف رمالا اذه لوح رئادلا عارصلا نع ًاديعبو

 ةروطخب فارتعالا نم دبال يتايفوسلا داحتالا
 يف ةينيلاتسلا ةرتفلا عم لماعتلا ةيضق ديقعتو

 يتلا ةرذحلا ةغيصلا .ثيدحلا يتايفوسلا خسراتلا

 .اهتارربم نع فشكت فوشتابر وغ اهلضفي
 رضاحلا رييغت»١ .فوكتير لوقي امك .نكلو

 ناتيلمعلاو ,يضاملا ءانبي و صحف ةداعا مزلتسي

 .ءًاضعب امهضعب نع امهلصف نكمي الو ,ناتمزالتم
 نوكي نل فوشتايروغ ةغيص رارمتسا رمع ناف
 ريغو روظنم لبقتسم يف كلذ ثدحد امدنعو ٠ اليوط

 ةيطارقميدلا ةداعتسا ةدعاق ىلع نوكيس .ديعي

 روطتل ةيطارقميد ةغايص قدأ ريبعتبي وا ةيسايسلا

 ةالابماللاو فوخلا دقع نم يناعي يعامتجا

 يدصتلا : هينعي ام نيب نم ينعي اذهو ,ةيزاهتنالاو
 ةديعبلا ةيؤرلاو ةيعقاولا ىلع سسآتملا حيرضلا
 .ليقتلا ينيلاتسلا ثاريملا ىلا ىدملا

 نم اهتيعريش بستكت عونلا اذه نم تاعقوت نا
 هنا .سونزالغلاو اكيورتسيربلا جمانرب لمجم
  ةيملعلا ةروثلا رايخ نم رثكا لمحي ال جمانرب
 .ةيعامتجالا  ةيسايسلا ةيطارقميدلاو ةينقتلا
 ريغ ىرخا تافصاومب ًاناسنا طرتشب رايخلا اذهو
 ةعرسك .رصاعملا يتايفوسلا نطاوملا نطوتست يتلا
 ةيصخشلا ةيلالقتسالاو ةيناذلا ةردابملاو لعفلا در

 رارقلا ذاختاو تاذلا ىلع دامتعالاو سفنلاب ةقثلاو

 .ةطلسلل لماكلا ناهترالا نود

 نابسح يف ةداع عضوي ال ام ثدحي هل اذاو

 ًانبزخ فوشتايروغ ىدل ناف .ةبلقعلا تامكاحملا

 .ةيرحلاو مدقتلا ىلا قوشلا نم اقيمع ًايتايفوس

 يتايفوسلا رعاشلا ثدحتي نيزخلا اذه نع
 ,نريتش» ةلجم نم ريخالا ددعلا يف وكنشتفي ريبكلا
 ءارو ءارعشلا ناك دقل» : ٌكئاق ةييرغلا ةننام لالا

 اذكهو .ايسور يف ةيخيراتلا تالوحتلا عيمج زيفحت
 ناك .حاتفنالا ةياعر لجر فوشتابروغ نآف
 ذنمو .اندئاصقب هثالمز عم بلاط وهو سناتسي
 نكلو .حاتفنالا لييس يف انلاضن انأدب نيلاتس توم

 ىلع لهسلا نم .لاضنلا اذه عيمجلا لصاوي مل
 لمحتي نم نكلو ٠ ًاباش نوكيا امدنع لاصنلا ناسنالا

 لوحتي ذإ .انايج نوكي ام ًايلاغ ةلئاع ةيلوؤسم

 يقالخالا مالستسالا ةيار ىلا لوالا لفطلا طامق
 .«ءاضدبلا

 يف وا ينيلاتسلا ثاريملا عم باسحلا ةيفضتا ق

 .ءاضيبلا ةيارلا عفريس نمو ؛لاضنلا يف نضتسيس نم ىرت :فوشتايروغ جبهن :ةلضاوم
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 نا ىلع يدب اهتز نوعمش صرحي
 نايكلا جراخ هتاقوا مظعم يضقي

 اذه لوح هلأسي نم دري وهو .ينويهصلا
 ةكرح» يف ىقدي نا لضفي هنا لصاوتملا بورهلا»

 .«كرحتنو ملعتن نا انيلع» لوقي مث .«ةبئاد
 ةيرظن دسجت هتاكرحت نأب عابطنالا ءاطعا لواحيو
 ناسنالا يرجي ذإ .مامالا ىلا ةكرحلا نع «نيوكدير»
 يف ءاقبلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةنكمم ةعرس ىصقأب
 يف فاحصلا غيتسول نيبور نكلو .هتاذ ناكملا
 اهلذبي يتلا دوهجلا نا ىري :رفزبوالا» ةفيحص
 ةظفاحملا يف حجني مل هنا ىتح ءاثبع بهذن زيريب
 فيكف .ينويهصلا ماعلا يأرلا ىدل هتيبعش ىلع
 مخز ىلع ةظفاحملا يف حجني نا نذا هرودقمب نوكي
 يدبي ال كلذل !؟ يلودلا رمتؤملا قيرط ىلع هتعافدنا
 مظعم ءاضق ىلع زيريب صرح يف ةبارغ ةيا غيتسول
 هيلع لهسالا نم نا لوقيو .«ليئارسا» جراخ هتاقوا
 هنا نيح يف .جراخلا يف هتاحرتقمل نيديؤم ىلع روثعلا
 .«ليشارسا» لخاد كلذ لع ز داق ريغ

 ةموكحلا سيئر ريماش قاحسا لازي ال نآلا ىتحف
 دقع ةركف ةمزاح ةضراعم ضراعي ةينويهصلا
 تاطحم ىدحا لسارم هلأس نيحو .يلودلا رمتؤملا

 زيريببل ىنمتبي ناك اذإ امع هعم ثيدح ٍِق ةعاذالا

 يرصملا سنئئرلاب عاق لالخ ًاديعس ًأظح

 ةجهلبو ةالابم الب باجا .فينج يف كرابم ينسح
 ال ريماشف .«يئاعد ىلا ةجاحب هنا دقتعا ال» : ةدراب
 يه ندرالا عم ةرشابملا تاضواغملا نا دقتعي لازي
 ةينيطسلفلا ةلكشملا لحل ديحولا بولسالا
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 ةيدرغلا ةفضلا 10 .مهاقق ىلا و

 هذه نأ حيرصتلا ِق ريسماش ددركتد الو .ةزغو

 قشلا ذيفنت ةقيرط ىلع بصنت نا بجي تاضوافملا
 قشلا وهو .:ديفيد بماك» تاقافتا نم يناثلا

 .ةزغو ةفضلا ىلع يتاذلا مكحلا قيبطتب صاخلا
 عءازإ ةالايم الي ريماشت فرصتم .ساسالا اذه ىلعو

 هداقتعا نع ايرعم  زيربب اهب موقت يتلا تاكرحتلا

 .ةرمثم جئاتن ةبا ىلا يدؤن نل تاكرحتلا هذه نا

 دعب سأيي مل ردرد
 هميلست دعب زيريي فشتكا ام ناعرس لعفلابو

 ةيقافتال ًاقفو ريماش ىلا ةموكحلا ةسائر بصنم
 فرصتي نا هعسوي دعب مل هنا :بوانتلاو فالاتئالا

 .ةموكحلل ًاسيئر لازي ال وهو رمالا ناك امك ةيلاعفب
 ةيفالتئالا ةموكحلا عفدل زيربب تالواحم دؤت ملو

 ىلا الا ينودلا رمتؤملاب صاخلا هعورشم ىلع ةقفاوملل
 يرازولا سلجملا ضفر نا دعب  عيرذلا لشفلا
 ةوعدلاب هتاديدهت عفنت ملو .هيلع ةقفاوملا رغصملا

 رداق ريغ هنأب اقيرس كردا هنال  ةركيم تاباختنا ىلا

 ينودهصلا تسينكلا لخاد قيقدلا نزاوتلا لظ يف

 .كلذ ىلع هدعاست ةيبلغا ىلع لوصحلا ىلع

 ماما زيريب فرتعا لصاوتملا زجعلا اذه ءازإو

 ناب «بيبا لك يف نييبرغلا نييسامولبدلا نم ددغ
 «ةيليشارسالا» ةموكحلا عانقال هدوهح عيمج

 تيهذ دق يل وذلا رمتؤملل هعورشم ىلع ةقفاوملاب
 ارخآتم نوكي دق تقولا نا لاقو .حايرلا جاردا

 .ةقفاوملا هذه لثمب ةموكحلا عانقال
 ديعصلا ىلع هتاكرحت زيربنف لصاوي كلذ عمو

 !؟ نهار اذام ىلعف .يل ودلا رمتؤملا هاجتام . .يلودلا

 هتاكرحت يف زيريب نا لوقلا نم دبال .الوا
 صاخلا هعورشم قيوست ىلا ىعسي ةيجراخلا
 ةقفاوم ىلع لوصحلا لواحي وهو .يلودلا رمتؤملاب
 ايناملاو اسئرف اصوصخو .ةيبوروالا لودلا ضعب
 يتلا تاكرحتلا ىلع فافتلالا لجأ نم ءايناطيربو
 ةيندرالاو ةيرصملا نيتيساموليدلا نم لك اهب موقت
 رمتؤملا دقغ هاجتاب لعاف رود بعلل لودلا هذه عفدل

 ةمزأب ةينعملا فارطالا عيمج ةكراشمب يلودلا
 ةمئادلا سمخلا لودلا ىلا ةفاضا طسوالا قرشلا

 .يلودلا نمالا سلجم يف ةيوضعلا

 مدق ايوروا يف زدريب اهب ماق يتلا ةلوخلا لالخو
 صن رشتاتث تيرغرامو لوك توملهو كاريش كاجل
 وا ةروصب .نمضتي ينودلا رمتؤملا دقعل عورشم
 ناك موي اهنلعا دق ناك يتلا ةريشغلا طورشلا ىرخآب
 بلط دقو .رمتؤملا اذه لكم دقعل ةموكحلل اسيئر

 صن ىلع عيقوتلا نييبوروالا ةداقلا ءالؤه نم زيزيم
 لخاد هتكرعم ف هتدعاسم ةجحب .اذه عورشملا

 ةركفل ريماش ةضراعم ةهجاومل ينويهصلا نايكلا
 .ىلوودلا رمتؤملا

 نا ىلا تراشا ةييرغلا ةيساموليدلا رداضملا
 اوضفر ايناطيرنو اينام لاو اسنرف يف نيلوؤسملا
 ىف لخدتلا نوضفري مهنا ةفيرذ تحت عبقوتلا
 هذه نا ةقيقحلا نكلو .ةيسايسلا «ليئارسا» نوؤش
 ىلع ةقفاوملا ف طروتلا ىشاحتت نا تدارا لودلا

 «ةيليئارسا» رظن ةهجو يه يتلا :زيريب رظن ةهجو
 هيف حرطنت يذلا تقولا يف .لاوحالاعيمج يف

 يلودلا رمتؤملا ةركفب ةينعملا ةيبرعلا فارطالا

 افلتخم اروصت (ديدحتلا هجو ىلع رصمو ندرالا)
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 نيلو ًؤسملا نا ىلا ةفاضا .دداقعنا فورظو هطورشل

 رمتؤملل صاخلا مهروصت نوكلمي نييبوروألا
 لانت ال رظن ةهجو ةيا ينبتي نويغري الو ءيلودلا

 اذملا ةصرفلاو يبور ولا فقوللا
 لود نا ةيبرغلا ةيساموليدلا رداصملا لوقتو

 >و توافت مغري :ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 اهربتعت ةيساسا ءىدابم ىلع ةقفتم .اهرظن
 ءىدابملا هذه نم .يلودلا رمتؤملا حاجنال ةيرورض
 فو .رمتؤملا يف يتايفوسلا داحتالا رود لهاجت مدع
 قرشلا ةقطنم يف هيلا لضوتلا نكمي لح يأ
 ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلل نؤكي نا .ظبسوالا

 متي لح يأ نامض ىف لعاف رود نمالا سلجم يف
 يف ةدنعملا فارطالا نيد تاضوافملا ريع هيلا لصوتلا

 ةقيرطي تاضوافملا ىف نيينيطسلفلا ليثمت .ةقطنملا
 ىلع كلذو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةقفاوم لات
 وه يلودلا رمتؤملل يقيقحلا فدهلا نا رابتعا
 .ةينيطسلفلا ةلكشملا ةيوبست

 ذإ ءيبوروالا فقوملا اذه نع ايناطيرب ذشت الو
 رشتاث تيرغرام ءارزولا ةسيئر تاحيرصت تراشا
 كلملاو نييسح كلملا عم اهترجا يتلا تاءاقللا لالخ

 ريزو ديجملادبع تمصع روتكدلاو نيسحلا
 رمتؤملا داقعنال اهسامح ىلا .ةيرصملا ةيجراخلا
 رشتاث سامحو .طورشلاو ءىدابملا هذهل اقفو يل ودلا

 تبحر اهنا ةجرد ىلا .يلودلا رمتؤملا دقعل
 ف ايناطيرب ةبغر نم قلطني :ندنل يف هتفاضتساب
 نم ةديفتسم .ةقطنملا يف ةيلاعف رثكا رود بعل
 ةدحتملا تامالولاب اهطبرت ىتلا ةقيتؤولا تاقالعلا
 تقولا يف ًايبوروا هسرامت نا نكمي يذلا ريثأتلابو
 .هتاذ

 ًارهش ١6 نمزلا نم قاب : ناقير

 1 ةكروح نورا محلنا 1

 ىلا اهترايز لالخ اهتيعج يف رشتات تلمح دقو

 يف ًاباهتلا رثكالا نيتمزالا نع اهتاروصت نطنشاو
 برحو .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا : ةقطنملا
 .جيلحلا

 نع رشتاث تيرعا نطنشاو نم اهتدوع دعبو
 اهتاثداحم يف اهيلا تلصوت يتلا جئاتنلل اهخايترا
 هنا ىلا تراشأو .ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا عم
 ءاهنال ةدحتملا ممالا تاكرحت ةدناسم ىلع قافتالا مت
 ىل ودلا رمتؤملا دقع ىلعو ,جيلخلا ٍْق برحلا

 .طسوالا قرشلا ف «مالسلل»

 ١8 ناغير سيئرلا ماما لاري ال هنا رشتاث تلاقو
 مدقت زارحا اهلالخ نكمي .ةيلاحلا هتيالو نم ارهش
 .طسوالا قرشلا ىف ؛مالسلا» لالحا قيرط ىلع
 نل اهناف ةيلاحلا ةصرفلا تعاض اذإ لوقت تفاضأو

 اهلؤافت رشتاث تدبأو .ةليوط ةرتفل ىرخا ةرم رهظت
 نع لاقي امل ةياهن عضوب ناغير سيئرلا موقي نأب
 مود ١ ماعلا ذنم ةقطنملا ٍِق يكريمالا غارسفلا

 .ةفورعملا هتردابم قلطا

 خمالا هب موقت يذلا كرحتلا نا رشتاث تدكأو

 سمخلا لودلا ةقفاومب ىظحي يذلاو ,ةدحتملا

 فقو لجأ نم ٠ ,نمالا سلحم ّق ةيوضعلا ةمئادلا

 «جالس» ةردابمل ًاحاتفم نؤكي نا نكمي جيلحلا برح

 .طسوالا قرشلا يف عسوا
 نطنشاو قف ةيدنرعلا ةيسامولبدلا طاسوالا نكلو

 ةسيئر لؤافت ىلع ليوعغتلا ف ًاديعب بهذت مل
 ٍرارق رودص نم مغرلاب كلذو .ةيناطيربلا ءارزولا

 اقفوو . جيلحلا ترحب ضصاحلا يل ودلا نمالا سلحم

 ةيولوالا ناغير سيئرلا ةرادا يطعت طاسوالا هذهل
 ْف ةيراجلا ةعراستملا تاروطتلل اهتامامتها يف

 هذه لالخ يونت ال يهو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 ةبا ذيفنت وا تاوطخ ةيا ىلع مادقالا ةلحرملا

 يىلودلا رمتؤملا نيهر : زيريب

 .ىل ودلا رمتؤملا دقع قيرط يف ةيلمع تاءارجا

 نل ةنكربمالا ةرادالا نا طاسؤوالا هذه لوقتو

 حضتت ملام هدقع ةلأسم نم يئاهن فقوم يا دختت

 نا ريدعت يهو .يبرعلا جيلخلا ٍِق عضولا ةروص

 داحتالل رود ءاطعا ةيئناكمال ةدق ١ كنكحملا

 يبرعلا ع ارصلل ةيوست ىلا لوصولا يف يتايفوسلا

 ةمزالا يف اهعم هنواعت يف نمكي .ينويهصلا -
 . جيلخلا يف ايلاح ةعلدنملا

 ةيثددملا ناغير ةقفاوم نا طاسوالا هذه فيضتو

 جئاتن ةبأ ىلا يدؤت نل ينودلا رمتؤملا دقع ةركف ىلع

 ليلذتل ةينادنم تاكرحتب نرتقت مل اذإ .ةيسوملم

 ناو :هداقعنال ةيسانملا فورظلا نيمآاتو تايقعلا

 ىلع ظفحتت نآلا ىتح تلاز ام ةيكريمالا ةيجراخلا

 ريزو زتلوش جروج دكا دقو .يلودلا رمتؤملا ةركف
 طيري هنا تايسانم ةدع قف ةيكريمالا ةبجراخلا

 : طورش ةثالث رفوتب يلودلا رمتؤملا ىلع هتقفاوم
 رمتؤملا رود ىلع «ليئارسا» و ندرالاو رصم مهافن
 مهافت ؛هيف نيكراشملا ةيوهو هلمع ةعيبطو يلودلا
 نم فرط يا ةضراعم مدع ىلع وكسومو نطنشاو
 نمالا سلجم ٍٍق ةئوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا

 فارطالا نيب اهبلا لصوتلا متي يتلا تاقافتالل

 رمتؤملا ىلع زيريب و ريماش مهافت .ةقطنملا يف ةينعملا

 ضرعو تاروطتلا ريس نم امامت حضاو وه امكو

 نهارلا تقولا يف ليحتسملا هيش نم ٍناف ففاوسلا

 ريزو اهي.ماق يتلا ةحجانلا ريغ ةرايزلاو

 هنا ذإ .كلذ ىلع رشؤم ريخ يه ,ينويهصلا نايكلا
 دقع ةركفل قلطملا هضفر نع ريماش ينث يف لشف

 نع ةلمنا ديق هتحزحز يف حجني ملو .يلودلا رمتؤملا
 ساسا ىلع ةرشابملا ةيئانثلا تاضوافملا ىلع هرارصا

 يف ينتاذلا مكحلا لوح . ديفيد بماك نم يناثلا قشلا

 ةيجراخلا ريزو ةرايز لشف انطير اذإو .ةزغو ةفضلا
 ينلا ةعجشملا ريغ جئاتنلاب ,بيبا لت ىلا يرصملا

 يف فوكايلوبو يفروم تاثحايم اهنع تضخمنت

 ةركفب ثحبلا ليجأت يف ةيكريمالا ةبغرلابو .فينج
 برح يف ةلمتحملا تاروطتلا راظتنأب :يل ودلا رمتؤملا

 ٍلقو تقع «يئاكما نا لوقلا ناكمالاب حبصي . جيلخلا

 فورظلا نمضو ةبلاحلا ةلحرملا ُْق رمتؤملا اذه

 .ةدعبتسم هيش ةنهارلا

 الو .رمتؤملا اذه نع ثيدحلا فقوتي ال كلذ عمو
 كلذكو .هدقع لجأ نم تاءاقللاو تالاصتالا دمحنتت

 اهسفن تطير يتلا ةيميلقالا فارطالا لصاوت

 يلو دلا رمتؤملا ةركفي اهتيدجيتارتساو اهتساسمو

 فارطالا هذهف .هقيرط نم تايقعلا ليلذتل كرحتلاب

 تع 1 اهريغ نم رثكا ةروشحملا يه ةيميلقالا

 ةقيرط ىلع كرحتلا لصاوت يهف كلذلو .ةصاخلا

 يف ءاقبلل ةنكمم ةعرس ىصقأب يرجلا يف «:نيوكدير»

 حبصت كلذ لعفت حل اذاف . ًايلاح اهلتحت يتلا ةنكمالا

 ةقطنم يف رايهنالا ينعي يذلا ٠ ,عجارتلا ىلع ةمغرم

 ةقطنم لثم فصاوعلاو ةكرحتملا لامرلاب ةثيلم

 دعسا ىلع حجاب
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 ريغ نطنشاو تناك نذلو .ةيكريبمالا ةوقلا ةهجاوم |

 تاناهرلا ١" عومسأ
 رديوزو ب.ف.أ

0 

 ا دمك -ةعسسو عطا فسمع مدع طما دام قاما. تان

 نم ديزتف .يكريمالا ملعلا عفرتس يتلا ةيتيوكلا
 .جولخلا هيه ربوتلا |
 | .نيعوصيوب# عم .رادتخ# قف .يحدشال ماظن اما 1

 أ درارق نمالا سلجم.ةختب نا ليقف :ميزاتلا:فقوم |
 . ناربا نا حلعلا عم . تارارقلا لك هضفر ماظنلا نلعا ١

