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 2 نير 5 ”مهراطقا ىلا نرحلا, ةعق . ::

 تان ينيمخلا نأ ودبدو . يا يلا ما تا اذه نازيغ .
 بركلإ نيم 20 وويسلا منه يلح الوم كد وو واايإ [ةةتيوع

 نم كاشي دو كانا" كلوا ننال عييا فلا له اقرب لك ْ ١

 رضخأآلا تقرحأ نأ دعب ترخبن يتلا هتيقادصم نم ًاضعب هلالخ.

 - ىلا هنوصي ةلاسر هيبجون ىلع صرح كلذلو .ناريا يف رسدأ

 دض رهاظتلا:ىلع اهيف.مهتحب ' مييدوملأ اذه.ق ٠ ,نايئازيالا جاجحلا

 بخسيب هتيئابز ىلإ زعاوأ نأ دعم !! قدتعلا تددلا باحر يف اكزيما

 تت دوعربسلا ىاجيلاسزا و قارعلا عمم ةهدجلا نم نيسووهملا فالا

 نقلا ورجع 9 نعت اهيفردل ا وققيجي نا لإ لع .جاجح ةفصي

 ظ :قارعلا ىلع هناودع يف هقيقحت

 جارف ةفادعأ قيقحت يف لمأل دقف يذلا سئانلا لعف هنإ ظ

 ظ ِق ةبئاطنستب ةيغرف اعوفذم ,هلمأ لضعب هضوعن اَمَع 1 ثحلنت

 ؛ :ةيهلإ اهنظد يتلا :تينادخو:ىع ًادفتعمو ؛ ,رشلا لعقب ناعمالا
 نيدايم يف هزجع عم هيأ هسأي. نم دازباممو .نارقلا عنض يف كاكاو

 يف ةيوقو ةعساو ةيلود ةداراب ارصاخم هسفنت دجو .لاققلا

 نمالا سلحم ةردصأ يذلا رارقلا يف اهسفن نع ترّبع .مالسلا
 ناك اهيوو .اهتلصاوم ىلع نصت ىدلا. برحلا فقول :عامجالاب:

 ىرووس رازصالا اذه ىف هدناشب نم دجفال نأ هفلع كلذ نم بعصأ
 هييفيلح ءقشمد يف ةيايحلا مايظبوو .ينوسيهصلا ناببكلا ا

 ْ !!نيقيحولا

 تيب هباخراو ريخإلا يمارجلألا قارثألا عفا عقاود يه هذه
 سفن يف ةلّصاتم,ةقيمع: عفاود اهنأ عمو: :جحلا ختنسوم فو هللا م

 / تاب ب

 ءاجلاهمجح رادكتل تلذت يتلا دوهجلا مغر ,لعفلا نإ. :ينيمخلا

 يذلا دع ىوقتسمب تناك هدودز:نكلو نا يف ًاعشبو ٠ .ًالشاف

 .ًاعق نيرمأ سكعب اذهو :هيل مّمُص

 نيبوشخملا ىتخ .نييناريالا ىدل ةباجتسالا ةيدودحف :لوألا *
 .ينيمشلا عفاودل :ماظنلا ىلع مهنم |

 ىلعو لعفلا انه ىلع :يمالسالاو يبرغلا درلا ةعبس : : يناثلاو :

 يتلا ةلزرعلا سكعب امم يعن قويلاخقو نيذلا ىلعو .هيكرحم

 ظ اهلل ًاريسأ يفيمخ
 ًارضمو هتغ ف بيلا 5 نيل كلش يكاطا دو . هلل كلذ ركن :

 .معن باوجلا ؟ةريرشلا لاعفألا ةسراممو :برحلا ةلصاوم ىلع

 ماظنلا ىف ةدع ًاقارطأ نال 8-2[ ادوجوم ينيمخلا ماد اما« ب

 لعلو .يديمخلا تالواحم ىودح الو ةيثدع 6 كردت تتاد

 ف هارث ام:لكف .مهفلا ىلع اللا راضتنا رهشت':ةبيرقلا مايالا
 اهييلوبت ةشناط ةريرمش لاعفا نم هماظن نع ردضي ام لكو ناري 07

 ٠ بيهرتلا يف اناعمإ. ,مهمالعإ تكنو , :
 - «هريبتعا يذلا .ةروثلا رسيدصت

 ىلا لاكن برعتلا ماكحلا ىلا اههّجون ةردشلا ةملك ع
 رمتؤم دقعل دعب تقولا نحي مل وأ . تاذلاب ةيدوعبسلا اةاكح

 ل هاج الجل اشرب جاد اد يونا ةسرعلا ةمقلا

 خرا عنب

 14 داما نمعمع معمقع-



 هتاضفانن تحن ىواهتي يذلا ماظنلا شعن يف رخآ رامسم ةمّركملا ةكم ثادحا . :
 دس نتج زتس والا ج سدايح و سن

 ةهجاوم يف ىومدلا نونجلا
 ءاودلاو ٍ رغلا نيعامحألا

 !برحلا فو ىلع

 دم ل تتح 20 سم بارزا تح روبتساتتا177111 سلا اطكخ ١

 قا نزلة فون طل كن سس اا

 داقعنا يف لُجعت فوسو كببلم . .يناريالا بغشلا ىلع ملاعلا ْق ةيمالسالا لعفلا دودر
 .نمالا سلجم يف تابوقعلا دنب رادصتساو ةيئانثتسالا ةيمالسالا ةمقلا

 رش ةليلد ةٌمركملا:ةكم ةنيدم 3 ثدح ام: نكي مل

 هتحابتساو يناريالا ماظحلا ةيومد ىلع "

 ةنمزالا لك هريمثتو .ةيمالسالا تاسدقملا | 5

 لتقلا يف هسامغناو باهرالا هريدصتل ةنكمالاو

 ِق مكاحلا مقاطلا تاملسم نم هذهف .ثثتجلا داصحو

 وهو .برغلا عمو . برعلا عم هلماعت تايهدبو نارهط
 ةسايس سرامو .يروطاربما سجاهب اساسا ماق يذلا
 ام .ةليحتسملا هفادها ىلا لوصولل ةقورحملا ضرالا
 ةلدا نيبو .عطاق ليلد ةّمركملا ةكم ةنيدم ف ثدح

 ىلع:برسخ يه قارعلا ىلع برحلا.نا :ىرخا ةعطاق
 .ةيبرعلا ةيوهلاو ةيبرعلا ةطيرخلا ىلعو .برعلا
 يتلا ةقيقحلا هذهو .نيتنيابتم نيتيموق نيب اهناو
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 نت 0-5 3 1 لليل ني تا ا

 ا يب سس سما

 نا اونظ نيذلا برعلا كئلوا أطخ ىلع ناك مك دكوت

 نم هينعت ام عم يناردالا ماظنلا عم ةماعنلا ةسايس

 يفلسلا راصعالا طسو مهديحت د .:ةنداهمو ةألامم

 راخلا نا تدشثتل ةيضاملا ةعمجلا ةرزحم تتاأف .دوسألا

 بلق يف اهتعرزو .يبرعلا لخادلا ىلا نارهطظ اهتلقن

 ةوقلا ناهر نع ةديعب ىقبت نا اهيف ضورفملا ةنيدملا
 ةرهاظت هيلا تهتنا ام نا يف كش الو .فنعلاو

 سيل مارحلا دجسملا باحر يف ةيناريالا بيدرختلا

 نع .هتعاشب ةيصوصخ نم مغرلا ىلع .الوصفم
 ينيمحلا اهبلا أجل يتلا ةردخالا سأبلا ةيجيتارتسا

 فقو ةرورض ىلع يلودلا عامجالا دعب مكاحلا هقيرفو

 ,برحلا ىف ةئفاكتملا ةيوستلا ءاسراو رانلا قالطا
 .لاتقلا طوطخ ةحزحز نع يناديملا زجعلا ةسمالمو

 يش .ماما ىلا بوره يه ام ردقب ةيجيتارتسالا هذهو
 موكحملا لخادلا يف ءاوخلا ىلع لدسُي راتس اضيا

 نم رثكا دكؤي .دحاو تقو يف و .لهجلاو دقحلا ءاوهأب
 ةروثلا سرح تلسرا نارهط نا سيراب يف ينما ريرقت
 يتئام وحن تخضو .جاجح ةءابع يف ةيدوعسلا ىلا

 تاركسعم نا نوربخم ركذو .ابوروا هاجنا يف يباهرا

 يف اهتقاط لماك يف لمعت «ةيرشبلا لبانقلا» بيردت
 هيف جّرخت دقو .نارهط يحاوض ىدحا يف عقي ركسعم

 وهو ,يناجملا باشرالا مسرب .مهب رّوغملا نم ددع

 «نارهط ماظن اهلعشي يتلا برحلا نم ديدجلا لكشلا

 دعي ملو .ةيديلقتلا برحلا ف عورملا ءافكنالا دعب
 نطولا لخاد لمعلل ةديدع تاهبج حتف هنا ايفاخ

 .ةمركملا ةكم ةهبج اهنيبو ,ملاعلاو يبرعلا
 باحر يف دوسالا ةعمجلا موي يف اديدحت ثدح اذام

 ؟ةسدقملا ةنيدملا
 ةياور لوح تعطاقت ةيسنرف ةيناملا تامولعم

 تبرست دقو :ةيقوثومو ةقد رثكالا اهلعل ,ةدحاو
 لارنجلا نوب ةيراشتسم ىلا هعفر ريرقت نم اهطوطخ
 سودنموكل قباسلا دئاقلا :«رينغيف خيرل وا» يناملالا
 ازئاهتفول ةرئاط محتقا يذلا :4  ج .سا.ج»

 ربوتكا / لوالا نيرشت ١4 يف ويشيدقم ىلا ةفوطخملا
 يف ةصاخلا تاوقلل ابردم ضايرلا هتنيع دقو 4177

 نا يناملالا لارنجلا ريرقت يف ءاجو .ينطولا سرحلا
 ةسرامم ىلا جاجحلا فرصناو .ةنيدملا ىلا داع نمألا
 تامداصم ىلع ةعاس 48 دعب سوقطلاو رئاعشلا
 يفو ءقيض عّيرم يف تراد .فنعلا ةياغ فو ةعورم
 هانملا ميطارخو يدملا اهيف تلمعتساو .بهال سقط

 الئاس قصيت .دادترالا ةميدع ةيعفدمو زاغلا لبانقو
 جيجحلا نم مهتيبلاغ :فلاب ىلتقلا رَّدقو .اقناخ
 ِق لتقلاو قرحلاو نعطلا ىلا اوأجل نيذلا ٠ ؛يناردالا

 ةظحل ادب ءيش لكو .ةجمريمو ةسوردم بغش ةكرح

 اولمحو .نيرئاثلا جاجحلا نم فولالا تارشع جرخ
 اوفتهو يرظتنم .ٌنيعملا هتفيلخو . ينيمخلا روص
 اقرخ يئاغوغلا عمجتلا اذه ناكو ةسّيسم تاراعشب
 نم رذح يذلا يدوعسلا نمالا تابيترخل لوا

 ىلع ارطخ لكشت يتلا ةموغلملا ةريسملا هذه تافعاضم

 نويدوعسلا لواحو .مهرعاشم زفتستو جاجحلا
 يدهم اوضواف اثبعو .ةينيمخلا ةلينقلا ليطعت
 يطاعت نع فكلل ,يناريالا جيجحلا لوؤسم .يبورك
 ةيناردالا ةريسملا اوقوط ءايئاقوو .ةرطخلا ةبعللا
 جاجحلا ىلع ضدفتو ,اهناكم نم حفطت ال يكل

 2 .مدلاو بغشلا ةقلح ربكتف ءنيرخألا

 يلاعلا بابلا نم تاميلعتلاو .بتك دق ناك اينيمخ
 نم دب الو . جئاتنلا نكن امهم .مادصلاب تضق يناريالا

 نمالا ىوق دصرل اعبتو .قايسلا اذه يف ةراشالا
 يبرحلا حاجر نب دمحم لارنجلا ةدايقب .ةيدوعسلا
 فو ةمركملا ةكم اولصو يناريا جاح فلا 1١ وحن
 يف و .ةنجلا حيتافم اهنا اولاق ةمخض حيتافم مهقانعا
 .«نيملسملا نذقنيس يذلا مامالا» يديمخلل روص مهيدبا

 يدم نم عانقالاو راوحلا لئاسو مهبويج يفو
 خارص مهرجانح يفو .ةيران ةحلساو نيكاكسو
 ناكو ...ةموهفم ريغ تاراعشل دادرتو :قيعزو»

 © /١99  با ١١ "57 ددعلا  ةينرعلا ةفيلطلا



 نا ؛ةيضاملا تاونسلا براجت ىلع اسايقو ء.احضاو عي
 دودحلا لخاد ايقبي نل زازفتسالاو ةوقلا ضارعتسا
 يتلا سوؤرلا كلتب فصعي فنعلا راود ناو .ةلوقعملا
 قوس ىلا ةسدقملا هتنكماو يبرعلا نطولا ليوحت ديرت
 .ةدساف ةيندمخ ةعاضمبل ةيكالهتسا

 نم سيل .يناريالا جيجحلا فوفص تمظتنا دقل
 0 ع ووو :تافرع لدبج ىلا هحوتلا لخا

 تيتشتو .ةيدوعسلا نمالا تاوق ىلع موجهلل لب
 ندع دجسملا ٍلالتحا مث نمو ء.اهرواجتو .ءاهدارفا
 نم هصيلختو مقل اوثص هئالعاو هب ماصتعالاو

 سلجم سيئر باطخ يف ءاج امك ءدوعس لآ ةنميه»
 نا نايع دوهش لقنو يناجنسفر يمشاه .ىروشلا
 مارحلا دجسملا ةيامحب جلوملا يدوعسلا نمالا

 ,رمالا لوا يف :عجارت نييناريالا نيرهاظتملا قيوطنو
 يذلا رمالا .يوضوف لكش يف ٠ :نيمجاهملا طغض ماما
 لخاد تارايسلاو ينابملا قارحال مهل ةصرفلا حاتا

 معدلل :ةفيدر ةيدوعس تاوق تلصوو .ةهجاوملا عبرم
 ةيلاعف رثكا لئاسوو ةروطتم ةحلسأبو :دانسالاو
 مهنيكاكس نوينيمخلا دّرج امدنع .اهيفالت نم دب نكي مل يتلا ةعقاولا تثدحو .نيرهاظتملا قيرفتل
 ةياعرب نيفلكملا برعلا ءابطالا ضعبو .مهييدمو
 تثدح افنع رثكالا تامداصملا نا اوركذ جحلا تاثعب
 نيذلا ,يناربالا جسحمحلا ةماقا رقم نم برقلاب

 نرانلا اوقلطاو .ذفاونلاو تارايسلا ءارو اوقدنخت
 ىلا ةطرشلا عفد يذلا رمالا ,تاهاجتالا لك يف ايئاوشع
 رركتت الئل .ةيعانطصالا سيراتملا كبكفتو لخدتلا
 /يناثلا نيرشت ٠١ يف ريبكلا دجسملا لالتحا ةبرجت
 نع ترفساو .نيعوبسا تماد يتلا 64 ريمفون

 .ينطولا سرحلا نم ارضنع نوتس مهنيب ءاليتق
 ءاهنال ةيسنرفو ةيندرا تادحو لخدت نم دب ال ناكو
 لعلو .رعذلاو يسفنلا يودلاو ءالشالا طسو ةهجاوملا
 .هلخاد يف نصحتلاو ريبكلا دجسملا راصح ةروص

 قارعلا ىلع يناريالا ناوذعلا
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 .يسايسلاو يركسعلا لشفلا نم نينس عبس ..

 رمالا .مساح لكش يف لخدتلا ىلا يدوعسلا نمالا اعفد

 ...عفترملا نيدوقفملاو ىلتقلا مقر رسفي د يذلا

 ىلتقلا ةروتاف زواجتت ةثداحلا نا يف كش الو

 سلجملاو .ةروطخ رثكا ةيسايس تالالد ىلا نييناريالا
 ءىراط لكش يف دقعنا يذسلا يدوعسلا يرازولا

 غلبأو .ةيناريالا ةلاسرلا ةرفيش كف .عضولا ةحجلاعمل

 لك تدفنتسا هتموكح نا رعاشلا ىلع ,مالعالا ريزو
 لكش يف .ةيناريالا ةموكحلا عم نواعتلل لئاسولا
 اليوط اننويع انقلغا دقل .ءاطسولا لالخ نم وأ رشابم

 ءاحماست امنا افعض سئل ءاندالب نيناوق ةحابتسا ىلع

 راجفنا نا ريغ ,...جاح ينويلم نما نوه سجاه يف و
 يف ةرشابم ةقالع ىلع ةمركملا ةكم يف يناريالا فنعلا
 هشيعي يذلا ريبكلا قزاملاب .جحلا نم مسوملا اذه
 عم عيبطتلا لشفو «تيغ ناريا» حاضتفا دعب ماظنلا
 دا عم تاهيجلا ىلع زجعلا مكارتو ,اسنرف

 ققشتل زاوم لكش يف ةيوناثلا لويخلا عارص ةوامحو
 نايذهلاو ,ينيمخلا يه يتلا زوجعلا دنهلا ةزوج
 ةيدوعسلا نا تباثلاو .يعامتجالا  يداصتقالا
 ...ينيمخلا جاجح نم 19194 ذنم بعاتم تهجاو

 بعاتملا هذه نا ضايرلا يف لوقي نم ةمث نا ىتح
 .ةيضاملا ةعبسلا جحلا مساوم يف ديلقت ىلا تلوحت

 :برعلا ىلع ينيمخلا اهنشي يتلا ةلمحلا نم ءزج يهو

 بناج نويدوعسلا مزتلاو .جيلخلا ىلا ةهجوملا نارهط
 لزغلا تاباسح بيسب .ةقياسلا تاونسلا يف ةنداهملا

 .ةنيعم تاءارجا ىلع قافتالاو .نارهط عم طويضملا
 ربكا يلع اهب ماق ةلدابتم تارايز لالخ يف ترولبت
 ؛نارهط ىلا لصيفلا دوعس ريمالاو ضايرلا ىلا يتيالو
 ةقفص» هنأب ةيلودلا اسنرف ةعاذا اهمود هتفصو ام يف
 رظنلا ضغبو .نييناريالاو نييدوعسلا نيب «شياعت

 عقاو عم .ال ما هقباطتو فصولا اذه ةيقوثوم نع
 تناك ضايرلا ناف :«ةيناريالا  ةيدوعسلا تاقالعلا

 ماعلا ترطضاو ..ينيمخلا لسر نم اهجاعزنا يونحت

 تاردسملا ءامعز نم احاح ١" ةداعا ىلا ءالثم

 سيئر ؛ ينيئوخ يوسوم مهنيب ناكو :نارهط ىلا
 ءادا لالخ .ةيسانم كرتي مل يذلا اهئاذ جحلا ةثعب

 ىلع اهيف جاجحلا ضرحو الا ةسدقملا ةضيرفلا
 ةمثو ...ةنجلا ةثارول :ينيمخلا ةروث بكرب قاحتلالا

 مل ضايرلا نا لوقيو ةطقنلا هذه دنع كردتسي نم
 زازفتسالا تارايتخا ذنم بولطملا مزحلاب فرصتن

 ناك نا ىلا مقافتت هلالظو . ىمانتب دملا تكرتو .ىلوألا

 ىلا ريشن نا يفكي .يضاملا عوبسالا عورملا راجفنالا
 «لوالا توصلا ربكم ناك ييذلا ينيئوخ ةيصخش

 نم ٠ ,مارحلا دحسملا باحر يف ٠ ,لكب ال يذلا ةيعادلاو

 ىلع ناك يذلا وهو .فورعم هخيراتو .ينالملا ةروث لجا
 ةبكريمالا ةرافسلا اومحتقا نوذلا «ةيلطلا» سأر

 كلذ دعب .هيلا ينيمخلا لكوا مث .نئاهرلا اوزجتحاو

 تاوداو «ةروثلا ءارفس» نم افلا 7٠١ ىلع فارشأالا

 رارصا رسفند دق رمالا اذهو .جراخلا ْق اهقد وست

 سأر ىلع ةيدوعسلا ىلا ماع لك هدافدا ىلع ينيمخلا

 بعاتملا نم احضاو ادبو ...ةيناربالا جحلا ةثعب
 نا :ينيمخلا جاجح عم ايونس ةددجتملا ةيدوعسلا

 لاعتفاو هسيسستل ةيبهذ ةينيمخ ةيسانم جحلا

 :ةهج نم .ةيدوعسلا لخاد ةيسايس  ةينما تالكشم

 ,هتروث روذب .ىرخا ةهج نم ؛هلسر» ليمحتو
 لكشلا يف ةمزالا لعلو ..مهنادلب يف اهوعرزيف اودوعيل

 نومضم يا .:نومضملا ْق ةمزالا نم ازجتب ال ءزح

 ُِق .مهنم نيبجيلخلاو .برعلا عم ةلماشلا ةهجاوملا

 ال ينيمخلا نا فرعن نا ابعص سيلو .صاخ لكش
 ىلا ةيهاركب رظني وهو .هماظن مالساب الا فرتعي
 قحا هسفن ربتعيو .نيملسملا حالساو برعلا مالسا
 هتديثت ىلا وعدت هتاعاذاو .نيملسملا ةماماد هريغ نم

 امو :«حلاصلا» ديحولا هنا اصوصخ .نيملسملل اريما

 مالسالا عم ضقانتب يذلا سمالا وهو .ديساف همود

 يلا ,ةدقعلا» هذهو .ةينالقعلا هميلاعتو هميقو

 يف ةريثك ءايشا رسفت ينيمخلا ةلقعت مكحتت

 هتيناودع ىلع ءاوضا يقلُت اهنا امك .هتيكولس
 عامطا نم ارطح ديشأ يهو .جيلخلا يف هعامطاو

 ينيمخلا نكي مل اذاو نددلا ءادرب ةفلغم اهنال .داشلا

 يبرعلا جيلخلا لودو ةيدوعسلا ىلع هناودع ادب دق

 نا دارا هنألف .ةروثلا ريدصت راعش حرط ذنم :ىرخالا

 .كانه حجن ام اذا هنا هملعل :يوقلا قارعلاب أدبي
 يبرعلا جيلخلا راطقا ىلع ةرطيسلا هل تققحت

 .لاتق نودب ىرخالا

 رياربف /طابش يف نارهط ىلا ةينيمخلا لوصو ذنمو
 وا «حيرم ريغ عضو يف اهسفن ةيدوعسلا تدجو 4
 يف رمالا لوا يف :تددرتو .فوشكم دحت ةهجاوم يف
 ةينيمخلا «ةعيلقتلا» عم ةفلك لقالا ةسايسلا ينبت
 ةفرطتملا تائثفلا ضعي ماما اهياريس قوست تادب يتلا

 ىلوأآلا ةروثلا بطخ ف ينيمخلا فخي ملو ةكلمملا فق

 امإ» اهيلع يتلا ةيطفنلا تارامالاب حيطيبس هنا

 لوطم راوح فو «...ةيلوؤسملا لمحت وا هل خوضرلا

 لوا ردص يدب نسحلا وبا عم ,يضاملا عوسبسالا

 ةيبلاغ نا» لاق .ينيمخلا نمز ةيروهمج سيئر
 قاسو . «ئنيمخلا ديدهتلل تكضر ةيطفنلا تارامالا
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 تاءاقل دقعت ثدح ةيبرعلا تارامالا لود جذومن

 .ةمهم ةيراجن تاقفص مربتو :ةيناريا  ةيكريما
 ىلا ازعو هذه خوضرلا ةيلمع نم تيوكلا ىنثتساو
 تقولا اذه يف اهيلع رمهنت يتلا تاديدهتلا بابسا كلذ
 ف ايركسعو ايسايس .قانتخالا تقو وهو .تاذلاب
 ودال اعبت :تنزاو دقف ةيدوعسلا اما .يناربالا لخادلا

 ةنداهملاو .يضارتلاو يضاغتلا نيب ؛ ردص ينب نسحلا
 .ةبعللا نيناوق مارتحا ىلا نارهط ةوعدو ةدناعملاو

 تذشو .نواعتلا سلجم لود ىلع فقوملا اذه تممعو

 ,ةيسايسو ةيفارغج بابسال ةدعاقلا نع تيوكلا
 ةقفصلا» حمالم انايحا ددحت ايفارفغجلا نا اصوصخ

 يناطيربلا خيراتلا فوسليف لوقي امك .,ةيسايسلا
  ةيدوعسلا تاقالعلا يف اذا رولبتو .يبنيوت دلونرا
 مايلو ريشي امك ,«ويكيتاتسلا» نم عون ةيناريالا
 ,عقاولا رمالا وا ,زغنيكورب دهعم يف ثحابلا :تناوك
 تايولوالا يف تناكو . دا دضالا نيب شياعتلا ىلع مئاقلا
 هنأآل .ديدجلا مصخلا» ةراثا ةرذاحم ةيدوعسلا

 كلملا لسرا كلذل .«ةيوسحم ريغ لغف تادر بحاص

 يف هتبغر اهيف احراط .ينيمخلا ىلا ةئنهت ةيقرب دلاخ

 اما .نيملسملا لفاكت راعش تحت نيدلبلا نيب نواعتلا

 موي ,كلذ نم دعبا بهذ دقف :دهعلا ىل و ؛هللاددع ربمألا

 عفرُت فوس قئاوعلا» نا يفحص رمتؤم يف نلعا
 نيب نواعتلا ةجيتن ,ةيمالسالا ةيكيمانيدلا ةطساوب
 تالواحم تثدح .راطالا اذه ىفو .«نارياو ةيدوعسلا

 اموي ١14٠0 دعب نا .نيدلبلا نيب تاقالعلا يف عيبطت
 «تدج نوكلاف» ةرئاط تطح .ةيناريالا ةروثلا ىلع

 ربكا يلع اهنم لزنو .يلودلا دلاخ كلملا راطم يف ةيناريا

 ,ةيجراخلا ةرازو ىلا اوهجوتو .هل قفارم دفوو يتيالو
 عم راوحلا نم تاعاس ثالث اودقعو ؛ةيرصانلا يح يف

 .دهف كلملا عم ةقيقد 7٠١ و لصيفلا دوعس ريمالا

 ةيدوعسلا ةيجراخلا ريزو جرخ .ةقرافملا نم عونبو
 ةطاسولا» نا نلعيل يتيالو عم عامتجالا نم
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 نايبلا اذهو .«دوديسم قيرط ىلا تلصو دق ةيدوعسلا

 ةجهللا تاز ةيدوعسلا تانايبلا عم :ةداع ضقانتي

 نأب كلذ اهموي لصيفلا دوعس للعو . ةلئافتملا

 نم رثكا وه ةلئافتملا تانادبلل يبلسلا دودرملا»

 .. نيدلصتم نييناربالا» نا برسو .«يباجيالا اهدودرم

 اوسيل مهو .ايبرعو ايجيلخو ايقارع لوبقم ريغ اذهو
 ناكو .«نييجولويديا لب ,مهتاضوافم يف نييسامولبد
 بعلت نا 1586 ماعلا يف تبغر ضايرلا نا احضاو
 نم رثكا تحتف كلذل .برحلا يتفض نيب طيسولا رود

 نم .ةيئانثلا حلاصملا نوص ىلا تعسو .ناريا عم طخ

 ةرايزل رهشا دعب نارهط لضيفلا دوعس راز انه
 نلعاو ١1985(: ويام/رايا )١9 ضايرلا ىلا ينبالو
 الضف . يباجيا دودرم هل نارياب لاصتالا» نا اهموي
 .«لبقتسملا يف لماعتلل ةديدج ةيضرا رفودس هنا نع

 تلظو .يناريالا عقاولاب مطترا يدوعسلا ناهرلا نكل

 راطالا اذه يف ريشب نم كانهو .يطعت الو ذخأن نارهط

 ةئيه رود تبعل ابوروا يف ضايرلا تارافس ىدحا نا
 ءاقل نم رثكأ تبترو .ةيناربالا  ةيدوعسلا طايقرالا

 لسعلا رهش لبق .نيدلبلا ييسامولبد نيب يرس
 نا ةيضاملا ةثالثلا روهشلا يف ددرتو .هدعبو

 عيبطتلا داور دحاك هيلا راشملا «يساموليدلا»

 فوسو .ةقورحم ةقرو ىلا لوحت يناريالا  يدوعسلا

 تبثُتو .يشماه عقوم ىلا ةيسامولبدلا ةرادالا نم لقني
 ةيناريالا اياونلا نم يدوعسلا رذحلا نا عئاقولا

 يف ةيبالقنالا تالواحملا رتاون دعب لعتشا ةخخفملا

 دكأتو .اهيف ةيناريا رصانع عولضو .نيرحبلا

 ثادحا عورشم يف ةيصضام نارهط نا نييدوعسلل

 ف :وخرلا نطيلاب أدبت يهو .ةقطنملا يف تابالقنا

 ِق ةئالص رثكالا «نوطميلا» ىلا لوضصولا راظتنا

 نيتينما نيتيرس تلسرا ضايرلا نا ليقو .ةطيرخلا
 اهتمظن يتلا تارهاظتلا تيز ةعقب ةهجاومل ةمانملا ىلا

 ناريا عم ضوافتلا ةلاحتسا تسملتو .ةيناريا رصانع
 0 مح

 عورشم يف اهطروت ىلع ةلدآألا لسلسم دعب ةينيمخلا

 هتنقلب و هقيزمت فدهب . يبرعلا نطولا سايق ىلع ريبك
 .هيلع ةرطيسلاو

 ُِق ةيناربالا عامطالا داعبا حهف يذلا قارعلاو

 هب قحلا يذلاو .يبرعلا نطولاو يبرعلا جيلخلا

 ,فقاوملا هذه همكحت مل .مهضعب رمانو ةوخالا لذاخت

 ةيداعملا ىوقلا ةهجاومل نماضتلا ىلا وعدي لظف
 تاقالعلاو تيغ ناريا ةحيضف فاشتكا دعب ةصاخبو

 عافدلل لاجم ةمث دعي ملو . ةيناريالا  (ةيليئارسألا)
 رمالا اذهو .يناربالا ع يدوعسلا عيطتلا فلم نع

 ىلع ينمضلا قافتالا نا تباثلاو .يقارعلا فقوملا ززع

 ضايرلا نيب هصصحو هتارمم قرطو طفنلا دييحت
 رعذ ةمثو .لاعف لكش يف :رونلا رصبي مل نارهطو
 نم ةيلودلا مصاوعلا يف :ةظحللا هذه .يقيقح
 دح و دس امم :؛هتدادما ةلقرعو طفنلا راعسا لاعنشا

 داصتقالا ةرود يف ةيساسالا ةعلسلا هذه ىلع اتفاهت

 ثادحا دعب برعلا سسحت .لاح يا ىلع ...يلودلا
 ةرهاقلا تربعو .ةينيمخلا ةثوللا رطخ ةمركملا ةكم

 دادغبو تيوكلاو سنوتو طايرلاو توريبو نامعو
 عاسجالا نع ذشي ملو :ضايرلا عم اهنماضت نع
 قشمد يماظن ىوس يلودلا عامجالاو يبرعلا
 عانق ءارو امهكابترا ايفخا نيذللا برغلا سلبارطو
 .رظنلا ةريصقلاو ةيوئفلا تارابتعالاو تايمومعلا

 .ءارخاتم ولو ,فشتكا يذلا يبرعلا عامجالا وه مهملاو

 ناو .ثثجلاب ةرجاتملابو مدلاب يناريالا ماظنلا سوه
 نم فعاضي كلذي وهو .ليدحنسم ناهر هعم مالسلا

 تحبصا هتيكولس نا اصوصخ .هشعن يف ريماسملا
 فيك نآلا ىتح افورعم سيلو .هئافلح ىلع ىتح ائبع
 ةلاختسا نم دكأت نا دعب قشمد ماظن فرصنيس
 يف دكؤي نم ةمثو .رربملا ريغ نونجلا اذه نع عافدلا
 تايوتسم ىلع يرجت ةيرس تارواشم نا سيراب
 مادام :يناريالا طويطخالا نم قشمد ذاقنال ةفلتخم

 يذلا يناريالا ماظنلا قنع لوح قيضي قوطلا
 نم تلفتلل مدلا ناردجو ةيرشبلا مشدلا ءارو ءىبتخي
 مقر نمالا سلجم رارق اهرخاو .ةيلودلا تاقاقحتسالا
 برحلا فقو ىلا يمازلا لكش يف .وعدي يذلا .4
 :يناريالا  يقارعلا عازنلا لحل ايملس ضوافتلاو

 وهو ؛ضفارلا فرطلا دض تابوقع ضرفب ددهيو
 ...ناردا

 يه ةمركملا ةكم ثادحا دعب ام ةلحرم نا يف كش الو
 تاقلح ىلا لخدم يومدلا نونجلاو اهلبق ام ةلحرم ريغ
 ماظنلا اذهل ةعورم ةباهن ؛امتح ,بتكتنس :تا فنع
 راحتنالا ىلا اهعفدو .اهبوعش ىمداو :ناريا لزع يذلا
 ةمركملا ةكم يف امك .يثبعلا لاتقلا تاهبح ىلع .سئابلا

 يف ادحا فيخي دعي مل نونجلا اذه نكل .توريبو
 ذئدنع ...هتاذ دض ايكيناكيم دنري فوسو جراخلا
 سيياقم جراخ اهنأل ,اهئانبا لكا يف «ةروثلا» نعمت
 ةمعن دعي مل لاتقلاف ...«رازانلا» ةبدبرو ,لقعلا
 ينعي ناك ناو ...ناريا ذاقنا ينعي مالسلاو .ةسسدقم
 اهعرز يتلا اهتاذ نئامكلا يف ماظنلا طوقس اضيا
 0...برعلل

 رنزم ضاير

 ا// _اةمال نآ ٠١ 555 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اينابفوس ةللنم

 خيط رذ ءاهننا هب رغلا اهتاقالع عونلاو
 سل و 7 ١ وسب ب اهناقالع ةجلا ةجلاعمل هنم نم وكسوم لخدت م يفلخ باب ودل جارفنلا

 ةقطنم يف ةرارحلا ةجرد عفر ىلع ناريا ّرصت

 برحلا قاطن عيسوت ىلعو ,يبرعلا جيلخلا

 :مارحلا هللا تيب يف ء:نويناريالا جاجحلا اهلعتفا

 راطا يف جردنت :نارهط يف مهيلوؤسم ءادنل ةباجتسا
 عيمج ىلع رارقتسااللا ةلاح ميمعتو .تاعارصلا ءاكذا

 ثادحالا كلت نا نع الضفف .يبرعلا جيلخلا لود

 طيطختلا يف عرشت ناريا نا ىلا .ىرخاب وا ةروصب
 نا دعب ؛:جيلخلا برح نم ةديدج ةلحرمل ديهمتلاو
 اهحاتأ يتلا ةيخيراتلا ةصرفلا طاقتلا نع تلخت
 فقوب يضاقلا 514 مقر هرارقب يلودلا نمالا سلجم
 .نارياو قارعلا نيب رانلا قالطا

 راحتنالا و ةلوعلا

 ,فورعملا يلودلا عامجالاب 514 رارقلا رودص ذنمو
 نا اديبو .ةنيامتملا ةيناربالا تاحيرصتلا تقفدت

 بعاصملا نم ةلمج نم نوناعي .نارهط يف نيلوؤسملا
 تابقعلا زربا لعلو .ةبجراخلاو ةيلخادلا تابقعلاو

 وه .يجراخلا ديعصلا ىلع .اهنم نوناعي يتلا

 .يلودلا ىوتسملا ىلع عجارتلاو :يسامولبدلا راسكنالا
 ,مارحلا للا تيب ف ثدح امو .راحتنالاو ةلزعلا دح ىلا

 نم اءزج هنوك نع جرخي ال .يضاملا عوبسألا لالخ
 زاجتحا تايلمع هبشت يتلا ةيناريالا لعفلا تادر

 ريجفتلا تايلمع وأ :نانبل يف نييبرغلا نئاهرلا

 9١مل نآ ٠١ 5717 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 ماع نم ريمتبس 1 رسهش يف ءسيرابب ةعشبلا
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 يتلا ةيناريالا تاطلسلا نا لوقلا نكمي اذكهو
 ىلع رصت .قزآملا نم ةلسلس يف .اهبوعش تعضو
 يف نولوؤسملا ىرابتيو .ةيراحتنالا اهبيلاسا ةلصاوم
 جيلخلا يف ةيراحتنا تايلمع نع ثيدحلا يف «نارهط

 ةياهن يف ؛ نابايلا تداق «:ةيزاكيماكلا» نا ًاملع :يبرعلا

 قاذخألا عم :ةميزه علا ىلا ةيئاثلا ةيلاعلا بزحلا
 ينابايلا نيعمتجملا نيب ةريبكلا قراوفلا رابتعالا نيع
 ويكوط يف نيتطلسلا نم لك يتعيبط نيبو .يناريالاو
 .نارهطو

 سلجم رارق نا نيبتي .يلودلا فقوملا ىلا ةدوع يف و
 عازنلا لح ىلاو .رانلا قالطا فقو ىلا يعادلا نمالا
 فقاوم دبلو نكي مل .ةيملسلا لئاسولاو تاضوافملاب

 :نييردكلا نيتلودلا نيب تاقالعلل نويقارملاف .ةيئاحف

 نا نوظحالي .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا

 نم ,ةيلاحلاو ةريخالا ةنسلا يف اوداز امهيف نيلوؤسملا
 ,تالاصتالا ةيعون نمو ,تاءاقللاو تارواشملا مجح

 رارقلا رودص نا نودكؤي نويسامولبد ةمثو .مهنيب
 وكسوم نيب تارواشم هتقبس .نمالا سلجم نع
 تجوتو .ءرهشا ةتس لاوط ترمتسا . نطنشاوو

 ممالا ىدل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا بودنم ةرايزب
 لبق ءوكسوم ىلا  زرتلوو نونرف لارنجلا ةدحتملا
 فقوملا نا ءرظنلا تفليو .ةليلق مايأب رارقلا رودص
 مزاح ءاهجئاتنو جيلخلا برح هاجت .يتايفوسلا

 ينيوكلا لورتبل يبحت هكيكروتاسا

 نيلوؤسملا ةغل تريغت ©١442 ماع ذنمف .نأ ىف طشنو

 تارامز شاكت ظخولو .مهبيلاسا تريغتو .تايفوسلا
 ىلا :ةيتايفوسلا ةيجراخلا يف نيلوؤسملا رابك
 لمشتل مهتاكرحت رئاود عيسوتو .ةيبرعلا مصاوعلا
 نامعو ةرهاقلا .قشمدو دادغب ىلا ةفاضالاب

 يبرعلا جيلخلا يف ىرخألا لودلا ضعبو .تيوكلاو
 يتايفوسلا داحتالا تاقالع نا يف كش ىندا دجوي الو
 ءاديدج اعياط تذخا :ةبيرعلا لودلا نم ديدعلاب

 تاقالهعلا ىلا :ةرم نم رثكا :نوقارملا راشاو

 ساسا ىلع ؛نامع ةنطلسو وكسوم نيب ةيسامولبدلا
 :ةنرملا ةيتايفوسلا ةيساموليدلا تازاجنا نم اهنا

 ةنسلا نم ىلوألا روهشلا ف :مهسفنأ نوبقارملا حشرو
 نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعا ناكما ,ةيلاحلا
 ملو :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو يتايفوسلا داحتالا
 فقوملا لظ يف .ًانكممو ًامئاق لظي هنكل ,كلذ ثدحب

 ءاهنا ىلا داجلا يعسلابو لعفلاب نورقملا يتايفوسلا
 ينعت يتلا يبرعلا جيلخلا ةقطنمف .جيلخلا برح
 ,ةدحتملا تايالولا ينعت امم رثكا ,يتايفوسلا داحتالا

 حلاصملا مكحي سيل .ىربكلا لودلا نم ةلود يأ وأ

 امنا .اهب عتمتت يتلا ةيذغلا تاورثلا مكحب وا ءاهدحو

 قارعلا  اهلود ضعبب وكسوم تاقالعو نمآلا مكحب
 داحتالا لعجت ةقطنملا كلت  تيوكلا وا .الثم

 يف يتيوكلا بلطلا ةيبلت ىلا عراسي يتايفوسلا
 ةسارحب اهلورتب لمحت ةيتايفوس تالقان راجئتسا
 «لاجملا اذه يف « رظنلل تفلملاو .ةيتايفوس ةيبرح نفس
 تقبس .يتيوكلا بلطلا ىلع ةيتايفوسلا ةقفاوملا نا
 تناك اذاف .يىلودلا نماألا سلجم نع 594 رارقلا رودص
 عامتجا ترضظتنا دق ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 ىلع ةقفاوملل ؛هنع رارقلا رودصو .نمالا سلجم
 ىلا نطنشاو تقبس وكسوم ناف .يتيوكلا بلطلا
 داحتالا يف نيلوؤسملا نا املع ءرارقلا كلذ ناختا

 عيستي نأ لبق .ةبسانم وا ةصرف اوتوفي مل :ينايفوسلا

 برحلا ءاهنا ىلا اهيف اوعدي ملو :جيلخلا برح قاطن
 ةحيضف زع يفو .تاضوافملابو ةيملسلا لئاسولاب
 ريبكلا يتايفوسلا لوؤسملا زهتنا .«,تيغ ناريا»
 هقيرط ربع ةرصبلا ةنيدم روزيل ةصرفلا يكسفورتب
 ديفت ةرايزلا كلت تناك دقو .دادغب ىلا تيوكلا نم

 تاقالعلا نم فده نم رثكا ىلا ريشتو ىنعم نم رثكأب
 . ةيقارعلا  ةينايفوسلا

 ئىافلحلاو ضكنو 2 وكس اف

 نم يتايفوسلا فقوملاب ريكذتلا ديفملا نم نوكي دقو
 ربع :جيلخلا برح يف نيتطروتملا ايبيلو ةيروس
 نيبو وكسوم نيب ضراعتلاف .ناريا عم امهفلاحت
 ملو .حطسلا ىلع وفطي ادب برغلا سلبارطو قشمد
 ضراعتلا كلذ ءافخا ناكما ناكمب ةلوهسلا نم دعب
 يذلا صرحلاف .ةرشايم يتايفوسلا نمألا سمي يذلا

 لودلاب اهتاقالع ديطوت هاجتا يف .وكسوم هلس كان

 ىلا ريشي .ةيلودلا اهتاقالعو اهمظن تناك ان ,ةيبرعلا

 دق .ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا نم ةليوط ةلحرم نا
 تعس كلذلو .تأادب دق ةديدج ةلحرم نا ىلاو .تيوط

 سلبارطو قشمد نم لك يفقوم رييغت ىلا وكسوم
 ماما قيرطلا لهسي نا كلذ ناش نم نال ,برغلا
 ريتغي نييسامولبدلا ضعبو .ةيتايفوسلا يعاسملا

 © وا وح نورسارل# كلب مقل



 يتلا ةيتايفوسلا تالقانلا ةسارح ىلع وكسوم ةقفاوم
 برعلا بناج ىلا احضاو ازايحنا :تيوكلا اهترجاتسا
 ةيبرغلا مصاوعلا ضعب تلواح دقو .جيلخلا برح يف
 فيظوتل يتايفوس يعس هنا ىلع .فقوملا كلذ ريسفت
 ناريا» لثم .برعلا هاجت ةرركتملا ةيكريمالا تارثعلا

 ةرصايقلا مالحأل ةيتايفوس ةمجرت هنا ىلع وأ ,«تيغ
 يتلا وكسوم نا ريغ .ةئفادلا هايملا ىلا لوصولا يف
 ناريا تمهتا يتلاو .نمألا سلجم يف اهفقوم تمجرت
 ,جيلخلا يف تابارطضالاو رتوثلا ةراثاب :ةرم نم رثكا
 ءاهنا لجا نم .ةنورملاو مزحلا نم ًاريبك ًاردق ترهظا
 تارابتعالا نا دكؤملا نمو .جيلخلا برح
 كلت ذاختا ىلا وكسوم عقدت يتلا ةيجيتارتسالا
 ةيجيتارتسالا تارابتعالا نع ًادلك فلتخت فقاوملا
 لئثالد ىلا يتايفوسلا فقوملا جاتحي الو .ةيكريمألا
 ذا :جيلخلا برح ءاهنا ىلا هيعس دكؤت تايطعمو

 نيب خراصلا يجولويدبالا ضراعتلا ىلا ةراشالا يفكت

 ىلدأ يتلا تاحيرصتلا يىلاو ءنارهطو وكسوم
 نع ؛ةبسانم نم رثكا يف اهب تايفوسلا نولوؤسملا
 وكسوم نأ ادبو .ناتسناغفا يف يناريالا لخدتلا
 باقعا يف ؛:ةقباس ةرم يا نم رثكا .اهرما تمزح

 قئاقح نم اهنم رهظ امو .«تيغ ناريا» ةحيضف
 ناريا ينويهصلا نايكلا ديوزت اهلقا سيل ,تايطغمو
 ءانب هاجتا يف كلذ ىدعتي رمألاف ,تادعملاو حالسلاب

 داحتالا قيوطتب ةيضاقلا ةيكريمالا ةيجيتارتسالا
 ةيتايفوسلا تايروهمجلا ديدهتو ,يتايفوسلا
 ٍِق قزأملا عيسوتو .ناريا نم اقالطنا .ةملسملا

 امدنعو .ةيتايفوس مانتيف ىلا هليوحتو .ناتسناغفا
 ةراثاب ناريا ةيتايفوسلا ءادفاربلا» ةفيحص مهتت
 جاردتسابو .جيلخلا يف تابارطضالاو لقالقلا
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 نم مغرلاب  ةقطنملا كلت ىلا ةيكريمالا ليطاسالا
 نطنشاو نم يكيسالاكلا يتايفوسسلا فقوملا

 رمتسملا اهيعس ىلع ددشت وكسوم نوكت  اهليطاسأو
 لخدتلا نع ناربا لزعو :ةيدرعلا تافالخلا ءاهنا ىلا

 لاؤسلا حرط ةداعا نم دبال انهو .ةيبرعلا نوؤشلا يف

 ؟,اهئافلحد»

 ,ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلل نويقارملا
  ةيروسلاو ,ةينلعلا ةيناريالا  ةيروسلا تاقالعللو
 .اهيعاسم يف وكسوم حجنت نا نوعقوتي ال ,ةيكريمألا
 تازاجنا ,ةيضام ةليلق روهش يف , ربتعي ناك امو
 ةداعإو ,ينيطسلفلا تيبلا بيترت يف ةيتايفوس
 هنا رهظي ]دب .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلا عيمجلا

 تامظنملا ضعب رئاصمب مكحتن يتلا قشمد ناو .ءشه
 برض يف تأدب  الثم ةيبعشلا ةهبجلا  ةينيطسلفلا
 قاقشلا ةسايس ةسرامم ىلا تداعو .تازاجنالا كلت

 يمسرلا يروسلا فقوملاو . ةينيطسلفل ذلا تامظنملا نيد

 نم ىرخالا فقاوملا مجرتي ,ينيطسلفلا عوضوملا نم
 ناف اذهلو .ةيبرعلا اياضقلا نم اهريغو جيلخلا برح
 ىلع زكرتت يتلا :ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا يف ةيولوالا
 تسيل تايقع هجاوت .يبرعلا تيبلا نوؤش بيترت
 ةماقا يف حاجنلا مدع لالخ نم كلذ ودبيو .ةلهس

 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو قشمد نيب روسجلا

 فسن وه يمسرلا يروسلا فقوملا ناف انه نمو
 .يبرعلا نماضتلا قيقحت يف ةيتايفوسلا يعاسملل

 يفلحلا دكدلا

 ؟رتتغتت ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا نا كلذ ينعي له نكل

 ًايلك فلتخم يلودلا خانملا نا نآلا ىتح حضاولا
 ينامثلا. تاونسلا يف ًادئاس ناك يذلا خانملا نع
 فينج يف ةرئادلا حالسلا عزن تاثداحمف .ةيضاملا

 .نوعقوتبي نولئافتملاو .مدقت ىلا رارمتساب ريشن

 .ةلبقملا ةليلقلا عيباسآلا يف .ةريبك تاروطت ثودح
 نمرثكا تتاب ديعصلا اذه ىلع ةيتايفوسلا تاردابملاو

 يتايفوسلا ميعزلا ةبيقح نا ودبيو ءىصحت نا
 ىلع تاردابملا ماهسب ةئيلم فوشتابروغ ليئاخيم
 مدقت يا نا دكؤملا نمو .يميلقالاو يل ودلا نيدوتسملا

 ,نطنشاوو وكسوم نيب تاقالعلا ىوتسم ىلع ققحتي

 ىلع وأ :ىرخالا عيضاوملا ىلع هتامصب كرتي فوس
 جارفنالا نوكد دقو .ئرخالا لودلا نيب تاقالعلا

 هنم وكسوم لخدتس يذلا .يفلخلا بابلا وه يلودلا
 يرجيامو .ةيبرعلا لودلا ضعبي اهتاقالع ةجلاعم ىلا
 نا نكمي امل .ةرغصم ةروص وه .يبرعلا جيدلخلا يف

  يتايفوسلا مهافتلاف .ىرخا ةقطنم يا يف يرجي

 . نؤاعت ىلا لوحتي .جيلخلا ةقطنم يف ٠ يكريمالا

 يتلا .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا ةيبرحلا نفسلا ةلظمو
 نيتلودلا نا ىلع دكؤت .يتيوكلا لورتبلا سرحت
 .جيلخلا برح ءاهنا ىلا ايلعف ناهجتت .نييمظعلا

 ف ناتمتهم نطنشاوو وكسوم نا ودبي نآلا ىتحو
 جراوبلاف .ةقطنملا كلت يف عازنلا فلم قالغا
 يمحت يهو ,يبرعلا جيلخلا هايم ربعت ةيتايفوسلا
 جراوبلا كلذكو .يتيوكلا طفنلا لمحت يتلا تالقانلا

 درو ؛ىرخألاب ةدحاو مدطصت نا نود نم .ةيكريمالا
 .ةييصعلاو بضغلا قاطن يف لازي ال يناريالا لعفلا

 وكسومف .ةريطخ هجئاتن نوكتس طفنلل ضرعتلاو
 نطنشاوو .ايداع نوكي نل اهدر نا ةرم نم رثكا تلاق
 6.نآلا ىتح اهتالضع ضرعتست

 .هل .هف
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 نيينيمخلا ةازغلا مئازه عم
 ليحرلاب ةدرلا نمز أدب

 ينويهصلا نايكلا فقي لهف..
 يدبالا يفونكم ةنقلبلا ماتيأو ..

 ؟ىواهتي ريدكلا مهعورشم نوري مهو

 191 بآ ٠١ 555 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 تاب دق اهتياهن ىلا وكلاب برح» ١ ويظل لني

 دعب  ًاموسحم :لقن مل نا  ًاموتحم رمأ
 ةمجهلا هجو يف قارعلل يروطسالا دومصلا

 يعجرلا ناودعلا ةمجه .ةديدجلا ةيجمهلا
 يف ةبرحلا سأر رودب دهعت يذلا ثيدحلا يرصنعلا
 ةيبهذم سسا ىلع اهقيزمتو ةقطدملا ؛ةنقلي» ططخم
 ةيملاعلا تالعافتلا دعب كلذكو ...ةيرصنعو ةيفئاطو )

 يىلودلا عضولا ىلع اهضرفو دومصلا اذه اهزرفا ينلا

 رظنلا ضغ ىف حلاصم قباسلا ىف هفارطأل تناك يذلا

 ..ةريطخلا ةقطنملا كلت ف يرحي امع تمصلاو

 برحلا ةياهن هذختتس يذلا لكشلا ناك ابأو

 نيتقيقح كانه نإف .هيف متتس يذلا تيقوتلاو

 :برحلا هذه دعب ام ملاع ىلع امهيسفن ناضرفتس

 ام لكب ًايوقو ,قاعم ًاميلس قارعلا جورخ يه :ىلوالا
 ةيسايسو ةيدايق تاربخ نم هيدل برحلا هتمكار
 .ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيركسع تاقاط نمو ةيراداو
 ..يملاعو يميلقاو يموقو ينطو رود نم هل ززعت امو
 فارطالا لك باسح يف نآلا ذنم وه قارعلا اذه
 .قيدصلاو اهنم ودعلا :ىوقلاو
 ةيموق ةوق وه .تاذلاب قارعلا اذه نأ يه :ةيناثلاو
 «تآدب يه لب  عساولا اهرودب موقت ناو دب ال ىربك
 ةيبرعلا ةحاسلا دادتما ىلع  هتامدقمب مايقلا ءالعف
 ىلع ةلالد ءيفكيو .برغملا ىصقا ىلا قرشملا ىصقا نم
 لاحلاب ةديدجلا ةيموقلا تامدقملا هذه ةنراقم :كلذ

 فارطأل ادب مايا ةيموقلا ةيضقلا اهيلا تلصو يتلا
 ام) برحلا ةجاجز قنع يف ًاريسا تاب قارعلا نا ةريثك

 داك ةرتفلا كلن يفف ١1987(.. و ١587 يماع نيب

 ةنسلا نع ال ةيلك بيغي نا يبرعلا يموقلا باطخلا
 نم ريثكلا ةنسلا نعو.لب .بسحف مهعابتاو ماكحلا
 (نيميلاو اهنم راسيلا) ةمكاحلا ريغ ةيسايسلا ىوقلا
 «سرادملا» باحصاو «نيركقفملا» نم ريثشكلاو

 ...لاجملا اذه يف «بهاذملا» و
 نمزلا» نأي .ةرثفلا كلت ىف روعش داس دقل

 نا بيبأ لت ماكح ةعاطتساب ناو :ىفط دق «يليئارسالا

 يافع ينرع يع انايحاو) سرع مجلح نعبا اوفلني
 نوبغري امب ايفتاه (ةيوونلا تآشنملاو ناتسكاب لاح
 ام ضعب لعلو ..درت ال ةدارا ىلا اروف متدغر لوحتتف

  ةينويهصلا  ةيكريمالا ةقفصلا ايبافخ نم فشكت

 ام هلثمو ..ةقبقحلا هذه دكؤي اهايابخو ةيناردالا

 تاوقلا هنزغ امدنع ١9/87 ماع نانبدل يف ىرج

 عايبصنالا هتاوقو دسأ ظفاح ىلع تضرفو ةينويهصلا

 عقوم يأ) يلدصفتلا ىوتسملا ىلع ىتح وزغلا ططخمل

 بجي قيرط يأو .فلخلا ىلا بحسني نا بجي يروس
 فقو قافتا يرسي ىتمو .لالتحالا تاوق ماما ىلحم نا

 .طقف ةيزاغلا تاوقلا ىلع_ يرسي ال ىتمو رانلا قالطا
 اهيف لزنتو ةبحسنملا ةيروسلا تاوقلل اهنارين هجوتف
 . ( ةحداف رئاسح

 باحسنالاب دئاسلا روعشلا اذه أدين ملو
 ةراسج لضفب .عيمجلل رهظ نا دعب الا عجارتلاو
 يتلا ةمالا هذه نا ,مهتايحضتو مهتلوطبو نييقارعلا
 أدبو ..قرشملا يف ظقيتست تادي دق .مونلا اهيلع ضرف
 يركسغلاو يسايسلا راصحلا ىلع درمتي اهقارع
 عمسن انأ دب يقارعلا ضوهنلا اذه عمو ..يداصتقالاو

 ةنسلا ىلع ال ددرتلا ىلا دوعب يبرعلا يموقلا باطخلا

 ىتحو لب ,ةمكاحلا ريغ ةيسايسلا ىوقلاو نيركفملا
 .اضدا ةمكاحلا

 ةازغلا اهب ىنمي ناك يتلا ةيلاوتملا مئازهلا عمو
 ةيميلقا تاناهرو تاباسح نم مهءارو امو نوينيمخلا
 رشابي يبرعلا عضولا يف «ةدرلا نمز» ناك .ةيلودو
 !ليحرلا دعوب اناذيا :هضارغا بضب»

 دع دع +

 عقاولا اذه ىلا رظنلاب ةمزلملا ىوقلا لوا نا

 امب :ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا دعب ام عقاو .ديدجلا
 هذه لوا نا ..دحاو نا يف يموقو يوق قارع نم هيف
 .ينويهصلا نايكلا وه ىوقلا

 اذه لثمب سيل رمالا نا ضعبلا ىري امبرو
 نل يبرعلا عض ولا .. بدنأ لت ماكح ىلع حاحلالا

 لا 2 0 مدع ىلا ةقطنملا اوم و دومص ٠ .جيلخلا -و ْ
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 عقاو ىلا ىلاحلا هعقاو نم اهاحضو ةليل نيب لوحتي
 مالسلا لغاشم هل نوكتس قارعلا ىتحف .ديدج
 ..يه يه ىرخالا ةيبرعلا ةمظنالا اميف .رامعالاو

 ةرتف ىلا انمأ ىقبيسو نآلا نما ينويهصلا نايكلاو
 .هلاح ىلع يبرعلا عضولا اذه املاط :ةليوط

 ينويهصلا نايكلاو ,ادج يحطس لوقلا اذه نا ريغ
 مويلا مهنا !مهيلع يلطني نا نكمي نم رخآ مه هتادايقو
 مهل تحال ةيجيتارتسا ةصرف نيب ةحارصب نونراقي
 ةيفئاط تانوتناكو تاليود ىلا اهلك ةقطنملا ميسقتل

 مهو .ىوقالا اهنيب مه .ةرحاتنم ةيرصنعو ةيبهذمو
 ةلعافلا ةيلودلا ىوقللو اجلملاو ذالملا اهضعبل
 ع ورشملل قلطملا نمالا ةلاح يه هذهو] ...كيرشلا

 ةدوعو ةحفصلا هذه ءاوطنا نيبو [ينويهصلا

 .يبعش يموق عورشم ناضحا ىلا اهتمرب ةقطنملا

 ىوتسمب نوكي دق يبرع يريهامج ضوهن عورشم
 رثكا امبرو ,تانيسمخلا يف سيوسلا دعب ام ضوهن
 مادعنا هيف تاب نمز ..رخا نمز يفو .ىوقاو جضناو
 ,ةنياهصلاو برعلا نيب ةينقتلاو ةيراضحلا ةوجفلا
 .ةدرجملا نيعلاب ًايئرم ًارمأ

 ةمهم يه بيبأ لت ماكحل ةبسنلاب ةنراقملا هذه نا

 عضولا نأب املع .اهنع اولفغي نا نكمي ال ةيريصم
 ماكحلا ىتحف  !!ريغتي مل ناو  ريغتيس هلك يبرعلا

 ةرياسم وا لذاختلا عقاوم ىلا فوخلا مهبحس نيذلا

 كلذ عزني ام ديدجلا عضولا يف نودجيس ةدرلا
 عقاو نم جورخلل مهب دشي امو مهبولق نم فوخلا
 اولصو نيذلا ىتح لبي ةيميلقالاو ةلزعلاو ءاوطنالا

 - | نأ ىلا نيربرنات دانحرنا:- 11

 ةددحم افادها مدخي هلاينغا ..يمارك ديشر

 مهيلع ضرفيس ردغلاو ٌؤطاوتلل هيلا اولصو اميف
 ىلع هرهظمب روهظلا وا رييغتلا ةلواحم ديدجلا عقاولا
 لبق ةريثك تاباسح نورجيس تالاحلا لك يفو .لقالا

 نومدقي اوناك ام ىلع ردغلا و ةنايخلا قرط يف اومدقب نا
 ةلحرملا يف نفج مهل فرم نا نودو ةلوهس لكب هيلع
 .ةيضاملا

 نم هؤالمعو هؤاكرشو ينويهصلا نايكلا فقي لهف
 مهعورشم نوري مهو يدبالا يفوتكم ,ةنقلبلا» مانيا
 ريبك يموق عورشم هلحم لحيو ىواهتي ريبكلا
 ؟تيرفع فك ىلع مهرئاصم لمحيو اعيمج مهددهب

 ! الك ..عبطلاب

 ةءارق ةيلوؤسم :برعلا نحن .انيلع حبصي انهو
 نايكلا ىفعسي نا نكمي يتلا تالامتحالاو تارادخلا

 وا ديدجلا عقاولا ةهجاومل هاكرشو ينويهصلا
 تاهويرانيس كانه لاجملا اذه ىو .اهلالخ نم هقابتسا
 :ةردثك

 ناو برحلا نمز ةلاطا:ةيناكما نم لمالا عطق مدع ١
 لاجملا اذه يف و ..لحمضا دق اهجئانن رييغتي لمالا ناك

 رثكاو ربكا ارود ينويهصلا نايكلا بعلي نا نكمي
 تقاض ام اذا .داتعلاو ةحلسألاب ناريا دم يف ةرشابم

 يف بصت ةلواحملا هذهو .اههجو يف ةيلودلا قوسلا
 عقوتملا هرود ليجأتو ديدجلا قارعلا قيوطت ةناخ
 .ةيموقلا ةحاسلا ىلع
 ةلواحم ..(ةريخالا ةكم ثادحا هتدكا ام اذهو) - ؟

 ةينيد ةنتف ىلا ةيقارعلا  ةيناريالا برحلاب لوحتلا
 ةاسسأم ىلا يبرع يموق راصتنا نم اهتياهن لوحتتف
 ةيبرعلا تاحاسلا لك يف دلاوتت ةلواطتم ةيمالسا

 تفلملاو .نتفو بورح عيراشم لكش ىلع ةيمالسالاو
 لب .بسحف اهمجح سيل ةريخالا ةكم ثادحا يف رظنلل
 ةعيلط يفو اهفادها ىلا حوضوب ريشت يتلا اهتامدقم
 يتلا ةصاخلا ةيجولويدبالا ةئدعتلا تامدقملا هذه

 ,هشلا ةيآ» اهنع ربع دقو نارهط ماكح اهل اهآيه
 ءاملع ضعُب ىلا هثيدح يف - ينيمخ ةفيلخ - يرظتنم
 نوروزي اوناك نيذلا نييناتسكابلا نييقوقحلاو نيدلا
 ةيروهمجلا ةلاكو» ثيدحلا تعزو دقو ..ناريا
 ..ةيمسرلا ةيناردالا ةلاكولا ىأ  «ءاينالل ةيمالسالا

 نكمي ال ةيباهولا دض عيظفو عينش موجه هيف ءاجو
 .ةنتفلا ىلع ضحلا ريغ رخآ فده هل نوكب نا

 -7-/١9417 74 خيراتب ةينانبللا راهنلا ةفيحص رظنأ»

 .«ةيناربالا ةلاكولل ةيبرعلا ةرشنلا نع القن
 ةكم ثادحا عفرت يتلا يه ةقبسملا ةئبعتلا هذه نا

 ثادحالا كلت الت ام كلذ ىلا فاضي ..ةنتفلا ىوتسم ىلا
 ريغ دحا فرعب ال ةعساو ةيبهذمو ةيمالعا ةلمح نم

 !لصتس نيا ىلا هللا
 يف ةنتفلا تاخانم لاعتفاو برحلا نمز ةلاطا نا < *

 ىوقل ةديدج ةصرف نايطعي .نيملسملا فوفص
 ناو ..اهعورشم قيقحتل يعسلا لصاوت يك .ةنقلبلا»
 ناف تدس دق عورشملا اذهل ةيقارعلا ةباوبلا تناك

 ةباوبلا تاذلابو ةحوتفم لازت ال ىرخالا تاباوبلا
 .ةيروسلا  ةينانبللا

 ىعسملا ملاعم نم ريثكلا كانه لاجملا اذه فو

 : ةنقلبلل ديدجلا
 ديشر ءارزولا سيئر لايتغا نا ظحالي :نانبل يف |
 ثيح نم) ةهباشم تالايتغا نم هقبس امو يمارك
 طابضلا فوفص يف (مهتايوهو اياحضلا ةيعون
 نم هالت امو .«ةيعرشلا» عم نيلماعلا نيركسعلاو

 راشتسم ريقش دمحم لايتغا اهرخا .ىرخا تالايتغا
 بصت تالايتغالا هذه نا ظحالي ..ةيروهمجلا سيئر
 عمجت يتلا ةمحللا لماوع رخا كيكفت ةيلمع يف اهلك

 ..مكحلا كلذل زمرلا ىتح وأ هلك نانبلل ادحاو امكح
 نايكلل ,يغاربلا» كيكفت ةيلمع قدا لكشب اهنا
 .ينانبللا

 تايلمعل بونجلا هيف ضرعتب يذلا تقولا يف اذه
 امك رشبلا فدهتست ةرمتسم ينودهص يران طيشمنت

 نوكت ثيحب .ةيشيعملا دراوملاو ليصاحملا فدهتسن
 كلت ناكس نم ةنكمم ةبسن ربكأل ريجهتلا اهتجينن
 ,توردب نم ةيبونجلا ةيحاضلا هاجتاب :ةقطنملا
 .لامشلاو عاقبلاو

 ةغرفم نما ةقطنم قلخ فدهتسي ريجهنلا اذه نا
 نم دتمت ينويهصلا نايكلا لامش يف ناكسلا نم
 هذه نم نورجهملا لوحتي اميف ,فوشلا ىنح دودحلا
 ةرشابم لصتب عاقيبلا يف رخا نوتناك ةدام ىلا ةقطنملا

 انهو هعم لخادتيو لامشلاو سلبارط يف يرجي امب
 سيئرلا لايتغا ةيلمع بناوج نم رخا بناج ىلا يفان
 رخآ نم لامشلا ةمصاع غيرفت وهو الا .يمارك

 .اهيلع ديدج يفارغميدو يسايس عقاو ضرفو اهتادايق
 تناك هذه لايتغالا ةيلمع يف ةيناثلا ةطحملا لعلو
 اليدب (لامشلا يف يفئاطلا ميظنتلا دئاق) ديع يلع زاربا

 ريرحتلا ةهبج» ىمسي ام يف ةيسلبارطلا ةماعزلا نع
 اذه .نانبل ف يروسلا ماظنلا اهاعري يتلا «ديحوتلاو

 ىرقلاو سلبارط» هيف دهشت يذلا هسفن تقولا يف
 لامش نم ايولع احورن راكع  ابلح ةدلبب ةطيحملا
 ةلودلا كالما يف لزانملا دييشت اوأدب نوحزانلا .ةيروس

 «ىلودلاو ىبرعلا راهنلا» ةلجم) «ةصاخلا كالمالاو
 ١ .(1587 و يلوي_زومت © ١ خيراتب
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 ةلودلا نع امهلالقتسا ززعتو نانبل لبج يف يزردلاو مج
 .ةيمسرلا اهتزهجاو
 ةددجتملا ةيفئاطلا ةمغنلا دعاصتت :ةيروس يف - ب
 ثيدحك ىرخا تايمست ذخأت تناك ناو .ًايلاح حرطلا
 راطخالاو ءليجلا لهأا١ نع ايصخش دسا ظفاح

 اميف ..كلذ ريغو «لبجلا» اههجاوي ينلا ةيريصملا
 نيب فالخلا ةمغن ةيروس ءاحنا فلتخم يف عيشت

 تايمسمل ءامسا اهلكو .«ندملا ءانبأ» و ؛فيرلا ءانبإ»

 .ةفورعم ةيفئاط

 يف ثحبلا نا وه ىرجملا اذه يف رطخالا نا ريغ
 لحاسلا يف ةيلاصفنا ةيفئاط ةلود مايق ةيناكما
 ال ةلودلا هذه لثم نإ ةلوقم ىلا لصي ليجلاو يروسلا

 رجي مل ام مهاد رطخ يف نوكتس لب مودت نا نكمي
 نع ةلوزعمو ةقرفتم رؤب ىلا يروسلا لخادلا كيكفت
 .(ندرالاو قارعلا) يموقلا اهراوج

 سيئر ةرايز ديعب ددرت ام ىلا ضعبلا ريشي انهو
 بناجلا نا نع ةيروسل ةريخالا يكرتلا ءارزولا
 ءاول يف ةنيعم قطانم ةضياقم هيلع ضرع دق يروسلا
 لامش) ةريزجلا يف ةنيعم ىرخا قطانمب ءنوردنكسا
 .(ةيروس قرش

 ويرانيسلا عم تطيترا ام اذا] ةضياقملا هذه لثمف

 قلخو يروسلا بونجلا ىلع ةرطيسلل ينودهصلا
 برع نم ريثكلا ريدصت يرجي هيف رخا يفئاط نوتناك
 يروسلا لخادلا كرتت [هيلا نالوجلاو ١114/8 نيطسلف
 يف ناتلوزعم امهنكل نيتيساسا نيترؤب نع ةرايعغ
 رؤبلا ضعبو (لاصشلا) بلحو (بونجلا) قشمد
 .ىرخالا ةريغصلا

 ةيروسلاو ةينانبللا نيتحاسلا ىلع ويرانيسلا اذه
 رفوت يتلا تامزالا تحضن نا دعب  ايلاح جاتحي

 ةفيزهلا ةهتجاومل ةيتنذلا ةئتفلا '.. ةكم ةتلاجحا

 او نأ 10.289 دسلا -ةيسرعلا'ةحيلظلا - |!