 ١ تالذ ٠ اهحيلست ىوتسم ىلع ةلماش ةعطاقم هجاوتس

 1 ةرم لوآل 8 قفتت ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا نا ٠'

 | لوس مدع ناو عامجالاب ر ارف ذاختا ىلع خيراتلا يف ٍ

 ءارزو اهلثميب نا تراتخا | ' عامتجا يف اهتيجراخ آ
 ا .سلجملا |

 | .عاوق ىلع قاوم مل لودلا ضعب نا عيسحف
 1 ىلع رهشا ةتس رورم مغر . ظ
 .تظفحت نيصلاف .تايوقعلا كلت لوح تاضوافملا :
 1 ١ عسقولا اذه ىلعو .حضاو ريغ يتايفوسلا فقوملاو 1

 ظ | طغض دتشا نئذلو .حهئاناسح نويناربالا مدقب 0

 , ام ىلع رارقلا صنيل ةيوضعلا ةمئادلا ريغ لودلا |(

 ْ | لازيام
  رارق نيب ًاطبار :يناريالا بودنملا اذهف .هيف ًاكوكشم ا
 ١ تالقان ةدحتملا تانالولا ةيامحو .نمالا سلجم 1

 سلجم عامتجا ليجأت ىلا وعدب ٠ ,ةدقب وكلا طقنلا 1

 ةحربتقلا تابونقفتلا |

 نارهط فقوم ناف ٠ ناريا ةحلضم مئالي '

 .ًامود رشع ةسمخ نمالا |

 | نمره قيضم ناربعتو .يكريمالا لوطسالا |
 ١ نا امك تالقان عبست ,رييسب نمز دعم ٠ .امهعبتتسو 1

 ىلع مهملع عفرل تايفوسلاب تناعتسا تيوكلا '
 .اهل مهتبامح نيماتو . تالقانلا ضعب ١

 | خيراوصب ةدوزم رخاونلا هذهو .تارئاط ةلماح 1
 ١ تارئاط كلذ ىلا فضا .خيراوصلل ةداضم عفادمو ٠

0 

0 
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 . شب وشتلل ةينورتكلا تالا ةدوزؤم :

 ١ .ةيناريالا ةيرحبلا تاوقلا نا دكؤي نوغاتنبلا
 | عيطتست نل .اهتقهرا برح نم تاونس عبس دعب ,

 "١" - ىدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ٠* 37 5ة4ا/ نومت ١

 , اذه نوهجاويس نارهط ماكح نا عقاولا
 | نيتلقان قالطنا يه .ةديدج ةلاخ عوبسالا
 | امهيمحيو .يكريمالا ملعلا ناعفرت نيتيتيوك |

 ةيبرح ةرخاب ةرشع سمخ نآلا جيلخلا هايم يفو
 " ىلا ةفاضألاب :ةفسانو ادارط نوسمخو ,ةيكربما '

 .نارهط اياون ةقيقح نع ةيلاحلا
 ا مايا ةسمخ ةلهم هيسرود هبكلا تددذح دقل : , رسوب بسس هين يس ا بع 1 »عا

 ! ىلع نوحلي ال نييسنرفلا نكلو .نيترافسلا قالغال ا ديدهت يا وا .موجه لك ىلع درلل ةدعتسم اهناف | ؛
 ؛ ةرورضي ناريا راعشا اهنم فدهلا نإ ,ةلهملا هذه ' .موجهم |(

 / نا ودبيو .تقو رصقا يف :قالغالا قيقحت يف عارسالا ؟ .هفوخت ىدباو .عضولا سرغنوكلا سرد دقلو
 .ةروبص نوكت نال ةدعهتسم سئراب ١ 0 :يناربالا ناريطلا موقب نأ نودعيتسبي ءاريبخلا نكلو 0

 ١ نا دعبتسملا نم كلذل .دحاو تقو يف نويناربالاو , .ةيكريمالا ةيرحبلا | | نويسنرفلا نويسامولبدلا رفاسي نا مهملا ٠ ىلع موجهلاب مروكليس ةينيصلا خيراوصلا وا |
 ٍ اسنرف اورداغن نا نيدناربالا نييساموليدلل حسصنسدمل / ناردا نآ» دكؤي ةدمالسالا ةئرو مح | سسئر 7

 / تقولا يف ودع ةرداغمي نييسنرفلل حمسي مل اذإ | تارئاطلا تقرغا ءاوس لاح لك ىلع ةرصتنم '
 : نآ يف مهتارئاط قلطنت نأ يأ .هتاذ | تاوقلا تدر وا .يكريمالا لوطسالا ةيناريالا
 | ةروتلا ا ب نا نويسنرفلا هاشخي ام .«لقملاب ةيكريمالا ١

 نمآلا :نسلجم:رارق نا» معزت يوسوم نيبسحو
 , نم ديال كلذل دايقع دمحت الامي نوفرصتيف

 ٍ .ءىراط لكل ابسحت تاطايتحالا © ةيجراخلا ريزو بئان دكؤي .ىرخا ةهج نم " | اساسا ًامكاذ تقتلك ى تلا 'نارزا-, قارغنلا: برخ
 | مهنأب نييسنرفلا مهتا ةيناريالا ةرازولا سيئر ١ عم اهارجا ةيباجيا تاضوافم نا يناريالا | نا نكمي .يناريالا  يسنرفلا فالخلا يف

 | هيكلا تدرو .اسنرف ةرداغم نييناريالا نييساموليدلا ْ .يتايفوسلا , ا عامجألاب ًازارق 7 رسلسم 2 ْ | اوعنم نيح يناسنا ريغ ًافرصت اوقرصت '" داحتالا ربع يناريالا طفنلا خضل تايفوسلا | نمف .اهتافاطعنا رطخا عوبسالا اذه فرعت |, | |
 | تيسلا تعنمف ةكدابلا تناك نارهط نأب هيسرود | ام اذه ؛ تآجافم نم عوبسالا ءىبخي اذام ( نمو .ًايلود ناريا لزعيس .جيلخلا يف برحلا فقول |
 ١ نييسامولبدلا نم نينثا (رومت )١ يضاملا .ةيينرلا نيج ريت | | تالقانلا ةدحتملا تايالولا يمحتس .ةيناث ةهج |!
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 ةهؤدزملا
 يل روغركود يرده

 نويروم يول  ناج | سيراب نيب تاضوافملا فلي ضومغلا
 , حرص دقف .امهتيرافس قالغا لوح نارهطو

 | سبع هلك مقبعلا نا ينيمخ عابكا يرن 1
 أ دض فقو .ةدحتملا ممالا نيطايش فلاحت
 / رارقلا ءاطغ تحت .ةيمالسالا ةيروهمجلا

 7 ١ ءارزولا سيئر نكلو .سيساوجك ةيمالسالا مكاحملا |
 د 5 رثكا ناك لب ؛اهتاذ ةجهلل ا ىلا دمعي مل يوسوم 0

 نارداو قارعلا نيب رانلا قالطا فقوي بلاطب يذلا |! ىلا فرعتسو :راوحلا رمتسيس» : لاق نيح الهاست

 0 همهم ن 5 2 نم َْن هع قيود رم و ع ا | :ةمهس قل رفكلا» نم ًاعون نارهط هيف ىرت رمأ وه ْ .«دوقيس نيا |

 ١

_ 

 مل .نيسح مادص يقارعلا سيئرلا طاقسسا هللا تايآأ ' 1 5001 ١
 برحلا» يف حالسلا ءاقلإ ىلا ليبس الو .ققحتت : سيرا ف لوالا :مهدالم ىلا نييفاربالاو نييسنرفلا: |

 .«ةيهلألا ةمهملا هذه زاجنا لبق ةسدقملا | ةيلخادلا ريزو ديدهت رثإ ناكو .نارهط يف يناثلاو
 00 ا 0 ا ا ف اعلا يدها «يتازبألا

 | :نرمبا تنيأ عميس ةساعك راو نوصل حلل ., | نييسامولبدلا لوثم ناكمإ ىلا رشي ملف ,ةيناريالا |
 ب أ . فس هاو بيسو 6 ' عطتسي مل اذكهو .يناريالا ءاضقلا ماما نييسنرفلا
 نم نيعوطتمل ”نيسس 1 ددج 1 ف ةجودزملا ةغللا هذه ريسفت ىسنرف لوؤسم ىا
 0 اهبادعو ينلا هن « غولم لجأ نم ؛يناخلا عل ( تيفدلخ ىلا ةفللا هذه نوبسني نيقلعمل ضعب 0 1 دلا هللا ةنج من ١ نم .ىنافلا ملاعلا ' ا اذه كرتل نيدعتسملا ءارقفلا .فيرلاو يحاوضلا | د ىو ميل ردو َء

 / نسم تقو جرسأ يف غاده .نيييرغلا عم لماعتلا لوح ةيناريالا ةطلسلا لخاد |
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 ٍ نويلصتملا هللا تابأ لواحمب الا شهدملا نم 1 فوفص يف راودالا مساقت ىلا اهيسند مهضعبي :
 3 ةيروهمجلا دصض ديازتملا يملاعلا ءادعلا لالغتسا ( تاثحامملا فشكت دقو . نييئاريالا نيلو ةوسملا

 32 -:ةلنخرباا ننعم ةمقلل



 عل

 حاتفنالاب نيبلاطملا ٠ نيلدنعملا تاكسال .ةيمالسالا :

 ؟ فرقا ىلع
 مكح ؛برحلا فاقيا نمالا سلجم ررق نيح

 هلشف نال ملسلا ىشخي تابف .ليتق نويلمب برحلا
 .اعيرم ًافاشكنا فشكتيس رمتسملا

 نانبل يف هتلا بزح نوكي الأ .كلذك ابيرغ سيل
 يع . سد. ن4 . دا -, | نمذلا مهو :نمالا سلجم رارق اوضفر نم لوا
 .ةدحتملا دمالا ات 3 فطعنم ىلا راسا 2 ل : 2 5
 ممآلا خيرات يف افا ةراث" ( نيثالث رهش لك نولانيو .برحلا ةيريتسه مهكلمتت
 يوجب د يا ل عتو | ةريخالا ماقرالا بسح .ناربا نم كنرف نويلم
 نود لوحتو .ةدحتملا ممالا لامعا لقرعت ناغير ١ تاوق نوكت الا ًابيرغ سيلو .توريب يف ةلوادتملا
 ١ فده .ةيسنرفلا اهنمو ,نانبل يف ةدحتملا ممالا
 اهتروص نم نسحت نا تءاشف .ةيبرعلا دالبلا يف ' 1 و

 ةصاخ .ناريا لزع لواحت ناو .اهيدل اهتيقادصمو | ىفوشتابروغو ناغير يناريالا بلصتلا دوقي له
 ىلع جيلخلا ىف برحلا ليتف عزن لجأ نم نواعتلا ىلا

 ؛ بولغم الو بلاغ ال ساسأ
 برخب رذنب جيلخلا عضو نال .ةحلسالا اهعيب | :ناريا يف ةضماغ لازت ام يتلا تايفوسلا ةبعل
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 .رتراكو

 نوهركد نيذلا يلالملا عم تاقالع ميقت نا تعاطتسا

 حالسلاب قارعلا اودوز تايفوسلا نا مغر .ةيسكراملا
 .اسنرف لبق

 عارص يف دايحلا ىلع اهنا تنلعا يتلا ؛سيراب اما

 0 باقع ٠ ىف قح تاذ يهف .دادغب اهمعد مغر .جبلخلا
 ةهبج الا نوكت نل  ءدبلا ذنم ةموكحلل احضاو ةبار ةعفارو .مانصالا ةمطحم اهنا يعدن ينلا يهو ' 2 و يف اهبرحو ..«نيبصعنمل | ءاكاام !ذهو  تارافسلا 3 5 تملا

 ١ برا مام

 يكسورازيب انايروز

 ل
 ِق نومنئادلا ةسمخلا ءاضعالا هلذيب كرتشم

 ذنم .دحاو لمع قيرفك هيف نولمعيو .سلجملا
 .194ه ماع ةدحتملا ممالا ةعرش تعقو |

 .مالسلا لجأ نم ةفتاكتم لمعت نا ءبرحلا ةادغ

 داحتالا : نييمظعلا نيتوقلا نيب تافالخلا نكلو (
 ريبادتلا نذاختا تلش ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا |
 | يف الا ذختت ملف ؛ةيساسالا اياضقلا يف :ةماهلا |!
 '" هذه سمخلا لودلا .نا ىسنن الو .ةيزمرلا اياضقلا |

 - واول نورجما#ت مليح - ج3

 | عنمب ناريا رذنيو جيلخلا يف برحلا فقو
 | دهج لوا ىلا ريشي رارقلا اذه .حالسلا اهعيب |

١ 

 .لماش لح راطا يف .اهب فرتعملا ةيلودلا

 ءايناطيرب .اسنرف) سمخلا لودلا تقفتا دقل ||

 (ةدهتملا تانالولاو ينايفوسلا دلسمإلا .ىدصلا ١ نا فورعملاو .«يخيرات» هنا ىلع يكريمألا دفولا
 اهنم .تارارق ةعيس ىلع لبق نم توص نمالا سلجم
 ' قارعلا نيب برحلا فقو ىلا وعدت .عامجالاب ةسمخ
 ' .نارياو

 ضعب معز مغر .ةدحتملا مالا خيرات يف ةقرشم ةمالع
 .ةماه راثأ هل نوكت نل هنا نييسايسلا نييقارملا '

 .وتيفلا قحب نمالا سلجم ءاضعا يقاب نع زيمتن
 جيلخلا ةلأسم يف لحلا رارق لعج يذلا ام

 ىلع سمخلا لودلاب ادح يذلا امو .هريغ نع افلتخم
 ىلع ًاريخا تعمجأ اهنا وديب ؟ عامجالا رارق ذاختا
 .اهيديأب يملاعلا ملسلا مامز ىلع ضيقت نا

 ةيجراخ ءارزو روضحب سما عامتجا زيمت دقل
 كلذ نأكو .لبق نم اهل ليثم ال ةقباس تناكف .برغلا

 دهع لؤط تناك يتلا ,ةدحتملا تايالولا لعلو

 اهر ود صلقتن رعشت تأدب .ةمساح تاءارجا ذاختا

 .نارهطل ةحلسالا عيبو ,نئاهرلا ةلكشم دعب
 ىلع رظح ضرف ناكما سما نارا تهجحاو دقل

 ايناطيرب تذختا .كلذ لبق ةديحو ةرم .ةثلاث

 بونجل ةحلسالا عيب رظحب ارارق ةدحتملا تايالولاو
 لامعلا ةموكح دهع .91١1/ا/ ماع كلذو .ادقيرفا

 .ايقيرفا بونجب اههيبشت ناريا ضفرت .اعبط

 رانلا قالطا فقو رارق ناف ءرمأ نم نكي امهم

 رتيورو ب .فأ .او :ناجرس اوسنارف

 ءاضعالا نا يحوي . سما ءاسم .ءيش لك ناك

 | ءاضعالا لودلا هيلع تعمجا رارق ىلع توصي نا
 | فقوب نيتيراحتملا نيتلودلا ايلاطم :ةريشع سمخلا

 دودحلا ىلا امهتاوق ايحست ناو .اروف رانلا قالطا

 ةسمخلا ءاضعالا نم بلطت يذلا ءصنلا اذه
 همدق .ةقبقد تاضوافم نم رهشا ةتس نيمئادلا

 سمخلا لودلا عامجا يلاحلا رارقلا يف ديدجلا

 يتلا ةلودلا دض تايوقعلا ىلا ءوجللا ىلع ةرشع

 ظ يشي راخلا رارفلا

 | قافتالا يف اوحجن نمالا سلجم يف نيمئادلا
 | دعب جيلخلا برح لوح عامجالاب رارق ىلع |

 ١ نمالا سلحم ىلع ناكو .رهسشا ةنس تماد تاشقانم
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 ةعرش نم عباسلا لصفلا بسح كلذو .رارقلا ضفرت

 | ةماعلا ةيعمجلا ريتركسس ملعا امك .ةدحتملا ممالا

 | ىلا ةوعدلاو .رانلا قالطا فقو ةبقارم ةرورضب
 ١ ةلاسم شقانيل .ًاددحم نمالا سلجم عامتجا
 | عيب فقو ةبوقع اميسال .اهيلع قافتالاو تابوقعلا
 ةروانملا لقح نا انه ظحاللت نا ديالو .ةحليسالا

 | ةده امبرو :نارياو قارعلا ماما ًاحوتفم لازيام
 .ةليوط

 ضعب بلطل ةباجتسا .صنلا ىلا ناترقف تفيضا
 وعدت ىلوالا ةرقفلا .ةيوضعلا ةمئادلا ريغ لودلا

 .برحلا آدب نم يف ثحبت «,ةلقتسم ةنجل» لبكشت ىلا ا

 نابلطم ناذهو .ةيواميكلا ةحلسالا مدختسا نمو |
 :نايناريا |

 يف كرتشا نا ءارز ولا نم ددعلا اذهل قبسي مل
 نومير رانربب - ناج : نماإلا سلجم تاعامتجا

 زتلوش جروج .ةيلاحلا ةسلجلا سيئر (اسنرف)
 يتناد ؛(ايناطيرب) واه يرفوج .(ةدحتملا تايالولا)
 ,(ايلاطيا) يتويردنا ويلويج .(نيتنجرالا) ونوباك
 زناه .(ةدحتملا ةييرعلا تارامالا) يميعنلا دشار
 نويثئافلا .(ةيداحتالا ايناملا) رشنيغ شيرتيد
 | .نابايلاو نيصلاو يتايفوسلا داحتالا ءارزو رابكلا
 .ةدحتملا خمالا ْق مهوب ودنم مهلثم دقو

 | تايالولا ىلا ًاحلم ًءادن قارعلا قلطا .سمأ
 | ًايناج امهتافالخ كرتل يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا
 | تدعوو .برحلل لح داجيا لجأ نم ديب ادي لمعلاو
 |١ ذاختا ذنم ةيبرحلا اهتايلمع نم ففخت نأب دادغب
 .رارقلا

 أ تاطلسلا نا كلذ .فلتخم اهعضوف ناريا اما
 .نمالا سلجم هذختي لح يا ضفر ًاقبسم تررق
 اذه ديكوتلو .يتيالو ربكا يلع يناريالا ةيجراخلا ١ ريزو تيسلا هب حرصام اذهو .نزاوتم ريغ دردتعمو
 ' نيش نع .نينثالا  دحالا ليل :ناريا تنلعا فقوملا
 . 4 حتف» هتعد قارعلا ىلع موجه

 عضو تاذ تيوكلا لظت ,ةينعملا لودلا نيب
 تالقان رحبت عوبسالا اذه علطنم ذنمف .صاخ

 ةيامحيو .يكريمالا ملعلا ةعفار جيلخلا يف اهطشن
 ْ .يكريمالا لوطسالا |

 | ًايفاحص ارمتؤم يتيوكلا ءارزولا سيئر دقع اذهل
 | ىلع ةقفاوملا ىلا نمالا سلجم هيف اعد نينثالا موي
 | ىلع ىربكلا لودلا مالعا عفر ةسايس رربو .رارقلا
 | ىا ىلع درتس هدالب نا نلعاو .ةيتيوكلا تالقانلا

 | تيوكلا دايم يف ةرخاب ةبا دض يناريا موجه
 | يذلا يئاملا رمملا ميغلتب ناريا مهتاو .ةيميلقالا |

 | يتيوكلا عافدلا ريزو ناكو .يدمحالا ءاندم ىلا دوقي

 | ةيرحبلا ةدعاسمب تليزا ماغلالا نا حرص
 | هتاذ تقولا يفو .نييكريمالا ءاريخلاو ةيدوعسلا
 | ةدعتسم هدالب نا تيوكلا يف اسنرف ريفس نلعا
 .ةحلسالا عاونا لكب تيوكلا ديوزتل

 ربعتو اهملع لمحت يتلا تالقانلا يمحتس اهنا | قارعلاو ناريا ةدحتملا تايالولا تأبنا .هعامتجا ١ نمالا سلجم هيف أدب يذلا تقولا يف .سمأ
 .اهل ضرعتلا نم امهترذحو .جيلخلا

 ا

 مام _ اها ذومت 5٠١-3٠ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا

 حم

 تف

 هه.
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 : يرصملا داصنفإلا ق «بعرلا ثلثم» ماما
 7 بت ف 11 ا م ا مر تن مج جعل جت و نت هلام رو م جو تم

 لسلا لهن ؛ روجالا ةدابإز
 ؟ لخلا ب

 اةيوقحنا تاآدب يلاحلا رهتكلا 8 ةيادب عم

 ةيسمخلا ةطخلا ذيفنت يف ةيرصملا

 ةديدجلا 0( - 158/198190)
 يتلا ةماهلا ةيداصتقالا تاريغتملا نم ديدعلا طسو
 مامتا دعب كلذو ..ةيلاحلا ةنوآلا يف عمتجملا اهدهشب
 ةلودج ةداعإو .يل ودلا دقنلا قودنص عم قافتالا

 ملاعلل اهيلع ةقحتسملا ةيجراخلا ضورقلا نم ءرج
 راعسا ف تاعافترا نم كلذ الت ام مث .يجراخلا

 رمالا .(دوقولاو ءايرهكلا) ةيساسالا علسلا ضعب
 ةفاك روجا ةدايز ىلع ةيرصملا ةموكحلا لمح يذلا

 يف اهنم ةبغر ٠١/. ةبسنيب ةلودلا يف نيلماعلا
 .راعسالا يف ةعقوتملا تاعافترالا نع ءالؤه ضيوعت

 ماعل) ةديدجلا ةماعلا ةنزاوملا حرط عمو
 معدلا ةيضق ىرخا ةرم تريثا ا 1/
 زجعلا عافترا ءوض ىف ةصاخ .عمتجملا يف راعسالاو

 هينج تارايلم ةسمخ نم رثكا ىلا اهيف عقوتلملا
 يف تامادختسالا عومجم نيب قرفلا وهو)ر يرصم
 عومجمو .هينج نويلم 77١١58,5 هردقو .ةنزاوملا
 اهردقو ةيلامسأرلاو ةيراجلا ةحاتملا تاداريالا
 .(هينح نويلم 118

 نم ًاقالطنا ةماعلا ةلودلا 31 ةنمها يناأتو

 ةيداصتقا ةقرو درجم ا .ًايسانس ًانايب اهرايتعا

 ىلع ةيداصتقالا ءابعالا ديعي دح ىلا حضوت يهف

 ,ةلودلا يف ةيعامتجالا حئارشلاو تائفلا ةفاك
 بهذت نملو .ةيداصتقالا ةلودلا ةسايس هاجتاو
 يتأت انه نمو ؟ هتبع عقي نم ىلعو ومنلا تادئاع

 .ةقيثولا هذهل ةيسايسلا ةءارقلا ةرورض
 لجأ نم تآجل ةلودلا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 نيردصم ىلا ةيلاحلا ةماعلا ةنزاوملا ليومت
 ةيعوالاب صاخلا وهو يلخاد امهدحا نييساسا
 تاشاعملاو نيمأتلا قيدانصك) ةيلحملا ةيراخدالا
 رامثتسالا تاداهشو ةبعامتجالا تانيمأتلاو

 ةدودحملا لوخدلا يوذ نافحالد

 يعلسلا معدلا نع ليدب الو
 يحاتناا عمتجملا ىلا لوحنلاو

 ا و410 زومت ؟0/ -57 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 55

 ىلا اهتلمج لصت يتلاو (ةيديربلا ريفوتلا قيدانصو
 ضورق اهيلا فاضي هينج تارايلم “ نم رثكا
 نا يأ) هينج نايلم 1 يلاوحي ةيلحم نداضم
 . (هينج نويلم ,7١726 يلحملا ليومتلا ينامجا

 ىلا ةلودلا ءوجل ىف لثمت دقف يناثلا ردصملا امأ
 تاليهستلا ةصاخ ةفصيو) يجراخلا ليومتلا

 نويلم 88٠١ نم اهتميق تعفترا ثيح (ةينامتثنالا
 .ًايلاح ًانودلم 4١٠ه ىلا ةقباسلا ةنزاوملا ف هينج
 عفري ام وهو ةقحتسملا نويدلا دئاوف اهيلا فاضي
 هينج نويلم 71/0٠5 ىلا ةيجراخلا ءابعالا مجح

 .يلاحلا ماعلا ف عفدتس تناك ءابعالا هذه عيمج
 ةموكحلا تلصح يتلا ةلودجلا ةداغا ةيلمغ الول

 .تاونس سمخ ىلا دتمت حامس ةرتف ىلع اهبجومب
 .ىرخا ةرتف ةلكشملا تلجأف

 عمتجملا ىف ثيدحلا ةراثا ىلا تدا عاضوالا هذه

 .ةنازوملا رجع ىلع بلغتلا ةرورض ىلع يرضملا
 أدبق .ةيلاحلا ةيداصتقالا ةمزالا نم جورخلل
 يلاتلابو ءزجعلا اذه يف هرودو «معدلا, نع ثيدحلا

 قحتسملا ضيوعتو هئاغلإ ةرورضي ضعبلا بلاط
 .ةيلاحلا ةسايسلا نم الدب ةيدقن غلابمب

 ادسإلا ماقنراو ةالادإإلا ند سانا

 نا ىلا الوا ةراشالا ردجت يأرلا اذه ةسارد دنعو
 نم تعفترا دق ةيلاحلا ةنازوملا ف روجالا ةميق
 ةدايزب) ًانويلم ؛45849 , ١ ىلا هينج ١» نويلم 6
 ةعوفدملا روحالا ةفاضايو . (هيثح نومنللم 145

 ريغو داعلا عاطقلاو ةيداصتقالا تاثئميهلل

 ليخادملا ةلقوناهاسألا!.ن نونج لظا ٍِق شيعلا يوعس

 1-34 ملول نم 017 ملكات ات -



 ىلا روجالا ىلامجا عفترا  ةنازوملا يف ةنمضتملا

 7١/ يلاوح يأ) هينج نويلم 17 و تارايلم ةعست
 رايلم 49 ب ردقملا يرصملا يموقلا لخدلا نم
 .(هينج

 لاح يآب بسانتن ال روجالا يف ةدايزلا هذه نكلو
 عمتجملا يف دئاسلا ءالغلا :لوغ» عم لاوحالا نم

 يف تغلب دقو .راعسالا يف ةرمتسملا تاعافترالاو

 لالخ 7١  ةيمسرلا تاريدقتلل ًاقبطو  طسوتملا
 تاساردلا هذه ريسشتو لب .ةريخالا سمخلا تاونسلا

 نم رثكا ىلا نيريخالا نيماعلا يف كيسفلا عافترا ىلا

 .ابيرقت ٠
 لمحجم ىلا كلذ يف بيسلا عاجرا اننكميوو

 دايدزا ىلا تدا يتلا ةيلاحلا ةيداصتقالا ةيسايبسلا

 (ارادلم ١١ ىلا لصت) ًاريبك ادايدزا تادراولا نجح

 نازيم زجع ديازت يلاتلابو :تارداصلا روهدت عم

 دقف ةيبرصملا ةلمعلا ىلع كلذ رثا دقو .تاعوفدملا

 ام عم .ةرتفلا هذه لالخ ٠ اريبك اروهدت تروهدن

 ةهج نمو .تادراولا ةفلكت عافترا نم كلذ هينعي

 ارود يرصملا يجاتنالا لكيهلا ىف للخلا بعل ىرخا
 مخضتو جاتنالا ةفكلت عافترا ىلا ىدا دقف .اماه

 يتلا ةلئاسلا لاومالا ةيمك نع كيهان اذه .فيلاكتلا
 نيلماعلا نييرصملا تاليوحت ردع دالبلا ىلا تلخدا

 لك .ةلوادتملا دقنلا ةيمك نم تداز يتلا .جراخلا يف
 مخضتلا ران تلعشا اهريغو لماوعلا هذه

 تناك ام فاعضا ةرشع نم رثكا راعسالا تفعاضتف

 .لبق نم هيلع
 قدا ,عضولا اذه نا وه هبلا ةراشالا انمهبامو

 تروهدت دقف اءوس رصم ىف لخدلا عيزوت دايدزا ىلا

 0 ١  04اللا ا .
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 تضفخنا يلانلابو : رحاب نيلماعلل ةيقدقحلا روجالا

 ةطشنالا باسحل كلذو .مهتشيعم تايوتسم

 ةسايس لضفب تطشن يتلا ةيليفطلاو ةيراجتلا
 هرفوت امل كلذو .ةعبدنملا «”يداصتقالا حاتفنالا»

 نم اهل دح ال ىتلا ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعالا
 يف ةدعاقلا نا ريشي ضعبلا لعج ام اذهو) .ايازم
 ءانثنسالاو .ءافعالا يه ىرصملا يبيرضلا نوناقلا

 .(!! ملاغلا نادلب عيمج سكع .اهل عوضخلا وه
 يلاوح نا ىلا ةيرصملا تاساردلا ريسشت انهو

 يىونسلا اهلخد طسوتم ديزي طقف ةرسا ةئامسمخ

 ١14١ نم رثكا كانه امنيب :هينج نييالم ةرشع نع
 نويلملا نع يوئسلا اهلخد طسوتم ديزي ةرسا فلأ
 .نيبالم ةرشعلا ىصقالا هدح يف زواجتي الو هينج
 و نؤيلم يلاوح كانه كلذ نم ضيقنلا ىلعو اذه

 يونسلا اهلخد طسوتم زواجتي ال ةريسا فلأ ٠

 !! اهينج نيرشعو نيتئام
 يهف .ةيلاحلا معدلا ةسايس ةيمها يتأت انه نمو

 عيزوت ةداعا ليبس يف ةديحولا ةليسولا دعت
 نامض لقالا ىلع وا رثكا ةلادع قيقحتل لوخدلا
 نم ىندالا دحلا ىلع ةريقفلا تاقبطلا لوصح

 .ةيرورضلا تاجايتحالا
 نم معدلل ةصصخملا غلابملا ةمدلق تعفترا دقو

 نم رثكا ىلا تانيعبسلا ةيادب ف هينج نويلم ٠"
 هعافترا لصاو مث .اهتياهن دنع هينج رايلم ١١

 رايلم ١,٠ دنع نآلا رقتسيل تانينامثلا ةيقح لالخ
 .ةريخالا ةنزاوملا ىف هينج

 ,ةيلاملا ةيحانلا نم .ةعزقم ماقرالا هذه نا كشالو
 ىلا دوعت ال  رخآ ديعص ىلع اهنكلو .سيياقملا لكب
 عجرت  سكعلا ىلع لب .ةمعدملا علسلا تايمك ديازن
 ةمدق ىف رمتسملا ضيفختلا اهنم .:ةديدع لماوع ىلا

 دامتعالا ديازتو ,.14174 ةيادب ذنم يرصملا هينجلا
 ,ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت ىف يجراخلا ملاعلا ىلع
 هذه لك .خلا ..ةدروتسملا ةروتاف عافترا يلاتلابو

 يتلا لكاشملل اببس دعي ال معدلا نا حضوت رومالا
 ةجيتن ربتعي لب .يرصملا دداصتقالا اهيناعي
 0 نلكاشللا هذهلل ةنتساسا

 يف ًاساسا نمكي معدلا ةلكشم يف ثحبلاف يلاتلاب و
 انهو . لوا ىرصملا داضتقالا لكاشم لح نع ثحسدلا

 ةيداصتقالا ةسايسلا نيب طلخلا اقالطا حصي ال

 يف ةلودلا ةيلوؤسم نيبو .ةلودلا اهيلع ريست ينلا
 تائف ةفاكل ةشيعملا تاب ووتسم نم ىندا دح نامض

 ١ لخلا فيك عمتجمل .عمتحملا

 .ةمزالا دذه نم جورخلا لوح عارآلا فلتحتو

 يدقن معد ىلا ينيعلا معدلا ليوحت حرتقي ضعيلاف
 نيب ام حوارتت ةرتف لالخ ايجيردت كلذ متي نا ىلع
 راعسالا ؛كيرحت» عم كلذو .تاونس سمخو ثالث
 ىلا لصت ىتح ,ًايجيردت ةموعدملا تامدخلاو علسلل
 ةدانز كلذ بحاصي نا ىلع .«يداصتقالا اهرعس»

 .معدلا نوقحتسي نيذلا دارفالا لوخد يف ةيسانم
 امك هي ذخالا يف ةموكحلا تادب يذلا يأرلا وهو)

 ثيح نم :يأرلا اذه ةهاجو نم مغرلا ىلعو (ودبي
 نا الا .معدلا تايبلس ضعب ىلع ءاضقلا ةيناكما

 ف ةصاخ اهتيباجيا نم ريثكب ربكا ىقبت هتروطخ
 نمو ةيداصتقالا يرصملا عمتجملا صئاصخ ءوض

 ىلا يدؤيس هناف انه

 اهنع ىغليس يتلا علسلا راعسا عافترا - الوا

 ىغلملا معدلا مجح نم ريثكب ربكا ةروصب .معدلا
 .اهنع

 نا يدؤيس علسلا هذه راعسا عافترا نأ 5 ًايناث

 .اهجاتنإ يف لخدت يتلا ىرخالا علسلا ضعب عافترا
 تامدخلاو علسلا راعسا عفر ىلا يدؤيس اتلاث

 .الصا ةمعدملا ريغ .صاخلا عاطقلا اهمدقب يتلا

 روجالاو تامترملا ةدايز ةرورضي انميلست عمو

 ةدودحملا لوخدلا يوذ نيفظوملاو نيلماعلل

 نع ًاليدب نوكي نا نكمي ال كلذ نا الا ,ةتباثلاو
 روحالا ةدايزل ًاقالطا ىنعم الف يملسلا معدلا

 .هيلع يه ام ىلع ل ةحوم ترمتسا املاط

  ةماع بعشلا نا نايسحلاب انذخا اذإ ةصاخ

 يأ ناف يلاتلابو .كالهتسسالل ليم وذ  ةليلق ةئف ريغ
 نم ديزملا ءارش ىلع سكعنت فوس هلخد يف ةدايز
 نم عيشت مل تاجاح عايشال .تامدخلاو علسلا
 :ةلكشملا لخل ليدبلا اذه حلصي نلف يلاتلاب و .لبق
 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةرطاخملا نع كيهان
 ىلا رظنلا يف اساسا نمكي لحلا نكلو .ىرخالا
 لماش يداصتقا روظنم لالخ نم معدلا ةسايس
 ةفاك ُِق ةنداصتقالا ةنجيتارتسالا بع وتسمي

 ملاعلا عم لماعتلاو تامدخلاو جاتنالا تاعاطق

 .روجالاو راعسالا ماظن حالصا يلاتلابو .يجراخلا
 ةسايس رارمتسا كلذ نم مهفد نا يغيني الو

 ىلع .لب .يلاحلا تقولا يف هيلع يه ام ىلع معدلا

 قيرط نع .ةسايسلا هذه ديشرت بجي .سكعلا
 اهنم يرورض وه ام ةفرعمل تامدخلاو علسلا ةسارد
 علسلا ىلع هؤافلإو .اهمعد رارمتسا يلاتلابو
 .ةيساسالا ريغ ةيهيفرتلا

 ديشرتب ةيرصملا ةموكحلا مايق ناف انه نمو
 ىلا اهراعسا ميسقت قيرط نع ءابرهكلا مادختسا
 ةفيرعتلا ديازتت ثيحي .ةفلتخم ةيكالهتسا حئارش

 ةيباجنا ةوطخ دعت :كالهتسالا ةيسن 0 املك

 ديشرت تاوطخ اهولتب نا ديالو . ددصلا اذه يف ةماه

 ردصملا اذه يف دوقفملا ليلقت ىلع لمعت .ىرخا
 طبر ةرورض عم . (اي ونس ١١,/ يىلاوحب ردقي ىذلاو)

 ىدمل ًاقبط ةفلتخملا ةقاطلا رداصمل ةييسنلا راعسالا
 .اهنيب ةيلالحالا ةقالعلا

 ةطيرخلا ةسارد يغبنت رخآ ديعص ىلعو
 نم اهيلع ارط امو :رصم يف ةديدجلا ةيعامتجالا
 يذلا يعامتجالا كارحلا لمجمل ةجيتن تارييغت
 حالصا تاسايس عضو ةيغي .تانيعيسلا ف ثدح

 نيعب ذحات راعسالاو روجاآلا لكيه يف ةيرذج
 .تاريبغتلا هذه رابتعالا

 لاقي امو ليق ام لك نا ظحالن نا يغبني ًاريخأو
 مهاسب نل ؛روجالاو راعسالاو معدلا» ةدضق نع

 اساسا انيضاغت املاط ,تالكشملا هذه لح يف ًاريثك
 لوحتي نا نكمي فيك وهو الا ةلكشملا هذه بل نع
 نم الدب .يجاتنا عمتجم ىلا يرصملا عمتجملا
 ىلع دامتعالاو كالهتشالا ىلع مئاقلا يلاحلا عضولا

 !؟ يجراخلا بلطلا ةيبلت ىف جراخلا

 يلابجلا حاتفلادبع
 م86 ١41 زومت 50 8٠7١ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 ْ لمالا ةدوع -: ةنلوالا .قاوملا

 لا ج1 جو ب د جة هج تب ماا جمس عقل

 .دانكنالا» ىلا ينايفوسلا داحتالا مامضنا
0 

 ةيبمانلا نادلملا فقوم زيزعتل ةوطخ
 يتايفوسلا ميعزلا هيف موقد يذلا تقولا ىو

 هتاحالصاب ,فوشتابروغ ليئاخيم»
 ميعدت ىلا ًاساسا ةقداهلاو :ةيلخادلا |

 :.«ةطخلا ةيزكرم» رارمتسا عم :ةرادالا يف ةيزكرماللا
 يف لوخدلل صاخلا عاطقلا ماما باوبالا حتفو
 نم اهنم ًامورحم ناكو :ةيداصتقالا ةطشنالا ضعب
 ةسفانملا معدو ؛(ةنيعم دعاوقو طورشل اقفو) لبق
 طاشنلا لحاد وا :ةيداصتقالا تاعاطقلا نيب

 صضعب ىلع لوصحلا لجأ نم لمعلا عم اذه .دحاولا

 قيرط نع .برغلا ىدل ةروظتملا تايجولونكتلا
 نم كلذ ىلا امو :ةيبرغلا تاربخلاب ةناعتسالا
 ةروثلا» ضعبلا اهيلع قلطي يتلا تاءارجالا
 فوشتابروغ سني مل تقولا اذه يف :ةيحيحصتلا
 تاقالعلا ديعص ىلع  ىربك ةوقك_ هبطونملا رودلا
 هجو ىلع اهنم ةيداصتقالاو :ماع لكشب ةيلودلا
 لالخ اعجارت دهش اذه ناو ةصضاخ .صوصخلا

 .تانينامثلاو تانيعبسلا يتبقح

 ةديدجلا ةيتايفوسلا ةموكحلا نا ودبي نكلو
 ىدل :ىرخا ةرم .اهزكرم ديطوت ةداعا يف بغرن
 ضعب لخادو .ةماع ةفصبي ةفلختملا نادلبلا

 ثلاثلا ملاعلاب مامتهالا تاذ ةيلودلا تاسسؤملا

 رارقلا ةيمها ينات انه نمو .ةصاخ ةفصسد

 تيبثت قودنص» ىلا مامضنالاب ربخالا يتايفوسلا

 /5, 7١ غلبت ةصحبو :ةيساسالا تاجتنملا راعسا
 . ق ودنصلا صصح نم

 رمتؤم اهدقع ةيقافتالا هذه نا ىلا ةراشالا ردجت
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 تدتشا امدعب كلذو ١14/8: ماع سداسلا «داتكنالا»
 مل قودنصلا نكلو .ةيلودلا ةيداصتقالا ةمزالا
 ىتح هلامسأر لامكتسا مدعل ذيفنتلا زيح لخدي
 قا
 داوملا راعسا تيبتن ىلا :قودنصلا» فدهتو 3

 هحتتو افينع اهجرات حجراتنت يذلا .ةيلوالا

 عفترت يذلا تقولا يف يف اذه :طوبهلا وحن رارمتساب

 ةمدقتملا نادلبلا ف ةيعانصلا تاجوتنملا راعسا هيف

 يأ) اهنيب ام يف لدابتلا تالدعم روهدت ىلا يدؤيامم
 (ام ةلودل تادراولاو تارداصلا راعسا نيب ةقالعلا

 ةيلاملا دراوملا نم ةفلختملا نادلبلا نامرح ىلاتلابو
 يف ةيولطملا ةيلخادلا تارامثتسالا نيمأتل ةمزاللا
 .ةيموقلا اهتايداصتقا

 فورظلا .عضولا ةيوعص نم ديزياممو
 ةصاخ .يلاحلا تقولا يف ةدئاسلا ةيلودلا ةيراجتلا
 ةعبتملا ةيريدقتلاو ةيئامحلا تاعزنلا ديازت ءوض يف
 اهسار ىلعو) ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا ىدل
 ملاعلا نماهتادراو هاجت (ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 .يجراخلا
 «ةيدلوالا داوملا راعيشسا١ ةلكشم تلاّرام ًامومع

 ةكرح هجاوت يتلا تالكشملا مها نم ةدحاو ربتعت

 نمو .ةيملاعلا ةراجتلا ةيرح ددهتو ةيلودلا ةراجتلا
 ممالل ةماعلا ةيعمجلا دقعت نا ًابيرغ نكي مل انه
 .زايحنالا مدع نادلب نم بلط ىلع ءانبو ,ةدحتملا
 ةنلوالا داوملا ةيضق ةساردل ايئانثتسا آرمتؤم

 .ةيمنتلاب اهتقالعو
 ىلا فدهي يذلا قودنصلا ةيمها يتأت انه نمو

 2 صح ا 00

 اهنم) ةيساسا ةعلس ةرشع ينامث راعسا تيبثت
 قاكاكلاو ساحنلاو كوشتنواكلاو تافسوفلاو نطقلا

 هلامسأر علبسو (باستخالاو ركسلاو ةدوهقلاو

 ةرشابم ؛١٠ اهنم) رالود نويلم 5١ يلاوح ططخملا
 ىدل يطابتحالا ديصر نم 5٠” و تاموكحلا نم

 هذهل راغسالا لكده نيسحتل كلذو (قودنصلا
 .تاجتنملا

 0 عيمجت متي نا قودنصلا لمعل مزليو

 نم رثكا عيقوت نم مغرلا ىلعو ؛نلعملا هلامسأر نم
 لمكتست مل :قافتالا اذه ىلع « دانكنالا» ءاضعا يذلث