 اهفيعاضت يف لخدي ةدودحم «برح» ىلا  هتاخانم
 هيجوت اهبجومب ؛ليئارسا» ىلوتت ؤطاوتلا نم ريثكلا
 وأ ةينانبللا يضارالا يف يروسلا شيجلل ةيوق ةيرض
 ضعب كيكفت هيلا يدؤت ام نمض نم يدؤت ةيروسلا
 حيصيل اهفوفص يف ةئتف ريجفتو ةيساسالا هتادحو

 شيجلا نع (ربكا امنا) ىرخا ةخسن شيجلا كلذ
 ةيفئاطلاو ةيبهذملا هتيولاو يلاحلا هعضوب ينانبللا
 !كانهو انه ةتتشملا ةبقطانملاو

 ام يتلا ايكرت رجب نا نكمي ويرانيسلا اذه لثم نا
 ,ةنقلبلا» فلح لخاد ىلا «نآلا ىتح دايحلا ىلع لازت
 نا دعيتسملا ريغ نمو ءيروسلا لامشلا قيرط نع

 نوفن نم اهيدل ام ةيملاعلا ةينودهصلا ىوقلا مدختست
 ةذفانلا ةيكريمالا طاسوالا ف تاذلابو ينودو يلحم

 لخاد ةضراعم نم كلذ ههجاوي نا نكمي ام ىلع بلغتلل
 .يكرتلا مكحلا

 ددمتلا هلياقب - لصح اذا - ايكرت رارجنا ناب ًاملع
 .ندرالا لامش هاجتاب يروسلا بونجلا يف ينويهصلا
 - ةيناريالا برحلا ىلع طغضي اديدج اعقاو ناقلخي
 ريثأتلا ةيناكما ىلع نئدنع هباحصا نهاريو ةيقارعلا

 ناكام اذا اميسال .ايلاح ةروظنملا اهجئاتن يف رييغتلاو
 قباسلا دنبلا يف هيلا انريششا يذلا ةيبهذملا ةنتفلا خانم

 نم عسوا تاحاس يف هتادادتما ققحو هلعف لعف دق

 .ةيلاحلا هترئاد

 يذلا يجيتارتسالا ينويهصلا عورشملا اذه نا

 .ةيبرعلا ةحاسلا يف نييفئاطلا نيروتوملاو ءالمعلا
 نم وا ضرعلا نم ودبي امك الهس اعورشم سيل
 يمسرسلا يبرعلا عضولل يدرتملا رهظملا ضارعتسا

 :يىلاحلا
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 ىتعا لخاد يف ىتح .ةماع ةيبرعلا ريهامجلاف

 ريمهامج اهتعيبدطب يه .ايلاح ةمئاقلا تانوتناكلا

 امهم كلذ ىلع لدا سيلو :ميسقتلل ةيداعمو ةيودحو

 بورحلا نم ةنس ١١ ترجع ثيح نانبل يف ىرج
 نمض الا ميسقتلا ضرفت نا ةيريمدتلاو ةلخادنملا

 يموق ضوهن يا اهددهي ةشه لازت ام ةقيض دودح
 ايرفغتسم سيلو .يبرعلا نطولا نم ناكم يا يف ديدج
 ىلع  ةينانبللا طاسوالا نم ريثكلا ف عمسن نا ادبا
 كبقتسم نا» لوقي نم  اهفئاوطو اهبهاذم فالتخا
 !«جيلخلا برح جئاتن ىلع نافقوتي هتامزا لحو نانبل

 اهنع ربعملا) ةنهارلا ةيسايسلا تاراطالا نا امك
 ةيلمع لهست اهنا ضورفملا (ةرطيسم وا ةمكاح ىوقب
 ءيدل عورشملا اذهب يه ةضرعم ,ميسقنلاو رمجفتلا

 ةيناكمال ةضرعم يئاتلابو ... حميسقتلاو ريجفتلا نم

 ةظحل يف ةقلطملا اهترطيس وا يديدحلا اهمكح نادقف
 تايناكماب ىلبح عاضوالا لعجي امم :تاظحللا نم

 ططخملا عاقيا ىلع اهجئاتن طيض نكمي ال درمت

 .يميسقتلا

 مستي .ايلاح يىلودلا عضولا نا كلذ ىلا فاضي

 ةيوستو رتوتلا رؤب ءاوتحاو قافولا وحن هجوتلاب
 نيب رئادلا راوحلا عضو ىلع ةيعيلاق 3الا تاعازشلا

 طبيض وا ةحلسالا عزن لاجم ىف نيممظعلا نيتلودلا

 .ةيجيتارتسالا ةحلسالا نزاوت

 نود لوحي نا نكميد يىلودلا عقاولا اذه لثم نا

 تناك ناو ...طسوالا قرشلا ف ةديدج برح راجفنا

 ع وزفلا تاذ طاسوالا ضعب نا نم فواحم كانه

 ةصرف اهيف دجت دق ةيكريمالا ةرادالا يف يبرحلا
 .ةيلاحلا يل ودلا قافولا ةرتف تايجوم نم صلمتلل

 هترشن امل ريبك مامتهاب رظفلا بجيانه نمو
 عافدلا ةرازو ناسلب ةقطانلا ءهرضحالا مجنلا» ةقدحص

 ع وضوملا اذه لوح 1941/1 94 خيراتب ةيتايفوسلا

 تاحيرصت قلطي بيبأ لت ف ضعبلا نا» :هيف ءاجو
 .«جيلخلا ىلا اهسفن «ليئارسا» لوصو ةلوهس لوح

 يف يركسعلا ديعصتلا نيب» ةفيحصلا تطبرو
 ريزو ةرايز نيبو جيلخلا ةقطنمو طسوالا قرسفلا
 نا نم» ترذحو «نطنشاول نيبار يليئارسالا عافدلا
 ةهبج ىلعو ةيناريالا  ةيقارعلا ةهبجلا ىلع عضولا
 يا يفو نآلا يدؤي دق يليئارسالا  يبرعلا عارصلا
 .«ةديدح ةريطخ تادسقعت ىلا ةظحل

 نا نم» يتايفوسلا فقوملا ىلع ديكاتلا تددجو
 ال ةقطنملا يف ةيكريمالا ةيركسعلا ةيرحبلا تادوشحلا
 .«جيلخلا يف رارقتسالا زيزعت ىلا يدؤت نا نكمي

 ةعيرسو ةلاعف تاوطخ ذاختا ىلا» تعدو

 يف ثادحالل رطخلا روطتلا دعاصت نود ةلوليحلل

 فاقيا ةرورض ىلاو جيلخلا ةقطنمو طسوالا قرشلا

 .«نيتقطنملا الك يف ناخدلا دعاصت

 اذه هجو يف تابقعلا تناك ايا .لاوحالا لك يف

 .هتمرب يمرعلا قرشملا ددهي يذلا يميسقتلا ططخملا

 يموقلا ضوهنلا وه هدض يساسالا نامضلا نا ىقبي
 نم كلذ هيقلي ام لكب ةيريصم ةرورض نآلا تاب يذلا
 يف ةيبرعلا ىوقلا لك قتاع ىلع تايلوؤسمو تامهم
 0.اهعقاومو اهراطقا ىتش

 ردد نائدع
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 ةطعالد ةمالا نيب يجيتارتسالا للخلا نم ةريثك بناوجتتايا ةيردي كارلا .-

 يتلا يراجلا سا 0 ١ ؛ ءاثالثلا م موي
 ىحضالا ديع مايا نم لوالا مويلا فداص ظ

 هجمارب يقارعلا نويزفلنلا عطق ,كرابملا
 .ةينطولا ديشانالا ثبي أدبو ؛ةيداعلا

 جمارب نوعباتي اوناك نيذلا نويقارعلا نونطاوملا
 يركسع نايب رودص اوعقوت :تقولا كلذ يف نويزفلتلا
 مهنكلو .ناريا عم برحلا ةهبج تاروطت رخآ نع
 نم نيسح مادص سيئرلا اهاقلت ةدقرب ضن اوعمس

 ثحب قيرف سيئر يدعسلا دومح رماع روتكدلا
 اهيف هيلا فزو «ضرأ - ضرأ١ خيراوص ريوطنو
 عنصلا يقارع خوراص قالطا ةبرجت حاجنب ىرشبلا
 ىدملا نا ةيقربلا تركذو ارتمولبك )5١5( ةفاسمل

 نكلو .ارتموليك (500) ىلا لصي خوراصلل يلاحلا
 )١425١( ةفاسم ىلا لصي يكل هريوطت ناكمالاب

 .ارتموليك
 ةيده لمجا نويقارعلا هريتعا يذلا ربخلا اذه

 ىلع ةقعاصلا عقوك لزن .ديعلا ةبسانم يف اهنوقلتي
 نورصي اولازام نيذلا نييناريالا نيلوؤسملا سوؤر
 نم لكش يا نوضفريو برحلا ةلصاوم ىلع نآلا ىنح
 يتلا ةلاسرلاف .مالسلا ىلا الوصو ضوافتلا لاكشا

 ةحضاو تناك نييناريالا نيلوؤسملا ىلا ربخلا اهلمح

 نم ةديدج تايونسم قارعلا غولب ىلع رشؤت ذا .امامن
 هناكماي اهعم تاب .يركسعلا يجولونكتلا روطتلا
 مادقلل ةجاح ةيا نود نارهط ةيناريالا ةمصاعلا برض

 يشارالا نم هةريبك ءارجا لعجب امم .ةيوم ت تئايتئمعت

 عيب ا عع سس عير
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 تحت .يرققلا قدا نم دفعنا اهي 77 ,ةيئاربالا

 يف داز اممو .ةديدجلا ةيقارعلا خحيراوصلا ةمحر

 زاجنالا اذه نع نلعُي نا نييناريالا نيلوؤسملا كابترا
 برض مهنيروهمج سيئر ديدهت دعب ريبكلا يقارعغلا

 نلعا نا دعبو .ةيناريالا خيراوصلاب تيوكلا ةنيدم
 ىدبأو : 548 نمالا سلجم رارق هلوبق ًايمسر قارعنلا
 ضوافتلل ةيسانم نم رثكا يف لماكلا هدادعتسا

 ضفر ىلع رضي لازام يذلا يناريالا ماظنلا عم يملسلا
 جي ضاولا هرجع مغر مالسلا تاوغد

 نايكلا فرط نم ءاج رخآلا بضاغلا لعفلا در
 ِق ينميمحلا ماقتنل يساسألا فيلحلا يىدوبهسحلا

 نع القن بيبأ لت ةعاذا تركذ دقف .قارعلا ىلع هناودع

 رظنت ليئارسا ةموكح» نا لوؤسم يركسع ردصم
 خوراصلا ريوطتب قارعلا حاجن ىلا حايترالا مدعب
 ,ةيليئارسالا» ةموكحلا نا ردصملا لاقو ..ديدجلا
 قارعلا مايق نع ءابنأ نيماع نم رثكا ذنم عباتن تناك

 .يجيتارتسا دعب هل حالس ريوطتل تاساردو ثوحبب

 ةحلسا ريوطتل قارعلا تالواحم نا فاضاو
 نواعتلاب يوونلا لعافملا ةماقا ذنم تأ دب ةبجيتارتسا

 فصق دعب فقوتت ملو ,ةيسنرفلا ةموكحلا عم
 118١. ماع لعافملا اذه «يليئارسالا» ناريطلا

 ينويهصلا نايكلا يف ةيفاحصلا طاسوالا طبرتو
 نيبو .ديدجلا يقارعلا خوراصلا ريوطت أبن ةعاذا نيب
 حاجنب «ةيليئارسالا» تاطلسلا هتنلعا يذلا أبنلا
 ىلا هادم لصي يذلا -١« احيرأ» خ وراص ىلع براجتلا
 تاطلسلا تناك اذاو .اضيا ارتمولدك 56٠ ةفاسم

 جاتنال لمكتست براجتلا نا تدكا دق ؛ةيليئارسالا»

 ١15٠ ىلا هادم لصنت ؛”  اجيرا» دندج خوراص

 يقارعلا سيئرلا اهاقلت يتلا ةيقربلا ناف ءارتمولبك

 لصي يكل ديدجلا خوراصلا ريوطت ةيناكما ىلا ريشت
 هحوت نا طاسوالا هذه لوقتو .اهتاذ ةفاسملا ىلا

 نا دب ال .هب ةصاخ ةيركسع ةينقت قلخ وحن قارعلا
 ريغل ةقطنملا يف ىوقلا نيزاوم ىلع ةريطخ اراثآ كرتت
 هذه تظحال نا .ديعبلا ىدملا ىلع «ليئارسا» حلاص
 لب :خ وراصلا اذه جاتناب فتكي مل قارعلا نا طاسوالا
 تابابدلا لثم ةيركسع تايلآ جاتنا هناكماب تاب
 نادبملا عفادم ىلا ةفاضا . تالقانلاو تاحفصملاو

 نم ديدعلاو ؛صاصرلاو ليانقلاو فئاذقلاو نواهلاو
 .ةيركسعلا تاجاحلا

 قارعلا نأب اهراقتعا نع طاسوالا هذه تبرعاو

 «ليئارساب» دوجو ىلع ًايجيتارتسا ًارطخ لكشب فوس

 ةحلصم ناف كلذلو .ناريا عم هبرح فقوت دعب

 نم برحلا هذه رارمتساب يضقن ةيساسالا «ليئاربسا»

 هرطخ نم دحلا ةلواحمو قارعلا كاهنال يعسلا لجا
 هتينقت روطتو ةيركسعلا هتاردق عسوت دعب يمانتملا
 ينويهصلا نايكلا يقتلي ديعصلا اذه ىلعو ةيبرحلا
 قلطملا معدلا رسفي امم ,ناريا يف يلاحلا ماظنلا عم
 ِق نارسبا ماكحل ,ةيليتاربسالا» ةموكحلا همدقت يذلا

 .اهنم ةيركسعلا اصوصخو .يحانملا عيمج

 يف بضغو كابرا نم ربخلا اذه راثأ ام رادقمبو
 كلذكو :ينويهصلا نايكلا ةداقو نارهط ماكح فوفص
 يف زازتعالا راثأ هنإف .دسأ ظفاح امهفيلح سفن يف
 قارعلا عم اوفقو نيذلا ءافرششلا برعلا سوفن
 ماظن اهنش ينلا ةيناودعلا برحلا ةيادب ذنم مهبولقب
 تبرعا اسنرف يفف .تاونس عبس لبق هيلع ينيمخلا
 ةيادبب اهراشبتسا نع ةيبرعلا طاسوالا نم ديدغلا
 رود اهيف قارعلل نوكي .يموقلا ضوهنلا نم ةلحرم
 ةءافكو :هتدايق يعوو .هئانبا تايحضت هل هله زيمتم
 خ وراصلا وه راشبتسالا اذه ساسا نكي ملو .هئاملع
 اذه عنص ءارو نماكلا ىنعملا نكلو .هتاذ َدَح يف
 يلاتلابو ءنييقارعلا ناءىلا ريشي يذلاو :حوراصلا
 «يجولونكتلاو يملعلا روطتلا مامر اوكلنما .برعلا

 بضغلا رس وه اذهو .رصعلا ةمس وه يذلا

 .ينويهصلا
 اذه ءاشنا ذنم ينودهصلا نابكلا ةداق نهار دقل

 اوناكو ,مهتقرف ىلعو .برعلا فلخت ىلع نايكلا
 تاءاعدا ىلا نوعمتسي مهو ريبك نانئمطاب نورعشب

 نزاوتلا قيقحت لجا نم نولمعي مهناب قشمد ماكح
 نوفرعي مهنال .ينويهصلا نايكلا عم يجيتارتسالا
 نمكم طبضلاب نوفرعي امك .تاءاعدالا هذه داعبا

 ملف .نآلا اما .برعلا نيبو مهنيب يجيتارتسالا للخلا
 رانلا نا اوكردي نا مهيلعو :نانئمطالا مهعسو يف دعي
 ةردثك بناوج تقرحا :قارعلا قرحتل اهولعشا يتلا
 نم مهعم اوأظاوت نيذلا كتلوا اهعمو ,للخلا اذه نم

 .رشابم ريغ لكشب وا ةرشابم .برعلا ماكحلا
 ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلاو يلاحلا نرقلا ةيادب ذنم

 تاروطتلا يتأتو .برعلا ايسورب هنا قارعلا فصت
 لئاسولا تفلتخا ناو فصولا اذه دكؤتل ةنهارلا
 [1.قرطلاو

 يسابسلا خسقلا
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 ةروثلا ةدايق سلجم
 نمالا سلجم ىلع ..

 .هرازق ةيفنتل ةقاخلا ةلمزلا لا لفتت نأ

 قارعلا حالس

 :ةيموقلاو ةينطولا فادهالا نع عافدلل

 ني دنا ا

 يلودلا عمتجملا ظ

 نمالا سلخنم رارلا يات ليفنت ىلا وعدم
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 نسح دمحم مساج :لادغن

 كرابملا ىحضالا ديع نم موي لوأ حابص "
 دادغب نويزفلت عطق يضاملا ءاثالثلا فداصملا | كلف

 مادص سيئرلا ىلا ةيقرب عيذيل يحابصلا هثب ( ١
 ضرا خوراص عينصتو ثحب ةرمز سيئر نم نيسح
 عيسصتلا تاقلح نمض ةصتخم ةثيه يهو ضرا

 لوا جاتنا نع ةرم لوأل نلعيو .يقارعلا يركسعلا
 حاجنو . ,ىدملا طيسوتم ضرا ضرا يقارع خ وراص

 .ةقددن هتيرجت

 يقارعلا خ وراصلا اذه نع ةرفاوتملا تامولعملا

 يذلا فدهلا نا اهنف ءاج دقف ,اهتاذ ةيقربلا يف تدرو

 ناك ةححانلا هتبرجت يف ةقبسم ةجمرب قفو هباصا

 هادم نعلو .قالطنالا ةطقن نع ًارتموليك 5١6 دعيب

 © نقيا ل رعد هجم

 بغر اذا يقرأ نكمت ركع وندك> 6٠+ غلبي ىصقالا
 ىلع ؛كلذ ىلع ةروكذملا ةرمزلا لمعتف .كلذ يف سيئرلا

 خ وراص لوا جاتنا نا :فاضأ يذلا .اهسيئر ريبعت دح

 ام ناكم يف تمت يخلا هتيرجت حاجنو ضرا ضرا يقارع

 عينصتلا ةقلحو قارعلا ماما حتف دق ,هنع نلعب حل

 نا رظتني و رامضملا اذه يف ةديدج ًاقافآ هدف يرتتسعا

 .ًاسوملم ًامدقت دقت ققحت

 ةدورعلا نع عافدلل حالسلا

 يقارع خ وراص لوا جاننا نع نالعالا نا بدر ال

 ىتح ةأجافم ناك .هتبرجت حاجنو ىدملا طسوتم
 يبرحلا عينصتلا ديعص ىلع رودي امم ةبيرقلا رئاودلل
 اذه يف قارعلا هزرحا يذلا مدقتلا مغرف .يقارعلا
 نم ةمهملا ةقلحلا هذه كالتمال تمصب لمعي ناك لاجملا

 ةديعبلا خيراوصلا جاتنا يهو .يركسعلا عينصتلا

 تقولا يف تءاج يتلا ةأجافملا هذه .ةهجوملاو ىدملا

 دح ىلع «ليئاريسا» و ناريال ةراس ريغ تناك بيسانملا

 دض ةيناودع فادهاو عماطم تاذ ةهج ةبالو .ءاوس
 نا نم ًاقالطنا كلذو .رخآ يبرع رطق يا وا قارعلا

 يقارعلا شيجلا ءانبو ةيقارعلا ةيركسعلا ةسسؤملا
 ةيامحو :ةيموقلا ءىدابملاو سسأآلا ىلع موقب ًايدئاقع

 .ةيبرعلا ضرالا

 ةيمها ديعص ىلع ماع لكشب هلوق نكمي ام اذه
 هيجئاجنو ,ىدملا ديعب يبرع خ وراص لوا جاتنا

 كلذ تنيثا امك ةقدب ههيحوت ىلع ةردقلاو .هانعمو

 ةسوململاو ةينآلا هراثآو هتيمها نكلو .هقالطا ةبرجت
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 تقلت يتلا ناريا عم عارصلا ىلع رشابم لكشب سكعنت
 نع نالعالاف .لاح لك ىلع هرربي ام هل تمصب ابنلا
 ةفرص ةيقارع ةريخب خيراوصلا نم ع ونلا اذه جاتنا

 ديلا لوانتمب تتاب ةيناردالا ندملا بلغا نا ينعي
 قارعلا نا يا .نارهط ةمصاعلا اهنمو .ةيقارعلا
 دض ةرمدمو ةمدقتم عدر ةليسو كلتمي نآلا حبصا

 نأ نكمي قمحا لمع ياو .ةيناودعلا ةيناريالا اياونلا

 ؛ندملا فصق ةدواعم لثم ,ينيمخلا ماظنلا هيلع مدقب

 تاهنجو دودحلا نم ةيقارعلا ندملا برق الغتسم

 هتاديدهت نيفنت ةقامح ماظنلا اذه بكترب نا وا .لاتقلا

 نا كلذ رخآ يجيلخ يبرع رطق يا وا تيوكلا دض
 ادلب ىريو يديالا فوتكم فقي نا نكمي ال قارعلا
 ىناع قارعلا نا عم .يعسوت ناودعل ضرعتي ًايبرع
 .يبلسلا يبرعلا فقوملا اذه لثم نم اريرمو اريثك

 ةلاسرلا تمهف ناريط
 ةيقارعلا ةلاسرلا تمهف نوكت نا دب ال ناريا

 ,ىدملا ديعب ضرا - ضرا خوراص جاتنا نع نالعالاب

 لبق باسح فلا بسحتس اهنا .بسحف لوقن الو
 تعو اهنا دب ال لب .ءانعر ةرماغم ةبا ىلع مادقالا
 ةيقارعلا عدرلا ةوق تزفتسا ول ثدحي دق ام ةروطخ

 .يوجلا اهحالسو اهتناسرستل ةفاضملا ,ةديدجلا
 ناريا ماما مالسلا وا'رامدلا رايخ نا اذه دعب ًانيقيو
 يتلا ةيلودلا ةلزعلا دعب ةصاخ ةقيقح نآلا حبصا

 يذلا :51/ ريهشلا نمالا سلجم رارق بقع اهشيعت

 .ةربخلا دعاصت دعب ..ةوقلا دعاصت ..يقارعلا شيجلا
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 ضفر ةلاح ف هذيفنتب دهعتو .رانلا قالطا فقو مزلا
 .ةنزاوتملاو ةلداعلا هدونب ناربا

 ىلع هتضفر امناو ايمسر رارقلا ضفرت مل ناريا
 ,يلودلا عمتجملا عم لماعتلا يف ةيئاغوغلا اهتقيرط
 ةروثلا ةدايق سلجم مساب قطان هيلا راشا ام اذهو
 /با ١" فداصملا دحألا موي هعامنجا بقع يقارعلا

 دقف .نيسح مادص سيئرلا ةسائرب .يضاملا سطسغا
 جئاتن هعامتجا يف ضرعتسا سلجملا ناب حرص
 ممالل ماعلا نيمالا عم ةيجراخلا ربزو تاثداحم

 ماعل 54/ مقر نمالا سلجم رارق ذيفنت ةعباتمل ةدحتملا
 نطنشاو ىف اهارجا يتلا تاثداحملا جئاتنو 17
 ةيجراخ ريزول لوالا بئانلا عم هتاثداحمو .سيرابو
 اليلحت سلجملا ىرجحاو .دادغب يف يتايفوسلا داحتالا

 يف عاضوالا تاروطتو لودلا هذه فقاومل الماش
 نأ قطانلا لاقو :ةماع ةروصب يل ودلا فقوملاو ةقطنملا

 لالخ ةيناردالا فقاوملا نأ ىرب ةروثلا ةدابق سلحم

 نمالا سلجم رارق رودص تبقعا يتلا ةرشعلا مايالا
 رارق ضفر يناريالا ماظنلا نأ كشلا لبقي ال امب دكؤت
 دقلف ء:ىلودلا عمتجملا ةدارا ىدحتو .نمالا سلجم

 يىتنماخو ينيمح يناريالا ماظنلا باطقا لضصاو

 ةمومحملا مهتانايبو مهتاحيرصت مهريغو يناجنسفرو
 قارعلا دض ناودعلاو برحلا ةلصاوم ىلا ةيعادلا
 مهتاديدهتن اولصاو امك «يبرعلا جيلخلا راطقاو

 لصاو امك :ةقطنملا يف رارقتسالاو نمألل ةحقولا

 دض ةيناودعلا ةيركسعلا هلامعا يناريالا ماظنلا
 فرصلا ةيناكسلا فادهالا فصق كلذ نمو قارعلا

 .ةيقارعلا ىرقلاو ندملاو

 درحتمي لأ .يودلا مهنجلا يلع
 ؛نمالا سلجم ىلع نأ ىري قارعلا نأ قطانلا دكأو

 نا ,.هيف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ةصاخو

 حيحصلا جاتنتسالا ىلا لص نأ و ةقدب فقوملا للحي

 يهو . رارقلا نم ةيناثلا ةلحرملا ىلا لاقتنالل ددرت نود

 ممالا قاثيم اهيلع صني يتلا تابوقعلا لازنا
 نمالا سلجم رارق هضفرل يناريالا ماظنلاب .هدحتملا

 .يلودلا عمتجملا ةدارا هيدحتو

 صالخا دكؤت ةنهارلا ةلحرملا نا قطانلا لاقو
 هفرصتو .فرشملاو لداعلا مالسلا ةيضقل قارعلا
 اميف اذه .ةقطنملا ىف رارقتسالاو نمالا ءازا لوؤسملا

 نمالا ددهيو برحلا ةلصاوم ىلع يناريالا ماظنلا رصي
 نماضت نم ديزملا بلطتي امم ةقطنملا يف رارقتسإلاو
 حبرص فقوم ناختاو قارعلا عم ءاقدصالاو ءاقشالا

 بلطتب امك ؛نارهط ْق يناودعلا ماظحلا نم حضاوو

 يىلودلا عمتجملا بناج نم ةيلوؤسم رثكا فقاوم
 اهب موقي يتلا بيرختلاو ناودعلا لامعأل دح عضول
 .نوناقلا ىلع جراخلا ماظنلا اذه

 ىولطملا مإلحلا فقوملا
 يف اضيا ثحب يقارعلا ةروشلا ةدايق سلجم

 ةقزترم اهب ماق يتلا ةيبيرختلا لامعالا هعامتجا
 نا قطانلا حرصو ةسدقملا رايدلا يف يناريالا ماظنلا
 لالفتسال هراكنتسا نع ريع ةروثلا ةدايق سلجم

 دنع ةسدقملا ةيسانملا هذه يف جحلا مسوم ناريا ءالمع

 قالخا عم ىقفانتت بغش لامعأب مادقلل نيملسملا

 ماظنلا نأب دكؤي امم .مهديلاقتو مهميقو نيملسملا
 لب :نيملسملاو مالسألا نع ءايرغ هعابتاو يناريالا

 ةداعا يرورضلا نم لعجي امم .فيشنحلا نيدلل ءادعا

 ىف دجاوتلا ىف يناردالا ماظنلا ةقزترمل حامسلا يف رظنلا

 نم مارحلا هللا تدب دصقب يذلاف .ةيسسدقملا يضارالا

 اهب فرصتي يتلا ةقيرطلاب فرصتي ال .جحلا لجا
 مهل حامسلا زوجي ال كلذل .مالسالا ىلع ءابرغلا ءالؤه

 جحلا مسوم لالغتساو ةسدقملا يضارالا يف دجاوتلاب

 ذاختا ىلا سلجملا اعدو .ةيبيرختو ةيناودع ضارغأل
 ماظنلا لامعا نم حضاو يبرعو يمالسا فقوم

 نع ةروثلا ةدايق سلجم ربع امك ةيبيرختلا يناريالا
 ةييرغلا ةكلمملا ِق ءاقشالا عم ي وقلا قارعلا نماضت

 ةكلمملا تاطلس اهنذختا ينلا تاءارجالا يف ةيدوعسلا

 ظافحلا ىفو :جحلا ةيسدقو ؛جاجحلا ةمالس ةيامحل
 هراكنتسا نع ربع امك .اهرارقتساو ةكلمملا نما ىلع
 رددملا ءادتعالاب يناريالا ماظنلا ةزوالج مايقل ديدشلا

 لاقو .نارهط يف تيوكلاو ةيدوعسلا يترافس ىلع
 ةيناودعلا لامعالاب ركذي امنا فرصتلا اذه نا قطانلا
 يف ةيقارعلا ةرافسلا دض ماظنلا ةزوالج اهب ماق يتلا
 ىلو لق/ 8 يماع ةرمحملا يف ةيقارعلا ةيلصنقلا و نارهط

 .قارعلا دض برحلاو ناودعلا ططخمل اديهمت تناكو

 ج ورخ ىلع رخآ اليلد مدقت ةيناريالا تافرصتلا هذه نا
 كولسلاو نوناقلا دعاوق لك ىلع ينارسدالا ماظنلا

 لك ىلع هدض ًامزاح افقوم بلطتي امم نييلودلا
 60.ةيلودلاو ةيمالسالاو ةيبرعلا ةدعصإألا
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 يبرعلا خيطلا ُق تاجافمل افك ىلع نانبل .
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 :يآلا رهأأ هنن
 ةيروس اوذفلا

 000 7-7 ل هاا وما وو

 ةيدوعسلا دض عاقبلا يف ةيئاربالا تارهاظتلا تحرخ ةيروسلا تاوقلا ةبامحب ٠
 تايشيلبملاو بازحالا ةدوع مامأ راهنت ةيبرغلا توريبو «بونجلا يف لانتقالا رؤي كرحت نارهط

 نأ ,مايالا نم موي ف .نويتانتوتلا عقوتي مل لكي
 نم لضفا ريفصلا مهدلب يف عضولا نوكي | مكلف

 يتلا ةريغصلا بورحلاف .ةقطنملا يف عضولا !
 ,اماع رشع ةثالث ذنم ؛نانبل يف سبايلاو رضخالا تلكأ
 ةيميلقالا ىوقلا ددعت لظ يف ,ةددعتملا اهلاكشا ذخات

 .ينانبللا ريصملاب مكحتلا ىلا ةبعاسلا

 نا عيطتسي وا :ديدحتلا هجو ىلع فرعي دحا الو
 يذلا بابضلا طسو .اهجئاتنو ثادحالا روطنب نهكتي
 سوفن يف رعذلاو فوخلا ثعبنو ,ةقطنملا فلي

 ةلسلس نا وا .عقيس ًاريبك ًاثدح نا دكؤملاو .عيمجلا

 .نانبل يف اهيود كرتتل ةقطنملا يف مكارتتس ثادحالا نم

 ,مويلا ,نيبقارملا ضعب هربتعي ام نا اضيا دكؤملاو
 نيبتي .ةيسايس تاريغتم هاجتاب قيرطلا حتفي اثدح
 ثادحالا نم ةلسلسل ةطحم درجم هنا دعب ام ىف
 .ةلبقملا ةيسايسلا تاريغتملاو ةمداقلا

 يتلا ةعيظفلا ةميرجلا كانه .يبرعلا جيلخلا يفف
 قيزمتل ,مارحلا هللا تيب يف يناردالا ماظنلا اهلعتفا

 ىلع يبرع عامجا ققحتو .نيملسملاو برعلا ةدحو
 مالسالا ميَق نع هجورخو يناريالا باشرالا ةنادا
 كولسلا ريتعي يمالسا عامجا ققحت امك :هتدايمو

 .ملاعلا يف نيملسملا ليقتسم ىلع ارطخ يناريالا

 ,يمالسالا عامجالا مث ءيبرعلا عامجالا نا ظحاليو
 :جيلخلا برح نم يلودلا فقوملا روطن باقعا يف يتاب
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 فقوب يضاقلا ه9 رارقلا ةغايص يف رسخت بق وم وهو

 عامجاب رارقلا يظحو .نارياو قارعلا نيب رانلا قالطا
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ننم هعون نم لوألا وه يل ود

 يف يلودلا عامجالا نا .نوللحملاو نويقارملا ربتعاو
 ةيمسر ةنادا :جيلخلا برح فقو ىلع قرشلاو برغلا
 ماظنلا كلذ لزع ىلع بوؤد لمعو .يناربالا ماظنلل

 ةيرضلا نا ريغ .باشهرالا لئاسو فلتخم سرامب يذلا

 ةبرض .ةقيقحلا يف يه «ناريا ىلا تهجو يتلا ةيلودلا
 فلاحتلا ىلا وا .اعم ةيروسو ناريا ىلا ةهجحوم

 ناريا نا كلذ ينعيو .يبيللا  يروسلا يناريالا

 ,ىلودلا ديعصلا ىلع قزاملا نم ةلسلس هجاوت يذلا

 لعفلاف .اهسفن قزاملا ىلا اهءافلح رجحت نا لواحت

 هيئات ضتقت آل «عارحلا هللا تيجو نويدكا يف داربالا

 ىرخأب وا ةروصب لاطي امناو .اهدحو نارهط ىلع
 لالخ نم كلذ حضتيو .برفلا سلبارطو قشمد
 يبيللا نيسيئرلا نم لك اهنلعا ينلا فقاوملا

 نا ًايرورض سيلو .يناريالا ثدحلا هاجت يروسلاو
 باهرالا نم ىذفتي يذلا يناريالا لفعفلا يهخحد

 دص تاديدهتلاو تاحيرصتلا دودح دنع .روهتلاو

 يذلا لعفلا تادرف .يبرعلا جيلخلا لودو :ةيدوعسلا

 ةيدوعسلا يترافس لالتحاب :نارهط يف ترهظ

 يف يرجي ام ةيقارم ةرورض ىلا ريشت .تيوكلاو
 ىلع ةيقارملا رصنقت الو .مامتهاو ةقدي يبرعلا جيلخلا

 نم ةحاس اضيا نانبلف .يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 هضرا ىلع تمت ام ًاريثكو .لعفلا تادرو لعفلا تاحاس
 .تاباسحلا ةيفصت تايلمع

 ىلع ًاحوتفم ينانبللا ريصملا نوكي قاطنلا اذه يف
 .يبرعلا جيلخلا يف يرجي امب لاعفنالا ىلعو تاجافملا
 ززعت .ةحضاوو ةديدع تايطعمو تارشؤوم ةمثو

 يسايس لالحنا كانهو .لوهجملا نم نيينانبللا فواخم
 بازحاو ,ءيعامتجاو يداصتقا نايرهو .ءيركسعو
 لئاسوب لتاقتتو عراصتت ةيفئاط تايشيليمو
 ينلا ناردنلا تاب دقو .اهمهقو ىطسولا روصعلا

 ,عاستالاب ددهت ٠ .ًاماع ىشع ةثالث لاوط نانيل تلكأ

 يف لخدتت يتلا ةيبنجالاو ةيبرعلا ىوقلا لمشتل
 .ةينانبللا ةيعللا

 ةيبرغلا توريب ىلا باهرالا ةدوع
 ةنيدملا هذهف .ةيبرغلا توريب نم الوا أدين

 ةمصاعلا نم يبرغلا قشلا لكشت يتلا ةريغصلا

 .ةقرمملا اياظشلا نم ةعومجم ىلا تلوحت .ةينانبللا
 اهليصافت لماكب نايرهلا ةروص ةتيدملا كلت سكعتو
 يدنج فلا 5١و ٠١ نيبام دوجو نم مغرلابف .ةقيقدلا
 ,يضاملا رياربف /طابش 7١ يف اهيلا اولخد .يروس
 مدخي داع رعذلا ناف :«ةيليئارسا»  ةيكريما ةقفاومب
 بازحالا تداع دقو .ةيبرغلا توريب ناكس ىلع
 اهزجاوح ميقتو ؛اهبتاكم حنتفتل ةيفئاطلا تايشيليملاو
 نينطاوملا تويب اهوحلسم .محتقيو .ةيركسعلا
 نوكي دقو ساس وا نما عدار يا نود: نع نيذمألا
 دمحم ةيروهمجلا سيئرل يسايسلا راشتسملا لايتغا
 امع ةروص .ةيبرغلا توريب يف نئاكلا هلزنم يف .ريقش

 نيملسملاو برعلا ىلع هميمعت .. نانبل يق يناريالا باهرالا

 16 - ا وحلا ( واقرا لقلة: -



 ةايحلو ميقلل ةحابتسا نم ةنيدملا كلت ف يرجي

 ةهجلا اهمدقت يتلا تارربملاو راذعألاو .نينطاوملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةديطو ةيسايس تاقالعب
 ينفم هسأرتب يذلا :يمالسالا ءاقللا»د بو رصمبو

 ناك يتلا تاديدهتلا و . دلاخ نسح خيشلا ةيروهمجلا
 ديلو يكارتشالا .يمدقتلا .برحلا سيئر اهقلطا دق
 ءاقللا» دض يرب هيبن «لما» ايشيليم سيئرو طالبنج
 .ةيميسرلا ةيروسلا تاهحوتلا سكعت «يمالسالا

 «قياس ددع نم رثكا يف تراشا :ةيبرعلا ةعيلطلا» و

 ىلعو «قشمد نم فدهنسم «يماليسالا ءاقللا» نا ىلع

 نوكي دقو .ةدعبتسم ريغ لايتغالا تالامتحا نا
 تايصخش لايتغا ىلا الخدم ريقش دمحم رايتخا
 تاباصعلا تداع نا دعي ءىرخا ةينيدو ةيسايس

 عرز ىلا تداعو ,ةيبرغلا توريب ىلا ةحلسملا

 نئاكلا ةيدوعسلا ةرافسلا ىنبمف . بعرلاو تارجفتملا

 نم رثكا .يضاملا عوبسالا يف ىقلت .توريب سار يف
 يقاقثلا زكرملا ىنبم ىلا ةبسنلاب رمألا كلذكو .ةرجفتم
 ف اضبيا ةنئاكلا ةيرسيوسلا ةرافسلاو .يدوعسلا

 .ارخؤم ءادتعا نم رثكا ىلا تضرعت ةيبرغلا توريب

 قشلا كرتب نييرسيوسلا اهاباعر نربي تحصن دقو

 تاديدهت باقعا يف ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا

 ةيبوروالا ةلودلا ارسيوس نأكو . ًانلع تعزو ةيباهرا

 عوضوم يف اضيا اهقارغا يغبني ناك ,ةدياحملا
 هفاطتخا ربع «هللا بزح» اهفدهتساف ؛ين ودلا باهرالا

 دع هع لع دحا لتقو .اهيضارا ىلا ةيقيرفالا 2-6

 8 ا
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 تاديدهت نع تامولعملا ضعب ثدحتتو .نييسنرفلا

 ضعب دض هللا برح» نم نوحلسم اهعزرو ةبونكم
 يتلا ةيتوريبلا ةينيدلاو ةيسايسلا تايصخشلا

 يذلا نوعاطلاف .ةيروسلاو ةيناريالا بيلاسالا مواقن
 ,زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو هنع ثدحن
 مايأب ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد لبق
 اسمه هنم نوكشي اهناكس داعو ,ةنيدملا ىلا داع ,ةليلق
 تاوقلا ةيامحب يناربالا نوعاطلا ىظحيو . ًاخارصو

 فلملاو .ةيسايسلا ةيروسلا ةياعرلابو .ةيروسلا
 يف اوددرتي مل ةيناريالا تايشيليملا ةداق نا رظنلل
 ىلا ةوعدلا ىلا» اهوعفر يتلا تاراعشلاو بطخلا

 ىلاو .«ةيدوعسلا ةرسالا نم مارحلا هللا تيب ريرحن
 فلاحتلاف ..«سدقلا ىف تسيلو ةكم يف ةكرعملا نا»
 يف يقيقحلا ههجو نع فشكي ينويهصلا  يناريالا
 ةبورعلا دض ةيبوعشلا ةمجهلا نا دكؤيو ,نانبل
 تارمهاظتلا كلت نا تفاللا نا رنغ .ةرمتسم اهميقو

 ىلا وعدت .روصو كبلعب يف تجرخ ينلا ةيناريالا

 ؟ًارس زابلا ةماسأل لاق !ذام :عرشلا قوراف

 تناك «ةيدوفتسلا ةرسالا نم» مارحلا هللا تيب ريرحت

 يذلا ين ذاردالا باهرالا ٌةَرَكف . ةيروسلا تاوقلاب ةيمحم

 .ةيبوروالاو ةيبرعلا مصاوعلا ضعب يف جرحدتن
 ةياعربو ؛ةيقشمدلا ةباوبلا ربع نانبل نم قلطنت
 تاباسح نكت اياو .اهيسفن ةيروسلا تارياخملا ةزهجا

 قيقحت لثم  ةيصخشلا دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا

 ةمظنم باسح ىلع وا نانبل يف ةيصخش بساكم

 ناف قارغلا نم ماقتنالا قا ةينيطسلفلا ريرحنتلا

 .ةددهم تتاب تاباسحلا كلت نا نودقتعي نييقارملا

 يروسلا سيئرلا هلعج يذلا ,يثالثلا قافتالا» ف
 .طوقسلا ىلا ىهتنا نانبل ىلع ةنميهلل الخدم

 دعت مل ,رهقلاو ةوقلا لعفب اهلكش يلا ةموكحلاو

 ىلا همدقتسا يذلا يناربالا سرحلاو .ةمئاقو ةدوجوم
 لوحت ,ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعارصلا ةيذغفتل .كبلعب

 .نيملسملاو برعلاو نيينانبللا ديض .ةيباهرا تادا ىلا

 نمو ,نيينانبللا نم ةيمسرلا ةيروسلا فقاوملا عيمجو
 ةلسلس ىلا تلوحت ةصاخ ةروصب نييسادسلا ضعب

 يف يروسلا سيئرلا ةسايسل ةيصخشلا قزآملا نم
 هسفن نانيل تلوح ةسايسلا كلت نأل .ةقطنملاو ناندل

 .ةيباهرالا تاباصعلا نم تاعومجم ىلاو .ءاوخ ىلا

 ةهجاوم نع ةيروسلا مالعالا ةزهجا تثدحت امهمو
 نم ادحا عنقي ال كلذ ناف .نانبل يف «ليئارسا»
 امدنع .مالكلا كلذ نم نوكحضي نيذلا نيينانبللا
 قرخت «ةيليئارسالا» ةيركسعلا تارئاطلا نوكت
 لخدتت امدنع وا .لامشلاو عاقبلاو توريب يف ءاوجالا

 يبرغلا عاقبلا ْق «يليئارسالا» لالتحالا تاوق

 يركسع لعف در يا نود نم تادلبلاو ىرقلا طيشمتل
 عم اهفلح ربع مويلا قشمدف .يروس ريغ وا يروس
 اهنمأو نانبل نما ددهت لب «قارعلا نمأ ددهت ال ,نارهط
 نا عاطتسا دق قارعلا ناك اذاو .تاذلاب ينطولا

 برعلا نما نعو ؛ينطولا ةنما نع عافدلا يف حجني
 ةقرولا مادختسا يف نادم يروسلا ماظنلا ناف ءيموقلا

 ىلع رماتلا يفو برعلاو نييئانبللا باهرال ةيناريالا
 دح ىلا ضعبلا بهذيو .ةيموقلا اياضقلا سدقا
 يتلا يه ,ةيناريالا  ةيروسلا ةقالعلا نا .لوقلا

 ةسايسلاب مكحتت نأل نارهطل ةياهنلا يف تحمس
 ةموكحلا ةدايس كهتنت نألو .نانبل لالخ نم ةيروسلا
 ةدايسلا تكهتنا نا دعب اهضرا ىلع ةيروسلا

 .ةينانبللا

 فوشكملا لع يناربالا باهرالا
 تايشيليملا نا :نانبل يف ةديدجلا ةرهاظلاو

 تروطت دقف .ةينلعلا ىلا ةيرسلا نم تحرخ .ةيناردالا

 زكرتتو .باهرالاو لايتغالا تايلمعو تارهاظتلا
 بونجلا :نيتيساسا نيتقطنم ىلع نآلا نييقارملا راظنا

 لعتشي نا نوعقوتي نوئيعم نوبقارم ةمثو .عاقبلاو
 لاتتقالاو لتاقتلا نم ةروب ىلا لوحتي ناو بونجلا
 ارتوت دهشي يذلا عاقبلا ىلا القتني نا ناثبلي ال نيذللا
 اميرو .ةريخالا ةيناريالا تارهاظتلا مكحب ًافينع
 ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر ةرايز نوكت
 بزحد» ءامعز دحا هعامتجاو .كيلعب ىلا طالبنتج

 عال دنا لامتحا نه انناج رسفت .يليفطلا يحيص « هللا

 هب اينعم طالبنج نوكيس يذلا ؛بونجلا يف لانقلا
 امو .بونجلاو فوشلا نيب يقارغجلا سامتلا مكحب
 يف ةينلعلا ةيناربالا ةعافدنالا داقتعالا اذه ززعي
 تامولعم ىلع :ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو .نانبل

 ةليلقلا عيباسالا نا .اهب قوثوم رداصم نم اهتقتسا
 تاروطت لمحتس لقا وا عيباسا ةثالث  ةليقملا

 اذش ْق تالامتحالاو ,ينانبللا عضولا ٍِق ةيكيتامارد

 نم ارخؤم ناندل ف ىرج امف .ةريثكو ةددعتم لاجملا

 اداعبا اهل نا ىلع لدت :ةيريرب ةيناريا تارهاظت
 مامتهاب تارهاظتلا كلن تيظح دقو .ةيلودو ةسسيلقا

 .دعب فورعملا نم سيلو .يبنجاو يبرع يسامولبد
 ءايتسالا نم مغرلاب . قشمد يف تارهاظتلا كلت جئاتن
 .ةيبنجالاو ةيبرعلا حصاوعلا مع يذلا مراعلا

 .امهدحو ةيدوعسلاو تيوكلا نوددهي ال نوينآريالاف
 نا ودبي نكل .هتمرب يبرعلا يموقلا نمالا نوددهي امنا
 ريست يناريالا باهرالا ةهجاوم نع ةزجاعلا ةيروس
 -4 تاوقلا ةبامح ليلدب .هجئاتنو هططخ يف اضيا يه

 ا١ا/ _رذإلب نآ] ٠١ _ 6:5 ندعلا  ةيدرعلا ةعيلطلا



1 

 ايشدلنم 2 يبقيلطم ةعرامسو :ةضاربالا تار ,ةيناردالا تا ماظتلا ةيروسلا

 ةيناريالا تاراعشلا ينبت ىلا ةيروس ةفيلح «لمأ»

 .ةيدوعسلا دض رهاظتلا ىلا ةوعدلاو

 ناردا نم ةدروس | وذفنا

 مقتتسملا نم جورخلا ةيروس عيطتسن له

 ايامي
 رسئاودلا عيمج ىف حورطملا لاؤسلا وه

 فورعملا نم سيلو .ةبينجألاو ةيبرعلا سف وشما

 لعفي نا يروسلا سيئرلا ةعاطتساب ناك اذا دعب

 كوكش ةيبينجالاو ةيبرعلا سيلاوكلا يفف .كلذ

 رارقلا ذاختا ىلع يروسلا سيئرلا ةردق نع تالؤاسنو
 زجعلا اذهريسفت نكميو .كلذ يف بغر اذا اذه هذيفنتو

 ةسايسلا ددرت لالخ نم  يبرع يساموليد لوقي امك

 كلملا نم برقتي يروسلا سيئرلاف .اهتريحو ةيروسلا
 ةيبرعلا مصاوعلا عيمج ل هطسوتيو نيسح

 تاقالعلا ليقفا بقي نسحب كلما نأ املع .ةيبنجالاو

 .كرامم ينسح يرصملا سيئرلا عم ةيجذومن اهرثكاو

 | زجغلا يف يفخلا طيخلا طاقتلا نكمي اضيا انهو
 ةرهاقلا نم نلعملا قشمد فقومف .يروسلا يسايسلا

 قوراف يروسلا ةيجراخلا ريزوف .يرسلا اهفقوم ريغ
 ةافاوم ىلا :نييضاملا نيع ودسالا لالخ ىعس عرشلا

 يدسح يرصملا سيئرلا راشتسم زابلا ةماسا روتكدلا

 تدداحا ةمثو . رس هب عامتجالاو ء.امور ىلا كرايم

 ةصحلاصم ىلا يروسلا سيئرلا يعس نع ةديدع

  ةيروسلا تاءاقللاو .لدمجلا نيما ينانبللا سيئرلا

 .هسسفن راطالا نع جرخت ال ءصربق يف ةينيطسلفلا

 يف مزاحلاو نرملا ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا فقومو
 رسقب ٠ ,نيسح كلملا طسوت باقعا يف .ةيروس نم نا

 ةينذدرالا تاطاسولا نع الضف .ةروصلا نم رخآ ًايناج

 بناوجلا روليب امو .نطنشاوو ةرقناو قشمد نيب

 ١ رخال ب  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 8 [ ١ © زدعلا

 وه :ةيروس هاجت يل ودلاو يبرعلا نيفقوملا نم ةيفخلا |
 :ةنس نم رثكا ذنم .طغاضلا ينايفوسلا فقوملا

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا :ةيروسلا نيتسايسلا ليدعتل

 ةيبرهلا سئلاوكلا يف تاليلحتلا مسقكتو

 :نيلامتحا ىلا ةيسشجالاو

 فلاحتلا نا ىلع ددشيو دكؤي لوالا لامتحالا

 تايطعم مكحب يئاهنو تباث يناريالا - يروسلا

 فصلا ىلا ةيروسلا ةدوعلا ناو .ةديدع بايساآو

 اهماقا يتلا زجاوحلا بيسب ,ةليدحتسم تتاب يبرعلا

 ةيبرعلا مصاوعلا نيبو هنيب يروسلا سيئرلا
 .هماظن نع عافدلل عقاومك .ىرخالا

 سيئرلا رجع نع ثدحتي ,يناثلا لامتحالا -

 ءوسشن بيسب :هذيقنتو رارقلا ذاختا نع يروسلا

 تدا ينثلا ٠ ,هلوح نم ةيسادسلاو ةيركسعلا تالتكخلا

 نيبو ماظنلا نيب قلطمو يئاهن ماصفنا ىلا اهرودب
 .يبرعلا اهطيحم نيبو ةيروس نبد يلاتلابو ٠ ,بعشلا

 ميصتنس يروسلا ماظنلا نا نوللحملا ءالؤه ريتعيو

 - يروسلا فلاحتلا كفو رارقلا ذاختا ىلع ًارداق

 فلاخت يذلا تايطعملاو بابسالا ترفوت اذا ,يناردالا

 .ةيروسو ناندل ٍْق ًايلاح ةمئاقلا تايطعملاو باينسألا

 يف ددردي يذلا ثيدحلا لالخ نم هتءارق نكمن ام اذهو

 لثم .ايسايسو ايدام ةدعاسم ةرورض نع سمعلا وكلا

 ريغ ٠ .يدوعسو يدب وك طقحي يناربالا طفنلا لاديتسا

 حيتت ال دق طقنلا ديعص ىلع ةعقوتملا ةمزالا نا

 تاروطتلا ماما عجارتت يتلا لولحلا كلذ لثمل ةصرفلا

 .ةيوسحملا ريغ

 امهعم ددركت .ًأوس ناددرثتب ناذللا نالامتحالاو

 نكل .«نارما نم ةيروس اوذقنأ» يف ةدحاو ةرايع

 0؟فيدك

 شلك زاوف

 او قحصلا ةرداصم

 _؟ 0

 ؟داسفلا سمس زجعي له
 نا وب تما 5 دفع ددسوبس جوت تارازجس - ٠ ي#

 327777111 زفات ةناط دع انزل عج ةزح 5 ا هس يفيق فادالا نب
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 قداصلا ةينادونسلا ةموكحتلا يدك وطال
 ةيبرعلا مالعالا لئاسو ماما لوقلا ىلع يدهملا
 دالبلا ِق ءىراوطلا ةلاح نالعا نا ةيملاعلاو |

 ىلا ةوطخ سملو ةيطارقميدلا ةيامحل ءارحجا وه
 .اهياسح ىلع ءارولا

 طيترملاو ددحملاو نيعملا ءارجالا اذه نا دكؤدو

 ءاهتنا درجمب يهتني فوسبب ةيئانثتسا فورظيب

 ضرعتلل اياون ةيا كانه نوكت نا ايفان .هتايينسم

 .ةيسايسالا نيتطاوملا تايرحل

 ءىراوطلا ةلاح نالعا ءارو نم فادهالا نع اما

 رظح لجا نم ايرورض ناك ءارجالا اذه لثم نا لوقيف

 عجاج :لقربا ةضافتنا
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 كتل يت ا ا . 0 7 0 تا يا

 قوسلا فاو ظنت يقال دقنلاب اعلا

 قوسلا ىلع ءاضقلاو .بيرهتلا ةبراحمو .راعسالاو
 عدرو حلسملا بهنلا تايلمع فصقوو .ءادوسلا

 ءادعا ةهجاومل ةيلخادلا ةهبجلا نيمأتو مارجالا

 .نطولاو ةيطارقميدلا
 ةمالا بزح ميعز رداب .هاياون نسح ءادبا لجا نمو

 ةرايزب موقي ناك ثيح - ايناطيرب نم هتدوع روف
 تايلاعفلاب تاءاقللا نم ةكلسلس دقع ىلا - ةصاخ

 تايلاعفلا هذه ماما دكأ دقو .موطرخلا يف ةيسايسلا
 ةلاح نالعا يف ةردابملا بحاص الصا نكي مل هنا
 يف وهو هب تلصتا ةموكحلا نا احضوم ,ءىراوطلا

 اهيلع راشأف . بلا دجتسملا فقوملاب هنغلباو ندنل

 - 111 31 (: لبدإب نان - | 9

 اهرددقت ىلا نانتسالاب بسانملا رارقلا ذختن نأب

 .عاضوالا روطتل اهتيؤرل اقفوو فقوملل
 ىوقلا نم ةبرقملا ةيمالعالا طاسوالا نكلو

 ةموكحلا سيئرب ىقتلا اهضعيو  ةينطولا ةيسايسلا
 رمت يتلا ةقيقدلا فورظلاو ءىراوطلا نوناق ةشقانمل

 اهمدقت يتلا بابسالا نآب دقتعت ال  دالبلا اهب
 ىرخحالاب وأ .ءىراوطلا ةلاح نالعال ةيفاك ةموكحلا

 املاط اينوناقو ادلعف ةمئاقلا ءىراوطلا ةلاح تديثنل

 ءاغلاب نآلا ىتح رارق يا وا نوناق يا ردصي مل هنا

 اهيلع دكاو يريمن اهضرف يتلا ءىراوطلا ةلاح
 ىلع ءاضقلا باقعا يف يلاقتنالا يركسعلا سلجملا

 نا طاسوالا هذه لوقت ذا .يروتاتكيدلا ماظنلا

 رظحو ءادوسلا قوسلاو بيرهتلاو داسفلا ةبراحم
 نم متت نا نكمي كلذ ريغو يبنجالا دقنلاب لماعتلا
 ةيئازجلا مكاحملا ربعو ةيداعلا نيناوقلا لالخ

 نالعال ةجاح ةيا كانه تسيل يلاتلابو ,ةيئانجلاو
 .ءىراوطلا ةلاح

 يتلا ةريبكلا زومرلا نا طاسوالا هذه فيضتو
 ةسرامم لالخ نم ينطولا داصتقالا بيدرخت ىلع لمعت

 .عيمجلل ةفورعم ,ةيعرشلا ريغ لامعالا هذه
 ىلع .اهرما تمزح اذا ,ةرداق ةيموكحلا تاطلسلاو

 يكل ةيئاضقلا تائيهلل اهميدقتو اهلاقتعاو اهتقحالم

 نطولا قحب اهمئارج ىلع بسانملا ءازجلا ىقلت
 .نينطاوملاو

 نوكت نا نم اهفواخم طاسوالا هذه يدبت كلذل

 ةرداصم قيرط ىلع ةوطخ ةنلعملا ءىراوطلا ةلاح

 دق ىرخا تاءارجال ةمدقمو .ةيطارقميدلا تابرحلا

 .ةنلعملا ريغ ةيندملا ةيروتاتكيدلا نم ةلاح مايقل يدؤت
 ذا :قياسلا يف ةلاحلا هذه لثم فرع نادوسلا حيراتو

 مايقل ديهمتلا يف ةماهلا لماوعلا دحا تناك

 ةيمالعالا طاسوالا فواخملو ةيركسعلا ةيروتاتكيدلا

 ,اهرريب ام ةينطولا ةيبسايسلا ىوقلا نم ةبرقملا

 تعاج ةنلعملا ءىراوطلا ةلاح نا انملع اذا ًاصوصخ

 :اهزربا ةماهلا تاروطتلا نم ةلسلس باقعا يف

 تافالخ يف مئاقلا يموكحلا فلاحتلا قرغ ١

 فصنو ةنس لبق ةموكحلا ليكشت عم تآدب .ةلصاوتم

 فلاحتلا نا فورعملاو .ةدتحم تلازامو ًاييرقت

 يطارقميدلا يداحتالاو ةمالا يبزح نبب يموكحلا

 حشرملا ىلع قافتالا يف تافالخلا هذه لظ يف لشف

 .ةلودلا سار سلجم ةيوضعل
 لالخ زاجنا يا قيقحت يف يموكحلا فلاحتلا لشف - "

 نم فقوم يا ذاختا ىشاحت دقف ةيضاملا ةرقفلا

 يف رخنتو نينطاوملا لاب لغشت يتلا ةيساسالا اياضقلا

 .داليلا مسج

 نا دعب ًاعيرم ًايدرت يداصتقالا عضولا يدرت - '
 بذجل ةمئالملا ءاوجالا ةئيهت ىف ةموكحلا تلشف

 .ةيملاعلاو ةيبرعلا ةيلاملا تارامثتسالا
 تالاصتالا تلصو نا دعي بونجلا ةلكشم دقعت  ؛
 ءاقللا ىتحو .دودسم قيرط ىلا عمناراغ ديقعلا عم

 ةكرح نع نيلثمم عم يدهملا قداصلا هدقع يذلا

 ,ندنل ىلا ةريخالا هترايز لالخ نادوسلا بعش ريرحت
 اذه لشف نيب طبري نم كانهو .جئاتن ةيا نع رفسي مل
 لثم ناختا ىلا يدهملا قداصلا ليم نيبو ريخالا ءاقللا

 .يئانثتسالا ءارحالا اذه

 دالبلا لخاد رمذتلا نم ةعساو تالاح زورب 5

 فلاحتلا عجارتو يموكحلا لمعلا ءطب ىلع اجاجتحا
 - ناك هنا مغر ةضافتنالا تاراعش مظعم نع مكاحلا

 ينطولا عمجتلا يف اوضع  أادبملا ثيح نم لازي امو
 الو ءسمتيس نيناوق ءاغلا ىلا رَصُي ملف .نطولا ذاقنال
 ةبيداصتقالاو ةيسايسلا تاحالصالا ءارجا ىلا

 يروتسدلا رمتؤملا دقع ىلا الو ,ةدوعوملا ةينوناقلاو
 ىلا الو :ماع نم رثكا لبق هدقع ضرتفملا نم ناك يذلا

 .دئانلا وبام ماظن راثآ ءاغلا

 يف هسفن نع رمذتلا اذه ربعي نا يعيبطلا نم ناكو
 اصوصخو .دالبلا تّمع يتلا تابارضالاو تارهاظتلا
 .موطرخلا ةمصاعلا يف

 فلاحتلا ىلع ةيجراخلا طوغضلا دعاصت "5

 ال دق ةيداصتقاو ةيسايس تارادخ يف ريسلل يموكحلا

 يف راشيو .نيينادوسلا حلاصم عم ةرورضلاب مجسنت
 ضعيو .ينودلا كنبلا طوغض ىلا ةيسانملا هذه

 نوكت دق اهنا رابتعا ىلع ,ةيبرغلا ةيلاملا تاسسؤملا
 .ءىراوطلا ةلاحب تحوا ينلا يه

 اذه ىلع موطرخلا يف ةيسامولبد رداصم تقلع دقو

 نل هنا اهلوقب ,ةموكحلا هيلع تمدقا يذلا ءارجالا
 ام ردقب ,ءيداصتقالا روهدتلا فقو ْف اريثك مهاسي

 وأ  مكاحلا فلاحتلا ةضيق ماكحا ىلا يدؤي فوس

 .دالبلا ىلع - هضعب

 يسارسلا عياطلا يفنت نا رداصملا هذه عطتست ملو

 نوناق بجودب هنا ىلا ةريشم .ءارجالا اذهل حضاولا
 وا ًارهاظتم 45٠ نم رثكا ىلع ضبقلا يقلا ءىراوطلا
 نيسمخ ريغ ىلع ضبقي مل نيح يف ,رهاظتلا ىلع ًاضرحم
 لقن مل نا  مهمظعم ءادوسلا قوسلا يف ًارجات
 نع ةرشابم نيلوؤسملا ريغ راجتلا راغص نم مهعيمج
 لوط يف ةرشتنملا بيرهتلاو تاوشرلاو داسفلا ةلاح
 .اهضرعو دالبلا

 ءارو نم ةمكحلا نع رداصملا هذه تلءاستو

 لمعلا ةيرح ىلع قييضتلاو فحصلا هرداصم
 اقفو «ةهوبشملا تاطاشنلا» ةمواقم ةجحب يسايسلا
 تاءارحالا هذه لثم نا تلاقو !؟ءىراوطلا نوناقل