 ناف يلاتلابو .ليغشتلا ءدبل ةمزاللا ةنلعملا ةيسنلا

 هدمهاسم غلبت يىذلا) ٍيتايفوسلا داحتالا عبقوت

 قودنصلا أدبي نا يف اريبك لالا لغخكنا ١

 .ةياغلل ةليلق ةيقيتملا ةصخحلا ناو ةصاخ هطاشن

 ىلع طغضلاب يتايفوسلا داحتالا موقي نا عقوتي لب
 هذه ىلع عيقوتلل ةيقرشلا ةلتكلا ف هئافلح
 اذهب ثلاثلا ملاعلا نادلب تبحر دقو .ةيقافتالا
 ةدكربمالا ةدحتملا تايالولا ناو ةصاخ .فقوملا
 ضفرت تلاّزام 1١6,0١/( ب اهتمهاسم تددح يتلا)

 .قافتالا اذهل دامضنالا
 ةسايسلا ءوض يف اذه يكريمالا فقوملا يتايو

 ميجحت ىلا ةفداهلاو .ةيناغيرلا ةموكحلل ةماعلا
 ريزعت عم :ءيلودلا .ديعصلا ىلع «داتكنالا“ رود
 فارطالا نيدو اهنيب ةيئانثلا تابقافتالاب لمعلا

 رارمتسا يف ةبغر نم كلذ هينعي ام ىفخي الو .ةينعملا
 ءوض يف ةصاخ .نادلبلا هذه ىف حكحتلاو ةرطنسلا

 ضرف نم ةيئانثلا تاقافتالا اهحيتت يتلا تاناكمالا
 تلازام انه نمو .ةنيعم تابغر .ءالمإو طورش
 يف جردتلا. ةركف نع ةدشب عفادت ةدحتملا تايالولا
 ةيليضفتلا ةلماعملا» ةركف ءاغلاب بلاطتو .ةيمنتلا
 ,ةدح ىلع اهنم ةلود لك ةلماعمو ,ةفلختملا نادلبلل
 اهلكيهل ًاقفو ال ء.يداصتقالا اهومن تالدعمل ًاقفو
 ةدعاق غيرفت ةياهنلا يف ينعي ام وهو .يداصتقالا

 .ساسالا اهنومضم نم ةيليضفتلا ةلماعملا

 ةيلح ىلا يتايفوسلا داحتالا لوخد نا كشالو

 ىلع دعاني نأ هنأسش نم ٠ نآلا رئادلا ىلودلا عارصلا

 عشفد يف يف ًاريثك مهاسيو . ةفلختملا نادلبلا فقوم زيزعت

 ىلع صرحلا هاجت مامالا ىلا ةوطخ .دانتكنالا» رود

 تالواحملا دض فوقولاو ماعلا عاطقلا ميعدت
 رود ريوطتو رودلا اذه ليلقتل ةرمتسملا ةيكريمالا
 يساسالاو يسيئرلا كرحملا هرايتعاب صاخلا عاطقلا

 .هذه ةيمنتلا ةدلمعل

 نم ًاريثك ضوعت ةيقافتالا هذه نا نع كيهان اذه
 ليومتلا تاسسؤم نع يتايفوسلا داحتالا داعتبا

 نوتيرب» تايقافتا نم ةعبانلاو ءىرخالا ةيلودلا
 .انومضمو الكش اهضفري يتلا :زدوو

 قافتا» لوخد نا ىلا ةراشالا ةياهنلا ىف ىقبتو
 لجأ نم ةوطخ دعي ذيفنتلا زيح ىلا «قودنصلا

 عيقوت بلطتيس هنكلو :ةيلوالا تاجتنملا ميعدت
 نيب ةديدجلا ةيعلسلا تايقافتالا نم ةلسلس

 ىلع ظافحلا ةيغب ةمدقتملاو ةفلختملا نادلبلا
 .تاجوتنملا هذه راعسا رارقتسا

 يداصتقالا مسقلا

 36 - |: حاوحلاا" ىؤنرمات خطفت



 ا

 لاومالا فيظوت تاكرشو رصم
 يف يلودلا دقنلا قودنص موقي

 لوح ةساردب .:ةبلاحلا ةنؤوأآلا

 نداصتقالا يف ةيلاملا ةسايسلا
 ةعيبط ديدحت ةيغب كلذو .يمالسالا

 فيظوت تاكرش هيعلت يذلا رودلا

 كلذو .يرصملا داصتقالا يف لاومالا

 نضمح يف احين ئينسصتلا لدجا نم
 نولوؤسملا اهربتعي يتلاو .اهلامعا
 رابسمملا حيحصت ىلع يبلس ريثأت تاذا

 .يداصتقالا

 قودححلا .ةاربك موكيعس امك
 تاعورشملا عضو ميبقتب

 هذهل لعفلاب ةسوململا ةيرامثتسالا

 ةدراقم ىلاملا اهمجح ريدقتو تاكرشلا

 نسوؤرو تارامثتسالا مجح ينامجأب
 .تاكرشلا دزهل ةنلعملا لاومالا

 رودلا ىلا كلذ ٍِق بيسلا عحجرمسو

 بذح يف تاكرشلا هذه هبعلت يذلا

 نيلماغتا .نييرصملا تارخدم
 نع ةضياقملاب اهمايقو جراخلاب
 راطقالا ف ةلمعلا راجت قيرط

 ةردق مدع يف مهاسب امم .ةيبرعلا

 ليومت يف ةرحلا ةيفرصملا قوسلا
 .يدعالا دقدلا تاملظ ةفاك
 يتب
 ا ا نا 0 و وفود نتا تيما

 سلحم ةيلام هات ةرود

 .نواعنلا

 ةرودلا يضاملا عويسالا يف تميقا

 يلاملا نواعتلا ةنجلل رشع ةعبارلا
 ءازرو مضت يتلا «يداصخقالاو
 سلجم لودب داصتقالاو ةيلاملا
 .نواعتلا

 ذيفنت ةيفيك ةرودلا تشقام دقو
 ةيداصتقالا ةيقافتالا داوم نم ديزملا
 نواعتلاو قيسنتلا ةدابزل ةدحوملا

 طباوضلاو ءسلجملا لود نيب
 ةسراممل ةماعلا ةنامالا نم ةحرتقملا
 ةطشنالل سلجملا لود ينطاوم
 لودلاب ةرحلا نهملاو ةيداصتقالا
 ةصاخلا ةركذملا ةشقانمو .ءاضعالا

 سلجملا لود ينطاومل حامسلاب
 لودلاب مهسالا لوادتو كلمتب
 لدابتلا لدهست ةيفيكو .ءاضعالا
 هتقالعو سلجملا لود نيب يراختلا
 ذاختإو ةيراجتلا تالاكولا ةمظناب
 تاسايبسلا قدستت وحن تاوطخلا

 لودلل ةيفرصملاو ةيدقنلاو ةيلاملا
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 قيسنتلل سلجم ءاشناو .ءاضعالا
 سيسآت تاوطخ لامكتساو .يدقنلا

 .ةدحوم ةيكرمج ةفيرعت
 ءاربخلا شقان رخآ بناج نمو

 لودلا ضعب عم سلجملا لود ةقالع
 ةيلودلا ةنداصتقالا تاغومحملاو

 ةيبورؤالا ةعومجملا نادلب ةصاخ
 :ةكرتشملا

 ا ا ا ا ا موت بدصا نسحب تون نسا جاو بس جرجو ما ود وتح جمل تيا ترسانتها ود و

 ليومتل فرصم
 ةيبرعلا تارداصلا

 فراصملا داحتا سيئر نلعا

 لودلا ةعماجل عباتلا  ةيبرعلا
 ءاشنال عورشم نع  ةيبرعلا
 ليومتب موقي يبرع فرصم
 نا حرتقيو .ةيبرعلا تارداصلا
 .رالود نويلم ٠٠١ هلامسأر نوكي

 ةيمنت ىلا عورشملا اذه فدهيو
 .ةيبرعلا نادلبلا نيب ةراجنتلا
 يلامجا نم /4 نآلا ىتح ةغلابلاو
 ةرشع ىلا اهعفرو .ةيلودلا ةراجتلا
 .ةثاملاب

 اذه ضرعي نا رظتنملا نمو
 دقنلا قودنص ءاربخ ىلع عورشملا
 يف ىرخالا دقنلا تاسسؤمو يبرعلا

 / بآ ١ ىف لبقملا مهعامتجا
 ,.سنوتي لبقملا سطسغا

 0 و او ل

 حارتفا يؤم لولا كف كندلا

 ةيقيرفالا نادلبلا
 كنبلا سيئر :ليانوك ريراب» نلعا

 حارتقا ديؤي هنا .ارخؤم يلودلا
 ديدحت ىلا ىعادلا ةيقيرفالا نادلبلا
 نادلبلا دزه اهعفدت يتلا غلابملا
 نم طقف ١“ ب اًهنويد ةمدخل

 .اهلوخد يلامحا

 وه .يل ودلا كنبلا» فده نا دكأو

 ةيقيرفالا نادلبلا هعفدت ام ديزي الا

 .اهلوخد نم /75 نع ًارقف رثكالا
 نم ليلقتلا يف هنم ةيغر كلذو
 هذهل ةيداصتقالا دراوملا فازنتسا
 تابوعصلا ءوض ىف ةصاخ :نادلبلا
 ةراقلا اهدهشت يتلا ةيداصتقالا
 يموقلا لخدلا ىلع اهتاساكعناو

 .تارداصلاو

 لياسسم»ب
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 جراخلا يف نولماعلا
 مهرمتؤم نويندرالا .نويرتغملا. متتخا يضاملا عوبسالا يف
 اهمزع نع ةيسنوتلا ةموكحلا تنلعا سنوت يفو .نامع يف يونسلا

 عساتلا يف جراخلاب «نييسنوتلا لامعلل» يموقلا رمتؤملا دقع ىلع | [٠

 نؤويرصملا» رمتؤم دقعي نا عقونب امك . :لاحلا رتهشلا نم نورشعلاو

 .لبقملا سطسغا يف ؛ جراحلاب نولماعلا

 هيلوت يذلا ديازتملا مامتهالا ىدم انل حضوت اهريغو تارمتؤملا دذه لك

 ةيضقل .ةلامعلل ةردصملا نادلبلا ةصاخ  ةفلتخملا ةيبرعلا تاموكحلا
 هديرت امع ل ؤاستلا انيلع حرطب ام وهو .دذه ةلامعلا ةرجهو لاقتنا

 تارمتؤملا ىذه ىلا ةوعدلا قلطنت لش ,رخاآ ىدعمب 9 ءالؤه نم اديدحت

 نا ما ؟ مالا هنطوو رجاهملا نيب ةيوق ةطبار ىلع ظافحلا يف رارمتسالا ةيغب
 ؟ نطولل ءالؤه تارخدم نم ديزملا باذتجا يف ةبغر هنوك ودعي ال رمالا

 هيجوت يف ؛ةيئاقتنالا» ةبلغ ظحالب اهريغو تارمتؤملا هذه لكل عبتتملا
 .ةنيعم دع اوقو سسال اقفو رايتخالا متيام ابلاغف يلاتلابو .اهيلا تاوعدلا
 ةلماعلا حئارشلاو تائفلا عيمجل ,ةلثمم ةنيع» تسيل يهف انه نمو
 ديعص ىلع يملعلاو ىلمعلا» اهاوتحم نم ريثكلا اهدقفي ام وهو . جراخلاب

 عمجت ىلا برقا اهلعجي يذلا رمالا ساسا لكشي جراخلاب ةلامعلا ةيضق
 .جراخلاب نيلماعلا ةفاكل سيلو .لامعالا لاجرل»

 ايازم ىلع لوصحلا مهنهذ يفو .ءالؤه يتأي ام ابلاغف رخآ ديعض ىلعو
 نيداوقو ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعالا ديعص ىلع ربكا تاليهسنو
 تايناكمالا ىدمو .ةحلملا نطولا اباضق ىلا رظنلا نود .هفالخو رامثتسالا
 .اهريغو انازملا هذه لثم ميدقتل ةحاتملا

 ةيدات ىلع اضرخ دارفالا رثكا نم حمه اديدحت ءالؤه نا تاقرافملا نمو

 ابلاغ يتلاو .اهب نوميقي يتلا نادلبلاب ةررقملا ىرخالا موسرلاو بئارضلا
 مهدحا تلأس ام اذاف :مالا مهناطوا يف مهيلع قحتسي ام فاعضا نوكت ام
 عمتجملا لمع نيناوقو تايلآ مرتحي هناب كربخا .ضقانتلا اذه رس نع
 .ةهج نم ىهف ,فيعضلا فقؤم ىف اهسفن دجت تاموكحلاو!! هشيعي يذلا

 نم يناعت يذلاو يبنجالا دقنلا نم ءالؤه تارخدم ىلا ةسام ةجاح يف
 ريثكلا ميدقت ىلع ةرداقب تسيل  ىرخا ةهج نم  اهنكلو .ةدشب هداقتفا
 ديازتملا زجعلا ءوض يف ةصاخ ءالؤهل ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تالزانتلا نم
 1 .ةماعلا اهتنزاومب

 الف . تايلظلا هذهل  ةلود يا  ةلوؤدلا لوبق ةيناكماي الدج انملس اذاف
 ,لخادلاب لمعلا يف نورمتسي نم ىلع ةيبلس تاريثآت نم كلذل ام ىفخي
 لخاد تاسسؤم نوريدي نيذلا ىدل طابحالاب روعش ةدايس ىلا يدؤتو
 تازايتمالا ىلع اولصحي نا نود .تابجاو نم مهيلع ام نودؤيو ناطوالا
 .نورجاهملا اهب بلاطي ينلا

 - ةرجهلاو لاقتنالا ف نطاوملا قحب د لماكلا انميلست عمو انه نمو

 اذه مادختسا ضراعتب هل إ يغيدي هلآ الا .ةلودلا دودح جراحو لخاد

 لخاد ةلوذبملا ةيومنتلا دوهجلا عم  لاكشالا نم لكش ياأب  قحلا

 نيلماعلاو نيرجاهملا ىلا ةرظنلا متت نا يغبنيف يلاتلابو .عمتجملا
 عضو راطا يفو .لكك عمتجملا اياضقل ةلماش ةيؤر راطا يف .جراخلاب
 نيعب ذخات :لمعلا قاوسا يف عاضوالا نبسحتل ةلماكتم ةيجيتارتسا

 ,ةادالا» مه ءالؤهف .جراخلاب نيلماعلا لبق .لخادلاب نيميقملا رابتعالا
 الماع نوكيب نيرحاهملل تامهاسم نم يتاأب امو .ةيمئتلل ةيسيئرلا

 .اذدعاسم

 جاتفلا دبع

 ١ةمما/ل زومت ؟72- 502٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 7 وسلا دياضم نم
 تومرضح ىداو ىلا
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 ,يدومعلا ءانمل | مايش 4 هيب لم ُ ةراعلا تاي اذام

 ؟ رصمب ةبونلا دباعم يف يعافالا دوجر كش راثآلا لاجر لح فيكو
 ماا تبا اما ا م م

 ريع وكسنويلا تاعوبطم 5

 نع ناديدج ناباتك ارخؤم
 اهرباقمو ةميدقلا ةيونلا دياعم

 مابش ةنيدمو تومرضح يداو نعو
 ةيزيلكنالا ةغللاب ناباتكلاو .ةروسملا
 هذه يف ةراضحلا ةيخيرات ناضرعتسيو
 بيقثتلا تالمخ لالخ نم قطانملا
 ةظفاحملاو ةنايصلا تاثعب وا ةيراثآلا

 زربا نضرعتسن انهو .راثآلا ىلع
 .نيباتكلا نيذه يف ةدراولا راكفالا

 191/ زومت 51١-59 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

0 0 

 0 لا ف نو ووحد 101

 ا ا ا ا ا م حج ا ا ب و

 ويإ تيعم كش وع اعشوقرعا هل

 |مع اروصت يدل نا ريغ «ليمجلا لبمس
 يننأل .رصم هيلع نوكت نا نكمي
 ال انأو .مايالا هذه ةسردملا يف تسرد

 . ةليمجلا دباعملا هذه لك عيضت نا كيرا

 مب مكل ثعبأل يتلاصح تمطح دق اهو

 تاعرت عمجب موقفا حى .اهيف ترخدا

 يف تاميلكلا هذه تدرو .«ىتسردم يف
 نم غلبت ةيسنرف ةذيملت هتثعب باطخ

 ماع ريدم ىلا ةئس ةرشع ىدحا رمعلا

 صاخشأ نم ةدحاو يهو .وكسنويلا

 ىلا ةفاضالاب اومهسا نيديدع
 ةيموكح تاسسؤمو تايئهو تاموكح

 ةلمحل ايخس اماهسا .ةيموكح هبشو
 عقاومو لبمس وبأ دباعمل ةيلودلا ذاقنالا
 3 باتثكلا اذه ةدام اهوانتت ىرخا

 دياعم] ناونغ تحن ةيزيلكنتالاب ردض

 اذ. فل دقو (اهرياقمو ةميدقلا ةبونلا

 راثآلا ملع يف زرابلا يئاصخالا باتكلا

 يناس ىنغروت روسفوريلا .ةيرصملا
 قيش ضرع ىلع يوتحيو غريس ردوس
 بم تيماق ىتلا ةلمحلا نع رسثمو

 نم ةميدقلا ةبونلا راثا ذاقنال وكسنويلا

 ءائب لعب هايملا تووسمم دعاصت بفقاوع

 دوهج تلذب دقلف .ناوسأب ىلاعلا دسلا
 مث ةقح نيرقع تقرفعتفا ةيدقن
 رياقملاو دياغملا هذه كيكفت امهلالخ

 عقاوم يف اهبيكرت داعيل ءانبلا ةعئارلا
 باتكلا يف دري ام ىلا ةفاضالابو . ةنما

 دباعملا خيراقل ٍباَدج ضرع نم
 تايلمعل ةلماكلا ةينقتلا ليصافتللو
 ىلع ىوتحي هناف اهبيكرت ةداعإو اهذاقنا
 يتلا تالكشملا فلتخم يف تارظن ةدع
 الثم يغبني ناكف .اه يدصتلا نيعت

 ماما نتي ةعورزملا اعلا لت سشر

 عدافضلا بذجي ناك امن . ءاملاب دياعملا

 .يعافالا بذجن اهرودب تناك يتلا

 .ةلكشملا هذه يف نآلا مكحتلا مت دقو
 ىبلا ىرخالا تاالكشملا ىدحا تناكو

 هليف دبعم ذاقنا تايلمع ءانثا ترهظ

 ىلع راوزلا اهطخ يتلا تاباتكلاب قلعت

 ةميدقلا رصم دياعمل ةمئاد ةنايص

 دي ناك لهف .دباحملا ناردج

 ارما ناك لاؤسلا حرطف ؟ اهفيظنت
 نم اما .ةيلاحللا ةيحانلا نم اموهفم

 ببسي لا كلذ داك دقف ةيخمراتلا ةيحانلا

 ىلع يوتحت تاباتكلا هذه نأل .ةثراك
 صوصن ىلا ةفاضا ةيفيلغوريه صوصن
 دالبلا ماكج ناك دإ ةيئينالو ةيقيرغا

 .سسعللا قو «”تاه نوملكتي بناجالا

 يتلا سئائكلاب ةلص اهل ةيطبق صوصنو

 لخاد ةيحيسملا ةرتفلا لالخ تئشن
 . ةينثولا دياعملا هذه

 موسرلاب ىنغلا باتكلا اذه نا

 روص نم ةيحاضييالا روصلاو
 ضيبالاو دوسالابو ناولالاب ةيفارغوتوف
 ةيطيطختلا لاكشالا نم ديدعلاو

 نيينهملا رظن تفليس موسرلاو
 قو ءامومع راثآلا َْق نييئاصخالا

 ةماع ىلا ةفاضا ًاصوصخ ةيرصملا راثآلا
 رصم نفب نيمتهملا ءارقلا نم روهمجلا
 . اهتفاقثو اهخيراتو

 ولا 5 ١
 هابل ةنيلمو ثوب صح يدا

 ماعم مسرت ىتلا ةروصلا لازت ام

 هب ةرهدزم ءارضخ ةيروطسا ةنج
 يه ىراخحصلا طسو بحعلل ريثشم

 نع مويلا ةعئاشلا ةيبعشلا ةروصلا

 لوصولا ىضتقيو .تومرضح يداو
 ةفاسمل ةلخاقو ةرعو ةبضه عطق اهيلا

 ءانيم نم لايشلا هاجنا َّق ارهولبك الل

 اهفراشم دت#و .رحشلا نم وا الكملا
 نع ةأحف قشنت تا اعاكو ضرالا ودبت

 صرعيو ا ٠١٠٠١٠١ قمعب لئاه عدص

 نم ديزي امو . طسوتملا يف نيرتموليك

 44 - نوكولا" جركلجرتا اج قا



 بيصخلا يداولا اذه رحسي ساسحالا

 ةوطا هذه نم رخآلا بناجلا نا رتسنملا

 ضرالا رظنم نم أدب
 ىشالتتل ديدج نم دمت يتلا ءادرجلا

 قف ارتموليك ت٠ ٠ ةقاستم لعب

 ةيلمرلا نابثكلا نم ةيمارتملا فارطالا
 راقسملا ملاعلا اذه ْق .يلاخلا عبرلل

 ءارحصلا ةرضاح . مابش ةئيدم بصتنت

 ةيلاعلا اهتويبب .ةقهاشلا ىنابلا تاذ

 كاكيشالا تاذو: نيطلاب اهلك ةنيقملا
 عافترالاب لواطتت ىتلاو ةينفلا شوقنلاو

 لتكك ليخنلا نيتاسب قوف نم لطتل
 .حوطسلا هيزاوتم

 ُِق تيش يتلا م امشن ةئيدم لكشتو

 ةلثمالا دحا ماليا عيارلا نرسقلا

 دلانور اندوقيو وعباد نفلل ةيقارلا

 نم ابننا زكي يذلا هباتك ىف كوكويل

 ةيزيلكنالا ةقللاب وكسنويلا تاعوبطم

 ةئيدمو تومرضح ىداو» ناونع تيت

 هذه تورد ِق اندوقي .«ةروسملا مايش

 انهيئاشض: ديسبشت ان حر شيل ةقيضلا ةنيدملا

 ل ىضرالا قباطلاق 1 قباوطلا ةددعتملا

 امنيب .نزخلل ةداع م دحتسي رايدلا هده

 . عمضججتت 00 ناعظطق تناك

 ىتكسلا فرغ كبت هيلي د يذلا قباطلا

 يذلا ثلاشلا قباطلا عم ةداعلا ف

 ةطشنالاو لمعلا ضارغال مدختسي

 . ءابرغلا لابقتساو كلاجرلل ةيعاتجالا

 مدل اهمدختتستو ةرسالا فرغ اما

 عبارلا قباطلا عم أدبتف لافطالاو
 يك حئاطسلا نم ةلسلس هعم أديت

 نا ثيحب ةحيسفلا فرغلا نم

 ايت ايجردت لقت قباوطلا تالف
 خباطملاو .ريخالا قباطلا نم انبرتقا
 يف اهقحالتو ةيوهتلا ةلوفكمو ةعساو
 نكي مو .لساغملل فرغ ةداعلا