 نيلوؤسملاب تعفد يتلا ةيقيقحلا ةيفلخلا فشكت
 لوحت نا لوقت تفاضا مث .نوناقلا اذه لثم رادصال
 نم لقا دعب ءىراوطلا ةلاح ضرف ىلا يدهملا قداصلا

 ةيطارقميدلا هتروص ىلع هلظب يقلي .همكح ىلع نيتنس
 نادوسلا يف ماعلا يارلا ماما اهزاربال امئاد ىعس يتلا
 , ملاعلا ءاجرا رئاس يفو يبرعلا نطولا ديعص ىلعو
 لكاشم لح قيرط ىلع مدقتلا يف كلذ هدعاسي نا نود
 يف ةمالا بزح ميعز ًاطخا اذاملف .ةنمزملا دالبلا
 تاباسحلا ىلا هليمب فورعملا وهو .ةرملا هذه باسحلا

 ةطلغ» نا يبرعلا لثملا لوقي !؟نايحالا رثكا يف ةقيقدلا
 .اطخلاب حومسم ريغ ةسايسلا يف نكلو فلاب رطاشلا
 نادوسلا خيرات رصاع يسايس نع ردص اذا اصوصخ
 تايلمع تدا فيك ةدرجملا نيبعلاب ىارو ثيدحلا

 ىلا نادوسلا يف ةيطارقميدلا تايرحلا ىلع قييضتلا
 دالبلا لكاشم ىلا تفاضا ةيروتاتكيد مكح ةمظنا مايق

 [ل.ةديدج امومهو لكاشم اهمومهو

 يبعرملا زياف
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 ثدح ؛يضاملا رومت نم نيرشعلاو سماخلا يف
 ةعومجم لمحي يحايس صاب يقف ريغص راجفنا

 ماما هرورم ةظحل .نييناطيربلا حاوسلا نم ا
 نمآلا ةرهجأ تلضف اهموي .ةبيقروب سيئرلا رصق
 ِق ةيغر ثداحلا نع نالعالا مدع ةيسنوتلا مالعالاو

 فيضي ال ىتحو .يحايسلا مسوملا مخز ىلع ظافحلا
 ءاوجألا ىلع فوخلاو ةليليلا نم اديزم ربخلا

 ةيدام تناك رارضألا ناو ةصاخ .ةيسنوتلا
 .ةدودحمو

 دحأ ناكمأب نكي مل ءيراجلا با ؟ دحالا ءاسم
 دحاو تقو يف :تنمازت :تاراجفنا نم ثدح ام ءافخا

 .ارتموليك نيرشع نم لقا اهرطق ةرئاد يفو ؛ابيرقت
 ةسوس نيب قيرطلا ىلع صابلا ثداح عقو نئلو
 ثيح .ديدحتلاب ,صناقس» ةقطنم فو .ريتسنملاو

 نم ليلق ددعو ةطيحملا نيتاسبلاو يسائرلا رصقلا
 قدانف ةعبرا يف تعقو دحألا تاراجفنا ناف .:تاليفلا»
 جوا يف و ,ةيحايسلا ريتسنملا  ةسوس ةقطنم يف ىربك
 امدنع يأ .ليللا فصتنمو ةرشع ةيداحلا نيب ةرهسلا
 نايشلا نينطاوملا نم دادعأو نوردفغلا حاوسلا ذخآي
 ةيئطاشلا يهاقملاو صقارملا ىلع تاعامج قفدتلاب
 اصعب اهضعب يذاحب قدانفلا هذهو .رهسلل قدانفلاو

 ةنيدم زكرمب ارورم رحبلا لحاس ىلع ليوط طيرش يف
 .فيصلا ىلايل يف أدهت ال ةكرحلا داكت ثيح ةسوس

 ةدوعاللا ةطقن
 ءانهلا» قدنف لخدم ىف تاوبعلا ىدحا ترجفنا

 لطيو ةيسيئرلا ةسوس عراوش دحا يف عقيو «ءشتيب
 لابقتسا وهب يف ترجفنا ةيناثلا ةوبعلاو .رحبلا ىلع
 نارخآلا ناراجفنالا اما .ريتسنملاب «ةيروق» قدنف
 ةثالث حرج :ةيداملا رارضالل ةفاضا .امهنع مجن ناذللا

 اةزمال نأ ١٠١ 7+ ندعلا  ةييرعلا ةعيلطلا  '؟ »

 ةسمخو يدق م رسل ةدعقسلا» قع

 قدفف ىهلم يف اثدح دقف (دحاو يتنوتو نييناطيرب
 لعينه» قدنف صقرمو ريتسنملا يف «شتيب ءارحص»
 .ةسوس يف «سالاب

 «يراجلا با ١ دحألا تاراجفنا ثداوح نوكت له

 نييفلسلا تاعامجب ةطلسلا ةقالع يف ةدوعاللا ةطقن
 الصاف خيراتلا كلذ رينعيس لهو .؟لظلا يف ةلماعلا

 ةدايقو ءاضقلاو نمألا ةرهجأ عارص ِق نيدلحرم نيب

 «يمالسالا هاجتالا» :ينيدلا رايتلا عم مكحلا
 رصانع .لاؤسلا اذه حرطل .,انعفدت .؟هعورفو

 مل سنوتك دلب يف ريجفتلا لامعا هلثمت يذلا يدحتلا

 لئاصف نا فورعملاف .تادلمعلا نم عونلا اذه فرغي

 أدبا أجلت مل اهنم ةفرطتملا ىتح ةيسنوتلا ةضراعملا
 الو .مكحلا عم اهتاعارص يف حالسلا اذه لامعتسا ىلا
 جهنل اجذومن 118٠١ ةنس ةصفق ثداوح رابتعا نكمي

 نيضراعملا لمع بولسأ ىف ادمتعم وأ تباش

 .نيدسنوتلا

 يف ةديدج ةلحرم نويفلسلا حتنفي ةرملا هذه

 نا مهل نيبت نا دعب ٠ .ينتودنا مكن مكحلا عم مهعارص
 عم فطاعتم ريغ يريمامجلاو يبعشلا عراشلا

 فلتخم يف ةدعابتم تارتف يف اهومظن يتلا مهتارهاظت

 ناكف ةريخألا ةثالثلا روهشلا دادتما ىلع ءرطقلا ءاحنا

 .قيس امع فلتخي يعون لمع نم ,مهرظن يف دب ال

 يدحنلا ناد نسم

 عيمج نا لوقن ؛ثدحلا تالالد ف ضوخلا لبقو

 ثداوحل اردصم يفلسلا رايتلا وحن هجتت عباصألا

 نموا ةرسوجإا عحضو موحع مغر :ةربخألا نيجفتلا
 ةزهجأ ماهتا نكمي ال نا نيلعافلا ىلع اهدي ةيسنوتلا

 ةعمس هيوشت» دصقب كلذ رييدتب اهسفن مكحلا

 يحايسلا مسوملاب فزاجت نا نكمي ال يهف «ناوخالا
 فيفختل هيلع لوعت يذلا يهو .ماعلا اذه يئانثتسالا

 ةضراعم لئاضف ماهتا نكمي ال امك :ةيداصتقالا ةمزألا

 .الوا كلذ نع ةرصاقلا يهو لمعلا اذهب مايقلاب ىرخا

 عضولا ةهجاوم ةيفيك يف ثحبلاب ايناث ةلوغشملاو
 نييفلسلا لوحتو رصقلا تابلقت نع مجانلا يسادسلا

 دادعتسالا هيشب امب ةيسايبسلا ةكرحلا ردصتل

 نيبيفلسلا رايبتعا يف ددرتن ال كلذل :ةطلسلا عازتنال

 ثدحلا ةءارقو .اريخأ تنئدح يتلا تاردجفتلل اردصم

 .كلذ نم انيقي انديزت
 ,ةعبرألا قدانفلا تاراجفنا هقلثم يذلا يدحتلا

 اهلخادت مغر ةلصفنم اهنيبت لهسي تايوتسم وذ
 .نولعافلا اهدصق يتلا فادهألاو جئاتنلا ةدحوو

 ثيح نم يجولوكيس وأ يونعم لوألا ىوتسملا
 تالافتحاب ءدبلا ليبق تمت يتلا تاراجفنالا تيقوت

 .(با ؟) نينامثلاو عبارلا ةبيقروب سيئرلا داليم ديع
 يف يمسر لافتحا ربكا وه يسنوتلا سيئرلا داليم ديعف
 .ةصاخ ةينازيم ةلودلا هل صصخت .ًايوئنس سنوت

 تامظنملاو .يلحملا مكخلا رئاود ةفاك هيف كراشتو

 لافتحالا ةرتف مودتو .يروتسدلا بزحلل ةعباتلا
 ةبيقروب فدهتست تاريجفتلاو .اموب رشع ةسمخ
 ةصاخلا «هتفسلفب» ةنس نيثالث ذنم مكاح زمرك
 دقو .ةرصاعملاو ةيبرغلا ةيركفلا هتارايخو هخيراتو
 سيئرلا ةيسفن ىلع تاريجفتلا هذه ريثأت ىفخي ال
 دنعب هئنأب ةقلطملا هتقثب فورعملا وهو :هسفن رمعملا

 ثادحألا هذه رثؤت دق امك !يصخشلا فادهتسالا نع

 عاطق يف نيلماعلا هلاجرب يسنوتلا سيئرلا ةقث ىلع
 تاجرد ىصقا ريفوت مهيف ضورفملا نا ةصاخ .نمألا
 هذه يف يئانثتسا لكشبو ,ةبسانملا هذه لثم يف ةظقيلا
 .دالبلا هشيعت يذلا ماعلا رتوتلا نم ةرتفلا

 احلا زرلا يدحت
 كلذو .,ينقت  يدام يدحتلا نم يناثلا ىوتسملا

 ةردقب يحوي ذا .هناكمو ثدحلا تدقوت ثيح نم

 نكاما يف و دحاو تقو يف مظنملا كرحتلا ىلع هباحصا

 سيئرلا نطوم هسفن تقولا يف يهو ريتسنملاو ةسوس
 يف مكحلا ةدايق ءاضعا ةيبلاغ سأر طقسمو يسنوتلا

 هلو .ةماهلا تارادالاو ةموكحلاو يروتسدلا بزحلا

 فدهتسي ال ةيحانلا هذه نم ريجفتلا نا انلق اذا ةغلايم

 كلذك لب .بسحف مكاحلا زمرلا ةضراعم نع ريبعتلا

 رارقلا مهكالتما ىلع لديو ,هتلمج يف يروتسدلا مكحلا
 ىرخا ةهباشم لامعأب مايقلل تايناكمالاو لاجرلاو
 ةضبق يف نييفلسلا نم ةريبك دادعا عوقو مغر
 ةكرصح ىلع بورضملا ديدشلا راصحلاو ,سيلوبلا
 .مهنم نيقابلا

 كلذ .يسايسف مهألاو ثلاثلا يدحتلا ىوتسم اما

 نوكي ال دقو .ةيلعافلا ةدودحم تناك تاردجفتلا نا

 ءاهنم ربكأ وه ام لعف نع اهباحصا زجع كلذ بيس

 ريذحت اهنم دوصقملا ناك ةيدودحملا كلت نا حجراألاف

 يف ةمداقلا ةبيرقلا تامكاحملا نع حجنيس امم مكحلا

 دق «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناكو .ةمنيمخلا ةكيشلا قح

 تادابق ضعب مايق نع ةقباسلا اهدادعا ف تفشك

 نم تاطلسلل ريذحت لئاسر هيجوتب يفلسلا رادتلا
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 ماكحا رادصا وا «نييمالبسالا برض يف يدامنلا ةيغم»

 تاريجفتلا فدهت امك .«مهنم نيلقتعملا قحب ةيبساق

 ًارداق لازي ام يفلسلا رايتلا نا يسنوتلا ماظنلا ماهفا

 يف رهاظتلا نم رثكأ وه امب مايقلا ىلع لب ؛ةكرحلا ىلع
 كلذل كلتميو .ةروانملا ىلع كلذك رداق هناو :عراوشلا

 فادهألا ءاقتنا ىلع دعب رداق وهو يقي اه

 مكحلا نزاوت ىلع اريثأت رثكألاو هتابرض يف ةساسحلا
 رارقنسالا ْق هةهنعمس ىلعو لي ,هداصتقاو هدراومو

 .يحايسلا عاطقلا فادهألا هذه نمو .نمألاو

 ةقطنملا دهرا فدهلا
 مئاعد مهأ ىدحا مولعم وه امك سنوت يف ةحايسلا

 لبخادم نم ةئاملاب نيرشع اهريفوتي داصتقالا

 صضرف نم هب سأب ال أددع اهنيماتو ةيبنجألا تالمعلا
 شه عاطق لباقملا ف يهو .ةنقؤملاو ةمئادلا لغشلا

 ثادحا نم يرجي امب ابلس رثاتلل لباق ادج ساسحو
 .ايبيل) ةبيرقلا قطانملا يف وأ سنوت يف نا .رتوتو
 نويفلسلا بيصي اذه فو .(.. قرشملا .طسوتملا رحبلا

 اذه ةكرح يف كابترالاو بعرلا ثبب فدهلا نم اءزج
 ميسوم نا ىلا ةفاضا .ةيداصتقالا ةايحلا نم عاطقلا

 ددع زواجتب ايئانثتسا سنوت يف ربتعي ماعلا اذه
 دعاس دق امم ؛ةرم لوأل نينودلملا نيدفاولا نيحئاسلا
 اهب رمت يتلا ةيداصتقالا ةمزالا ةاطو فيفخت ىلع
 .دالبلا

 ١٠ه ثداح نع نالعالا نع تاطلسلا تكسما كلذل
 نع تنلعاو (ةيروهمجلا نالعا ديعل فداصملا) زومت

 موي لوألا غالبلا :نيتلحرم يف ةريخألا ثداوحلا
 يفتكاو قيلعتلا نع هيف عنتماو .بآ “ نينثالا

 ةعبرا يف تاراجفنا عوقو» نع بضتقملا ثيدحلاب
 يناثلا غالبلا يف و .«ةيدام ارارضا اهب قحلا امم قدانف
 نيب نم ىحرجلا نم ردع نع نلعا :ءاثالثلا موي

 يلحم عنص نم تارحفتملا» نا هيف درو امك .نيحئاسلا
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 هذه نا» :فيضي نا ليق .«ةيلعافلا ةيدودحمو

 نم ةتبلا لانت ال ةلوزعم لامعا ةيبيرختلا لامعألا
 نمالا ةزهجأ» نأو :«دالبلا ةنينامطو نمأو اننما
 ةيوه ىلع فرغنتلا نم اهنكمت لئالد ايلاح كلتمت
 .«ةانجلا

 مجح نم اهنالعا يف تاطلسلا ليلقت مغرو
 اهتعيبطل ةكرحلا ةدوع مغرو اهريثانو تاردحفتلا

 ةرازو ناف .ثدحي مل ائيش ناك يدايتعالا اهبايسناو
 اهينطاوم ريذحتل تعراس ةيناطيربلا ةيجراخلا

 .هداليم ديع يف تايدحت :ةبيقروب

 تبلطو .ًايلاح اهيف نيدوجوملا وا سنوت ىلا نيبهاذلا
 تداع العفو .كلذ نكما نا ةدوعلاو ةظقيلا مهنم
 ةعومجمب با ؛ ءاثالثلا حابص ناتيناطيرب ناترئاط
 باشرالا نم افوخ مهتلطع اوعطق نيذلا نيحئاسلا نم
 ,مهفوفص يف ىحرجلا نم ةسمخ هتيحض بهذ يذلا
 .اهقاس ترتب ةأرما مهنيب نم

 نقنملا نأ وحلا

 تاريجفتب ىرخا ةرم مايقلل نويفلسلا دمعي له
 قارتخا يف نوحجني له اولعف ام اذاو ؟ليبقلا اذه نم
 نكاما ةفاك لوح آريس برض يذلا ينمالا قوطلا
 وديب ؟رطقلا ءاحنا فلتخم ٍِق مامجتسالاو ةحابسلا

 ارابتعا «نهارلا تقولا يف بعص باجيالاب باوجلا نا
 ودبي مكحلاف .ةريخألا ثادحألاب ةطيحم ةدع رصانعل

 تاعامجلا ىلع هبرح يف يضملا ىلع هتزهجا عم اممصم

 رارقلاو .اهبغشو اهتاديدهت مغر ةيمالظلا ةينيدلا
 تاراجفنالا نمازت نا امك .ةدم ذنم ددصلا اذهب ذحنم
 ةيمادلا ةمركملا ةكم ثادحا عم ةريخآلا ةيسنوتلا
 ةروص ىلع ابلس رثؤي ,نوينيمخلا اهب ماق يتلا
 عفديو .اهتيريهامج نم دحيو .ةينيدلا تارايتلا
 ,هاجتالا اذهب بايترالا ىلا سنوت يف نينطاوملاب
 اذه اودوعتي مل نيذلا مهو .هلمع بيلاسا نم روفنلاو
 فنع مغر ,نيديعب امود اولظو ؛ةضراعملا نم لكشلا
 كلحأ يف ىتح ةيومدلا بيلاسالا نع .زبخلا ثادحا
 .تارتفلا

 رارقلا ردصم وه ثدحلا تالالد يف ربطخلا نا يقب

 دض عارصلا راطا يف وحنلا اذه ىلع كرحتلاب نذا يذلا
 «يمالسالا داحتالا» ٍِق ةفلتخم ةيدابق زومر .مكحلا

 .اهب لاصتا ىلع مه نمم نييمالعالا نم ددعل ًارس دكؤت
 يف يومد عباط تاذ ةفينع ةلحرم لوخد يف اهتبغر مدع

 كسمت اهتاذ زومرلا دكؤت امك ةطلسلا راصح اهتمواقم
 لهف !.رثكا ال دوجولاو ريبعتلا يف قحلاب» هاجتالا
 فوفص يف ام ناتلف ثودح ةريخالا تاريجفتلا ينعت
 ال ذا عقاولا يف دعبتسم ريغ رمالا اذه ؟يفلسلا رايتلا
 ىلع زاهجلا اذه لثم يف ةيميظنتلا ةغيصلا دعاست
 .هفوفص ةفاك يف يدئاقعلا وا يفطاعلا عاقيالا طبض
 ةرتف يف كيتكتلا وا ةنداهملل هتادايق نكرت دق نيح فو
 اهنم يبالطلا حانجلاو ةباشلا ةحنجالا لظت .ام

 ىتح ةطلسلا تابرض فنعال ضّرعت دقو  صخألاب
 رثكاو .ةفينعلا تاهجاوملل ادادعتسا رثكا  نآلا
 توريب يف نويمالظلا هب موقي ام لثمل اسامحو اراهبنا
 ندم يف (مألا) ةيناريالا ةزهجالا هب موقت املو .عاقبلاو
 .ةصاخ اسنرفو ادوروأ

 ىحضالا ديع اوشيعي نا نييسنوتلا ىلع بتُك له
 ؟ةقباسلا تاونسلا نع ماعلا اذه فلتخي وحن ىلع
 ىمحلا لعف نم كلذ نا ملعن انئاف .نييردق انسل اننآألو

 نمزلا نم ةلفغ ىف عاطتسا يذلا ءابولا كلذ ءارفصلا
 لعف ام لعفيف ينيمخ ناريا نم برشتي نا لوقعلاو
 مارحلا ضرالا يف مارحلا فارتقا ىلا الوصو نآلا ىتح

 ال اهدعبو .مارحلا دجسملا يفو «مارحلا رهشلا يفو
 تظفتحا ناو ةبيرغ ريتسنملاو ةسوس تاريجفت ودغت
 0.تالالدلا نم تلمح ام تلمحو ةراثالا نم ريثكب

 فيرشلا ناورم

 <13 نا ٠ ىالا## نددعلا تةييرعلا ةعيلطلا



 يق ب ب ملا ع ًأطخلا فشك

 ببسب ةهبجلا يف هتامهم نم فيرش وبا. ماسي ديسلا ديرجتب هرارق ردصا امدنع
 أظحلا اذه فنشك : (لعفلاب ءاقللا رضح دق نوكي نا نود) كرابم  تافرع ءاقل هروضح
 .ةعيرذ درجم وه نلعملا بملأ ناو .ةريدم تناك فيرش وبا ءاصقا ةيلمع نا

 ةهبجلا مساب ًايمسر اقطان قباسلا يف ناك يذلا فيرش وبا ماسي نا ركذلاب ريدجلاو

 بعل دق .«فدهلا, ةلجم ريرحتل اسيئرو يسايسلا اهبتكمو ةيزكرملا اهندجل يف ًاوضعو

 ةرودلا ناقعنا ةيبثع ةينيطسلفلا ةينطولا ةحلاصملا يعاسم حاجنا يف اماه ارود

 يف الثامم ًارود بعل دق ناك امك .رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةريخالا
 .نيينيطسلفلا نييفاحصلاو باتكلا داحتا ةدحو ةداعتسا يعاسم .

 قشمد ىلا شبح جروج ةدوع ىلع ضرتعا دق فيرش وبأ نا دعب اميف ملع دقو
 رارمتسا نم مغرلابو ,رئازجلا قافو» باسح ىلع يروسلا ماظنلا ةرئاسم هلوبقو
 نانبل'ف تاميخملا راصخل هتياعرو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ماظنلا كلذ ةيئادع
 ةفاضا ,رئازجلا يف ءاقبلاو قشمد ىلإ ةدوعلا مدعب هرارق عم اذه هضارتعا قفارتو
 0 ل 00007 000 1 .سنوت يف نيدنيطسلفلا نييفاحصلا و باتكلا داحتال ةماعلا ةنامألا يف هتامهم:ةعباتمل

 1 اهلمح 5 تاحاضالا 0 مغير 5000 0| هل لسرا موغلم درط راجفنال ضرعت دق فيرش وبا ماسب نا اضيا ركذلاب ريدجلاو

 |, .يسنوتلا هراجل ديدج نم يتذانشلا نسيئرلا (.) ينافنك ناسغ داهشتسا دعب :فدهلا» يف هبتكم ىلا ينودهصلا ودعلا ةزهجا لبق نم
 روس ا ةئجافملا رجالا 7 وين عانت ١ دعوملا 194177 7 7١ ىف لصح يذلا راجفنالا كلذ ىركذ تفداصو .طقف نيعوبساب
 .هتامهم نم هئافعإن يسايسلا بتكملا رارق هيف ردص يذلا هسفن

 يتلا ةعومجملا نم ةيبعشلا ةهبجلا يف رصنع زرخا وه فيرش وبا نا غلعلا عم اذه
 مهتدازاب اما اهيمح نورخآلا دعتنا نا دعب .ينافنك ناسغ ديهشلا لوح قلحتت تناك

 نيب ا 3 - دالقلا 3 وارق يتب أم قا مصنع 0
 0 كر ١ ] ةي هعبأا و ةنالش

 تبن نيالا !نسيبللا رلمالا» 9 :ناددب وسلا
 0 06 :«تاملمعلا كلت مهط را قد 01 9 8 0

 ١ يدب وسب وول رجاقب :كنل وا نم زوم دق و نيا ل وقف أ 0 .اكيشو حبصا مكرود نا مكلا 1

 قيشتام لراك ىعدي لأ يلطف د ليصأ نم مالك نيب نوبقا رميا م0 «أ دب دق هنا "5 3

 يذلا وه يدوعسلا ماظنلا ناو .اياحضلا طوقسل فسأي هنا نييناريالا نيلوؤسملا
 كلتا نالاو .ةييرعلا لوذلا ىلع ةيناربا تاءارتفا نم كلانه ام ىلا :ةميرجلا بكترا
 ,ةيبنجألاو ةيبرتغلا ةيمالعالا ةزهخالا اهتلقانت دقف .ةريثم تناك تاحيزنصتلا
 دق فوستنروف ناك.يتلا :ةمهملا عمو ةيسامؤلبدلا لوصالا عم ايلك قانتت اهرابتعاب
 ىلا ةقداهبلا و ةطشنلا اهتيسامولبدو وكسوم فقاوم عم ضراعتت امك . ,اهل هسفن بدتنا

 .جدلخلا برج ءاهنا

 ,ملاغلا يف اهتعزوو .ةيناريالا ءابنالا ةلاكو اهتلقن يتلا تاحيرصتلا نا دكؤملا نمو .
 ةيجراخلا ةرازو مساب يمسرلا قطانلا عراسف ,تايفوسلا نيلوؤسملا راظنا تتفل
 كلتل يناثلا مويلا قف :قاحص رمتؤم دقع ىلا فوميسارغ يدانيج ةيتايفوسلا
 نع ةلوقنملا تاحيرضتلا كلت لثم اقالطا دكؤن نا عيطتسد ال هنا نلعيل .تاحيرصتلا

 .«مد مامجح يأ ثودحل فسآن وكسوم ناد :هدكؤي نا عيطتسي يذلا نكل . فوستنروف

 ناديؤي نارياو قارعلا نا هنالعا فوميسارغ مالكؤف تفلملا نكل . ًافرح كلذ ىلع دزي ملو

 "0 .ةيرحبلاو ةيربلا تاءادتعالا فقو اهيف امي يئاهن لكشب برحلا ءاهنا

 دونب عم ضقانتت ال اهحرط يتلا تاردابملاو .فورعم مالسلا نم قارعلا فقوم
 فقوم ناريال نؤكي امبرو .رارقلا كلذ هاجت ناريا فقوم وه ضماغلا نكل .54/ رارقلا
 .نلعملا اهفقوم رياغي يرس

 نويلاربألا نؤلؤؤسلا بذكي نيش
 بيلاسالا مهدامتغا يف .زارئمشالاو ةبارغلا نوينارتيالا نولوؤننتملا زيي
 ةرادا فو «ناريا يف مكحلا نوؤش مهترادا ةقيرط يف ةيئاغوغلاو ةيئادبلا
 تقولا يف ,نييناريالا ريمدت ىلا ةيلخادلا ةرادالاتدا دقو .ةيلودلا مهتاقالع

 .ةيلودلا ةحاسلا نع اهلزعو ناريا ةرصاحم ىلا ةيجراخلا ةرادالا هيف تدا يذلا
 يفف .ينادبلا بولسالا مادختسا ف رارمتسالا ىلع نودناردالا نولوؤسملا رضنو

 .لادغب يتادفوسلا حالا ريزول لوالا بئاثلا فوستنروف داز ' «”يضاملا عويسالا ْ

 ىرحجاو ,قشمد ىلا لقتنا مث د .نيدقارعلا نيلوؤستلا راَثك عم تاثداحم اهيف ىرجاو

 مه نيسيناريالا نيلؤلؤسلملا نأ: دكؤوي نم ةمثو :نازهط اهباقعا يف از. :تاثداحم اضيا
 مهتزهجا ىف ءاونلعا نا اوثيلب مل مث .فوسقنروف ةرايز ىلع اوجلاو اوبلط نيذلا
 ,«طقف ةيئانثلا تاقالعلا لوانتت» يتايفوسلا يسامولبدلا عم مهتاتحابم نا ,ةيمالعألا
 ىمظع ةلود هنوك يتايفوسلا داحتالا نا لمق نم نلعا دق ناك فوستنروف ْنا ًاملع

 برح ءاهنال ةطاسولا فدهتست هتاكرحت ناف ,نارهطو دادغت عم مالكلا عبطتست

 ,يل ودلا نمالا سلجم يف . تّوص يتايفوسلا داحتالا نا ىفا انه ةراشالا ردجتو .جيلخلا
 نيسناربالا نيلوؤسملا نا ريغ .جيلخلا برح فقوبي يضاقلا 2148:نارقلا بناج ىلا

 ةلاكو جرحتت ملو .ىئرخا ناعم نم هلمحتد ال ام ينادف وسلا فقوملا ليمحت ىلع نورصي

 حبص ول ءامالك هناسل ىلع لقنتو ,فوستنروف مساب حرصت نا ةيناربالا ءايثالا 0

 نبا فوستنروف نا .لوقت ةيناريالا ةلاكولاف .ًادج ًاردطخ ةيبرعلا لودلا 0 أ

 .راصتنالا جئاتنك هجئاتن, نوكتس :ةيسامولبد ةراطش ناريا هدقتعت ام نا مهملاو
 نابيدالا هنع تهنو .ةيسامولند سيل بذكلاف .ةيقارتعلا ةباؤبلا دنع يركسعلا

 ا].ةرديك ةميرج مالسالا هريتعاو .ةيوامسلا !



 قف :وكارتسيد» مسا لمحت ةيراسجن

 2. 1 .ةيكبجلتبلا ةمصاعلا

 ١ نازل قبلا
 اد

 يتلا ةميرجلا نم يرئازجلا فقوملا رم
 ماربحلا هللا تنم يف ناربا اهتيكترا
 ةلاكو تراشا ىلوالا ةلحرملا يقف .نيتلحرمب
 لكشب ثادحألا ىلا ةيرئازجلا ءابنالا
 ,:ةيجب ةيا ىلع تاعبنتلا ءاقلا نود يميمعت

 ماظنلا ءافلح نم ادحا نا تامولعملا كلت

 غن. ريقش لايتغا ركنتسي مل ,يروسلا

 دعب مل قرا
 اها ىلع مففإ

 هيبن ؛ءلمأ» ايشيليم سيئر فخي مل
 نيلوؤسملا ضعب عم قلقم عامتجا يف .يرب
 ةبسايسلا مهف نع هزجع ءهب نيطيحملا
 :يزب لاقو .ةقطنملاو نانبل يف ةيروسلا
  ناعنك يزاغ نوكي امبر :يردا تيسل»

 نا ىلعالا يمالسالا سلجملا ثبلي مل مث
 ةرشايم نارما ةنف حم د ايمسر ًانايب ردضا

 لالخ نم مارحلا هللا تدب ىلع ءادتعالاب

 .ةمركملا ةكم ف :ةعشبلا ثادحالا لاعتفا

 سلجملا نابي نا نوبقاريملا دقتعيو
 يتلا ةطاسولا ناب يحوي يمالسالا

 دق نارياو اسنرف نيب رئازجلا اهالودت
 اسميرو :دودسملا قيرطلا يلا تلصو
 نبب تاقالعلا ىلع فقوملا اذه سكعنب

 سيئرلا فقوم ببسب ايبيلو رئازجلا
 ' 0.يفاذقلا رمعم ديقعلا يبيللا

 دل
 . :؟ريش لينفا

 َنآ ةينمإلا ردابصللا زال دعبتست مل
 توريي يف لايتغالا تايلمع لصاوتت

 ١ ةينانبللا قطانملا ضعبو ةيبرفلا
 رانبشتسم ريقش دمحم لاستغ اف .ىرخالا

 لاسيتغال ةمدقم ,يئانبللا سيئرلا

 هه

 ١ ا لابتغا قف كتم يذلا بولسالا

 'ٍ حهنت يقلا ةيرويسلا ميصمع ملا

 ةهفط زري مو لنيل يف يروسلا عاظنلا

 - ا خا ولا ندا ةطحقات - 3

 يف ةيركسعلا ةيروسسلا تارياخملا ريدم
 دينرت اذام مهفي يذلا هدحو  ناشبل

 .« قيشفل

 ةئيهلا سيئر اوراز نيذلا ضعب لقنسو
 يف مشاه .نسح هلمأ» ْف قباسلا ةيزيفنتلا

 بعالت يرب نا دقنعي هئا . سيراب
 ماظنلا ريصم عم اهريصم عضوو «لفأ»١ ب
 حيصا يرب ليحر نا دكاو .يروبسلا
 (.اكيشضو

 لففمم قرم اهنا اافإ
 اة وأهم

 ىسيع دمحم يروسلا بتاكلا قوت
 ماع ذنم نوحسلا دجا يف لقتعملا اجوخلا

 ينعودشلا بزحلل ءامتنالا ةمهتن | رد

 اجوخلا ناكو .يسايسلا بتكملا  يرونلا
 ضرم نمو هيتيلك يف ناح باهتلا نم يناعب

 اجوخلا ديسلاو :اموخارتلا نمو يدلج
 سرد ذق ناك ١5517 ماع ةقرلا نإ دولوملا

 صصق ةعومجم ردصاو ةيعارزلا ةسدنهلا
 1 ناتبل ف ترشن «طحقلا»١ ناونعي ةريصضق

 .1585 ماع

 ةيلودلا وقعلا ةمظنم نا هركذ ريدجلا

 بناكلا تاسع ناقنا لحا نم ءادن تهجحو

 يروسلا ماظنلا دري ملو .لقتعملا يروسلا
 (0.عادنلا ىلع

 توما هاازح الفضا و .٠
 ١ وفعلا ةمظنم ترشن ءانثالا هذه. يف

 ةننس 51) ينئافو مشاه ديلا نا ةيلودلا

 ناكو بيزذعتلا تحت يفوت ذق (صمح نم

 سيئرل اراشتسمو فراصملا دحال اريدم

 لقتعي نا لبق ةيلاملا نوؤشلل ءارزولا

 ةرادالا ف داسفلا رهاوظ داقتنا ىلع هؤرجتل

 نم رهشا :ةعبس دعب فون دقو ..ةيموكحلا
 0!نجسلا

 رطرلإ اذه

 همي رشا ةوفشلا
 سماو :ةيقارع ةبابد لوا زاجنا نع دادغب تنلعا ةزيجو ةرتف ذنم
 نم خ وراص ىلع ةبرجت لوا قارعلا ىرجا (با نم عبارلا) ءاثالثلا

 دقو .ةيرجتلا تحجنو .ارتموليك نيسمخو ةئامتس هادم غلبب هجاتنا | |٠

 عقوتم ريغ روطت نع ءىبنت تازجنمب ملاعلا ءىجافي ىتح تقو ريبك يضمي ال
 .ةيبرحلا ةعانصلا و ةينقتلا لاجم يف

 قارعلاو .نيدس عبس لبق ناودعلا ءدب ذنمف .ىلوالا ةأجافملا كلت نكت. مل

 ريتعي ناك ودع ىلع هراصتنا مغر .ملسلا ىلا هعوزنو :ةدادقو ايعش هدضاعتو

 نطولا دودسح ىلع اهثش يتلا كراعملا لك يف هرحدو ,ملاعلا يف ةوق سماخ

 نا بيدبأ لق تنلعا دقف ءينودهصلا ودعلا نع لوالا لعفلا در رد

 يذلا قارعلاو . اهدما ددهيو , يجيتارتسلا نزاوتلاب لخي يقارعلا خ وراصلا

 .ايملع و ايبداصتقاو ادعانص . نيدابملا ىبس قف .ةروتلا#دييؤنم» .تمص يف لمعي

 ةمألا فادها قيقحت قيرط ىلع .هانب خسري نا :دحاو رما الا هينعي ال

 .ةيبرعلا
 ريصم تفدهتسا ,ةيناودع برح نم نينس عيس لالخ ,قارعلا لمحت دقل

 هتايدضتو هادويصي يمحو لقرب نم هلك يبرعلا نطولا

 .ةياحدل ةمقتك تارعت زم ةردكي امد ءيبرعلا

 ءيلاممو ,برحلا ليقتسم ىلع نهاري .جرفتم نيب ماكحلا مظعمو اذه لك

 ديبأتلاو لاملاو حالسلاب :قارعلا دديض همعدي نئاخو .هاضر ردتسب ودعلا

 .يمالعالاو يسادسلا

 يا رفوت مل تاديدهت نم ينيمخ ماظن هقلطا امو .ةمركملا ةكم يف ثدح ام

 لقن مل نا :صرحلاو ةظيفحلا ريثي نأل فاك .ديعب وا رواجم يبرع رطق
 قارعلا كرت نا عيمجلا كردا دقف . ددرتلا و ريرينلل الاجم عدن ال نألو .ةوخنلا

 ,ردحلا نم مهيجني الو ,رطخلا مهبنجي ال ةمجهلا عراصي هدحو

 نا مهيلعو .ًاعساو خمهماما بابلا 48 رارقلاب نمالا سلجم حتف دقل

 ةديحولا ,ةئيرجلا ةوطخلا اوذختي ناو ةيقتلاو فوخلا نمكم نم اوجرخي
 [1.قارعلا عم دحوم دحاو فقوم نالعا يهو .هدح دنع ودعلا فقوت يتلا

 ساوتللف
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 ١ ريرحتلا شبح شيج نم تادحرو ع

 1 0 تلوتسا اهنا ةمظنملا تلاقو .ناررإ 01
 يدوس اكو رح تادعمو ةحلصا | 0.000 2

 1 5 رساوغلا يدترو تب

 1 املا 0 1 ددعلاا- ةيبرغلا ةعيلطلا

 5 ةينا ريالا 5 قلخ ي دهاجم» هدا عضال



 ست عا نو جروب اي لق ا

 000 ا د ل 0 و دوا تت

 ...ليثلا ىلا تاردقلا| ,لدئاريسا ان كضرأ»

 نسسيؤم لرخرم روبوت ةعفر يذلا راحشلا !ذه
 املاح رّدصتب يذلاو :ةينويهصلا ةكرحلا

 ةنغرلا دكؤي ام ردقب ءينويهصلا تسينكلا لخدم

 يضارالا لخاد عسوتلا يف ينودهصلا نايكلل ةمئادلا

 ءاملا ةيمها نع ةركف هتاذ تقولا ىف يطغعي .ةييرعلا

 .نانكلا اذهل ةيسنلاب

 ةيئاملا دراوملا ىلع لوصحلا ةلكشم تلكش دقل

 امو .ةينويهصلا ةكرحلا يرظنم ىدل اماه ًاسجاه

 نا دعب ودعلا ةداق ىدل ًامئاد ًاسحاه اضيا لكشت لازت

 .ةيبرعلا يضارالا لخاد عسوتو ينودهصلا نادكلا ماق

 ةداق بلطي نأ قالطالا ىلع ًابيرغ نكي مل كلذل
 دؤم ىلا اهوعفر ةركذم يف ةينويهصلا ةكرحلا
 ةماقإب .ىلوالا ةيملاعلا برحلا دعب دقع يذلا حلصلا

 رهن نم ةدتمملا قطانملا يف «ءيدوهبلا يموقلا نطولا»

 جيلخو نامعو اعرد يتنيدم موخت ىلا الامش يناطيللا
 ماسقاو ةزغو بقنلا ءارحص مث نمو ًاقرش ةبقعلا
 قطانملا مضت اذهبو .ابونج ءانيس ءارحص نم ةعساو
 ةيئاملا دفاورلا اهب ةينويهصلا ةكرحلا تبلاظ يتلا

 اهيفامب هعورف ةفاكب ندرألا رهن ,يناطيللا رهن :ةيلاتلا
 ,ةًّيربط ةريحب .كومريلا رهن ,ساينايو ينابصاحلا
 .:ندرالا يداو ىف ةيفوجلا ةيئاملا ةورثلا

 بلطلا اذه كاذنأ ضفر دق حلصلا رمتؤم ناك !ذاو
 طبطختلا نع اوفقوتي مل ودعلا ةداق ناف ءينودهصلا

 ةيادبلا يفف .ةمئاق ةقدقح ىلا ملحلا اذه ليوحتل

 يكل 144/8 ماع نيطسلف يضارا ضعب ىلع اولوتسا
 ١951 ناريزح برح مهل تحاتا مث .مهنأيك اوسسؤب

 ةيبرعلا يضارالا نم ديزملا ىلع اولوتسي يكل ةصرفلا
 ”ةزغو هفضلا 3 نيطسلف ضرا نم ىقبت ام اهيف أمب

 رهن هايم لغتسي ودعلا ذخا ناريزح برح دعب
 هايم ىلع ىلوتسا كلذكو .قئاوع ةبا نودب ندرالا
 امك ءيناطلسلاو كويدلاو اجوعلاو ةعرافلا عيباشب

 دانتسالابو .ةيبرغلا ةفضلا يف ًايزاوترا ًارثب ١4" ماقا
 يف ةيملعلا ثاحبالا ةرازو نع ةرداصلا تامولعملا ىلا

 ءالبتسالا نآلا ىدح حك هنا نيمتب يس ويدهستل ا نابكلا

 لجحا نم .ةيبرغلا ةفضلا هايم نم ةئاملاب نيسمخ ىلع

 رابلم ١" ىلاوح ةغلابلا و هايملل ودعلا تاجايتحا دس

 يف ةيئاملا ينويهصلا نايكلا دراوم) ايونس بعكم رتم
 ٠٠١ و رابلملا زواحجتت ال 66 ماع ةلتحملا يضارالا

 :(ةتسلا يف .بغكم رتم نويلم

 ١ةزكلك نأ 1١ يالا ندعنلا .ةةيبرغلا ةفيلطلاا» 5

 ازا + و و دبا

 تأ لت ناططق
 ا جس نة وا

 .ينويهصلا نايكلل ةيسنلاب ةيويح لأسم «يئام ا نملا» ن
 2اس و وو تست دة

 بل ايمن

 / قنا رخآ ىتش هاجملا
 عة #1 7

 ةورثلل ةمظنملاو ةعساولا بهنلا يلمع مغرو

 ينودهصلا نابكلا يف هايملا ةمزا ناف .ةفضلا يف ةيئاملا

 ةهج نمف .ةلدقملا ماوعالا لالخ ًامقافت دادزت فوس

 ةهج نمو .ةئلاع ةيسنب كالهتسالا تالدعم تدار

 ,ةعيرم ةروصب صلقتلاب هايملا رداصم تأدب ىرخأ
 يتلا ةّيربط ةريحب نم خضلا فقوت دعب اصوصخ

 دعبو .ينويهصلا نايكلا تاجايتحا عبر نمؤت تناك
 .اهترفح يتلا ةيفوجلا رابآلا فافج

 ناييكلا ىدل دعي مل هنا ىلا تامولعملا ريشتو
 هسضرعت نود لوحي سوملم يئام ضئاف ينويهصلا
 .فافجلا مساوم بقاعت ةلاح يف ةيجيتارتسا راطخال
 ينودهصلا نابكلا يف ةينعملا رئاودلا ناف يلاتلابو

 ةعيرس ةروصي ةيبفاضا ةيئام دراوم نيمأت نأ ربتعت

 .ةنياهصلا نيلوؤسملا تايولوا سأر يف نوكت نا بجي
 ةيلحتل تيرجأ يتلا براجتلا ةفاك نأب ملعلا عم اذه
 تاشنم ربع وا ةيرارح تاشنم ربع ءاوس . رحبلا هايم

 ةعجشم جئاتن طعت مل .ةبرع يداوو تاليا يف ةيئاشغ

 ل تول مب

 جاخنا ةفلك) جاتنالا فيلاكت يف ربيبكلا عافترالا ةهجل

 جاتنال ًاقعض لداعب ةالحملا هامملا نم بعكملا رتملا

 .(ةيداغلا هابملا نم بعكملا رتملا

 نمآلا ريتعي يذلا :ينودهصلا نايكلا ناف عبطلابو
 نع ىناوتي نل .هدوجول ةبسنلاب ةيويح ةلأسم يئاملا
 نم هتاحاح نيمأت لحا نم لئاسولا فلتخم ىلا ءوجللا

 ىفخح وا  برح راث لاعشا ىلا رمالا ىدا ولو .دامملا

 ...ةديدج - بورح
 وه ةيسانملا هذه ف خرطي نا نكمب يذلا لاؤسلاو

 ينويهصلا نايكلا ماما ةحاتملا ليسلا يه ام :يلاتلا
 ! ؟هاعمملل ةديدج رداصم نيمآحل

 تحرط دق ةيكرتلا ةموكحلا نا ىلا ةراشالا نم ديال

 ,ةيكرسمالا ةرادالا مص قافتإل ءامد .ةريصق هدم لدق

 ربيع ايكرش نم دابملا نم ةريبك تادمك رجل ًاعورشم

 نايكلا اهنيب نم ةقطنملا ىف لود ةدع ىلا بيبانا
 طخ» مسا ع ورشملا اذه ىلع تقلطا دقو .ينودهصلا

 .«مالسلا بنباتا

 ةلاح خمسرت ضرتفي عاورشملا اذه ديفنت نا عمو

 ناف .:ةيسايس ةيوبست قيقحت دعب ةقطنملا يف «مالسلا»

 ىلا ءوجللا لضفي تالاحلا عيمج يف ينويهصلا نايكلا
 لجا نم ايركسع اهتيامح نمضي نا نكمي ةيئام دراوم
 ةينويهصلا تاططخملاو .اهرارمتساو اهتموميد نيمأت

 يه .ةماه ةيشام دراوم ةثالث لالفتسال ايلاح هجتت

 نانبل يف ةيلك يرجي يذلا يناطيللا رهن :ةيلاتلا
 رهش .روص ةنيدم برق طسوتملا رحبلا يف بصيو
 نوزخملاو « ندرالاو ةيروس يف رمي يذلا كومريلا
 .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ىف وجلا يناملا

 دايم رج بيبانا دم لحارم ةفاك ودعلا ىهنا دقل

 امدنعف كلذلو .ينودهصلا نابكلا لخاد ىلا يناطندللا

 ىقبا :نانبل بونج نم هتاوق بحس ىلا رطضا
 ةيامحل ةيساسا ربتعت ةيركسع عقاوم ىلع هترطيس
 .يناطيللا هايم رج تايلمع

 24 - 1531 ولالا“ كرب



 ,كومريلا رهن لوح ةريبك ةعبوز ايلاح ودعلا ريثيو
 :ةيروسو ندرالا نيبو هنيب ههايم مساقت ىلا ايعاد
 ع ورف دحأ) داقرلا رهن ىلع ميقا يذلا دسلا نا اربتعم
 .ةيئاملا هقوقح ىلع ءادنعا (كومربلا

 ودبي رمالاف ةزغو ةيبرغلا ةفضلل ةبسنلاب اما
 ىلع هتردقو ةيركسعلا ودعلا ةرطيسل ارظن .افلتخم
 ناك هنا مغرو كلذلو .اهيأتري يتلا عيراشملا ضرف
 نيتقطنملا نيتاه ةورث نم ةئاملاي نيسمخ بهنب موقي
 ىعسي ىتلا ططخلاو عيراشملا ناف .ةيئاملا نيتلنحملا

 نيسمخلا نم ربكالا مسقلا بهن ىلا فدهت اهذيفنت ىلا
 .ىرخالا ةفاملاب

 ىلا ودعلا دمع ططخلاو عيراشملا هذه ىلع ءانبو

 اهقحلاو ةفضلا يف ةيبرعلا دانملا ةكدش ىلع ءاليتسالا

 /١454, ماع اهبلع ىل وتسسا دق ناك يتلا هادملا ةكيشب

 ءايحالا ىلا اهلوحبو هانملا هذه نم 7 عطتقب ذحاو

 .ةيدوهيلا ىرقلاو
 برعلا نينطاوملا ودعلا هيف عنم يذلا تقولا يفو

 عضو مهيلع ضرف نا دعب ,ةديدج رابا رفح نم
 حابا :ًاقباس ترفح دق تناك يتلا رابآلا ىلع تادادع
 مهدعاسو ةقيمع رابآ رفح ةنياهصلا نينطوتسملل
 اجلو .خضلاو رفحلا تايلمعل ةمزاللا تالآلا ميدقتب
 ثحبلل ةصخر ةيكريمالا تدروكم ةكريش حنم ىلا اضيا
 ديوزت لجا نم .دويق ةيا نود اهمادختساو هايملا نع
 يضارالا يفو ةفضلا يف ةينويهصلا تانطوتسملا
 /١1514. ماع ةلنحملا

 تاعورشم ةيملعلا ثاحبالا ةرازو تعضو دقو
 وحن ةيفوجلا بايسنالا قطانم يف ةيلاتتم رابآ رفحل
 رثبلا رفح مت تاعورشملا هذه نمض نمو ندرالا يداو
 خضل رتم فلا قمعب محل تيب ةنيدم برق يزاوترالا
 نم ًايونس هايملا نم بّعكم رتم نويلم 16 لداعي ام
 سدقلا ِق ةيدوهتلا,ءايحالا ىلااهرج لجا

 .اهل ةرواجملا تانطوتسملاو
 ةياعرب يرجت تاعورشملا هذه نا رظنلا تفلد ام

 ينويهصلا نايكلا لخاد ةفرطتملا طاسوالا دييأتو
 ةفضلا مض قيرط ىلع ةماه ةوطخ اهرينعت ينلاو

 ةفيحص لوقت كلذلو .«ىربكلا ليئارسا» ىلا ةرغو
 هذه نع اهل قيقحت يف ةيلاطيالا ؛اريسالليد يرييروك»
 لخدت اهنا ىلا ريشت لئالدلا مظعم نا .تاعورشملا
 ىلا ةيئاهن ةروصب ةزرغو ةفضلا مض قطنم نمض
 .«ليثاربسا»

 تاعورشملاو ططخلا هذه نا بيرغلا نمو

 تقولا يف متت ةيبرعلا هايملا ىلع ءاليتسالل ةينويهصلا
 ةيوستلا ىلا تاوعدلا رئاتو هيف عفترت يذلا
 هنا اما .ينويهصلا ودعلا نا ينعي اذهو .ةيسايسلا
 ةيا ىلا ىدؤت نل ءاوه تاعاقف ةباثمب تاوعدلا هذه ربتعي
 ةززؤلل مظنلا نبهثلا .تانلطم ليصاوب كلاثلو ةسوملم مكاقت
 نا ريتعي هنأ اماو :ةييرغلا ةيئاملا

 ىلع ةيبرعلا فارطالا ةقفاوم افلس نمضتت نا بجي ةليقم

 نل نيتلاحلا الك يف و .هذه مظنملا بهنلا تايلمع رارمتسا

 ةيبرعلا ةيئاملا ةورثتلا صاصتما نع ودعلا عجارتي

 قوقح باسح ىلع كلذ ءاج ولو .ةرطق رخآ ىتح
 يتلا ةقطنملا نونطقي نيذلا برعلا عيمج حلاصمو

 ةيسايس ةيوست ةيا

 دعسأ ىلع حجات

 ا وبرج نسرروع ننوتو: 5
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 ةعاذالا ةنيه ىلع ًاعيربس ًاراصتنا .ةيرصتعلا
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 !ةعاذالا لالخ نم ةفرطتملا ةينيمدلا هراكفال جيورتلاب

 نيميلا وحن هاجتالا ةيضق حرطي .رارقلا اذه
 ةريبك ةعرسب يتويهصلا نابكلا لخاد فرصتملا

 تفشك نا دعب اصوصخ .ةرملا هذه حضاو لكشبو

 نيسمحتملا دشا نم هسفن يضاقلا نا ةيريعلا فحصلا

 هتنهم نا مغر .ءاناهاك ةعامج اهثبنت يتلا راكفالل

 .هتارارق ذاختا يف ًاهيزن ىقبي نا هيف ضرتفت

 نايكلا يف ًازاسشن ًاتوص تسل .اناهاك ةرهاظو

 هوجولا نيبا نم ريتعي هنا نم مغرلاب ,يدويهصلا

 ماعلا ذنمف .يرصنعلا نابكلا اذه يف ةيرصنعلا

 ْق ضويهصلا  نايكلا عرز نع نالعالا دغبو ::

 امهنكل نافلتخم ناشاجحتا رهظ .ةلتحملا نيطسلف

 هداق لوالا داحتالا . .كركشم فده ٍِق نايصي

 ةلود ةماقاب نوبلاطي نيذلا ؛نويناملعلا نويموقلا»
 ةفضلا نم نيينيطسلفلا درط دعب ندرالا يف ةينيطسلف
 لييرآ نم لك مويلا هب يداني ام اذهو .ةزغو ةيبرغلا
 ىتح وا ؛مهريغو نامثن لافويو ناتيا ليئافارو نوراش

 ا جس كج تسلا“

 0 ىلا «مهلقن» و مهيضارا نم 4/8لا برع كر

 ريزو بئان لكيد ليئاخيم هب بلاط ام اذهو .ًاضيا
 يفيئاز ماعايبحر لارفجلاو ينو بهسصلا عافدلا

 !يضاملا عويبسالا

 «نوينيدلا نويموقلا» هدوقيف يناثلا هاجتالا اما
 ةيماخاحلا تاعيرشتلاب امئاد نودهشتسي نيذلا

 ,مهبلاطم ذيفنت لجا نم يتاروتلا نوناقلا تاريسفتو
 ةينيد ةرهاظ يه «ليئارسا» ةلود ةماقا نا نوعديف

 ةينويهصلا نيب عمجلا نم دب ال يلاتلابو .ةسدقم
 .نيدك ةيدوهيلا نيبو ةيجولويدياك

 ءاليتساو /19717 وينوي /ناريزح برح دعب
 رييغت كانه رهظ .ةيبرعلا يضارآلا ىلع ةنياهصلا
 ةديدج ةيعرش رخاب وا لكشب لالتحالا حنم ذا ,يساسا
 ةعامجل طقف سيل ةديدج عقاوم يلاتلابو .فرطنلل
 بازحالا عيمجل لب «مينوميا شوغ» وااناهاك
 نمو .مئامحو روقص نم .راسيو نيمي نم ةينويهصلا
 .نيينيدو نييئاملع

 نايكلا يف ريتعي يذلا ءلمعلا» بزح يفق
 هيدا ءوجو نع جاتقلا طقس, تعب ابرح ينويهصلا

 ندذلا ءالؤه اصوصخ .ةيبرعلا يضارالا لالتحا دعب

 :ةنياهصلاو برعلا نيب مالسلا لالحاب نوداني اوناك
 مدع وهو حضاو لكشب مهفقوم ءالؤه ددح ذا
 قطانملاب ظافتحالاو ,ةينيطسلفلا قوقحلاب فارتعالا

 روغ لثم) دبالا ىلا ..ةينما «ليئارسا» اهربتعت يتلا

 بجي هنأب نمؤي لمعلا بزح نا ذا ؛(اهريغو ندرالا
 نكل ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف تانطوتسملا ةماقا

 .عقاو رما ىلا ناطيتسالا ليوحتو .يجيردت لكشب
 ةفورعم هفقاوم تناك دقف «دوكيللا» بزح اما

 ناطيتسالاو ةزغو ةييرغلا ةفضلاب ظافتحالل ةيسنلاب

 ىلا نوريثكلا هبنتي ملو .امهنم باحسنالا مدعو اهيف
 ناك هنال دوكيللا بزح اهثبي يتلا ةينيفوشلا راكفالا
 .تقولا كلذ ف ةطلسلا جراخ

 و 11717 ماعلا يبرح دعب «ديدجلا» زارفالا نا
 :نيرما يف لثمتب 137

 اروصحم اهرود ناك يتلا ةينيدلا بازحالا نا :الوا
 ,ةيدوهيلا ةيميلعتلا .جهانملا ىلع فارشالاب ةبلاطملا يف

 نم :لثم تسينكلا يف اهنسل ةديدج نيئاوق حرط يف وا
 تيبسلا موب يف لمعلا مدع ىلا ةوعدلاب وا ؟يدوهبلا وه

 بلاطملا نم اهريغو امنيسلا رودو عراوشلا قالغاو

 تلوحت دق ؛ام دح ىلا ينيدلا بلاقلا يف ترصحنا يتلا

 طاشنلا يف زراب رود اهل نوكي نا ديرت بازحا ىلا
 . تانطوتسملا ءاشنا صخي اميف ًاصوصخ ييسايسلا

 تاكرح سيسأت ىف نيميلا وحن لوحتلا لثمت :ايناث
 هي برعلا لتق لوالا اهفده تاباصع وا .ةفرطتم
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 هدر يه هذه هويت ةوفرطتلا

 .مهتويب ميطحت وا مهيضارا ىلع ءاليتسالاو
 يتلا مينوميا شوغ ةكرح يه تاكرحلا هذه زرباو

 نيرمعتسم ةعومجم دب ىلع ١914 ماعلا ْق تسسأت

 ةماعزد ١454 ماعلا يف ليلخلا يف اونطوتسا دق اوناك

 نوشرغو تاروب نانحو رغنفيل ةيشوم ماخاحلا
 وهف ةكرحلل يحورلا ميعزلا اما .مهريغو تينش
 ةيميداكالا سيئر .كوك نيهوك ادوهي يفست ماخاحلا
 يسايسلا جمانربلا يف ءاج ام زرياو .سدقلا يف ةيدوهنلا

 ةلتك» ةيبرعلاب ينعت يتلا مينوميا شوغ ةكرحل
 انم رارقبو ءانل كلم يه دالبلا هذه لك نا» :«ناميالا

 رومالا نا ءنيرخآلل ميلستلل ةلباق ريغ يهو .اعيمج
 دجوت ال .دبالا ىلا ةمساحو ةحضاو نوكت نا بجي
 ضارا امناو ؛ةيبرع ضارا وا ةيبرع قطانم كانه
 هذه لك نا :دبالا ىلا اندادحاو انئابا كلم ةيليئارسا

 ةرطيسل عبتت ةيتاروتلا اهدودح لماك بسحو دالبلا
 .«ليئارسا بعش

 ةوطسلا نم اديزم ةباصعلا هذه ىطعا يذلاو
 يعئالطلا بابشلا  «لاحانلا» ءاضعا مامضنا
 ميظنت وه لاحانلا نا فورعملا نم نا ءاهيلا  براحملا

 امك .«ةيليئارسالا عافدلا» ةرازوب ًايلك ًاطابترا طبتري
 عباتلا بابشلا ليج نم مه ةكرحلا هذه ءاضعا نا
 .ةفرطتملا ةيدوهيلا بازحالا مظعمل

 نا اهدافم ةركف «مينومبا شوغ» ةكرح تنبت امك

 لخاد عضولا نيسحت ىلع لمعلا يف تسيل ةيضقلا
 ضرا لك ذاقنا ىلع لمعلا بجي لب «ليئارسا»

 .برعلا نم ؛ليئارسا»
 «خاك» ةكرح يه ىرخالا ةزرابلا ةيباهرالا ةكرحلا

 يف تاباختنالا ضاخ ثيح .اناهاك ريئام اهمعزتي يتلا
 . تسينكلا يف دعقم ىلع زاحو ١19/14 ماعلا

 دجوت نيتزرابلا نيتكرحلا نيتاه ىلا ةفاضالاب
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 نم باحسنالا مدعي بلاطت يتلا تاكرحلا تارشع
 .اهيف تانطوتسملا ةماقاو .ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا

 ضرا» ةكرحو «ليئارسا ضرا يصلخم» ةكرح لثم
 ةمظنمو «فيئز يزوع» ةمظنمو :نآلا ليئارسا
 تاكرحلا نم اهرمغو :«(فود» ةمظحمو «ليلوس»

 .ىرخالا ةفرطتملا
 مايق ذنم ردكالا ثدحلا ردتعي يذلا ريدغتلا نكل

 مالتسا يف دوكدللا بزح حاجن ناك ينودهصلا نايبكلا

 لالخف .هخيرات يف ةرم لوال 19170 ماعلا يف ةطلسلا
 تاموكحلا ىلع لمعلا بزح نميه تضم اماع نيثالث

 نيب ةيعامتجالا تاقورفلا عاستا نكل .ةبقاعتملا
 بزح حلاصل مهمظعم توص نيذلا نييقرشلا دوهيلا
 لكشب نوتوصي نيذلا .نيييرغلا دوهيلاو .دوكيللا
 دوكيللا بزح ةفك حّجر ,لمعلا بزحل يكيتاموتوا
 ةبسن نم ربكا نييقرشلا دوهيلا ةبسن نال ةرملا هذه
 مل لمعلا بزح نالو .ةهج نم نييبرغلا دوهيلا
 ةهج نم نييقرشلا دوهيلا عاضوا نيسحت عطتسي
 .ىرخا

 تحيصا ةطلسلل نغيب ميحانم ملست دعبو

 ةيبرعلا يضارالا هاجت ؛ةيليئارسالا» ةسايسلا

 ماع لكشب ةينيطسلفلا ةيضقلا و صاخ لكشب ةلتحملا

 اهعبتا يتلا كلت نم .اهتيناودع ثيح نم احوضو رثكا
 يتلاو ةيضاملا نيثالثلا تاونسلا لالخ لمعلا بزح

 ةنسايسلا هذه نا نم مغرلاب حوضولا مدعب تمستا

 نم رهش دعب نغيب حرص دقف .ةياهنلا يف ةدحاو يه
 ىلختت نا نكمي ال هنا ءارزولل اسيئر هياختنا

 نلعاو ,ةزغو ةيبرفلا ةفضلا نع «ليئارسا»
 ةدابقب ةلقتسم ةيندطسلف ةلود ةماقال هتضراعم

 ,اهتداق عم ضوافتلا وا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ىلع لك ةيبرعلا لودلا عم ضوافتلل دعتسم هنا لاقو

 . 151/4 ماعلا ىف تاداسلا عم ثدح ام اذهو .ةدح

 ماعلا تاباختنا يف نغيب زوف نا ضعبلا دقتعا دقو
 يف ىرخا ةرم هزوف نكل :ةفدصلا ضحمب ناك 4117

 نيفرطتملا نيبخانلا نا دكا 1481 ماعلا تاباختنا
 نوراش لييرا نم الك هتموكح ف نيعف .هئاقب يف نوبغري
 امهفرطتب نيفورعملا نم امهريغو ريماش قحساو
 دوكيللا ةموكح تحبصاو .باهرالل امهشطعتو
 ,ةدحاو ةيجولويدبا ىلع ةقفتم .ةمحسنم ةموكح

 هدعب ذخا نيميلا وحن هاجتالا نأب ديكاتلا ىلعو
 رثكالا مه بابشلا ناو . 19101 ماعلا يف يقيقحلا
 .ةفرطتملا ةيجولوبدبالل اديبآت

 بزح عطتسي مل «« +4 ماعلا تاباخنتنا يفو

 نم مكحلا ديعتسيل ةقلطملا ةيبلغالاب زوفلا لمعلا
 برحلاو نغيب ميحانم بايغ نم مغرلاب ,دوكيللا برح
 ةمزالاو يدرتملا يداصتقالا عضولاو ةينانبللا
 كلذ يف ينويهصلا نايكلا اههجاو يتلا ةيعامتجالا
 دحاو برح نم الدب نابزح كانه حبصا نكل .ماعلا
 مكحلاو فالتئالا نيبزحلل لضفالا ناكو .رطيسم
 يه ةيرهوجلا ةسايسلا نا دكؤي ام اذهو .ةبوانملاب
 .ةدحاو

 نا ١184 ماعلا تاباختنا جئاتن نم صلختسنو

 نييخانلا تاوصا ىلع ةرطيسلا عاطتسا دوكيللا برح

 نا ينعي امم .شيجلاو تانطوتسملا يفو بابشلا نم
 ناو :ةلبقملا تاونسلا يف دايدزالا ىلا هقيرط يف فرطتلا
 بازحالاو «حاك» و «هايحتش » لثم ةفرطتملا تازحالا

 اهدعاقم ددع نم ديزت دق اهعاونا فالتخا ىلع ةينيدلا
 .ةلبقملا تاباختنالا يف

 نع ثيدحلا دنع اهلشمت نم دب ال قئاقحلا هذه لك
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 ةيدعسلا ديعس .د نيلرب

 ٍريزو رشنيغ شيرتيد زناه حيرصت قلي مل
 ًايمسر وا ًادنلع امعد ةيداحتالا ايناملا ةيحراخ

 يحيسملا رايشتسملا ةموكح نم ال . اتفلم

 عم ,ةيناملالا ةيناملربلا بازحالا نم الو لوك تومله
 ىلع برحلا ءدبب قارعلا ماهنا ىلع هرساجت ربتعا كلذ
 يسايسلا فقوملا يف ةريطخ ةقباس نارهط يف يلالملا ماظن

 ريخالا يلودلا نمالا سلجم رارق رودص رثا يناملالا
 ةيقارعلا تاوقلا ةدوعو اروف برحلا فقو ددصب
 .ًايلود اهب فرتعملا دودحلا ىلا ةيراحتملا ةيناربالاو

 ةيسابسلا طاسوالا ِق ءاوس انش فورعملاو

 دعب رشنيغ حيرصت نا .ةيمالعالا وا ةيساموليدلاو
 ,نوبل نارهط ةيجراخ ريزو يتيالو ربكا يلع ةرداغم
 ةيناملالا ةيداصتقالا تاعلطتلا ةلّصحم وه امنا
 زازتيالا ةرمثو .الوا ةيناربالا قويسلا ْقف ةمخضلا

 .ايناملا دايح زيزعل دكا رشنيغ

 .. وك قخيا" قحرتلاا ماب ملل ع

 زاحنلا هحيرصت ىلع ةفينعلا لعفلا 0

 نيذلا ناملالا سجنا ةلكشم ددصب يك

 توربب ِق ةسشيمخلا باضرألا تامظنم مهزحتحت

 .ايناث ةبيرغلا

 ضوفرم ءاغدإ
 امم ساسالا ضرغلا نأ رشندغ ءاعدا ناف انه نمو

 رج ةلواحم يف نمكي امنا ةيساموليدلا ةكرحلاب هاميسا

 يل ودلا نمالا سلجم رارقب فارتعالا ىلا نارهط ماظن
 ايركسع اهيلع عزانتملا تالكشملا لحل ساساك هلويقو

 طاسوا ىف موهفم ريغ :تاونس عيبس ذنم قارغلا عم

 بازحالا طاسوا ْق وانوي ٍِق ةمكاحلا بازحالا

 يسايسلا كييازوملا مومع يفو لب ,ةضراعملا
 اهتاروصت طاسوالا هذه ينيبتو .يناملالا يساموليدلاو