 ىلا ءانبلاب الا عسوتت نا ةنيدملا رودقمب

 ناكف ناضيفلا راطخال ةحيتن ىلعالا

 ةريغص ةعقر ىلع ينابملا دييشت نم دبال
 كلذل ءايبسن ةعفترملا ضرالا نم

 ةعبس ىلع ةريثك نايحا يف رايدلا لمتشت

 قياوط ةينايث نمر اد كانو .قياوط
 ةددهم مابش ننابم نا ىسالا ىلا وعدي

 تاناضيفلا نع ةمحانلا رارضالاب
 سمشلا ةرارحل ضرعتلا نعو . ةئحافملا

 ىلا ءاملا لوضو نا ىتح فصاوعلاو
 يف ببست بيبانالا قيرط نع ةنيدملا
 مدعل ةحيتن ةيدج تالكشم روهظ
 حرشيو هفيرصتل ةمئاوم ةحبش دوجو
 هذه لحل ةذختملا ريبادتلا باتكلا فلؤم

 ةيلود ةلمح راطا 8 كلذو تالكشملا

 ِ. مايش ةئيدمو تومرضح داو نوصل

 اعاطق فرعي نا باتكلا اذه نأش نمو

 عقوملا اذهب روهمجلا نم ًاعساو
 . ىخيراتلا

 - |4113 ندا 1 نرنإات ع9

 0 نم تانك

 تاعوس ومال ةيبرعلا زادلا

 ةيد رعلا رادلا نع تاتكلا ردص

 .يئارماسلا دومحم رابح ادبع

 ةيحنراتلا هتاساردب فرع يذلا

 فلأ رثا» نع بتكلا نم ةعومجمبو

 و«(ةيبوروالا بادالا ِق ةليلو ةليل

 و («نسرفلا دض ئبتشملا كراعم»

 («برعلا دنع ةميدقلا ةحلسالا)

 نع اللضف : ةطوطخم لازت ام وا ةعوبطم
 .ةيب رعلا تالحملاو فحصلا ىف هئاحبا

 دلاخ كراعمو اذه ديدجلا هباتك ف دهتجي
 .بةضرات ةساردكنسرقفلا دف ديلولا ىب
 ةيب رعلا رادلا نع رداضلا (ةيركسع

 ةيلومش ةيؤر ميدقت يف تاعوسوملل
 اهتضاخ ىتلا ةيخيراتلا كراعملا لكل

 :ديلولا نب دلاخ ةدايقب ةيبرعلا شويجلا
 1 ادد يوم

 كراعم يهو .سرفلا دض :؛(ض)
 : اهنمو ةفلتخم ةنمزأو نكاما يف تعقو
 9 ةكرعم .لسالسلا تاذ ةكرعم

 ةكرعم .مدلا رهن : ةكرعم .ةحلولا ةكرعم

 ةكرعم .نويعلا ناد ةكرعم .ةريح ا

 ةكرعم .ديصحلا ةكرعم .رمتلا نيع نيع

 ةوق ترهظ اهيفو ءاهريغو ضارفلا
 ري ةاحيادسب دعرللا يرعلا شيلا
 لالتحا نوموري اوناك نيذلا سرفلا
 اضخاو ةيبرعلا ضرالا

 نب دلاخ ناك دقو .مهتي :نروطاربمال

 واهلا يع راع كلر املا ااه لكي ديلولا

 , ءىدابملاو ةديقعلا ليبس ُِق نيدهاحملا

 ةرادإو ةدايقلا نف يف اضيا ملع وهو

 .باتكلا اذه فلؤم دهتج

 فلؤملا ريشي امك هناف اذه عمو .ترحلا

 ةضبق نم قارعلا ريرحت كراعم لئت مل»
 ةهجو نم ةيانع نم هقحتست ام سرفلا

 خيرات يه ثيح نمو ةيركسعلا رظنلا
 باتكلا اذه ناف كلذلو .«ىركسع

 بتك نوظب ىلا فلؤملا هلالخ نم دوعي
 يجخيراتلا اهنيزخ ْق ضظظؤظآ2560 «ثارتلا

 ةعيبطو ديلولا نب دلاخ 5 ةيصخش لوح

 ةيركسعلا هتب رقبعو كراعملا هذه هترادا

 ةسارد غفل ةحناف لكشي اهنا .ةيناديملاو

 يذلا كنحملا دئاقلا اذه نع ةلماش

 عدرو مالساللو ةبورعلل رصتنا

 لك يف ايلاع فرعلا ةيأر عفرو نيدترملا

 . تاهبجلا|

 تن للئع فقي الانه فلؤملاو

 اهنرقي امنإو كراعملا هذه ةيخراتلا دودحلا

 لالخ نم ةيفارغجلا اهتالالدب اضيا

 لوادجو طئارخو ةيحيضوت موسر
 وقلا:بييكارتو كرانعملا:هذجن ةيميبطل
 تايبالا لعلو .اهيف ةيركسعلا

 ضعبل فلؤملا اهم م دق يتلا ةيرعشلا

 عاقعقلا رعاشلا 1 و كراعملا

 ىلع ليلد ىه امنا ءاهيف كراش يذلا

 هحومطو علا شيجلا تايونعم مظع
 عاقعقلا هلاق امثو .ودعلا رحد يف ريبكلا

 . «ةحلولا» .ةكرعم يف

 مهتيأر موق لثم اموق رأ لو

 ابجنأو ىمحأ ربلا تاحلاو ىلع

 ٍعمجم لك يف سارلل لتقأو
 ايكبكو عومجلا رهذدلا عضعص اذإ

 هذه لبق ديلولا نب دلاخ ناك دقو

 .راذملا ةكرعم نم أوت جرخ دق ةكرعملا

 قحس نا ذعب» هنا انه فلؤملا لوقيو

 ةكرعم يف سرفلا شيج ديلولا نب دلاخ
 . راذملا ُْق اليلق ماقا ىراذملا

 ودعلا رايخا سسحتيو تامولعملا

 هانا بفاريو . يسوجحملا يسرفلا

 فرشلا كراعم ضوخل اديهمت هتاراسم

 يقارعلا بارتلا لماك ريرخحت لجأ نم
 ْنا هركذ ردجن امثو .سرفلا غ نئتارب نم

 ِق برعلا راصتنا دعب قارغلا باوبا

 ماما ةحوتفم تراص .راذملا ةكرعم

 تدهمو يىمالسالا يبرعلا شيلا

 هذه ىلعو .(ةقحال تاراصتنال ليبسلا

 لكل هعبتت ثحابلا لصاوي ةلكاشلا
 يتلا ديلولا نب , دلاخ دئاقلا كراغم

 نضرألا در نع اقانفو اهضاخ

 ءالعاو يبرعلا ناسنالا ةماركو ةيبرعلا

 نأب ركذن نا انه انتوغي الو هللا ةملك

 شيلا يف طباض تاتكلا فلؤم

 هطاشن أدب دقو |34 ماع ذنم يقارعلا

 تافلؤم ةدع هلو "17 ماع ذنم يبدالا

 . يبرعلا يركسعلا ثارتلا يف
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 ليدل يسيفسرأ
 ةيرعلا راهزألا

 تردص يلحلا يلع رعاشلا نم ةمجرتب

 ةريصق صصق ةعومجم دادغب يف
 ناَوَسِتَع ثم لليوشلا< خيسكرأل
 ةمحرتلل نومأملا راد نع «ةيريلا راهزالا»

 .رشنلاو
 بات ةيربأ نعت نم ليودلاك ردتعي

 يكريمالا بدالا يف ةريصقلا ةصقلا

 وه بتكي أييف ركألا هعضومو :ثيدحلا

 نم فايرالا ءارقف ةايح ليصافتو ماع
 ىذلا داهطضاللاو .دوسلاو ضيبلا

 بونجلا يف هنم نوناعيو جؤنزلا هيقالب
 اهراتخا ىتلا صصقلا هذهو .ىكريمالا

 ليودلاك تالاغشنا نع ريت ىلحلا

 ةثاناذعو ظيسبلا ناسنالا مومب

 . ةيمويلا
11111111111111 

 ١ ترافشنا رف ةعراف

 يبرعلا ءانالا زكرم تاروشتم ُِق

 ءالع روتكدلل ارخؤم ردص توريس

 ىحيتارتسالا زكرملا ِق ثحابلا رهاط

 رمياهكر وه نم تروفكنارف ةسردمو»

 «زامرباه ىلا

 لوصا اذه هباتك يف ثحابلا سردي
 تامدقمو ةسردملا هذه يدقنلا ركفلا
 اهمالعاو اهيركفمو ةيدقنلا اهتيرظن
 ةسورفللا هنقدلا لأ اسقلا ريبسكو
 قلأت ببسب ةيمهالا ةغلاب ةناكم بستكت

 اهثيرو زامرباه نيغروي ناملالا مس
 ةيرطنلل يرذجلا روطملاو ديحولا
 يفسلفلا اهيدعب ف ةيدتقتللا

 . يجولويسوسلاو

 رهاط ءالع

 وفكسنارف ةسردعف
 زامرباه ىلا رمياهكروه نم 11

 قر 4 0#

 رد 0 217 دعيت ازرع دب يتب

 ةلسلس ينو قورشلا راد نع
 ردص «ماشلا دالب خيرات يف ثوحب»

 تحن باتك سابع نداسحا روتكدلل

 تناك نيح ماشلا دالب ندم» ناونع

 : نع هتمحر يب ماق («ةينامور ةيالو

 ردوج نيراميج ةلوفرا خرؤملل
 م51 14 2

 وه هتمدقم رب اك باتكلا اذه

 ندم زنوج باتك نم رشاعلا ,لصفلا
 صضاخ وهو ةيقرشلا ةينامو رلا تايالولا

 لوصفلا لواشتت (هنيب ماشلا دالبب
 مقي مل ( رجا تاسألو يوسع

 و لاق هنال اهتمجرتب , سابع روتكدلا
 ماشلا دالب خيرات ىلع رفوتم» ةمدقملا
 (هادع ام نود

 روتكدلا اهيلع فرشي ةلسلسلا هذه
 لوال باتكلا اذه رهظ دقو . سابع

 ةحفص ١9١ يف عقيو .191ا/ ماع ةرم
 .سراهفلاو سشماوملا بع خف عبو

 يناخلا
 يدل يف

 دمحم يبرغملا بتاكلل ةيتاذلا ةريسلا

 (يفاحلا ريخلا» ناونع لمحت يتلا يركش

 يقاسلا تاروشنم يف ةيبرعلاب تردص
 يف .ندنلب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 تاقلن تردص نا دعب ةديدج ةعبط

 .ةديدع ةيملاع

 ,دالا هلمع يف دصري يركش دمحم
 ديد 1 هيابشو هابضصو هتلوفط اذه

 وهو .«داوس نم ةتايح ف ام لكب ةجنط
 ُِق ةباثكلاو ةءارقلا يذلا

 رودص نا فورعملا نمو .نيرشعلا
 .اسنرف يف ةحض راثا ةيسنرفلا ةعبطلا

 ا 7 200

 دقانلا وفين ران رق كانا هفاضتسا دقو

 ينوي زفلتلا يدالا هجمانرب يف يسرفلا
 . فو رتسوبأ»

 ١ ير او
 هبرغملا يف

 ةئيدم يف زومت طساوا تمظتنا

 ركفلا» لوح ةودن ةيبرغملا ةيدمحملا

 ([فلختلا ةيلاكشإو رصاعملا ىيبرعلا
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 ا فا طاع 1 طير

 ا لا تالا تحيشو كور .لئاوالا ةسمخلا نيزئافلا | ةيلاكشا : ةيبرغملا ةفاحصلا كلذ
 زربا نم ةعبرا ةينانبللا ةيعماجلاو | امل دعوم رخا ىتلا ةقباسملا طرتشت ىسايسلا ديعصلا ىلع فلختلا
 ةزئاحلا هذه لينل ةينانبللا ةيبدالا هوجولا | ربعت نا .14417 لوا نيرشت رهش ةيابن | ىلا برعلا رظني فيك .يعامتجالاو
 هللادبع . ةميعن ليئاخيم : مهو ىربكلا ةايحلا هجوا نع ةمدقملا تاهويرانيسلا | يف ةثادحلا قافخا .؟ مهفلخت بابسا
 ليشيمو داوع فسوي قيفوت .ليالعلا | نمزلا زواجتي ال ناو قارعلا يف ةديدحلا | نيذلا زربا نمو .رصاعملا يبرعلا ركفلا
 ةيمست نع نلعا ةرهاقلا يفو .يصاع | ذيفنتلا دنع ويرانيسلا هقرغتسي يذلا | دمحم : تاوعدلا مف تهجو
 روكدم ىمويب ميهاربا روتكدلا تورش رسوزتو او نيعاو ءاليبس دمحم .ةدارب دمحم .سوسج
 نالعالا عاق مشي فوسو .نيرخاو 000 1 ز ز]ز]زؤزؤزؤز0“ 25 ليعس .مرق جروج .يروبايلا دمحأ

 فاَتكلا نم ءاةحشرملا ءايسالا ن5 نع أذ ةؤلاه كدضر همسي
 حاشوو ةزئاج لينل .برعلا نيركفملاو كادألل 986 2

 . بادآلل زاسبت

 احا مج هم حجوا تزوجوا ةيفاقثلا تاسسؤملا للك ُْق لصا وشن 1 ٠

 772660 - ثيح ٠ بادآلل مادص حاش وو ةزئاج امتيسلل ةماعلا ةسيسوملا تنلعا

 1 | ىف ردصت مداقلا فيرخلا علطم يف لالخ نيزئافلا ءايسا نالعا متيس | ةباتكل ةقباسم نع قارعلا يف حرسملاو
 دالواد ةياور ةيتايفوسلا ومالا : ابق .مداقلا ئرغصلا دي رملا ناجرهم ةزئاحيبو .يئاورلا مليفلا وي رانيس

 ةغللا ىلا ةمجرتم ظوفحم بيحجتنل (انتراح .ماعلا اذه ةيابن | نم لكل رايد.فقلا اهردق ةيعيحتت
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 3 . ليم و رلا 5 90 نعنع

 3 5 هوست داع ةطقة مج هتف تسل قمتم 71ش لة تل نطا ةنوستم وطن مترات قافلة
 1 ىلا ةيبرعلا نم ةياورلا ةمجرتب تماق 1 0
 9 1 / ايريلاف ةيتايفوسلا ةقرشتسملا ةيسورلا ١ ١ 2 د 3
 1 0 قبس ىتلا )و .وكنشتس رك 7 ل : : لط زق : ع
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 ا الماش اراوح اهعم ترج نا «ةيبرعلا | 1
 0 ةقباسلا اهدادعا لمخأ ف 1

 أ ها جا اا اة م مم د وخد نإ ل 1

 ! 3 ْ : ا 2
 | 1 دو الم ٍإ

 ١ : 1 ديف ارا ْ (ةيبرعلا ةعيلطلا) ا
 د ٠ لا ١ ؟ 5 ا

 ا اج  ت 2ظك11آآآآ 6 7 د

 ِ اربوا هتققح يذلا حاجنلا دعب

 3 نآلا متن .رصقالا 95 ةلياع

 رارقلا نع عجارتلا ت

 ,.مقات ممحأ تس
4 0 

 خلاكرلإا)

5 
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 م هدب

 ١ | قلطلا ءاوهلا يف اهضرعل تادادعتسالا عيبلا عيل
 7 . ةزيجلا تامارها ماما ين ظ
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 / كوا قيرشت يف عدشيس نضرعلا ايبدا ىقتلم هتيب نوكيس , . ىقوش دمحأ
 7 رابك نم ددع هيف كراشيو مداقلا رب وتكا ىقتلا هيفو .ةرهاقلا يف .يقوش دمحأ هيف شاع يذلا تيبلا ناك نا دعب

 ١ | ةرهاقلا ةقرف عم نييملاعلا اربوالا يبرطم ةعيلطلا ةذفان عوضوم) راجبالل وا عيبلل اضورعم ٠ كاذّتا ةينرعلا :ءاندا

 ل ا 0 0

 يهب رغم كا رقلا نه

 يس عسسل 5-5 يمس سمسملا 0 ةرهاقلا ُِق يكفل ةبتكم م
 0 ووعس ةئيطحلا ناويدل حرش و قيقح مايا لبق
 سسسوسسمطتاساسحسسسسل اهو دسوسم»ا هت رقيقا ٍي وغنلا ماعلا 17 حرشب

 هل مدقو هققح .تيكسلا نبا توقعي

 ذاتسالا هط نيما دمحم نامعن روتكدلا

 ةعماحب ةيمالسالا تاساردلا ةيلكب

 .ةحفص 47١ يف رهزالا
 مساقلا يبذل ؛ءاملعلا سلاجم) باتك

 ردص . يجاجزلا تحسأ نب نمحرلادبع
 ةديدج ةعبط يف .اضيا اهتاذ ةبتكملا نع

 نمو .يوغل سوماق اهيلا فيضا
 نوراه دمحم مالاسلاٍدبع نأ فو رعملا

 لقو .باتكلا اذه قمح نم لوأ وه

 ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو لوأ ليكو نارهم نيسح نلعا ( (مرصتنملا ددعلا ةيب رعلا
 راجنالاو عيبلا رارق ءاغلإ نع رصم يف ةفاقثلل ىعالا ينج ماع نييفآو

 يبدا ىقتلم ىلا ءىناه نب ةمرك ىمسي ناك يذلا .يقوش دمحأ تيب ليوحتو
 . اهئابداو رصم باتكل

 ًارخذ ثيبلا ءاقب ةيمها مع انتك ةاييرملا هع ةييلطلاو نم قباسلا ددعلا يف
 ءارعسشلا ريمأب ضاخ فحيتم ىلإ: هليوحت ةيناكم عم .ةيرصملا ةيبدالا ةركاذلل
 ثارت ىلع ظفاحن كلذبو 5 مكس د اوناك [ى .يقوش دمحأ

 لايجالا هيف أرقت ايفاقثو ايراضح العم هتيب لعحنو .لحارلا رعاشلا

 لازت ام جدامن ٠ .يبرعلا يرعشلا حرسملل مدق « .ريبك رعاش جاتن نم ةديدجلا

 .اهناديم يف ةسسؤم
 .ةيفاقثلا ةرورضلا هءاه دكؤيل .ةيرصملا ةف ةفاثثلا ةرازو رارق أي نآلاو

 نب ةمرك ليوحت لالخ نم .رابكلا داورلا دحأل انيمثتو يقوش دمحأل ًءافو

 يف وا ةيرود تايقتلم يف , مهفويضو رصم ءابدا هيف عمجتي ناكم ىلا ءىناه

 ةفاحضلا قف تك رشتنا دق ةرثك تاقيلعت نأل كلذ ةيبدأو ةيفاقث تارمتؤم

 نيكسلا ةمزا لخي نيل ةريبأت وا قوش دنحأ جين عيب نأ نم .ةيب رعلا ةيبدالا

 تيبلا اذه لع ءاقيالا ىف ةيرمملا ةفاقثلا ةرازو تلعف انسنحو ١ ةرهاقلا يف

 ةيركف تاودن نم هيف ماقتس ام لالخ نم نآلا هدجم ديعتسي يذلا يخيراتلا
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 كا 5-5 ١ ب6 هتعبط يف ريخال ب عفو ا . ةيفاقثو ذه أ بباتكلا ا

 1 1 سس , ةحيفص ن٠ ا 2 1
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 م ا و جو هت ستاما قنة رتقل)



 ا

 5 روللا ةيدامإ يل ةديدجلا ةيريعتلاو نيمالبداؤف يبرغما ماسرل

 ةيصخشلا ةركاذلا لالغتساو

 ةكرخلا حمالم زربا ئه ام

 جئاشولاو «ةيبرمغلا ةيليكشتلا لل
 قرشملا نولف نيبو اهنيب

 ؟يبرعلا

 ةيايكتمل د دل سب

 رامعتسالا 8 ىلا اهدوجو عجريو
 ةكرحل ا نا دحتت ببسلا اذدهو  يسنرفلا

 برغملاب اهتاطاشن تأذب يتلا ةيليكشتلا

 ةطبترم تكأاك تانيسمتملا ةيادب ل

 تاذلابو ةيبرغلا تارايتلا ةنقام

 زيكرتلا بج ناك ءانه نم « ةيسنرفلا

 ادوجو تققح دقو .ةيرطف ةكرح ىلع

 ضعب لالخ نم ةزيمتم ةيصخشو

 دمحأ) و (لالع نبا) لثم صاخشالا
 نيذلاو .(يغيدرولا) و (يسيردألا

 ةيمويلا ةئيبلا ساكعناب مهارعأ تنيك

 اهنم ةيرولكلوفلا ىتح ةيعامتجالاو
 0 ءايكشتلا لاعالا ىلا انعجر اذإو
 اوأدب اهداور نا دحين ىترخالا

 ةعيبطف .ةيؤرسلا هذه نم مبتارهاظت
 - ابوروأو اسنرف يف مهتسارد
 يلا ةيبرغلا ةيئفلا سرادملاب نوكتحي
 ةيادب يف هنا الا .كاذنا ةمهم تناك
 نينا ةعامج ترهظ تاسيتسلا

 مهعوجر دعنو .ةبراغملا جتسليكشلا

 لوح تالؤاست حرطب اوأدب ابوروا نم

 نمو اهتلاصأو ل ةحوللا نومضم

 هتيوه نع ثحبي يبرغملا ماسرلا أدب انه

 ةتمرعلا ةعيلطلا ت8 !؟

 يبرعلا برغملا ف ةيليكشتل تلا ةكرخلا

 ةلياقم

 ةديدجج ةيريبغتب هلايغأ نيمتت
 مدقتم . ف 52

 فوفص نم

 مسرلا سرد سيراب ف
 ةتاهامملا لبع فرعتو

 ةينفلا هتارابتو
 ارخؤم اهراز ىتلا دادغب ىفو

 .ءاقللا اذه هعم ناك

 ةحوللا موهفم نع هتالؤاست لالخ نم
 ثان اهدعب .ةيب رعلا ةراضحلا لخاد

 ضرفت ةيبرغملا ةيليكشتلا ةكرحلا
 نقطسدلا كقلع نع ةكفرسعي

 عم راوحلا حتفت تناك ىتلا ةطشنالا
 نب ءعةيفاسخلاو هقوذ يمنتو يقتلملا

 لج عبتت تناك نا دعب .رصاعم برغم
 . سرادملا لوقا الو تاهاجتالا
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 نينانفلل لوآلا ركموملا لعب

 ةحولل ديدج موهفم رهظ نييليكشتلا
 ىلع فرعتلاو تاءاقللا دعب «برغملاب

 اصوصخو ةيبرعلا سرادملا ةيوه

 . قارعلا يف (ى ابنم ةحجانلا
 دقفي ملأ ةيبرغلا ةينفلا سرادملاب رثأتلا ا
 ؟ اهتلاضا نم اًئيش ةيبرعلا ةحوللا

 ةليكيشلاا ذأل كلذ نظأ ا

 نوتفلل ةبسنلاب ًايلاخ ةذخب ةحورطملا
 ةسردم داجيا تسيل ةيبرعلا ةيليكشتلا

 تاذ ةرصاعم ةسردم صضرف وا

 تايضخش ضرف .لب ةيبرع ةيصوصخ
 ةدوجوملا ةيملاعلا تارايتلا لخاد ةزيمتم

 داجيا ىف انتقالطنانوكت انه نمو

 .لبقتسملا يف ةيبرع ةيليكشت ةسردم
 ىعولاو يعادبالا لمعلا يف ةيدحلاف

 لك ةيفاقثلا ةيؤرلا سكعي يذلا ينفلا

 اعادبإ ييكشتلا نملا مس آذه

 . ةيصوصخو

 م ةيبرغلا سرادملاب كاكتحاللاف

 ةشياعم يهف ةيبرعلا انتيصوصخ اندقفي
 انسلف ةيملاعلا براحتلا نم ةدافتساو

 نونفلاف . برغلاب رسثأسشت نيذلا نحن

 ّق ترثا ام اريثك ةيمالسالا ةيديلقتلا

 بايالاو باهذلاف .ةيبرغلا سرادملا

 ىنغ راص تاراضخلاو تافاقثلا نيب

 .نفلل
 ةكاذلا لالفتسا

 قزيبعتلا كهاضخت ا زيمي يذلا ام ا#

 0 تافهاضجتالا نع كديدحلا

 ةيريبعتلا هتدمتعا ىذلا امو .ىرخالا

 ؟ ةينف ةيؤرك ةديدجلا
 ةكرحلا لخاد ديدج هاجنا هنا

 ةركاذلا لالغتسا دمتغي ةيليكشتتلا

 .ةشاعملا تافاقثلا ةركاذو ةيصخشل هلا

 نم ةدافتسالا نم نكمتلا ىلع زكري ابك
 .ةقباسلا تارايتلاو سرادملا ةفاك

 ريبعتلا نوكي ةيئقتلا لالخ نم يلاتلابو
 ةيرح ةيرسطاب فيفققأو ةاةبيرجس رسثكا

 .ريبعتلا يف ةكرحاو غارفلا

 ؟ ةيزمر ةيؤر نوللا حتمت لهو ا#
 نزولا زمر راجسالا_لظج اخ 2

 .هعم لماعت نع . ايئاهخ هب نموأ ال انأو

 اهل بوكت ال ىنع ناحول ىدسأ آل انأف

 . ةيزمرلاب ةقالع
 يف ةيهازلا نآولالا باي ببس وه امال
 ؟ كلاعا

 لوصولل ةليسو يل ةبسنلاب نوللا

 هيلع كرا ءىبش عه اذهو .ءوضلا ىلا

 ةمتاقلا ناولالا نيدجت اذكهو .ًايلاح
 ةصاخو يتاحول بلغا يف ةدئاسلا يه

 اذه ذه عم باهذلا ديرأ الو اهنم يداهلا

 تاليوأتو تاريسسفت يف لاؤسلا

 . ةيناسفن

 دجت نيأ ءسيراب يف ميقت كرابتعأب ا#
 ؟ ىبرعلا نانفلاو نفلا ةيملاع

 ةيملاعب سدح ةدوحلاب يقتلا امدنع

 ىلع رصتقي ال اذهو يبرعلا نانفلاو نفلا

 لك اذه لمشي :لب طقف مسرلا

 ةيفاقثلاو ةينفلا تاعادبالا

 راوخلا ترجا

 يروبجلا لمأ
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 ثالث ندنل كاجح يقرتجاألا

 ابنم ديال ةيساسا تاقرافم |

 : يبدالا هجاتن

 كلذ . ةيعاتجا ةقرافم : دلو ل

 ىعرش ريغ نبا وه ندنل كاج نال

 : وهمسا كلفلاب متهي ناك لجرل

 ريآل اعدسوزت قت هما اها ' يناشت

 همسا انبا رشع دحا اهتم هلو هتجوز دقف
 هائيتو همسا اهلفط حنم .ندنل نوج

 دلو هنوك نا الا .هئانبا لثم ةلماعو

 هقحالت تلظ ؛:ةيعرش ريغ ةدالو

 . راهن ليل هدراطت ةمصوك

 راحبلا بئذ تارا زاد كوع
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 ا

 ظ بتاكلا عادباو ةا ةايحا 0 ةمث

 ندرألا نم ةييرعلب «لحبلا كح

 ىتبت دقف وع ا ايناث 1

 راكفالا هنابش علطم ُْق ندنل كاح

 تانايم ةبتئاته تناك ىلا ةيكارتيفالا
 عقدملا هرقف ةجيتن . يضاملا نرقلا

 ى هيف شاع يذلا سؤبلاو هتابح ةوسفو

 ّق ؛تادقتعملا هذه نع اريثك عفادو

 ناام هنكلو .هتايح نما ىلوالا ةلحرملا

 هيلع ردت اقومرم ابتاكو اروهشم حبصا
 ركذنت ىتح عوجلاو رقفلا هيقي ام هتافلؤم
 مو .اهقنتعي ناك يتلا راكفالا كلتل

 ىلع للدي ام! ادبأ اهنع ثيدحلا دواعي

 0 لوقو هس مشالاب هئاميا نا

 . .ندئل كات

 ة ا ا رح ن

 فرظ ةجيتن امناو ,ةيركف عفاودبو
 ! بسحف ءىس يداصتقا

 ناك ثيح .ةيبدا ةقرافم : ائلاث اه#

 يف لئاوالا داورلا ليج نم ندنل كاج

 هقبسي لو .ةياورلا اوبتك نيذلا اكريما

 .نيوت كرامو لفليم نامريه ىوس

 اهرشؤي ةرشك ءاطخا ةمث ْناَف كلدذدلو

 ءيقلاك :ةسدألا هلامعا ىنداقنلا

 نال .يئاورلا صنلل ةيلكشلا نيناوقلاو

 يبدالا ثارتلا يف ةديلو تناك ةياورلا

 اهلعجن ام دعب اه قمحتي مو يكريمالا

 هذهو :.تاهاجتالاو افملا ةخسار

 .ناكم لك يف داورلا ءاطخا هداج نه

 ب ةياوربلا تلنَمكَتَسا مل

 ةقحال لايجا عم كلذ دعب اهصئاصخ

 تسنراو سميج يرنه لكقكَفا نم

 ميلوو كبنياتس نوجو ياوغنم#
 .رثكلوف

 لامعا يف هتايح يف ندنل كاج لغتشا

 نم هلابم هسفن طيح نا الواحم ةديدع

 هتدقع ةحيتن هل نيرخآلا مارتحا

 ًاقئاس لمعف يعرش ريغ نبأك ةمئادلا

 .؛تزاحنملا لع جللثلا عزوت ةيوسارفل

 اهتافف اناصرقو اراحبو اسراحو

 درشتسللا ىلا رطضاو .فحصضصلل

 ةسرتن تارهعدع نوناقلا لع جورتخاو

 .نوجسلا يب اروهش ىضقو .هرقف
 ىلا هلصوا ايفاك اهيلعت ىقلت هنا مغرو
 هتفاقث نا اللا اينروفيلاك ةعئماح

 ١ تاقرافمه ثالث

 رعاشل هتقادص نم تءاج ةيساسالا

 ىدحال انيما لمعي ناك هل رصاعم

 يكل ةبتكملا باويا هل حتتفف .تاشكملا

 .نيسوروالا ةفسالفلا تاحاتن أرقي

 ةفسلفب ناميالا ىلع رقتسي نا نود
 هشتين نيب هتاباتك تطبختف ةدحاو

 . سكرام لراكو نيورادو
 ةئئا)» نكاوثغن تناك هل ةياور لوأ

 درشتلا ةايح نع ماع (؛جولثلا

 «ةيريلا ءادن» ةياورب اهبقعا .ةهلاطبلاو

 20 « ضيبالا بانلاوو لح

 يبدالا ثارتلا اتلخد ناتياورلا ناتاهو

 ةنباوبا نم نكريسمألا ىكيسالكلا

 نم اسيل (هيلطب نا مغر .ةعساولا
 .ناويخلا ماع نم نابلك امه لب رشبلا

 4١.ا/ (ةيديدحلا بقعلا» ةياورو

 .ىرخالا ةيئاورلا لاعالا نم اهاوسو
 اهردصا يتلا (راحبلا بئذا هتياور

 ةيبرع همجرت ارخؤم تردض 6 ماع

 راد نع ةلجح وبأ نارمع نم اه

 ةباور يهو ندرالا يف رشنلل تارانم

 نانا" ةركف ندنل كاج اهيف جلاع

 هتاءارق هدنع اهعدلو يتلا نامريوسلا

 ناك اهتباتك أدي نيحو .هشتين ةفسلفل

 نابايلا يف ًايفاحص البشنأ رق كاذنا لمعي

 نيب ةرئاد تناك ىتلا برحلا نع ةباتكلل

 نا دعيو .ةيرصيقلا ايسورو نابايلا
 تاحاحن تققح هذه هتياور ردصا

 . تاعبط ةدع اهبنم تعبطو ةلهذم

 .راحيبلا بئذ وه نسرال فلوو

 هل ماع ال يذلا ناطبقلا .ةياورلا لطب

 ريغ هل ماعط الو رحبلا جاوما جراج

 يتلا ةوقلا ةروص هيف ىلجتت .رحبلا حلم

 .ندنل كاج اهب نماو .هشتين اهم ىدان

 يحو رب عفترا دق ىننا» : نسرال لوقي

 ءادمالا فلتخم ىلا ام اوعمساو

 يلزا ءىش كانه سيلو اما . تاالاحملاو

 ةريمخلا هذه ماما احورطم .توملا الا

 .ةايحلا اهنومسي يتلا ةخراصلا ةكرحعتملا

 وا فرضت يأب مايقلل ينوعدي يذلا اف

 ةيا نا ؟ ةيحضتلا ليبثك نم نوكي لغف

 ةوطخ عيصا نا اهيلع بترتي ةيحضت

 يه . يح اصل ةدحاو ةكرح وا ةدحاو

 هاجت اهبكترا ةئيطخ ىه امئاو .بسحف
 وا ةوطخ دقفا الا ٍّلغ بجي . ىبسفن

 يتلا ةريمخلا لغتسا نأ تدرا اذإ ةكرح
 .«الماك الالغتسا .قايح ىنعا .يف

 ,ندنل كاج رحتتي ١415 ماع يف
 مغرإ هالت نمل ةقيرط نسي كلذب هنأكو

 اماع نيعب را ىوس هتايح نم شعي مل هنا
 . طقف
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 رعش لاويد

 (رئاسملا فسوب تالرطسأ)

 ةثورر فسوي سنوتلا رعاشلل

 يلازغلا دمحم : سنوت

 رعاشلا رصي ةيادبلا كلن

 اة ىلع ةقوزر فسوي كنب

 ل نا عم ةددعتملا ةهتاليزأت 5

 اذالف .ائجافم ناك هقيدص باحسلا

 0 ةدارا وهأ ؟ ٍرارصالا اذه

 اكسمت يلاتلاب و فش سل رع

 ويحلل ه مأ!؟ ليحتسم رمأ بادهأب

 مثا!؟ ملحلاب/ةقيقحلا هيف طلتخت ماع ىلا
 ىتح اياد تاليوأتلا هذه ء ءىطخم له

 ]هنا كلذ ءاتحافم باحينالا ىقبي

 , يضام ربخ ىلا لوحت املاط ءىجافي دعي

 ةشهدلا هلالخ ىري رعاشلا ناك اذإ الا

 قعمب فراحلا ٍروعشلاو .ةددحتملا

 عم رركتي دق ًالاتحا ةيقابلا ةاسأملا
 3 هسفن لؤاستلا

 ةفاسملاب رحتنملا قيدضلا دحوت نا
 رفس الا وه ام .قالطالا ليبس ىلع
 يرحل هايعا يذلا - رغاشلا -:ثحابلا
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 كلذل ءرسلا نع فشكلا تبارس ءارو

 نسكتمللا ةغولع هابيا ًابطاغ هجوتي
 تافاسملا ةاراج نم ىنتايلا :زيجااعلا
 نم ليس يتأي مث ةقلطملا .ةليوطلا

 ةلازإ َّق حلفت 7 يتلا تاليؤأتلا

 ال نع هسفن ملكتملا دكؤيو .عانقلا

 ةرم لك يف رركي نأب هتالامتحا ىودج
 مل هنأك ؟ ترحتنا ملو : ٍلؤاستلا سفن

 دادع يف تاب هقيدص نأب دعب عنتقي

 ال هسفن / هقيدض نأك وا قي رحستملا

 . ةتغابملا هذه لثمب رحتني نا نكمي

 وه .ناث عون نم دحوت ايلج ودبي انهو
 فسويف .رحتنملاب رعاشلا روعش دحوت
 هفوخ .هتعولو هتالؤاست لالخ نم دكؤي
 امو .ريصملا سفن ةاقالم نم ديدشلا

 هداريا وه: اذه: ةحص ىلع ائيقب انياب

 وه هتايح نم ءزج .اهير يه تالامتحال
 . هتاذ

 رظتني رحتنملا رعاشلا ناك امبر

 ملحلاب ةقيقحلا طالتخا ... ةقوزر فسوي

 بكتراو :لفدلا ةنيدم هترتعاو ءاسرع

 هذه نأب ذقتعي كلذل «تاوفه
 ىلا ناسنالا عفدل ةيفاك بابسالا
 ديصقلا ةيادب ذنم رختنملا نا .راحتنالا
 هنا ىوس اثيش لعفي مل هتياهن ىتحو
 ةريحلا تدواع املك دكأتي ام اذه .رحتنا
 ىلكلا روضحلاف كلذ ادع امو :رعاشلا

 يذلا / رعاشلا / ملكتملا روضح وه
 رمالا هييعي مث هتالؤاست حرطي كفني ال

 نأب رئاحلا لاؤسلا سفنب ديصقلا
 هتالواحم نأ ىلع اديكأت «نيترم هلمعتسي
 ال ىجراخ ىلامح حابطلا درج ىقبت

 نأب رعشن داكن اننا ىتح هيف لاعفتا

 نع ةيتأتم .ىلوا ةجردب رعاشلا ةعول

 بابيسما نيقيفك ىلا هلصضوت مدع

 هللأتو هرسحن .نم اهنم رثكا .راحتنالا

 انضوعف .رجيتنملا ٍقيدصلا دقفل هنزحو

 روعش لخادب ءأيح رحتنملا نوكي نا

 ذختي هدحن .هنادجوو هبلقو رصاشلا

 عفرل ةيهاو ةلعتو ضماغلا زمرلا عباط

 .رعاشلا أجاف باحسنا نع باقثلا

 يلك - ملعلا ىلك نوكي نا ديري ةنأكف

 .اعيمج ملاعلا تافاسم الزتحم .روضحلا

 نيح ؟ هتزغ ىتلا تالؤاستلا ايغلم

 ضومغلا يف اففدجي هتلعجو ةرغ
 . ءايعالاو

 ةسدعب رعش ةقوزر فسوي نأكو
 . مهوتيف طلخي ابر ءىراقلا نا رعاشلا
 .ةديصقلا ريع هسفن بطاخي رعاشلا نا

 3و اهتمجب ناب سيللا قر لانج
 انلعجن رذحلا اذه نكل (رحتنم قيدص

 عم هدحوتب فراحلا هروعش قع دكؤن

 نم يناثلا ءزجلا ُْق اما .راحتنالا ةركف

 اهنيب العاج هقيدص بطاخيف ديصقلا
 كفلخ تكرت» .ةيضاملا لاعفالا ةفاسم

 بورهلا ىلع ارضم .«كدحو تيضم -

 رهن» اهنم ,ةأطولا ةديدش ةطرو نم
 هتدحو .هب تدشسا ىلا «تانهكتلا

 اذهف ءديدش حاحلاب ةلئسالا حرط ىلا

 تاذ نم عبني هنال «فجي ٍِي رسبهغلا

 .راحتنالاب قيصل وه ام رثكا رعاشلا

 ةساليتللا ةثحب جزي اريخأو

 ينا هال .ىتوملا سرهق يف «ةييرشلاو
 توملا اذه نم أرفف ء يح .رعاشلا

 ةايحلا كايسيلا نكل . هئكسي داكي يذلا

 هنا عمو !؟ توملل رحخخا هجو ىوس
 نع ثحب يف ةيادبلا دئم هسفن دهجا

 ةقلقلا هسفن ًادحوتل راحتنالا تابيسا

 هقيدص بتاعي ةيابنلا ىف هناف ةفئاخلا

 سمتلا هنا مغرب راحتنالا ىلا هئوح ىلع
 اعيرس هعرذ قاضو .ةديدع ابابسا هل

 ةوانتشلاب هتعني حارف - رحتنم ا هبي مل ذا

 فنسشقشكتتو . تارم ثالث ىدم ىلع

 ةفاسملا» وه يذلا رحتنملا نا ةيارغب

 اهمعي ةيوككس ةقطنم ُْق لح وي «اقلطم

 ماع ىلا لعب لقتني ل هناك .ءودشا

 ةرتوتملا ةيسفنلا رعاشلا ةلاح اما .رخآ

 تاتعلاو ثحبلا 2 ةداح يهنف ةقلقلا

 نم لئاسولا ىتشب صلختلا ةلواحمو
 .راحتنالا ةركف .ةليقثلا ةكرتلا كلت

 ةابخا سرهف
 نع هيعو الب فشك رعاشلا نا

 .لح اه سيل يتلا هسجاوهو هفواخم
 و .«كالليؤوأتلا نم رحب اهنا كلذ

 لا رهنا و «ىضوف حرسم)

 نامرحلا ناعي .رصتنملا وا رعاشلا هنا

 و نثأت ُ ةقيدص» رظتنا .بحلا نم

 ال يفنم وهف «نكي مل سرع عورشم»
 مجامجلا اهجيست رباقم» ىوس ىري
 ءايشا ةيؤر سن ل («ماظعلاو

 هدوارت راحتنالا ةركف تماد ام ىرخا
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 نم ةلسلس هتايح نا .هلخاد سششعتو