 ةيلودلا يعاسملل يناريالا ضفرلا ةموميد ةدعاق ىلع
 ,ةيملسلاو ةيسايسلا قرطلاب عازنلا لحل ةلوذبملا
 ةيجيتارتسي يئالملا ماظن كسمت رارمتسا نم اقالطناو

 يلاتلابو .ةرواجملا راطقالا ىلا ةينيمخلا ةروثلا ريدصت
 لب :يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف رارقتسالاو نمالا ديد دهش

 كلذلو .طسوالاو ىندالا نيقرشلا ةقطنم لماك يفو

 ءرشنيغ فقومل لمتحملا يسكعلا ريثأتلا نم رذحن اهناف

 عيجشت يف هنع حشرتت دق يتلا تازارفالا نم يا

 ةسرطغلاو تنعتلا ةسايس ةلصاوم ىلع ناريا ةموكح

 عم تاقالعلا ناديم يف وا ؛قارعلا عم برحلا يف ءاوس

 حيرصت نا ف اهنم اداقتعا ةرواجملا ةيجيلخلا راطقالا
 هلالغتسا يغيني لقالا ىلع وأ .اساسا لكشي دق رشنيغ
 يف اهزازتباو ىرخا ةيبوروا لود ىلع طغضلا هاجتا يف
 ةرولب رمالا رخآ ءاهنأش نم .ةبيرق وا ةهباشم فقاوم
 ناعذا طورسشو ةنميهلا بلاطمل قلطملا عايضنالا
 ةيناودعلا ةدارالل اهريسأب يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 .ةيناردالا

 ام ىلع .كردا دنق هسفن رشنيغ نا لوقلا نكميو
 هتئيطخ ىلع ةبترتملا رطاخملا هذه لثم ءودبي
 ءانب مت يذلا عامتجالا نأف كلذل :ةريبكلا ةيسايسلا

 قراط ديسلا يقارعلا ةيجراخلا ريزو عم هبلط ىلع
 ةهجوملا ةوعدلا ةيبلن نع هنالعاو ؛سيراب يف زيزع
 فيرخلا يف قارعلا ةرايزل ابيرقت نيماع ذنم هيلا
 دايحلا فقوم ةداعال ةلواحمك اهلك مهفت امنا .مداقلا
 :قباسلا هباصن ىلا جيلخلا برح ءازا نلعملا يناملالا
 يف يناملالا يسايسلا نزاوتلا ةسايس ولع ءاقبالاو
 هتدوع دعبو .ءاوسلا ىلع نارياو قارعلا عم ةقالعلا

 نا ىلع ةقحاللا هتاحيرصت يف رشنيغ ددسش سيراب نم

 رارق قيبطت ساسا ىلع ًامئاق لازام نوب ةموكح فقوم
 فافتلالا ناريبا لواحنت يذلا يىل ودلا نمالا سلجم

 ال «جيلخلا برح أدب نم» ددصب هلاق ام نأ دكا و ,هيلع

 تارقف لماكل ةيداحتالا ايناملا ديبأت نم الصنت ينعب

 يذلا معو هدنب ةصاخو» يىلودلا سلجملا رارق

 اذه ف قئاقحلا يصقتل ةدياحم ةيلود ةنجل حرتقي
 .«صوصخلا

 ةرخاتم ةعادق

 ةسائر ةرتف تأدب .يراجلا بآ لوا نم ءادتيبا
 قرغتستس يتلا ىلودلا نمالا سلجمل ةيداحتالا ايناملا

 يف يا ,دحاو مودب ةرقفلا هذه ءدب لدبق .ادحاو ارهش

 ماعلا ريتركسلا ىرجا .ءمرصنملا ويلوي /زومت ٠“
 الوطم ايفتاه الاصتا راليوك يد زيريب ةدحتملا ممالل
 هتلطع رقم ف ةيداحتالا ايناملا ةيجراخ ريزو عم
 رداصم هدكؤت اممو .ايناملا بونح ةيفيصلا

 نا «نيلرب يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل ةيناملا ةيسامولبد
 ةموكح معد ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا غلبا رشنيغ
 قيبطت لاجم يف لابلا ىلع رطخي ام لكل» قلطملا نوب
 لودلا عامجاي ذختملا ىل ودلا نمالا سلجم رارق

 ةمئادلا ريغ رشعلاو ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا
 ةمهم» راليوك يدرشابي نأب ىصوا هنا امك .ةيوضعلا
 روفلا ىلع نارهطو دادغب نيب ؛ةبعصلا ةطاسولا
 نع هتاعابطنا نا ىلا اريشم ريخآت وا ؤكلت نودو
 امنا زيزع قراط عم سيرابو .يتيالو عم نوب تاثحابم
 ةيلمع جئاتن ىلا لصوتلا ةيناكمأب ةعانقلا هيدل يوقت

 .ةديفم

 رشنيغ ةرازو طاسوا هيف جورت يذلا تقولا يفو
 ةرتف لالغتسا يف نوب ةبغر عم هحيرصت طابترال
 4 نكمم هجو ىصقا ىلع يلودلا نمالا سلجمل اهسؤرت
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 تنعتلاو ضفرلا ةهبج يف قرخ قيقحت فدهب -

 ءاحنالا ناملالا نيلوؤسملا ةنقب لواحب ,ةيناربالا

 عم .ًاباجيا وا ًابلس هركذ نود هيلع رورملاو هلهاجتب

 ءافلحلا طفض

 ال امب ةريثك نايحا يف يتأت حايرلا ناف كلذ عم
 لوك يحيسملا راشتسملا ةموكحف .نفسلا يهتشت

 قاضنلا عساو ايبرغو ايكريما اطغض نآلا هجاون
 كلذل .ةيسلطالا اهتامازنلا ذيفنتو اهتايلوؤسمب مايقلل
 وبسالا يف يناملالا عافدلا ريزو رنروف ديرفنام رداغ
 ريزو رغربنياو عم ثحابتلل نطنشاو ىلا مرصنملا
 يناملالا معدلا ليسو لاكشا لوح يكريمالا عافدلا
 ةقطنم يف يكريمالا يسايسلاو يركسعغلا فقوملل
 .يبرعلا جيلخلا

 وحنلا ىلع ةقطنملا ىلا ةيناملا ةيرحب عطق لاسرا نا

 روتسدلا عم ضراعتي اسنرفو ايناطيرب هتلعف يذلا
 ىلع رظحي روتسدلا اذه ىلا ادانتساو .يداحتالا

 جراخ ةيناملالا تاوقلا نم عون يا لاسرا نوب ةموكح
 كلذ ىلا ةفاضا .يسلطالا فلحلا لمعو طاشن ةقطنم

 ريثأتلا اهنأاش نم هذهك ةوطخ نا رشنيغ ةرازو ىرن
 يذلا نارهطو دادغب نيب ةطاسولا رود ىلع ايبلس

 امك :ةيلاحلا ةرتفلا يف .هل اهسفن نوب ةموكح تحشر
 نلعملا يناملالا دايحلا فقوم نم ًاماجسنا لكشي هنا
 تالاكشالا هذه لوح .ةيناردالا ةيقارعلا برحلا ءازا
 ءاوس ةيموب تارواشمو تاشقانم نآلا رودت اهريغو

 ةقورا ىف وأ ةيلاربيللا  ةيحيسملا ةموكحلا لخاد
 ١ .يناملالا ناملربلا

 ةمهاسملا داعبتسا هيف نكمي ال يذلا تقولا يفو
 جيلخلا ةقطنم يف يكريمالا كرحتلا ةدناسم يف ةيناملالا
 ةلاحلاو دب ال ةمهاسملا هذه نا لوقلا نكمي .يبرعلا

 سيراب يف فقوملا لكش نع ةفلتخم نوكت نا هذه
 ايزاوم ايناملا اكرحت كانه نا ودبيو هنومضمو ندنلو
 قلخ فدهب ةكرتشملا ةميوروالا قوسلا ةمظنم لخاد

 رارق نم نارهط فقوم ىلع هرثؤم طغض ىوقو لماوع
 .يلودلا نمالا سلجم

 رشنيغ هلعفيس ام لوح رودي نآلا لاؤسلاو
 نهارلا يناملالا كرحتلا مادطصا ةلاح ىف نوب ةموكحو

 بكترت مل نوب ناو ةصاخ .يناريالا ضفرلا فقومب
 كلذك تبكترا امناو .اهدحو رشنيغ حيرصت ةئيطخ
 زازتيالا برح دادتشا تقو ف يتنالو لابقتسا ةئيطخ

 ةيداحتالا ايناملا فيلح ءاسنرف ىلع ةيناريالا باهرالاو
 [ل.اهراجو يوونلا
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 ريزول لوالا بئانلا فوستنروف ينوي دام
 ةقطنملا ىلا ةيناث يتايفوسلا ةيجراخلا

 ةريخالا هتلوح تلمش دقو .جيلخلاو ةيبرعلا | ١

 قشمدو دادغب يه مصاوع ثالث ,مرصنملا عوبسالا يف
 اهتيقون يف ةلوجلا هذه ةيمها نا بير الو .نارهطو
 مقافتو .الوا ؛يلودلا نمالا سلجم رارق رودص دعب
 ْق :يكريمالا ةصاخ .يبنجالا يركسعلا دوحجحولا

 .ايناف ,يبرعلا جسلخلا ةقطنم

 يا ىلعو .ريخالا يتايفوسلا كرحتلا تايفلخ يهام

 ةيساموليدلا زكرت تاروصتلاو تاحرتقملاو راكفآلا نم

 ؟ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ةهجل ةنهارلا ةيتايفوسلا
 ايوروأ يف ةيناديملا تايطعملاو تامولعملل ًادانتسا

 نا دكؤت نا ؛«ةيبرعلا ةعيلطلا» عيطتست ةيقرشلا

 هنع تربع جيلخلا برح نم يتايفوسلا فقوملا
 يفف .تالاجملا فلتخم فو :لماك حوضوب وكسوم
 ةيعافدلا قارعلا ةيجيتارتس هيف معدت يذلا تقولا
 ديؤت ؛اهتمالسو هيضارا ةدحو ىلع ظافحلل ةعورشملا

 فقول ةيمارلا تاحرتقملاو يعاسملا لك دناستو
 عازنلل لماشو فرشم لداع لح داجياو :برحلا
 .تاونس عبس نآلا ىتح ماد يذلا ي ومدلا

 يكريمالا فقوملا عم ءاقل
 فقاوم هلوح نمو يتايفوسلا فقوملا ناك اذكه

 تاقالعلاو لفاحملا يف .ةيقرشلا ابوروأ يف ءافلحلا ةبقب

 تاهجوو ءارآلا لدابت ديعص ىلع ةصاخو ةيلودلا

 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب رظنلا

 تاعامتجا لالخ فينج ف ارخؤم ىرج امك ؛ةيكريمالا
 .فروم  فوكايلوب

 ةيركسعلا تاروطتلا تعراست ةريخالا ةرتفلا يف

 ةلصحملا ف نولجتل جولخلا ترعح ) ةيساسسلاو
 /زومت ” نايب ةدعاق ىلع لماشلا يتايفوسلا فقوملا
 ىلع فورعم وه امك ناددلا اذه دكا دقل .مرصنملا ودلوب

 لماشلاو يروفلا فقولا امهالوأ نيتيرهوج نيتطقن
 ةدوعو وجلاو رحبلاو ربلا ىف ةيبرحلا لامعالا عيمجل

 امهتيناثو ةيلودلا نيدلبلا دودح ىلا ةبراحتملا تاوقلا
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 جيلخلا ةقطنم نم ةيبنجالا تاوقلا عيمج باحسنا

 داحتالا ديأ فقوملا اذه ىلا ادانتساو :يبرعلا

 ذختملا يلودلا نمالا سلجم رارق عورشم ينايفوسلا
 ةمئادلا ريغو ةمئادلا ةرشع سمخلا لودلا عامجأب

 ىلا وعدت يتلا ةيكريمالا راكفألاب بحرو .ةيوضعلا
 برح ءاهنا ليبس يف نطنشاو  وكسوم راوح فيثكت

 يف رارقتسالا نمؤي لماش مالس داجياو جيلخلا
 .ةقطنملا

 رردملا تطغا ناربط

 ودبي يذلا يناريالا جيجضلا نم مغرلا ىلعو
 نم ةيبثجالا تاوقلا باحسنأب ةيلاطملا ىلع ارصم

 رارقلا وعناص يفخي ال :يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 نوكي مهتعانق ةيكارتشالا مصاوعلا يف يسايسلا
 نود وا يعوب .رشابملا رربملا اهسفن نارهط ةسايس
 ْيف اهتاديشحت مقافتو تاوقلا هذه مادختسأل .يعو

 رييغت نع ةزجاعلا نارهط رارصا نأل كلذ .ةقطنملا
 رارمتسا ىلع ؛قارعلا عم يركسعلا عارصلا تالداعم

 ميهافملا قفو اهترئاد عيسوت ةلواحمو .ءبرحلا
 جيلخلا ىلا ةروثلا ريدصتو .ايجينارتس ةينيمخلا

 عيسوتل يبرغلا ملاعلل عئارذلا مدقت تلازامو تمدق
 يبرعغلا جملخلا لخاد تاوقلا دشحو لخدتلا ةعقر

 .هنم ابيرقو
 رارق يعناص رظن تاهجو ناف قارعلل ةبسنلاب اما

 ال داكت ةيكارتشالا نادلبلا يف ةيجراخلا ةسايسلا
 ريغ تافرصتلا نم مئادلا هريذحت لوح فلنتخت

 ليطاسالا زيزعت ىلا دوقتو تداق يتلا ةبوسحملا
 هضفرو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيبنجالا ةيبرحلا

 ةيلودلاو ةيميلقالا تايوتسملا لك ىلعو .رمتسملا
 ةدارالا ةرداصم اهنأش نم يتلا عئارذلاو تاسرامملل
 جيلخلا ةقطنم بوعشو لودل ةلقنسملا ةينطولا

 نع رظنلا ضغب ةيبنجالا ةدارالا ضرفو ,يبرعلا
 .ةيموقلاو ةيسايسلا اهتيوه

 قارعلا مف يقالدلا طاقد

 ةيساموليدلا ىرت قئاقحلا هذه نم اقالطنا
 عم ةديدع قالتو قافتا طاقن جيلخلا يف ةيتايفوسلا

 فقو ىلا ةوعدلا كلذ يف ءاوس . ءانبلا يقارعلا فقوملا

 ٠ لماش لح داجيا ةرورضو اهتئزجت مدعو برحلا
 ىلا ةوعدلا وا ؛اهفارطاو اهتاقلح عيمجل فرشمو لداع
 ةساسحلا ةقطنملا هذه نم ةيبنجالا تاوقلا باحسنا

 .ةرتؤمو ةيباجيا ىرخا ةيلود ةسايس جاهتناو
 عيمجل رارقتسالاو نمآلاو مالسلا لالحال الوصو
 نم سيلو .يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع ةلطملا لودلا

 نادلبلا مالعا ةزهجا اجلت نا ةفداصملا ليبق

 كيتكت ىلا .ةيتايفوسلا اهتمدقم يفو .ةيكارتشالا
 عم ارتنوك ناريا وأ تيغ  ناريا حئاضف ةعباتم
 هيف رطضت يذلا تقولا يف ؛ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 لوح عداخملا يناريالا جيجضلا رابخا رشن ىلا
 ةقطنم يف ,يكريمالا ربغو يكريمألا يركسعلا دحاوتلا

 .يبرعلا جيلخلا

 امك  ةيجيلخلا وكسوم ةسايس تايفلخ تزرب دقل
 لابقتسا ىدل انه ةدكؤملا تامولعملا لوقت

 نمو .يلاحلا ماعلا علطم دسا ظفاح فوشتايروغ
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 .ةريثك قارعلا عم يقالتلا طاقن ..فوستئروف

 ْق ةعلطملاو ةلوؤسملا رئاودلا هيرست يذلا مالكلا

 عيطتست ال وكسوم نا ,ةيكارتشالا نادلبلا نم ديدعلا
  ةرئقارعلا برحلا نم يروسلا فقوملا مهفت نا

 ءانشلا ةيسسانس ىلع قسضشمد ماظد رارصاو :ةينارمالا

 .جيلخلا نارين ىلع تيزلا بصو قارعلل

 دسا ظفاح ةئامس دوهذد مل مالك

 سيئرلا هدلا عمتسا يذلا قيلعتلا مالكلا اذه نم

 تاسرامم ببسب فوشتابروغ ميعزلا نم يروسلا
 نم فقوملا لوح يبرعلا قرشملا يف اهتاسايسو قشمد
 يروسسلا لزفلاو .ةيشطسلفلا ريرحتلا ةمظنتم

 ينسكح ريم نم فقوملاو ؛سدلا وكلا فلخ يكريمالا

 ةيسايسلاو ةيداصنقالا عاضوالا روهدتو .كرابم
 هدالب ديبأت نيلمركلا ميعز زربا امك .ةيروس لخاد
 تايثيحب لوبقلل اهدادعتسا مدعو قارعلا جهنل
 عم ضقانتي مل نا وهف .هعئارذو يروسلا فقوملا
 ال ,لقالا ىلع . هنأف ,ةيتايفوسلا تاروصتلاو حلاصملا

 .لكش يأب اهمدخي الو اهعم يقتلي
 جيلخلا برح ددصب قشمد عم يتايفوسلا فالخلا

 يف هنأف فالخلا اذه نع ليق امهمو .ًارس دعي مل
 ماعلا يأرلا ىلا برستملا نم ريثكب قمعا هتقيقح
 تاقلح مها نم ةقلحب لصتي هناو ةصاخ .يملاعلا
 داحتالا نيب نهارلا ىلودلا يجيتارنسلا لاجسلا

 هذه .ةيكريمالا ةدحتملا تادالولاو يتايفوسلا
 ريزول لوالا بئانلا ةرايز ببس رسفت قئاقحلا
 هاعسم يقف ةيروسلا ةمصاعلل يتايفوسلا ةيجراخلا
 تناك اذاو .نارهطو دادغب نيب يسامولبدلاو يسايسلا
 هذهك تاطاشن لوح قباسلا يف سات اهثبت يتلا ءابنالا
 ةنوألا يف تأجل اهناف .ماهبالا هبشو ةيمومعلاب مستت
 دقل .اهفورح ىلع رثكأف رثكا طاقنلا عضو ىلا ةريخالا
 نادلبلاو ,ينابف وسلا داحتالا ُْق مالعالا ةزهجا تدكا

 يف دسأ  فوستنروف تاثحابم نا ةفيلحلا ةيكارتشالا

 عيرسلا ءاهتالا ليس» لليصفقت لكشي تلوانت قشمد

 سلجم رارق ساسا ىلع ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل
 فقوم انه ءاربخلا ضعب ردتعاو .«يلودلا نمالا

 ,ةكم يف ةيناريالا باهرالا ثادحا نم ظفحتملا قشمد
 هلقن يذلا داحلا مالكلا جئاتن نم هيلوا ةجيتن
 ىلعو ,قشمد ىلا ةيتايفوسلا ةمصاعلا نم فوستنروف

 فاطعنا لوح انايحا هيف غلابملا لؤافتلا نم مغرلا
 نم يروسلا فقوملا يف لمتحم بيرق رييغت وا موعزم
 ىلا اريخاو الوا لؤافتلا اذه در نم دب ال :جيلخلا برح
 ةسايسلا ءازا ايتانفوس اضرلا مدع ةلاح دادتشا

 نهارلا اهئزج ءازا ةصاخ ةروصبو اهنمرب ةيروسلا
 .قارعلا ىلع ةيناريالا  ةيناودعلا برحلاب قلعتملاو

 ةيفاسضا قاروأ
 تناك نارهط ىف فوستنروف ةرئاط تطح امدنع

 ثيدحلا نم رثكا قاروا يتايفوسلا يسامولبدلا ىدل
 بلطم طبر ىلع هرارضا احضاو ادب دقل .اهيلالم عم

 الوا برحلا ةيوستب جيلخلا نم يبنجألا باحسنالا
 ةلاحل رشابملاو يسيئرلا لماعلا اهرابتعاب ,قارعلا عم
 اذاو .ةقطنملا اهشيعت ينلا رارقتسالا مدعو ةلكلخلا

 يلخت ىلا ةيناريالا ةمصاعلا يف اعد فوستنروف ناك

 ةيرح ةقاعا هنا نم ام لك نع نيبراحتملا نيفرطلا
 لكشب هزاربا ىلع صرحت ام وهو ,جيلخلا يف ةحالملا

 هئاف ةيناربالا ةناعدلا تابسسؤم بناجلا ديحو

 لماشلا قيبطتلا عم ةوعدلا هذه طبر لاقت ةقيقحلاو

 ةيلخادلا ةيلآلا ببسب كلذو يل ودلا نمالا سلجم رارقل
 ليقي ال وحن ىلعو ءضعب عم الك اهطابتراو هدونبل
 .ةئزجتلا

 انايحا ريخالا يتايفوسلا كرحتلا مهاسي دق كلذ عم
 تاحورطلا ضعبب وكسوم لوبق هدافم عابطنا قلخب
 عابطنالا اذه تايفلخ نا .ايلكش لقالا ىلع .ةيناريالا

 نيناوق ىلا دوعت .ام ردقب احيحص ودبي يذلا
 ةيجيتارتسلا ةيؤرلا ىلا ةفاضا .خيراتلاو ةيفارغجلا
 نم ةيبونجلا ةقطنملا يف يرجي ام ىلا ةيتايفوسلا
 هتارربم اما .ناريا عم ةليوطلاو ةكرتشملا اهدودح
 ةلوادتملا تامولعملا نأف رضاحلا تقولا يف ةرشابملا
 رودب رارمتسالا يف تايفوسلا ةبغر ىلا اهدرت انه
 دادغب نيب ةيرسلاو ةثداهلا ةيسامولبدلا ةطاسولا
 اذهل ددجتملاو ميدقلا لمالا نادقف مدعو :نارهطو

 رشايم عامتجا ةفاضتسا ةيناكمأب كاذ وا ببسلا

 يف نارياو قارعلا نيب مالس رمتؤم ةغيص نمض
 .ةيتايفوسلا ةمصاعلا

 اذهك ىعسم يف وكسوم حاجن نا هيف بير ال اممو
 :ةقطنملا ف ةيفاضالا قاروالا نم ديدعلا اهل نمؤي
 وا « ىمعالا يناريالا رشلا مدجحت دمعص ىلع ءاوس

 نواعتلاو ةقادصلا تاقالع ريوطت لب .ةياعر
 ددجلا ءاقدصالا بسكو .قارعلا عم ةيديلقتلا
 نود اهنا .جيلخلا ةقطنم مومع يف ةديدجلا عقاوملاو
 ,راطخالاو بعاصملاب ةفوفحمو ةليوط قيرط كش
 كلت نم ةرماغملا نع دعباو . ءاذبا لقا كلذ عم اهنكلو

 نم ناك اذاو .ةيكريمالا ةسايسلا اهتراتخا يتلا

 ولو ةيتايفوس تاحاجن نع ثدحتلا نآلا بعصلا
 انكمم نوكيس رمالا اذه لثم نأف .هاجتالا اذه ىف ةيئزج

 قيرط يف فوستنروف ةرئاط نوكت امدنع رثكا ةجردب
 [].وكسوم ىلا اهتندوع
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 ' نيطايشلا ىلا ربكالا ناطيشلا نم ةيبرغلا نفسلا

 | دحا وه سابع ردنب ىلع ًايكريمأ ًاموجه نا لاقي
 ةحورطملا تارايخلا

 دعس امم .ثحبل ١ طاسب ىلع
 ا عف

 .برحلا ةعقرل عاسنا نم كلذ هينعي 1

 | يف نمكي لازام لمالاو .الح لكشي ال اذه نا ريغ 2
 حلاصملا نيب ضراعت دجوي ال هنا املاط ةدحتملا ممالا '
 ١ ىلع ملاغلا نم ةقطنملا كلت يف ةيتايفوسلاو ةيكريمألا َه

 | نوومضتم ءاظعاةدحقللا ممالا رفق: نأ وه بوفطملا
 ' فقو ىلا عامجالاب اعد يذلا نمالا سلجم زرارق ذيفنتل
 ١ نآد اديازتم اعابطنا كانه نا ةصاخ .رانلا قالطا

 | بلجي نا نم دعبا جيلخلا يف ةيكريمالا تاوقلا دوجو
 , نامض يه ةيسيئرلا ةدحتملا ممالا ماهم دحا نا |
 , نارهط نيناجمو .ةيملاع ةمزا قلخب نيناجملا مايق مدع |

 ' يف رركتملا مهلشف دعب ةصاخ كلذ لعف ىلع امامت نورداق

 ' داقنتسا بجي .ىرخا ةرابعب .قارعلا ىلع صن زارحا
 حبتكتا نوح لوحتت نا ليق ةدحتملا ممالا لئاسو ةفاك ا

01 

 / 4/1//114 0 .ينيمخو ناغير نيب ةصاخ برح ىلا |

 ا اة وبربجا#ا»» جورجيا <

 ١  0انملاي هل ايي 0 ّ

1 0 
 ١ طفنلا داريتسا ىلع رظح ضرفي مل نآلا ىتح لي +

 - ال ةيسنرفلا تاكرشلا نأب املع .يناريالا 2

 ١ | نم ماخلا طقنلا نم ليمرب يا مويلا يرتشق '
 ع . هللا تابا

  1ةرازو يف لورخيلا ةرادا تدلط . مانا ةئالث ذنم ِ

 ضرألا ىلع لمعت ريركت تاكرش تس نم ةعانصلا ا 8

  ! 7ا ىلع بترتتس ينلا تاعبتلاب ةرازولا غلبت نا ةيسنرقلا

 ! ىلعو قوسلا ديوزت ىلع كلذ ريثأت ثيح نم رظحلا !
 .داصتقالا *

 اة تأ 7: 7519 اندغلا ب ةيبرعلا ةفيلطلا“ نا“

000 

00 

 3 اا

: 00 
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 ؟لعفلا ىلا تلقتنا دق اسنرف نا كلذ ينعي له

 ىلع ةريخالا تاروطتلا حرطت ؛يطقنلا لاجملا يف
 دعتن مل يضاملا ماعلا يف :ةساسح ةدضق ةموكحلا

 .انتجاح نم /4, ١1 يناريالا طفنلا نم تايرتشملا
 ماع نم رهشا ةسمخ لوا ف 7/28, ىلا تلصو اهنكل

 انتادراو هيف تعجارت يذلا هسفن تقولا ف يأ .1/

 ./.5 . 4 ىلا /ا/. ١8 نم قارعلا نف

 ىلا ةعساتلا ةينرملا نم ناريهط تلقتنا اذدكهو

 نآل .ةيلاحلا ةمزالا لظ يف دريربن بعصي عضو هنا
 دلبل ةبعصلا ةلمعلا نم ًايوق الخد كلذب نَّمْؤَت اسنرف
 .ةيساموليدلا تاقالعلا هانم تعطق

 دح ىلا صيخر يناريالا ظفنلا رعس نا هركذ ريدجلا
 ةمهم تايرتشمب مايقلا ىلا تاكربشلا نم ديدعلا عفد

 ةيسنرفلا 5111:1:1. ةكرش كلذ ىلع ةلثمالا نمو .هنم
 (اهتجاح نم /0) نط نويلم ءارش ىلع تدقاعت يتلا
 .ماعلا اذه نم ثلاثلا لصتلا ىف ملسن

 تعم :نارؤظ, عم !ذيذح 6 ابا ا

 قل .ةيئاريالا - ةيقارعلا برحلا يفرط عم راوحلا | نإ نمد ةرورض ال ناوصالا لك .اهلصيس
 0 ةيجراخلا ريزو بئان ةلحر تفصو ' دقو .يناريالا لورتبلا ىلع لوصحلا لها نم جيلخلا

 ةيساموليدلا ةعيطقلا لبق 5550 ةكردش ترتشا - قرش ةلوح اهنأب نارهطو قشمدو دادغب ا 1 : 1 1
 _ .راجتلا دحا قيرط نع اهب ناهتسي ال ةيمك ةرشابم

 ةهجاوم يف ةيسنرفلا ةموكحلا هلعفتس يذلا اه

 ؟ءاذك اذه

 ةراجتلا ريزو اهعبتا يتلا ةقيرطلا قيدطت نكمي ال
 ديدحت ررق امدنع ”١94 ماع ةياهن ف ةنحراخلا

 ىلع الا قيطنيد ال كلذ نأل . «داريتسالا صخر»

 .ةيقرشلا ةلتكلا لود عم تاقالعلا

 ,.ةعانصلا ةرازول ةيسنلاب لهسا سبيل عضولا

 .رابتعالا نيعب ةيداصتقالا بقاوعلا تذخا اذا ةصاخ

 ىلا ةدوعلا يف نمكت ودبي امك ةديحولا ةقيرطلا
 يداصتقالا نوناقلا راطا قف يىبعفلا رظحلا ةغيص

 ديوزت ةلأسم عضو ىلع صنيو /1404 ماع رداصلا
 0.ءارزولا سلجم دي ف ةيلوألا داوملاب دالبلا

 ا

 رسيزو بئان فوستنروف ىلوي ديسلا حضوأ
 يتايفوسلا داحتالا نا يتايفوسلا ةيجراخلا
 اهنكمي يتلا ةديحولا ةيسيئرلا ةوقلا وه نآلا

 دقل .ةيفارنالا ب

 مصاوقفلا عم ةينانثلا وكسوم تاقالع ةيوقت ىلا فدهت ١

 .ةروكذملا '

 ةيتايفوس ةلواحم اهنا ىلع ىرت ةلحرلا نا عقاولا
 نمالا سلجم رارق ىلع ةقفاوملاب نارياو قارعلا عانقال
 امندب اهتقفاوم دادغب تنلع ١ دقل .لاتقلا فقوب يضاقلا :

 1 !!!اضراعم يناريالا لعفقلا در نكي مل ' ةطساوب يتايفوسلا داحتالا طفن نم تايرتشملا

 , نم اهقلق ةيبرغلا مصاوعلا عبطلاب كراشت وكسوم
 . اهنكل .جيلخلا يف هجئاتنب ؤبنتلا نكمي ال يذلا عضولا

 ناغير ةرادا ليم بيسي طابحالاب رعشت - وكسوم يأ
 قرتشلا نيد لمشا عارص نم ءزجك ةمزالا عم لماعتلل

 .برغلاو :
 ١ اممصم يتايفوسلا داحتالا ودبي .لاوحالا لك يف

 | زحني مل هنآلو . ةقطنملا يف هذوفن ىدم رابتخا ىلع نآلا

 ١ ثحي هنا نويقارملا دقتعي . عارصلا يفرط نم يا ىلا

 50 - | اطالب نيلال_اا ىلا:



 قارعلا عم ةحلاصملا ىلع دسا ظفاح يروسلا سيئرلا
 .ةيروس ةفيلح ناريا هجو يف ةقروك اهمدختسيل

 قرشلا يف يتايفوسلا رودلا نوكي نا لمتحملا نم
 | سشتولراك كنارف ةرايز ءانثا سما شقون دق طسوالا '
 ندنلل يموقلا نمالا نوؤشل ناغير سيئرلا راشتسم |

 | ديسلا اهتيجراخ,ريزوو رشتات تيرغرام عم هئاقلو
 .سابم ديفيد

 نم اليم لقا ايناطيرب نا دحا ىلع فاخب سيل
 تقولا يف ,مامتهاب فوستنروف ديسلا تاطاشن عباتت | | يهو .جيلخلا يف يتايفوسلا روضحلا ةنادال نطنشاو

 | ىلا نمالا سلجم رارق لوحتي الا هيف لمأت يذلا هسفن '
١/4 
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 زمداتلا

 لاربا ىف ةطلسلا ىلن ةكرفم

 هط
 كونبلا لك ةموكحلا كلتمت ثيح .ناريا يف

 ديري ,مالعالا ةزهجاو ةيسيئرلا تاكرشلاو
 ام تيتفنتو ةيجراحلا ةراجتلا ميدمأت ضعيلا

 رويس عضاحلا عراوللا نو ىقبت ْ

 اد 21000
 00 ا

 - ]وا مخل نمار ذممانر:- 31

 يتيدلا حانجلا ةضراعم ىقلي هجونلا اذه نكل
 نم ةعساش تاحاسم يف مكحتي يذلا .ةظفاحم دشألا
 قوسلا ىف ةرثؤملا هتاقالعل ةفاضالاب فاقوالا يضارا

 يذلا حانجلا اذهو .لمعلا باحصأ ضعب لالخ نم

 نم نوكملا يناريالا سرحلا سلجم يف ةيبلغالا لكشي

 يدهم هتنبا عوز مهنه نعي هاجر تح اع يكب | ءىدابم عم ققتي امب عيرشتلاب متهي .اصخش ١١
 ريشت ىف فرتعا يذلا يمشاه 0