 نل اذه نكل 5 نحي م» هنأ اا

 افجنرم يىضميف هفطخم نم توملا

 . «ىتوملا سرهف ةبيرغلا» هتثج مضيو
 ايدبا الاؤس .هب اقلاع الاؤس حرطي هنا
 لثمي راحتنالاو توملا تغابيا «ارئاح

 .كلذك رمالا ناك اذإ!؟ ةعرسلا هذه
 .هيلا نحت نا هسفن ىلع ناسنا نمأي نلف
 دق رخا ماع ىلا لوخدلا لوخن وهف

 ةايحلاو 995 هنال ىقبأو لمحا نوكي

 ' . لئاز ضرع
 بطاخي ناب ديصقلا رعاشلا أدبي

 ودبيو .ياقلطم ةفاسملا تناد هقيدص

 .عورشم قلطملا ىلع ديكأتلا اذه نا
 ملف ةمظع ةشهدلا تناك كلّذل

 وه قلطمك روهظلا نال «؟ ترحتنا

 لوقي .ةموميدلا تافص نم ةفص

 1 0 هنا 7 : ليسرام ليي رباغ

 قلطمك روهظلا عيطتسا نا يتايح

 2 ايتارهاوظ لوقلا نا)» : فيضيو

 راكنا وه قلطمك سردي نا بجي توملا
 , «ءارواملا ةيؤرل ةيناكما لكل

 ةقيقحلا هذه رعاشلا ىعو نا

 وه ةايحلا رهوج نأب لوقت ىتلا ةيفسلفلا
 ءوحجل برغتسي هلعج .قلطملاب لاصتالا
 .مدعلل يزاوملا راحتنالا ىلا بطاخملا

 بلق ىف ةلمحلا هذه نا .دودحملل

 سؤ «قمعب ةاسأملا لوف لاؤسلا

 نيب ضقانتلاف ,ةبراض ةوقب ساسحالا

 قأي .توملا / دودحملاو ةايحلا / قلطملا
 ملاع نم لاقتنالا لعجت ةعجاف ةعرسب
 نع ةبرغ نوكسلا ملاع ىلا ةكرحلا

 .كاردالا ىوتسم ىلع ةلخلخو عقاولا
 بسح توملا ىنعم رعاشلا دصق اذإ آلا

 ةياهن توملا دعي ال ذإ يفوصلا سدحلا
 نا ايك ةيقيقحلا ةايحلا تاب وه اهتاو
 نا ودبي نككل ؟ توملاب الا مت ال ةفرعملا

 ذنم ماقا رعاشلا مادام ادراو نكي مل اذه

 / ةقلطظملا ةفاسملا نيب اضقانت ءةيادبلا

 . توملا / راحتنالاو ةايحلا

 تاحسنال ىتش تاليوأت ديصق نا
 ةعيض ماما هجول اهجو انعضي . ءىجاشم

 حيسفلا نوكلا اذه يف ناسنالا
 نع هزحعو هلهج هاجن هتريحو . قلطملا

 ام ه1 ةلواحمو .دوجولا هنك مهذ

 اذكه يرعشلاو سدخلا قي رطب ًايئاوو

 اضفرو .لوهجملل ًافشك رعشلا نوكي
 تءاج روظنملا اذه نمو . مولعملل

 نع ةثحاب تابثلل ةهضفار .ةديصقلا

 نم لنيل ةروريصلا ٍق نكمملا

 فارشتسالاو فافشتسالا

 : شماه

 حايرلا راد نع رذدصو هحفتص 4 ٍّق باتكلا

 . ١4/85 ماع سنوت يف عبرالا
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 : ىلوالا ةيحاتتفالا

 . ةديسلا للبلا 0

 0 دلل اذه لك يتلرو ام

 ع كنيبو يسب ماق م
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 0 ا 0 211017 11 00 0 1 00 000 ا ها ةيرتتر ا

 يرمر لايك 4 لاقل

 يف يلع» مليف نم يلاتلا دهشملا

 بلق ق : «تارسلا دالي

 (. رميغي ريزغلا رطملا . ليللا أر

 نادييما ربعي يذلا يبرعلا باشلا

 , . ةهليمزو ةطرشلا نيف ممتع ةيطق

 قاروا ىلع عالطالا بلطي ةطرشلا نيمأ
 أكلتي نا ةطرشلا نيمأ .دمعتيو .ةيوهلا

 ةذفان جاجز قلغي .فاروالا در يف
 تاكنلا لدابتيو قاروالا بلقيل ةبرعلا
 نم ريوصتلا ةلا رطنتو .هليمز عم
 يذلا جاجزلا لالخ نم .ةبرعلا لخاد
 باشلا هجحو ودبيف هايملا' هيلع ليست

 . ةمتعلا
 نم .ىوقلا دهشملا اذه ناك ان

 77 ةقالع نع اريبعت دهاشملا رشكأ
 ةزهجا نيب ةقالعلا مكحن يِلا يونعملا

 .برعلا نيرجاهملاو ةيبوروالا عمقلا
 دالب ْق يىلع» مليفل ةيستلاب: نييل

 لمجم يف ٠ «اهر لب «ةيسحف»بارسلا

 دي ةيضق دعت يتلاو نيرا

 ضرعتت يتلا اياضقلا مهأ نم ةيرعا

 زربا نم وهو .يدشار ديحأ ع

 همليف يف :نييرئازجلا نيجرخملا هوجو
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 ! بارسلا ةالب يف : .نورجاهملا

 ا

 ىدشار دمحأل ناملبف . ةيحاطلا بارما » 1 ٍ 1

 ناكس ققش لخاد رودي ام ىلع
 اذه هكلسمب اريعم .ةلياقملا تارايعلا

 كلذ نيبو هنيب لاصفنالا ىدم نع

 ام ردقب هيف كراشي ال يذلا ملاعلا
 .اهيف لواحي ىلا ةديحولا ةرملا . هيفأري

 ءايناسنا .ايباجتيا نوكي نا .ةيدحب

 و

 زوجعلا .ةيابنلا يف ىريامدنع
 «ترخا تاركمس قاعبب صنلا :«ديعولا
 .عراشلا ربع .عفدنيف .هتقش لخاد
 .ةقشلا باب قرطيو .ةرامعلا لخديل
 قراق دق زوتصعلا نأ دوا فتمطخيو
 لواحم ناكسلا عمحتي امدنعو .ةايحلا

 نوضبقي مهنكلو .فقوملا مه حرشي نا
 فقوم وهو .زوجعلا لتقب ًامهتم هيلع
 ةنادالا ةرظن .متاق وجن ىلع .دكؤي

 . ةيبرعلا ةيصخشلا هاجت .ةملاظلا

 | اصعلاو نوهالا
 ءالبق ناك اكو .ءانه ءدنئار دحأ

 :هبعشو هعقاو اياضق ةحلاعم يف مهاسي
 0 تناك ءاقباس اياضقلا .نكل

 ١ يف ءريبك دح ىلا ةددحمو

 يا ءالثم ١936 «نيبذعملا
 «ىتغلا ةغلاب ةيفيشرا ةةاف ىلع

 .ضرعتت .نيركفملا ضعبل تالمأتو
 ىضاملا ىلا .ةيليحستلا قئاثولا عم

 ليقتسملا ىلا ءونرتو .تراستمالا
 نمو .ةيقيرفالا ةرانقلل يروشلا

 دمحأ دنمفي ١959 ؛اصعلاو نويفالا»

 هنأب ةلئاقلا ةيراعتسالا ةركفلا ىدشار

 لمعتساف انعنت مكحن نأ تدرا اذإ)

 ةيرئازج ةيرق ةبرجت مدقي وهف ءاصعلا
 تاطلسلا لواحنو .راوثلا عم فطظاعتت

 .اثبع نكل ءاهضورت نا ةيرامعتسالا
 دهشن .ةلماك .ةيرقلا فسنت امدنعو

 ثيح لابجلا ىلاعا وحن اهلها ةربسم

 وا «نيبذعملا رحف) ِق ءاوسو .راوثلا

 يدشار عتمتي ءنءااصعلاو نويفالا)

 نا نع الضف :.ءافهرم يئاهنيس.سحي
 رظن تاهجو .نامدقي .نيمليفلا
 ايغأو ةصاخ .اضوح فالخ اال .ةينطو

 امامت فلتخي يذلا رمالا وهو .رضاحلل
 و ةبارسلا دالب يف ىلع) عم

 0 ءايعا كلذ .(ةةنوحاطلاو

 رضاحلا شارحا يف نالغوتي .ايهتيمها
 0 تطل دعي ًافدتت رتس أ

 درمحأ زربي «(بارسلا دالب يف ىلع» 6

 ىدل ةيقرعلا ةعزنلا .ءالحب .يدشار

 ؛ برعلا هاجن ةيسنرفلا ةيزاوجربلا

 يتلا عفاودلا رسفي نأ ىشاحت هنكلو
 فبرغملا ءاتنا نم فالآلا ةرحه ىلا تدا

 . ةصاخ اسنرفو ةماع ابوروا ىلا يبرعلا

 ةلقب قلعتت ةيداصتنا عفاود يه له

 -.قدلشأر :ةنثأب الع .«لسمغلا صرف

 ةروثلا لوح دلع ءاليوط اثيدح- ريدي

 , ةلماعلا يديالل اهتاحايتحاو ةيعارزلا

 تايغب قلعتت ةيساييسس بابسا يه له

 ةيلخ يح الامام :الثم ةيطارقميدلا

 هجوتي نأك ول (ك ودبي يذلا مليفلا

 ابلاطم يسنرفلا روهمجلا ىلا باطخلاب

 هنآ انتجت . نيرجاهملل لضفا ةلطانعمن

 بابيشلل «رونلا ةنئيدم) باريس فشكي

 ردج سملي . «ْ ةهنكلو .ىيبرعلا

 ناك امبرو . الصا ةرحشلا اذامل : ةلكشملا

 ايبس (ةيهتلملا ةقطنملا) هده نع داعتيالا

 ديدعلا يف هطبختو ؤيرانيسلا بعشت يف

 لثم .ةماهلا ريغ ثادحالاو طويخلا نم
 حبري امدنع هلطب يتاوت ىتلا ظحا ةبرض

 نويلم ١١ اهتميق ! بيصناي ةقرو

 46 - [ هال ]' نوال ىلا



 كوتيلا دحا ىف ؛ هلاوما عضو :كنرف

 رزودلبلا ّ هلمع يف رمتسيل
 سلجي وهو نيرخآلا ةبقارم لصاويلو
 صفقلا لخاد .هتدايق دعقم ىلع

 يدشار دمحأ ناف «ةنوحاطلا» يف اما

 يف ام ةيرق ىلا سيراب نم لقتني
 برج ُِق بيصئب تمهاس هت ريصملا

 لالقتسالا دعب ل ىه اهو .سيرجتلا

 ..ةيفؤيلا اهتايحن شيعت ماوعا ةدعب
 .ةيرقلا سلجم سيئرب هليفلا أدبن

 هلزنم نم قيرطلا يف .يليالعلا تزع
 ةئفاد بدو ةلمنغ رينقم ىلإ
 ب هلمع رقم دنعو .عيمجلا

 ع فداباكتللاو تاحاجلا بتاحصا

 لك يف ديدشلا صقنلا نم يناعت ةيرقلاو

 تامدخلا ةزهجأو ةيئاذغلا داوملا .ءىش
 ١ ءةدمعلا .ودبيو عاتنلا داومو ءاملاو

 ب .هيرَملا سلجم سيئر وا ىراتخملا

 . يلاهالا عم افطاعتم ٠ .ليالعلا

 ةيصاملا نم رابخالا يأت ءةأحف

 57 ةيرقلا .بلقت يتلا راغبخلالا كلت

 ةرايزب موقيس ميعزلا : بقع ىلع
 فشكت يتلا ةرايزلا ةركفو .ةيرقلا

 . اهراركت مغ رب .رومالا نم ريثكلا
 3 . ةينفلاو ةالا لامعالا نم ديدعلا

 كذنم .ةلئاشا ةيماردلا اهتردق دقفت مل اما

 «ماعلا سشتفملا» هتعئار لوغوغ بتك

 : لا تح

 ىدشار دمحأ زريي «ةنوحاطلا» يف
 ةبيصاعلا نيب قيمعلا لصافلا

 ىلعا يف .ةطلسلا نيبو .فيرلاو

 1 ةيوحاطلا 1 مليف لم دهشف

 - |: ةكاودإا (ةابانإا ىلا لناا: 7

 نيبو .عاقلا يف .سانلاو ءاهتايوتسم
 عقاولاو . ةعوفرملا ةقارعلا تاراعشلا

 رداوك تامامتها نيب .ملؤملا ىقيقح ا

 سبل ىرقلا ناكس مومو بروما

 نم نورضحي .رابكلا نولوؤسملا
 .ميعزلا لابقتسا دادعال .ةمصاعلا

 .ةيرقلا رقف ىدم نم نوجعزنيو
 تأت .روفلا ىلعو .ةضبقملا اهتويبب
 ا اجلا داومب هلمحم يروللا

 اهيسأو ىلعو ٠ ةلحملا تاطلسلا رداصت

 . ةيرقلا ةحلصم .ءانبلا داوم .راتخملا

 نيلوؤسملا نيب ء.عسوم عاتجا يفو
 نم نيمداقلا بزحلا ءاضعاو .نييلحملا

 ةجرد ىلا تافالخلا دعاصتت . ةمصاعلا

 دهشم فو .راحجفن ةن الاب ددببت هايس

 طرق نيم ًايايجست نوكي داك «عيدن
 ةدئام لوح عيمجلا رجاشتي هقدص

 يف .فرط لك قلطنيو .تاعايتجالا
 نا نود .ىرخالا فارظألا ءاحفه

 .رخآلل دحاو يأ ريفي

 عيمج متيو .ةرايزلا دعوم برتقي
 روديو ءاتافورم) لمعل ةيرملا يلاها

 ىلع فزعلا رع ب ا توم

 ىقليو :ةيساسلا ةيقيم ةينيموملا تالآلا

 ف دهاشملا ةناهاف يعرلا ا راظتنا

 يف رودي منع .قحب ربعت .ةئيرجلا
 .ثلاشلا ملاعلا لود نم ريثكلا

 . ىدقنلا وحنلا اذه ىلع .ءاهصرعو

 تامالع نم ةمالع .ةقيقح .دعي
 لاذ ال يذلا ملاعلا ِكلئذ ٍِق ةحصلا

 تابتع ىلا لصيل راوشم همامأا

 . ةيطارقميدلا

 !ةلخرلا راصتخا
 ٍِق .بودلم لصي ٠

 رابك نذا يف سمهيل .ةريخالا ا

 . ةلحرلا روت ميعزلا نأب نيلوؤسملا

 .عمجلا ضفنيو .ةيرقلا ىلع رمي نلو
 ةيقصت ةظحلف .يهتنت ال ةصقلا نكل

 ىلع ضبقلا متي : تأت باسحلا

 دعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 !تالقتعملا يف عدوتو ؛ ةيلحملا تادايقلا

 امك .ثادحالا كلتف الهم نكل

 نم رثكا .نلعي نا يدشار دمحأ دمعتي

 قبسالا سيئرلا ةروص لالخ نم رم

 تاونس يف رودت اهنا ءاللب نب دمحأ

 .لالقتسالا تبقعا يتلا «جضتنلا مدعاا

 : مليفلا دكؤي امك ةتسهتتا يتلاو

 مالفالا ضعب تايابنب انركذت ةقيرطبو

 ماق امدلنع .ةيدرو ةيابن .ةيرصملا

 مليفلاو ةيرصملا مالفالا يف - شيجلا
 عضو ثيح ةكرابملا هتكر حبب يرئازجلا

 ناك ايبرو . حيحضلا اهباصن يف رومألا

 ةيابنلا هذه يف روذعم ىدشار دمحأ

 تناك امر ىتلاو ؛ىئاعدلا عباطلا تاذو

 وحن ىلع .لغوتي مليفل ؛رورملا زاوج)»

 ىمس ىتلا (ةنوحاطلا» نع اذام نكل

 رافع ةنوحاط اهنا .اهمساب مليفلا

 هزتديع شاع ,ريقف ,زوجع يسنرف لجر

 تاطلسلا جي .«ميمأتلا ىمح» ىف ل

 (ةريغصلا ةدحولا» كلت وت نا اياعلا

 ىلع ائبع نوكتس اهنأب مليفلا دكؤي يتلاو
 .نارسلا نأ نع ةلضت قلوسلا
 ةوسق .هذاعبا نم دعب ِق . نمضتي

 يذلا .زوجعلا يبنرفلا اذه هاجن ةغلاب

 ضيفي افقوم يدشارهنم ذختي

 .ليحبتلا لج غلب يذلا مارتحالاب

 وهوا قشعلا لوح ب يذلا بحللاو

 ةحعزرم تاالؤاست حرطت كلعجي فقوم

 نلقي يوب ديار انو حقو اهدلوحب

 .هتوقي ال. ةثأ ينال بقر ل يرق

 ىلع .ةيفلخلا يف .عضي نا ةريغصلا

 .«ليوأ ليبوم» نالعا .ناردجلا دحأ

 ةيلورتبلا راكتحالا تاكرش ىدحا يهو

 هنكمي اذبمو .دعب تما دق نكت مل يتلا

 . ميمأتلا تايلوا دقتعت امنإ هنا دكؤي نا

 .هتاذ دح َِق ميمأتلا أ ادذيم سيلو

 . حيحص ريسفتلا اذه نا ضارتفابو

 ول امك ءاهنم بناج يف .ودبت ةلأسملا ناف
 سأر مجح يف أطخل «ديصت» درجم تناك

 راتغا اذا: لاؤسلا ىقبيو .سويدلا
 ةنوحاطلا بحاص نوكي نا مليفلا
 هنا تبثيل له .دحلا اذه افيرظ ايسنرف
 رعشي دعي مو .يضاملا («دقع) رواج

 ءامر ؟ ةنيغض ةيأب نييسنرفلا وحن

 نيمليف ثدحا ةدهاشم دعب . نكلو

 ساسحاللا كلذ كياتني . يدشار دمحأل

 ةباغ يف هعم كبحصي وهو .ةهنأب قلقملا

 بورد يف كب هوتي .رضاحلاو ؛ 2

 نا ليق .هضشقانتل فقوتتف ( . ةنوم

 .قيرطلا لدا

 عاب 1547 نوفق ؟0/-



 ىنارماسلا رابخلادبع

 ا لا

 0 افلا نة ا ا
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 اعلان رقلا رضخاوا ىف

 ا تساك .ئدالبملا كني

 ءاهراهدزا جوأ يف ةيبرعلا | "م
 دالب قيرط نع ابوروا ىلا تبرسنو
 راهدزالا اذه ببسف .سلدنااا

 ةيستكلا رئاودلا جاعزنا يراضحلا

 مالظ رمتتست تناك ىّتلا ةفلختملا

 يأت يف اهحلاصل ىطسولا روصعلا

 . اعلا

 ءارمأ نيب يهتنذ ال تاعارص دهشت

 مل نيذلا ةلهجل_ا ءارمألا ءالؤه . عاطقالا

 تاقلحب مهتاطالب جعتو «تايضايرلاو
 . ءالعلاو ملعلا

 روضعلا ةملظ برسغلا فو

 ءارما فويس اهيف عسملت .ىطسولا

 ف اهنوقيري يتلا ءامدلاو عاطقالا

 من مهقعيو نيكه ارو موكالابسم
 تارامالا ىلع ءرخالا ضعبلا

 . تاتنوكلاو تاقودلاو

 نا برغلا نرق , عقاولا اذه ءازإو

 هتاقاط هحويو .ةهذه هتالكشم لحي

 ءالؤه لحوي امك .قرشلا لا ةرمدملا

 . ىجراخ ودع دص نيعزانتملا ءارمالا

 تارمعتسم برعلا ذالب يف ميقي ىتحو

 نم 1 يذلاو ؛ ةيبيلصلا بورحخلا ران

 دقعإ (يبهذلا ايايلا» بقل تاوبابلا نيب

 ([تنومرع ,لك» ةنيدم يف ارّتؤم لجرلا اذه

 رمؤملا اذه يف عمجو ءاسئرف بونجب
 .نيرخانتملا نييعاطقالا ابوروا ءارما
 .صوصللاو ةلتقلاو نومرحملا مهعمو

 .قرشلا وزغ رسما يف مهيلا 0-7
 نابسرف متنأا + لاق امَيف مش لاق

 نوذبانتتو نوحطانتت مكنكلو هايوقا

 اوبراحو اولاعت .نكلو . .مكنيب اهيف
 نماي 0[! نيملسملا ىنعي] رافكلا

 تسلا لأ ةرمالقلا ..... ادرهلألل اينوك د
 نيقرألا كلتا زبهو اا : ب طتسقعلا
 يىهف .مكسفنال اهوظفحاو .ةرهاطلا

 اذإ ينقال ٠ .ةأيجنعو هيي

 كلام متلرو مكودع ىلع . .مترصتن
 05 ل

 ايوروا برغ بوعش تباحتساو

 لمحت مهدوشح تحجرخو .ءادنلا اذه

 ةيبيلصلا ةلمحلا تححنو :بيلصلا

 اهمظعم يف عجرت ةريثك لماوعل - ىلوالا
 امن رثكا هككفتو ُْيرعلا ماعلا فعضل

 ءاليتسالا يف  نييبيلصلا ةوق ىلا عجرت
 سدقملا تيبو ماشلا لحاوس ىلع

 هيف كانه ةينيتال تاراما عيرا ةماقاو

 يذلا رمالا .نورق ةعست نم برقي

 ةيبلضلا| ةكربخلا ةضاود انه :بلطسي
 اهو مويلا فقن انك اذاف . ةقيقد ةسارد

 يذلا يبا نايكلا رطخ ماما هجول

 :ووطتسلف صضرا يف ! ىف رابعتسالا هماقا

 هتدناسم ىلع (مئاد سرغلا ضرحي يذلاو
 نم هنكميل :حالسلاو لاملاب هذدادمإو

 ةيابغ 6 اندانذحا ناف . هناودع ف يضملا

 مهسفنا اودحو ءرشع ىداحلا نرقلا

 اهسفن ةعقبلا يف تماق ةيبرغ ةلود ماما

 اضيا برغلا صرحو .ماشلا ضرا نم
 حالسلاو لاجرلاب اهديوزت ىلع

 ءاقبلا اذ نمضيل تادعاسملاو

 رارمتسالاو

 قومسملا نييك نكاذإو
 ىموق نطو:ةماقا ناعبش تحت - فدهتسي
 0 عسيمج ىلع ة ةرطييسلا ت7هوسويلل

 امن .ىندالا قرشلا ةقظطنم ىف ةينرعغلا

 نم دتمت ةنياهضلل ةلود هما رسهضت

 ىف نييبيلضلا ناق ؛تارفلا ىلا ليلا
 نوتشي اودكي مل ىطسولا روصعلا

 اوعرش ىتح نيطسلف ف انذفأ

 ةريزحلا ميلقا يف اقرش لوعسوتي

 رصض هاجت 5 ايولجو .«.تارملاو

 رمحالا رجببلا اوبكر دّقل لب :ليثلاو
 ماش زاحتلا ءىطاوش ىلا اولصوو

 ِق لوسرلا ماقمو .ةكم ْق ةيعكلا يرش لهل اصقلا (السعو انمس) برغلا اذه ىلع ردت لتقلا لايعا ىوس ائيش نولسحن اونوكي

 . ةئيدملا ديك سس رايعتسالا تارسك لاكي هنيلإ قأسفو للا تل سابلاو
 كولم أربي ال خيراتلا ناك اذإو الوا هسفن ديعي حير اتلا ناك ءاوسو ةئس رخاوا ىفف )١( تارمعتسملاو يف كانه .برغلا نم ضيقنلا ىلعو

 نيذلا اهتساسو ةيبرعلا لودلا ماكحو | عضولا ىلا نوكي ام برقا نمف .ديعي ,(يناثلا نايروا) ابابلا دقع م 6 نولغتشي ءارمأو ةراضح يبرعلا قرشلا
 نايكللو ةيلايريسصالل اونئاكتسا 3 نم برعلا اندادحا هيف نماق يذلا ءاكدإ هفاع ىلع لخا يذلا لجرلا كلذ سا ةفسلفلاو ةفاقثلاو ل

 يلا و نا ج يوسع سوا جس د موج م جمججاس جب هعجت بوو حج جسو7 77و مط وججسااس اة جسم مست جوجستا7 او جوت جومموولا جا طاوس م ععتتا7و وطلاوروتا وا »طارت 17 واوا را ف ات ت1

 ةيئارت تال
 2000 د نه ..ةراللا 0 . هن خلا

 بع ميد ةيئارتلا ةيلصفلا «دروملا» ةلجم فقت

 يف ةلجم نوكت نال اضيا ىعست يه لب .اهتاماتهاو اهصصخت ىنعمب هن
 ءابدالاو باتكلا لبق نم عساو مامتهاب ىظحت كلذل يهو .ءارقلاو نيفقثملا لك لوانتم

 زربال اضرع .انه ءارقلل مدقن يذلا ريخالا اهددعو . ميدقلا تدالاو خيراتلا ءارقو

 . ةلجملا ةريسم ىف ةيباجبا ةلققنا لجتتا لا ةيؤارللا ديت ربا ضع سو

 دو تاو غيرت باضق ف عسا نأ مه نيذلا نيصصختلا نم راش به

 .نماضلا حلاص متاح .د .فوؤر مالسلادبع داهع .د .ىبسيقلا يدومح يرون . د

 رصان ةماسا . يجولعلا ديمحلادبع .داوع سيكروك : ةذتاسالاو :دباعلا حلاص . د

 نم ةلمح كَ ةلحملا هذه نم ريخالا يبصفلا ددعلا نمضت دفو ,يدنبشقنلا

 : اهنم ايفارغولببلاو سراهفلاو ةققحملا صوصنلاو تالاقللاو:تاساردلا

 يوارلا خل تصح ىواكتنإلل دادغب ف رصقلا عم و ةيسابعلا ةفالخلا راد

 2 كيل وويل دحوم ركذلا ين ب موهقم 8

 عساس 7سلاب77و77وو ةواحأووس7»اووجس7س وامس قوسا7طوسوو ةبقتمسا7بو77 77770 جو وا

 ..ديبعملا رابج دمحم .د : قيقحمن . . يعمصالا ديعس يبأل حالسلا باتك اه

 . فيطللادبع قحسأ يلع .د : قيقا | .يزجسلل ركالاب ركالا ةحاسم اه#

 .باجح نيعأ دا : قيقحتأ . يناغصلل نايدصلا ةعقن ان

 يدنبشقنلا رصان ةماسا دادعا . . (عبارلا مسقلا) يوازعلا سابع تاطوطخم ا#
 .يروبجلا لا دمخم ةمسابو

 . نسم هظا د هعبطو طوطخملا قيقحت * ةداعا 88

 . ةيطعلا ناورم * دقت يبارعالا دايز نيأل امناسرفو برعلا ليج يس ]

 5 ريو ةماسا : ضرع . .يدرواءلل كولملا ةحيصن باتك ا#
 دمحم مساق جاحلا دومحم .د . تايمحلا بابسا يف ةزوجرا لوح الا

 دادغب يف ريبكلا رصقلا عماجو ةيسابعلا ةفالغخللا راد نع لوألا لاققملا قأيو

 ىفطصم روتكدلل ا يدق دادغب ةطراخ ليلد باتك ىلع تاقيلعتو تاظحالمك

 ةنيدم تاالافتحا ةيسانمل كلذو ١465: ةنس عوبطملا ة ةسوس دمحا روتكدلاو داوج

 كلذ ىلا تراشا امك ؛ يدادغبلا بيطخلا اهنع لاق يتلا يهو اهسيشأت ئرقد ِق دادغب

 .اهرما ةماحفو ءكاهردق ةلالج يف ريظن ايندلا يف دادغبل نكي ملا : ةلحملا ةيحاتتفا

 .اهراوطا ةعسو .اهراطقا مظعو .اهماوعو اهصاوخ زيمتو .اهمالعأو اهئاملع ةرثكو
 اهدجاسمو اهتقزأو افاكشاو اهقاوساو اهاحمو اهعراوشو اهموردو اهزانمو اهرود ةرثكو
 لادتعاو اهئانفاو اهالظا دربو ءاهئام ةبوذع بيطو .اهتاناخو اهقرطو اهتامامحو
 . «اهناكس نم رصخ ام ةدايزو اهفيرخو اهعيبر ةحصو اهئاتشو اهفيص

 اهاتك ةريخو اهتدام ءارثل ةصصختم وا ةماع ةبتكم لك يف امنع ىنغ ال (دروملا» و

 ةيئارتلاو ةيخيراتلا ايتاعوضؤم ةميقو
 07 سات 7 7 دجال
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 نيطسلف ىلع اورمات .ينويهصلا

 ينويهصلا نايكلا نكمت ىتح اهئابنباو
 خيرأتلا ناف .هيمدق ىلع فوقولا نم
 ماشلاو رصم ماكحل رفغي ال اضيا
 لوصو دنع مهتارتكا مدع .قارعلاو

 .ماشلا ىلا ىلوالا ةيبيلصلا ةلمحلا
 لءاستي (نساحملا ابا) خرؤملا نا ىتح

 مهنعيب جورخ مدع ل ةعحبلا نع
 لاملا يف مهتردق عم) .نييبيلصلا عفدل

 ةيب رعلا نادلبلا تناك اذإو ! (لاجرلاو

 ماكخلا ضعبب موعلا تسلا كف

 ىلع صرخلا مهعف ةد نيذلا نييعجرلا
 نايكلاب كرمال ىلا مهشورع

 ريغ وا رشابم قيرط نع ينويهصلا
 ارس هتفلاحم وا انلع هتنداهمو .رشابم
 بلطو .ةيزكرملا ةيبرعلا ةيضقلا دض
 تاكرح برضل نايكلا اذه ةنوعم

 عم قيسنتلاب ؛يبرعلا نطولا يف ررحتلا
 يف عمسن انناف .لاجدلا ينيمخ ماظن
 نيعم) نع ةيبيلطلا بورحلا رصع
 هتعفد يذلا قشمد (رنأ نيدلا

 ةدحولا رايت نم فونخلاو مكحلا ةوهش

 ىلا هكلمب فصعي نا كشوأ يذلا

 .سدقملا تيب ِق ةيبيلصل ا ةفئلاحت

 ةدحوب نيدانملا دض مهتنوعم بلطو

 دقل لب .يبيلصلا رطخلا ةهجاومل ريصملا
 نا ءاذه رثأ نيدلا نيعمب رمالا غلب
 مهنوصخو مهندم ٍِق نيييلصلا راز

 . هنطو ءانبا دض مهمئارج كرابيل

 ين (رنأ نيدلا نيعم) نع لاقي امو
 ؛ماغرض نع اضيا لاقي .قشمد
 ةفالخلا ءارزو نمامهو ءرواشو
 نعو .رضم يف ةيعادتملا ةيمطافلا
 بحاص يبوياآلا ليعاسا حلاصلا
 نييبيلصلا اوفلاح مهلكو .قشمد
 ةيب رعلا ةيضقلا دض مهتنوعم اوبلطو

 .(؟)

 مكاح ! ةحرابلاب ةليللا هبشا امو.
 رودلا سفن سراي (دسأ ظفاح) قشم
 .(رنأ نيدلا نيعم) هفلس هبعل يذلا

 ىسرافلا ودعلا بناج ىلا فقي ثيح
 .ايمالعاو ايداصتقاو انساب ينيمخلا

 هملع عم ءًابلاقو ًابلق ودعلا ىلا زاحنيو

 برح يه ةنونجملا برحلا هذه نأب
 يقارعلا رطقلا دض ةباينلاب ةينويهص
 يتلا براحتلا نا ودبي اذكهو .مشالا
 ةديدج تسيل مويلا ةيب رعلا ةمالا اهم رع

 هذه تضرعت نا قبس دقف .اهيلع
 تانايخلا نم اهسفن بيلاسالل ةمالا
 يف تارماؤملاو سئاسدلاو بيعالألاو
 .(ه) ةيبيلصلا بورحلا رصع

 اهحاحن ناك دب لوح 2 ىلاو ؟

 ىتلا يه لمع يأ ةجيتن نا ؟ اهلشف وا
 نم لمعلا اذه باصا ام رادقم ددحن

 بورخلا دجن انهو .لشف وا حاجن
 نم نورق ةدع دعب تهتنا ةيبيلصلا
 ءالخدلا اهذب ىتلا ةرابجلا دوهجلا
 نييبيلصلا درطبو .لشفلاب مهعئانصو
 صضرالا ريهطتو .ماشلا نم امات ادرط

 تداعو ٠ نيعماطلا عامطا نم ةيبرعلا

 .برعلا نم اهباحصا يديا ىلا دالبلا

 ىلا تدا يتلا بابسالا تددعت |مهمو
 يف ركذن نا بجي انناف .ةجيتنلا هذه
 كلذ ,يبرعلا بءشلا يععو اهنم ةمدقملا

 يف حوضوبو ايوق زرب يذلا يعولا
 لاثمأ نم نيرصاعملا نيخرؤملا تاباتك
 نبأ) و (ةماش يبأ) و (ريثالا نبأ)
 يبأ) مث :«(لسضاو يبأ) و (دادش
 .ديلأ * و (يزيرقملا) و (نساحملا
 . مهريغو (ناهفصالا بتاكلا

 ةكرحلا خيرات سردي نم نإو
 حاجن انايحا هفقوتسي ةيبيلصلا
 نع يبرعلا فصلا ةقرفت يف نييبيلصلا
 نم برعلا ماكحلا ضعب فيوخت قيرط

 ناهيا دحي مل هلك كلذ نكلو . مهءاوخا
 ةدحولا كلت .ريصملا ةدحوب برعلا

 قحلاب ناميالا روعش امهاذغ يتلا

 نولتاقي يتلا ةيضقلا ةلادعو تسي ملا

 ةايح ىلع رماتيو نيس فلاخي هبا

 .بزركلا تو ياايركا

 عد ميو ءادنب برضي

 نييبيلصلا فلاحو ةدحولا ةوعد ضفرف
 راث نا ناكو ..هكلمي ظافتحالا ليبس ىف
 كلذ ىلع قشمد لها نم نيلضانملا
 نيدلا رونب ارس اولصتاو نيشملا عضولا
 مهدلب ملستي نا ىلع هورقأو دومحم

 مايقلل ًاديهمتو .ةلماشلا ةدحولل ًاقيقحت
 نييبيلصلا دض ىرنكلا داهجلا ةكرحي

(1).. 

 ليعامسا حلاصلا لواح امدنعو

 نييبيلصلا عم ١

 20611744 ) ةنس رض قل

 تجدي داس ماعلا لها نم اهيبج عير

 يتلا ةأحافملا تدع تى آينلا دي

 برع ضعب فقو امدنع مويلا ترركت
 َدَدَص نيمخل هلا ودعلا بناج ىلا ةيسنخحل 1

 قدنخ يف .ميظعلا يقارعلا رطقلا

 دكي مل يماشلا شيلا نا كلذ .دخاو
 شيخ ا هماما ىيريو ةزغ برق لصي

 ا مالا لها ضفنا ىتح . ىرصملا

 م ر لا اوضفرو نئاخلا مهمكاح

 0 تت ذضض ليخدلا ودعلا عم

 ع .ةعئاط رضم. ركاسع
 .() (مهومزهف جنرفلا

 - ميت دج

 ناو
 ةازغلا دض برعلا كراعم : 0

 يك ةيبرعلا ةبسؤملا : رشانلا 7١. ض

 , تاورعب رشنلاو

 71 ؛نضص قباسلا ردصملا (1)
 |! 11 . ىمالسالا خيراتلا هيف

 ةكرحلا : روشاِع حاتفلادبع ديعس 9

 .5-8 ض ١. خ ةيبيلصلا
 .8 ضص .ردصملا نسفت (9)

 4 ص .ردصملا سمن (1)

 ص ٠.١ ج كولملا ةقرعمل كولسلا : قىزيرقملا (0)
 كلولم يف ةرهازلا موجتلا : نساحملا وبأ 6

 ةيبيلصلا ةكرخلا .7+ ص .5 ج ةرهاقلاو رصم

 ْث

 ةيبن رغما ةغللا رارعنأ

 :تققو ام ريغ ىف فقولا ةغل نومزتلي

 ال يذلا بارعالا يف أطخلا نم ًابره
 رخاوا ناكساب نوقطنيف . هنونحسي

 ايقوتو , مهعينصل ارتس 3-0

 ِق دحين كلذ نم نسكعلا ا

 لئابق ضعب نأ ةروثأملا صضوصنلا

 لصولا يف بارعالا م زّتلت تناك برعلا

 . ةارسلا دْزأ مه و و فقولا فو

 ذأ ةيوببم بانك يف ضنا اذه دحن
 دزأ نا باطخلا وبا معزو لوقي

 اذهو ءوديز اذه : نولوقي ةارسلا

 .يىرمعبو يديزي ترريمو ءورمع
 ءايلاو واولا اوتيثأف ءادحاو ًاسايق هولعج
 , فلالا اوتبثا امك

 عامجا ىلا ريخآلا اذب هيوبيس ريشيو
 بوصنملا ىلع فقولا ىلع ةبطاق برعلا
 . فلالاب

 نولوي
 يف ناكسالا نومزتلي مهناف .مهنم
 تيويضتملا ِق كلذك هنودرطيو فقولا

 .ديز تيأر : نولوقيف نونملا

 يف امك ليقع نبا لوقي اذه 0
 : ينومشالا ىلع نابصلا ةيش
 ةغل يف مزال ريغ اذه نأ ا

 ىلع فقولا اريثك مهراعشا ىفف 6 ةعيبر

 .فلالاب نونملا بوصتنملا

 زاوج هب اوًصتخا يذلا نأكف
 .لادبالا

 ةعيبر الإ ءاديز تيار :

 ةسلع عد دارج رسمأ امتلأ



 ا 00 0 ] نينمؤلا اهئاقدصاو ةلجلا ٠
 ا .ةيبلاةبحل تناوج فتم ٠ ا 0 وول ترطب اهلفب

 ل

 5 ف

 ب

 ا
0 

0 
 هده 0

 .لعلا يجان موذلا نولتقي مهنا
 0 .انيق يقايلا .نانفلا مويلا نولتقي مهنا .

 . ناجشا الب ةريزج اندوجو نم اولعج نأ دحعبف

 لوا مسر ديعتلو .ىقينل .لالظلاب ثبشتن انلعجو

 .. مهاه .ةماستيا لوأو :ةياكح لوأو ءايل ةروص.

  .ةريخالا انتياكحو :ةريخالا :انتروص' مودلا نولتقي.

 : يذلا ناخفلا .هد يف جهوتت ىقبتس يتلا انتماستماو
 ير مد ىلا دادملا ل دقو ٠ .ىنعلا يجانا هناك
 خللا دولا

 .ةدقانلا ةركفلا ىلا ةسايسلاو .ةسايبنلا ىلا

 .١ 2 تقو يف ضويهنلل ةيعادلا ,خوضرلل ةضفارلاو
 . "يذلا ضوهنلا . .ضوهنلا الا .لئادبلا لك هيف تهتنا

 . لاكشا تحت هتلءاسم نع ناننفلا ةسشير تلك ا

  يتلاوا ةعوجللا تاروتاكيراك لاكسما يه ةددعتم

 ْ ديدجب ؛ديدج ءيشب ةرم لك ف انيلع. جرخت' تناك"

 .ةرانشالا ديدجو .دوسلا طوطخلا ديدجو ٠ .ةرصفلا ٠

 ..ةيمويلا ةيويحلا انلئاسم لوح نم لاستلا ناك
 ١ ' بحاص نآل ءالوؤسمو .ايلاغ معطلا ضماج .ًايودح

 00 :نيتيضق بحاض ناك .ءاضيبلاو ءادوسلا ةشيرلا |

 00 .امهنبي. عمجي فيك فرع يذدلاو : .ةيسايسو ةيبيف 1

 ' ١ ةيسادس .تراصو . ,نفلا همف طقس تقو يف ٠ ,عدببو ْ

 . هلأ دبال ..دوسلا طوطخلاب ةددهماهسفن ىرت ضعبلا

 0 مدعو ,لايخغالا 3 شماهلا اقع ذحأ 0

 0 مظقم نأ اك دطخصل | ل يذلاو 1
 .همهو ادعت ةدحوا 0 0 قب رظلا
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 طابرلا ةنيدم يل يخيرات جرب

 لالالا ال ال ال ا كا ا ا اا ل لالالا ل

 ةيبرعلا مصاتلا ليلا
 ءانبلا دي اهيلا لتمت مصاوع .ةديدخلا برعلا رض
 ةميدق ماعم نع ضوعت ةيهاز ةلح ىستكتف 0

 يجو ءائبلا 6 ةديدح نكاح عبنت ربع اهيلا ريشت وا

 0 . ميدقلا يب ,رعلا نارمعلا ميهافمو منش

 ذخات .ةيمالسالاو ةيبرعلا .نانللاو مصاوعلا ةمظنمو

 ةكرتشم ةودن ةماقا ةمهم ىرخاو ةنوا نيب اهقتاع ىلع
 نيططسخملاو ن :«بسدكوملل ماع عاستجا وا نيينعملل

 ةيب رعلا تايدلبلا ءاسؤرو مصاوعلا ءانما وا نيحاسملاو

 2 نارمعلا يف ةديدحلا جهانملا ةيسارد ةيغب ةيمالسالاو

 ةرضاحلل وا ةنيدملل ةدحوم ةروص مس رت ةلواحن

 ةيب رعلا
 رادصا ىلا نآلا ةمظنملا هذهل ةماعلا ةنامالا ىعستو

 ربع .اهئانمأو ةيبرعلا راطقالا مصاوع نع لماش باتك
 مصاوعلا هذه نم ةيراضح ةمصاع لكل يخيرات دارمس

 ا اهعيراشم وا اهيسسؤم نع تيدنجلا ق ءاوس
 ةمصاع لك ةيمها نايب لالخ نم وا .ةقحاللا وا ةقباسلا
 .اينارمعو ايخنرات مصاوعلا هذه نم

 ندملا هذبم قلعتت ةعساو ةروص م ديس ليلدلا اذه

 خانملاو ناكسلا دادعت نع تامولعم اهيلا افاضم

 ع ام لكو .ةراحتلاو ةحايسلاو ةحاسملاو ةعانصلاو

 مصاوعلا هذه نم ةمصاع لك هب رهتشت امو تامدخلاب

 اهيا ية لوألو ةيب رعلا 0 نوكي كلذبو
 ةيحيراتلاو ة و اعم نع لماك ليلد



 مكي معي 3 هين مح 0 >1 اء + م مهع >
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