 يرظتنم معد لاني سلجملا اذه نا ةلأسملا يف ام مهأ .ةريطخ مئارج ةلسلس باكتراب ش
 !ددهم حبضصا دق هزكرم نا ىري يذلا ينيمخلا ةفيلخ
 نا يرظتنم نم ديري يذلا يناجنسفار ةعامج نم

 يف بغار ريغ يرظتنم نا ةلكشملا .ةيلعفلا ةطلسلا

 تس يرظتنم يا هنا لب ءرودلا اذه لثم بعل

 نم ًاريثك دمجي نا سرحلا سلجم يف هذوفن لالخ نم ل

 ناملربلا يف يناجتسفار ركسعم اهمدق يتلا تاعيرشتلا
 ىلع ضارتعالا قح اضيا يرظتنم كلتميو .«سلحملا»

 مداقلا سرام /راذآ يف ةيناملربلا تاباختنالل نيحشرملا
 .ةءافكلا مدع ةجحب

 ىلع لوصحلا ةكرعم عارصلا افرط شيعي اذكهو
 ينبمخ ضفري امندب ,مداقلا سلجملا دعاقم ةيبلغا

 .امهنم يا بناج ذاكتا

 يف امهيدل ةداحلا ةرينلا مهف نكمي قلطنملا اذه نم

 ةيدوعسلا دض خارصلا يفو برحلا رارمتسال ةوعدلا
 .برغلاو

 ! ٌحشرم يرظتنمو يناجنسفار نيب عارصلا نا
 | لظ يف بيرقلا ليقتسملل ةبسنلاب هلوق نكمي ام اذه ظ .حيرتسيو رخآلا امهدحا مزهي | ظ نا ىلا ينيمخ توم دعب ةليوط تاونس رارمتسالل ١

 مل يرظتنم نا ةصاخ نيحانجلا ىدل ةديدشلا ةرارملا

 يضاملا ربوتكا /لوالا نيريشت

 ل ,هتافو لبق ةفالخلا عوضوم ينيمخ مسحي مل اذاف

 وه نارهط عراوش يف مدلا تامامح لامتحا لظيس |
 [1.هليحر دعب حجرألا ا

0 1.8 
 وراقبفلا

 يسايوللا ةورإ
 اسلرفو اهناملا نس

 ريباكيد لوب  ناج :ملقب

 ١ نيب ةيساموليدلا تاقالعلا فصو نكمي له "5 ْ 00 4

 ١ ريزو فقاوم بيسب :دوربلاب»١ سيرابو نوب 0

 | رشنيغ ديسلا ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ
 ؟ةيناربالا هتسانسو

 سيئر هنع رّبع ًايسنرف ًاقلق كانه نا عقاولا
 | رشنيغ فقوم صوصختب كاريش كج نيسلا ةموؤكحلا |

 | ربكا يلع يتارفألا ريزولا ةرايز لالخ .هيف غلابملا»
 .ةيناريالا  ةيسنرفلا ةمزآلا رع يف نوبل ينبالو

 ةيسنرفلا ةموكحلا "5 فرتعا ؛هسفن تقولا يف

 هل نوح. نا يق يفنيغ ةبغرو# ١ ناريا يف ةمهملا ةيراجتلا |
 .نادلبلا نم ددع ربكأب ةنسح تاقالع

 كاج هلاق ام رشنيغ برغتسا ىرخأ ةيحان نم
 ْ ىقتلا دق ناك يناملالا رسزولا نا سابسا ىلع كاريشش

 ١ شماه ىلع نومير رانرب ناج يسنرفلا ةيجراخلا ريزوب ٍإ

 + هنأ ًادكؤم- يتيبالو ةرايز لبق _ةدحتملا جمالا تاسشقانم :

 فقوم ىلا ناردا عفد لجأ نم هعسوب ام لك لعفيس

 ١ ةيساموليدلا ةناصحلل ًامارتحا رثكأو الادتعا رثكا
 ' .انييف قاثيم اهيلع صن يتلا

 ١ وحن ةوطخ مدقتت مل نوبل يتبالو ةرايز نا عقاولا
 ١ .ناملألا مهيف نمب نئاهرلا ريرحت وحن الو ةمزألا لح
 | هانبتيب يذلا دايحلا ةرورض ىلا رشنيغ داع كلذبو

 ,١ قارعلا عد ةقالعتلا يف لوك ترفل ددبتلا
 ظ رشنيغ قلطا .هجوتلا اذه عم ًاماجسناو

 ش سطبسغا ا بأ سهش قف نمآلا سلجم هذالب نارك

 ١ ةيسنلاب راليوك يد زيريب دوهج معدل ءادن يلاحلا

 ١ : ةيرح نامضو كراعملا فقوي ءادتبا عارصلا ةيوسنل ١
 مالم | (1.جسيلخلا ىف ةحالملا

 ١١ __؛؟5*55 ردعلا  ةينرعلا ةعيلطلا

 | يذلا

 ا بأ



 ١ ع ا 1

 نيلتاقملا ىلا

 ةرشابم 514 رارقلا رودص دعب

 قارعلا يف امهناكرأ ررعتن ناتهيج
 ريزو فيلكت ينطولا سلجملا اهعفر يتلا ةروشملا 9

 قارعلا فقوم غالباب زيزع قراط :يقارعلا ةيجراخلا
 ممالل ماعلا نيمالا ىلا ةيريرحتو ةيمسر ةروصب ع

 ,عامتجالا اذه دعب يمسر قطان حرص دقو .ةدحنملا

 نواعتلل ردعتسم وهو رارقلا اذهب بحرب قارعلا ناب 0005 د

 لجا نم نمالا سلجمو ةدحتا ممالل ماعلا مالا عم | لاقف دهجو ,ةيطارقورببلاو نتورلا ىلع ةروث
 ليا لك ىلا لوسولا لوكس ل 27 قمح هج عن ا ا بوبنا ليقست نع لانا ايادي .يركسعلا عتصتلا و

 قارعلا بيحرت نا امك .عازنلل فرشمو مئادو لداعو

 لباق ريغو الماكتم الك هرابتعا ساسا ىلع مئاق رارقلاب ١
 وأ تاتدقوتلا وا نومضملا ثيح نم ءاوس .ةنزحتلل ةعمتجم ةيقارعلا ةدايقلا تناك هتاذ تقولا يف

 ةروصبو .هتارقف لك ذيفنتب ةقلعتملا تاءارجالا | نمالا سلجم نع رداصلا ه1/ رارقلا ةسارد ةلصاومل
 ةنزاوتملاو ةيروفلا ةدافتسالا ساسا ىلع ةصاخ | يف رظنلا دعب ,هرثا مت يذلاو 11487 زومت ٠٠ يف

 تا دفا 4 ل يي علك

 ملاعلا لود هيف لصاوت تناك يذلا تقولا يف

 اهيف مالعالا لئاسوو ةيسايسلا تايصخشلاو
 يلودلا نمالا سلجم رارقب اهتداشاو اهبيحرت

 - ةيقارعلا برحلل يروفلا فاقيالا ناشب 547 مقر
 ةحلسملا تاوقلا دونجو طابض ناك .ةيناريالا
 مهل اههجو يتلا ةلاسرلا صن نوارقي ةيقارعلا
 يتلاو ءرارقلا رودص ةيشع نيسح مادص سيئرلا
 فلتخم نم نيلتاقملاو نيرمآلاو ةداقلا ىلع تعزو

 امهمو» اهينف ءاج ينلاو ةحلسالاو فونصلاو بترلا

 الا ققحتي ال مالسلا ناف نمالا سلجم رارق نكي
 دادعتسالاو رذحلاو ةظقيلاب رمتسملا كسمتلاب

 ةحيحصلا طورشلا ريفوت يف اندادعتساو .ةيحضتلل

 ديزملاو اهتايلوؤسمل اهئادا يف و ةحلسملا تاوقلا ءانب يف
 يدصتلا يقف ةلواطملا ىلع دادعتسالاو ريصلا نم

 رانلا قالطا فقو ىلا نمالا سلجم ةوعد ناو .ناودعلل

 لدابتو ايلود اهب فرتعملا دودحلا ىلا باحسنالاو

 تارقفلا بناج ىلا ءاطبا نودو الماش الدابت ىرسالا
 مكتظقيو ومنت مكتوق رمتسن مل ام ققحتت نل ,ىرخالا
 رضاحلا رسخي هنا ينارسالا ودعلا رعشب ملامو دادزت

 سساو قطنم ضفريو تنعتي رمتسا ام اذا لبقتسملاو
 .«ماليسلا
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 .ةينعملا فازطالا عيمجل

 ةيطارق ربدلا مدر
 ديعلاب نولفتحي نويقارعلا ناك ءانثالا هذه يف

 ؛رخآ زارط نم اديع ناك يذلا .مهتروثل رشع عساتلا

 اهتدترا يتلا ةنيزلاو حرفلا رهاظم لك ىلا ةفاضاف
 ىرخالا ةيقارعلا تاظفاحملاو دادغب عراوشو تاحاس

 تناك ,برغلا ىلا قرشلا نمو بونجلا ىلا لامشلا نم

 اهيلطتت رخآلاو نيحلا نيب ردصت تارارق ةمث كانه

 ةوق معدي جهن. يف :يدلصتقالا ديعصلا ىلع ةلحرملا
 ةيئاذغلا ريهامجلا تابلطتم رفويو يقارعلا قوسلا
 ةيعانصو ةيداصتقا ةسايس قفو ,ةينيومتلاو
 مادص سيئرلا ثيدح روحم امامت وه اذهو «ةيراداو
 ١11/57/١١ ىف يعانصلا عاطقلا يبستنم عم نيسح

 ناسيمو فجنلا نم لكل ددجلا نيظفاحملا عمو
 اديدح الخدم هرابتعا مت امم ١917/57/17 يف ءالبركو

 ةيزاوتم طوطخب .برحلا لظ يف ومني يقارع داصتقال
 :لانقلا تاهبج ىلع نولتاقملا اهلجسي ةردان تاءافك عم

 ةيقارعلا ةيروهمجلا ةسائر ناويد ردصا كلذلو
 ةطمدترملا ريغ رئاودلا ءاسؤرو ءارزولا ةفاك ىلا امامعا

 نيذه ىلع عالطالل ةلودلا ةزهجا ةفاكو ةرازوب
 دقعب مايقلاو قيقد لكشب افنا امهركذ دراولا نيثيدحلا

 ةنبرادالاو ةيداصتقالا ةسايسلا حرشل تاودن

 ةينعملا تاسسؤملا يف ةرادالا ناكرال ةيعانصلاو

 ىصقا قيقحتل اهجهنمو ةدايقلا لثمي كلذ رابتعاو
 للخ يا ناو :ةدعصالا عيمج ىلعو ةيباجيالا جئاتنلا

 : نيقلطنم نم مهفيس امناف هاجتالا اذه يف لصحيس

 امف ماع ريدم نم نيلوؤسملا باعيتسا مدع اما :لوالا

 .اهجهنمو ةلودلا ةسايسل ةرازولا يف قوف
 ةسايس عم ضراعتلل دوصقم فرصت هنا اماو :يناثلا
 هي لوؤسملا نا ينعي نيتلاحلا اتلك يفو ادلعلا ةلودلا

 .هباكمل جلصت

 ًاعابت ردصت تارارق ةمث تناك تاذلاب تقولا اذه يف

 111 امانا: داو اناب: - مك

 اهتاراطاو اهرداوك عيمجتو تاسسؤملا مجح صيلقتل
 نم الدب .:ةليدب تاسسؤم يف ةينهملاو ةيفيظولا
 دقف كلذلو .يلمعلا ءادالا ف يدومعلاو يقفالا عاستالا
 تاسسؤمب اهلامعا طانتل تاسسؤم ةدع تدغلا

 ددمتلا نا ينعي اذهو .اهتاذ فئاظولا يدؤت ؛ىرخا

 ةرادالا نوكت اذهيو .هدح دنع فقوأ دق يرادالا

 ةجلاعمل ةسوردم ةلمح تأدب دق ادلعلا ةيسابسلا

 هجاوت يتلا ضارمالا دشا نم وه .ريطخ ضرم
 يتاي يذلا ,ةيطارقوريبلا ضرم وهو .تاروثلا
 دنع رمالا فقي ملو .هتروطخ يعو ىلع ةلالد هثاثنجا

 ضفخب ىرخا تاميلعت تردص دقف .دحلا اذه

 .اهنم لئاط ال !ادوهج كلهتست يتلا ةيرادالا لئاسولا
 ءانغتسالا نكمي اذهب و .يرادالا ملسلا يف ءانيمث انقوو

 امك «ةلماعملا» ريستف ؛:قاروالاو عيقاوتلا تارشع نع

 يف يرادا ءارجا يا ينعت يهو نويقارعلا اهيمسي
 نم اهماما دجت نا نود .رسيو ةلوهسب ءام ةسسؤم
 .اهزاجنا لبس رخؤي ام ةيرادالاو ةيفيظولا تابقعلا
 اذهبو .ةلماك ةيرادا ةروث هرابتعا نكميامم
 ًاهيجوت نيسح مادص سيئرلا ردصا دقف صوصخلا

 تالسلستلاو مهتجردب مه نمو ءارزولا ةفاك ىلا

 بطاختلا لئاسو مادختسا هيف بلط .مهل ةقحاللا
 ققحي ام لك ناو .نمزلاو ةصرفلا بسكل ةثيدحلا
 ليدبلاب رمأي لقعلا ناف ةباتكلا ريغ ةليسوب ةياغلا
 درجيل وعدم لوؤسم لكو .نمزلا ريذبت مدعو
 ةيقرولا تالماعملا لك رشابمو يح يناديم روضحبو
 دقو ءاهنم هبطشو هفاقيا نكمي ام بطشيو فقويو
 رهشا ةتس وه هزاجنال اينمز افقس هيجوتلا اذه عضو
 .ىلعا دحك

 ةدابقلا ناف اذه عمو .برحلا نم تاونس عبس

 يهو :مهتالكشمو سانلا ةايح نع لفغن ال ةيقارعلا
 ةيطارقوريبلا ماما ريشامجلا فص عم فقت كلذل

 هنادلب ىف ىتح .ملاعلا تاب يتلا ؛ةينيتورلا ةرادالاو
 .اهنم وكشي روطتملا

 يبوخلا عيدنا
  رشع عباسلا ةروث ىركذب نييقارعلا لافتحا نا

 هانركذ امل ةفاضا ؛ةنسلا هذه ناك زومت نم نيثالثلا
 ضراعم هتقفار دقف ,صاخ زارط نم الافتحا .افنا
 ىربك ةاجافم تناك يتلا ,يقارعلا يحيلستلا جاتنالا
 ايرح ضوخي يذلا دلبلا اذهف .ءادعالا لبق ءاقدصالل

 عصب حبصا .ةريبك ةرادحيو تاونس عييمس ذنم

 اهيف لمعي يتلا تآشنملا هل تراصو .هسفنب حالسلا

 اريثك موي لك نوزجني :نوعدبم نويقارع نوسدنهم
 نيعماج درجم اوسيل مهو ,حالسلا نم هنوجاتحي امم
 اوروطظب نا اوعاطتسا لب .ةيطابتحا تاوداو ددٌعل

 دوهشم ةيسدنه قرطبو ,حالسلا اذه ملاعم نم ريثكلا
 ةرادا ىلع نيرداق اوحبصا دق نونوكي كلذبو .اهب
 هذه امو ؛لبق يذ نم رثكا ةيركسعلا ةجاحلا نوؤش
 نيميلس ريكفتو يعو ةجيتن الا جماربلاو ططخلا
 ,ةيبرعلا ةمالا لبقتسمبو لب .دلبلا اذه ليقتسمب
 .ديعص لك ىلع ىربك تايدحن ضوخت يهو

 طفنلا ريزو قربا ىتح يهتني رومت رهش دكي مل
 مادص سيئرلا ىلا ةيقرب ميحرلا دبع ماصع يقارعلا
 تاءارجالا ةفاك لامكتسا نع اهيف نلعأ نيسح
 طخلل يناثلا بوبنالا عورشمل ةيليغشتلاو ةيزيفنتلا
 ءاثيم ىلا هربع طفنلا لوصوو يكرتلا يقارسعلا

 ضيبالا رحبلل ةيكرتلا لحاوسلا ىلع ليمحتلا
 نينثالا حايص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف مت دقف .طسوتملا

 ,ةيكرتلا لحاوسلا ىلا يقارعلا طفنلا لوصوزومت ٠
 عورشملل ةيلامجالا ةقاطلا تقولا اذه نم اءدب عفترتل

 ناف اذهبو .ايموي ليمرب نويلملا فصنو نويلم ىلا
 ةهبجو برحلا ةهبج :امه نيتهبج ىلع شيعي قارعلا
 لب ءبسح ةيداملا بناوجلا ىلع رصتقت ال يتلا ءانبلا
 نم ةهبج لك يف هلو .ناسنالا ءاني نم اساسا قلطنت

 [1.ىريك تاراجنا نيتهبجلا نيناه
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 قرع نا وسلا 3 معز اولا ةلاح ضرف 57
 تايرحلا نم دحلل وا ةيسايس بابسال
 فورظ نيسحت لجا نم هنكلو .ةيدرفلا|

 ربتزو ويبدام ىسوم مدا هنلعا ام وه اذه ..ةايحلا

 ةينطولا ةهبجلا» داقتنا ىلع هدر يف ءينادوسلا ةقاطلا
 باقعا يف ءىراوطلا ةلاح ضرف رارق «ةيمالسالا
 ةمصاعلا اهتدهش يتلا ةيبعشلا تارهاظتلا
 .يضاملا عوبسالا لالخ ةينادوسلا

 ةموكحلا هتفرع ام فنعا نم تارهاظتلا هذه دعت

 لب .ًايبسن ةريصقلا اهمكح ةرتف لالخ ةيلاحلا
 اهعفر يتلا ةيبعشلا بلاطملا نا كلذ نم رطخالاو
 ءانثا تعفر يتلا اهسفن يه تناك . نورهاظتملا
 تحاطأو ١486 ليربا يف ةيبعشلا ةضافتنالا
 ام اذهو .هناوعاو :يريمنلا رفعج» قباسلا سسئرلاب

 هذه لظ يف ةيلاحلا ةموكحلا ريصم نع لءاستن انلعجي
 رؤما مامر كالتما ىلع اهتردق ىدم نعو ؟عاضوالا
 .دالبلا

 بارضاب تأدب ثادحالا هذه نا ركذلاب ريدجو

 داصرالا يفظومو 1 نويزفلتلاو ةعادالا ِق نيلماعلا

 مهعاضوا روهدت ىلع اجاجتحا كلذو ةيوجلا
 رفاوت مدع ببسب ةبلطلا تارهاظت هتلت مث :ةيشيعملا
 قاوسالا يف ةيرورضلا علسلا وا ,ةيسردملا تاودالا
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 ةينجل ل ةلغلا ا اتم تايولوأ د ليدحتب دب ةيوكلا نلاطت يموقلا يدصتتإا رقتؤلا و:

 00 ف نا 'ارفاطتلا بيس تا ةم ل

 نادوعلا يف رفختلا عضولا هن ةلدمل يف

 .ةدئاسلا ةيراجتلا ىّضوقلاو :4 -

 نالعا ةرورض ةينادوسلا ةموكحلا تأر كلذلو

 اهل ىسنتت ىتح ,ماع ةدمل «دالبلا يف ءىراوطلا ةلاح»
 ةبراضملا ةرهاظ ىلع ءاضقلاو .قاوسالا ىلع ةرطيسلا

 ماعلا بئانلا عفد امم :نيعورسشملا ريغ نيزختلاو
 ام ىلع ءاليتسالاب صاخلا هرارق رادصا ىلا ينادوسلا

 ءاطعا لياقم كلذو .علسو داوم نم رجاتملا يف دحوب

 .اهنع مئالملا ضيوعتلا اهباحصا

 لقت ثرإ
 ,ةليقث ةيداصتقا ةكرت ةيلاحلا ةموكحلا تثرو دقل

 .دالبلا تاورثيب ثدعلا ءارج رقفلاو ةاناعملا ةحيتن

 سيئرلا مكح لالخ ءاهفازنتساو اهبهنو .ةيداصتقالا
 ةلكشملا يتأت نا يعيبطلا نم ناك كلذلو .قباسلا

 ةينادوسلا ةموكحلا تامامتها سأر ىلع ةيداصتقالا

 ةلكشملا ةهجاوم ىلع اهمزع نع تنلعا يتلا ,ةديدجلا

 ةداعا ةنغب ةيسانملا تاوطخلا ذناحتاو .ايرذجح

 .يداصتقالا راسملا حيحصت

 . ةمزالا مقافت رارمتسا نآلا ىتح حضاولا نمو

 ىلا ربشت يهف .ةيمسرلا تاءاصحالا هدكؤت ام وهو

 تالدعم ةدابز لد .هيلع وه ام ىلع مخضنتلا رارمتسا

 هجو ىلع اهنم ةيئاذغلاو ءامومع راعسالا عافترا

 ضعب راعسا ةنراقم نم كلذ حضتي .صوصخلا
 تفعاضت موحللا راعساف :ةيضاملا ةرتفلا لالخ علسلا
 ولبكلل تاهينح ةسمخ نم تعفترا) تارم ثالث

 رعس دازو (اهينج رشع ةسمخ نم رثكا ىلا دحاولا
 يف دوجوم ريغ نيلوزاجلاو .ةريبك ةدايز ركسلا
 تامزلتسمو ءاندلا داوم راعسا تعفترا امك .قاوسالا

 .جاتنالا

 :لمع نع نيثحابلا ةبسن تدادزا رخآ ديعص ىلعو
 ةلاطدلا ةبسن تغلبو .تاعماجلا يجيرخ نيب ةصاخ
 فلتختو) .ايمسر نيلجسملا ىلامجا نم /7" نم رثكا

 ةسدنهلا عاطق يف غلبت نا ءرخآل عاطق نم ةبسنلا هذه
 نيب ١١/ نع لقت اهنكلو : /9” نييعارزلا نيبو /9
 راثآ نم كلذل ام ىفخي الو .(ةينفلا دهاعملا يجيرخ
 اهراثآ نع كيهان .عمتجملا ىلع ةريطخ ةيعامتجا
 عنئاصملا مظعم نا ظحالن انهو .ةيداصتقالا
 اهتقاط نم 5٠/ نم رثكأب لمعت ال ةدنادوسلا

 .ابيرقت ٠١/ ىلا ةريثك نايحا يف لصت لب .ةيلامجالا
 ,ايلك ةفقوتملا ىرخالا عناصملا انين*تسسا ام اذا اذه
 ام داردتسال اهيدل ةيدقنلا ةلويسلا ..+.وت مدعل ةجيتن

 ملاعلا نم جاتنا تامزلتسمو رايغ عطق نم هجاتحت
 5-5“ : ذلا
 ةددازدملا زجغ يجراخل

 ىلع عاضوالا هذه سكعنت نا يعيبطلا نم ناكو
 داز دقف ةماعلا ةلودلا ةنزاوم وا تاعوفدملا نازيم
 رثكا ىلا (1988 /19/1) ةريخالا ةنزاوملا ف زجعلا
 تالصاحلا غلبت) .يكريما رالود نويلم ٠٠١ نم
 نويلم 458) ينادوس هينج رايلم 7,405 ةعقوتملا
 ةعقوتملا تافورصملا غلبت امنيب ( يكريما رالود

 رالود نويلم 1773) ينادوس هينج رايلم
 يموكحلا قافنالا ضفخ نم مغرلا ىلع كلذو (يكريما
 .ةنزاوملا هذه يف

 ِق ةموكحلا ترمتسا .زحجعلا اذه ةيطغتلو

 | زجعلا جلاغت مل يموكحلا قافنالا ضفخ ةسايئس :يدهملا قداس
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 تداز يلاتلابو .يجراخلا ملاعلا نم ضارتقالا
 رايلم ١١,4 لا اهيلع ةقحتسملا ةيجراخلا ضورقلا

 .ةرتفلا ةيادب يف تارايلم ةعسن تناك نا دعب .رالود

 قودنص عم ىرخا ةرم تاضوافملا ةداعا ىلا اهعفد امم

 ,ةهج نم ديدج ضرق ىلع لوصحلا ةيغب يلودلا دقنلا
 .ىرخا ةهج نم نويدلا هذه ةلودج ةداعا ىلع لمعلاو

 ارخؤم ةينادوسلا ةموكحلا مايق نم مغرلا ىلعو

 تاقحتسم نم ءزجك رالود نويلم 18,5 دادسب

 تلازام .رالود نوبلم ٠١٠+ ةفغلابلاو قودنصلا

 « تارم ةدع تفقوتو ,ةرثعتم نيفرطلا نيب تاضوافملا

 ناملربلا» رقي ىتح اهليجأت ىلع قفتا اريخاو
 ,يضاملا ويلود يف ترقأ) ةديدجلا ةينازيملا «ينادوسلا

 اذشه لالخ تاضوافملا أديت نا عقوتن انلعجي امم

 ينلا ضورقلا يشو) ةيراجتلا ضورقلا اما .(رهشلا

 نإف ,(ةيموكح وا ةيمسر ريغ رداصم نم ذخؤن
 عم اهلوح تاضوافم ةدع ترجا ةينادوسلا ةموكحلا

 الا ؛(ندنل يدان ربع كلذو) اهتلودجل نينئادلا ءالؤه
 ىلا اساسا كلذ ْق بيسلا عجريو .اضيا ترثعت اهنا

 ةيبنجالا تاكرشلا ضعب هتعضو يذلا طرشلا

 هذه متت نا ةرورضب يضاقلاو ,.عضولا ةيوستل
 نادوسلا يف اهتايلمع ليوحت قيرط نع ةيوستلا
 ام اذهو ؛:(ينادوسلا هينجلا يا) ةيلحملا ةلمعلاب

 ,راشآ نم هيلع بترتيس امل ارظن .ةموكحلا هضفرتن
 ران لاعشا يلاتلاب و دوقنلا نم ضورعملا ةرايز ةصاخ

 .رذكأف رثكا مخضنلا

 غلبم )/١1988/41( ةيلاحلا ةينازدملا تصصخ دقل

 اهنم) نويدلا هذه ةمدخل رالود نويلم 5

 ىلع دئاوفك يقابلاو .طاسقالا دادسل نوبلم 5

 ضرغلا اذهل صصخملا غلبملا ناك دقو .(ضورقلا هزه

 طقف رالود نودلم 575 يىلاوح ةقباسلا ةنزاوملا قف

 دادس ْف بغرت ةيلاحلا ةموكحلا نا ىلا ريشي ام اذهو
 ىلع كلذ ناك ولو ىتح :لاكشالا نم لكش يأب نويدلا

 شاغتنالا لامآ ىلع يضقي ةمزالا رارمتسا هع

 ال١1 1١ ىطانالا“ !نتترزأا - 5

 .ةشيعملا تايوتسمو ىداصتقالا ومنلا باسح

 ندنادوسلا تالب وحت صقن
 ةيلودلا قوسلا ْق ةدئاسلا عاضوالا تن تتدحا دقو

 هذه لالخ ينادوسلا داصتقالا ىلع اريك ًاريئات
 نم ةيبرغلا لمعلا قاوبسا يف ثدحي ام ةصاخ .ةرتثفلا
 ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلا ىلع بلطلا يف ضافخنا
 بتاورلاو روجالا تايوتسم ضيفخت وا .ىرخالا
 تاليوحت صقانت ىلا ىدا امم .اهيلع نولصحي يتلا
 تناكو .ًاريبك اصقانت جراخلا ىف نيلماعلا نيينادوسلا
 مانع ىتح داريتسالا ةروتاف نم /85 يلاوح يطغت
 ٠١ نم يرهشلا تاليوحتلا هذه لدعم طبش)ر 5
 كلذلو .بسحف نييالم ةتس يلاوح ىلا رالود نويلم
 ىلا رالود نويلم ٠٠١/ نم تاليوحتلا يلامجا ضفخنا
 داقتعا كانهو :قياسلا ماعلا ٍِق رالود نويلم /“ه

 ةلمعلا قوس قيرط نع لوحت ةريبك غلابم دوجوب
 نوبلا ءوض ف كلذو ةيمسرلا قوسلا ربع ال .ءادوسلا
 قوسلاو .يمسرلا ليوحتلا رعس نيب عساشلا
 ىلوالا يف يواسي ال يكريمالا رالودلا امنييف) ءادوسلا
 ةيناثلا قوسلا يف لدبتسي هناف هينج ١,5 نم رثكا
 داصتقالا ءاريخ بلاط كلذلو .(تاهينج ةتس يلاوحب
 رعس» ةلكشم لح ىلع لمعلا ةرورضب نوينادوسلا
 رمتؤملا هيلا اعد ام اذهو .«ةيبنجالا تالمعلا فرص
 يذلا لمعلا جمانرب يف ,ينادوسلا يموقلا يداصتقالا

 تايولوا ديدحت ةرورض ابلاط ةموكحلا ىلع هحرتقا
 ةليصح نم ةحاتملا ةيبنجالا دراوملا مادختسا
 تانوعملاو نيينادوسلا تاليوحتو تارداصلا

 علسلا داريتسال ةيولوالا نوكن ثيحب ,ةيبنجألا
 فاقيا ىلع لمعلاو ؛جاتنالا ةيلمع عفدل ةيرورضلا
 الا ىتأتي نل كلذو .«ةيلامكلا» علسلا ةفاك داريتسا
 هليومت تايلمعو يفرصملا ماظنلا يف رظنلا ةداعا ربع
 .جاتنالا وحن ههيجوت ةيغب ,هتاليهسنو

 100 ضع د ١ يلا د

 0 كل 0 00ييسا تا

 فعاضتن ةقاطلا ةمزأ
 يف ةقاطلا ةمزا رارمتسا قبس ام ىلا فاضيو اذه

 عاستال ةجيتن طفنلا داريتسا ديازتي ذا ,نادوسلا

 دايدزالو .ةهج نم حاتملا بلطلاو ضرعلا نيب ةوجفلا
 نم نادوسلا يف ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا دامتعا

 يف 4١/: نع ديزت) ةريبك ةبسنب هيلع ةعانصو ةعارز
 ٠١/(. نم رثكا ىرخالا ةقاطلا رداصم لتحت ال نيح
 ضعب يف يئابرهكلا رايتلا عطق ىلا ةموكحلا عفد امم
 ,ةقاطلا ىلع ظافحلا ةيغب :ةليوط تارتف .قطانملا
 ريدجو .اضيا تارهاظتلا هذه مايق ىلا ىدا ام اذهو

 رثؤي ؛٠ لح نود بونجلا ةلكشم رارمتسا نا ركذلاب
 .ةيداصتقالا عاضوالا تالامتحا ىلع اريبك اريثأت
 بونجلل ةزيمملا صئاصخلا ءوض يف ةصاخ .ةعقوتملا
 ماخلا نداوملا نم ديدعلل يسيئرلا ردصملا هرايتعاب

 هذه نم ةدافتسالل ةلواحم ةبا ناف انه نمو .طفنلاو

 سرحت شيج» ةرخص دنع مطحتت فوس تاورثلا

 لعفلاب كلذ ثدح دقو ,«قنرق» ةدايقب «نادوسلا
 ةيناثلا و .طفنلا نع ةبقنملا تاكرشلا عم ىلوالا :نيترم

 .يلقن وج ةانق عورشم يف
 يركسعلا فقوملا ديعصت ديزيس رخا ديعص ىلعو

 ,حلستلا و عافدلا تاقفن نم قنرق تاوقو ةموكحلا نيب

 ةيرسلا نم مغرلا ىلعف .رخآل ماع نم ديازتت يتلا
 ءزجلا نا ظحالن انناف ماقرالا هذهب ةطاحملا ةمئادلا

 ؟١ ىلاوح ةديدجلا ةنزاوملا يف غلبي اهل صصخملا
 صصخملا ءزجلا اهبلا انفضا ام اذاف .رالود نوملم

 حضتا .رالود نويلم 4:44 يلاوح ىلا لصيو «نمألل»
 اذه ءارح نم ةقهرملا ةلودلا ةينازيم ءبع ىدم

 نود «بونجلا ةلكشم» رارمتسال ناف انه نمو .عضولا
 ةنداصتقالا عاضوالا لمجم ىلع ةينبلس تاساكعنا لح

 .ةدئاسلا

 ةينادوسلا ةموكحلا ثحبت نا يعيبطلا نم ناكو
 وا نييبرغلا اهئافلح نيب ةمزالا هذه نم جرخم نع
 ةيبرعلا ةكلمملا ةصاخو) ةيبرعلا اهتاقيقش
 ةيطفنلا نادلبلا ةعومجم لازت امف .(رصمو ةيدوعسلا
 نادوسلا كالهتسا ةروتاق ليومتب ةمزتلم ةيبرعلا
 ةمدقملا ىرخالا تانوعملا نع كئهان اذه ٠ يطغنلا

 عم تاقالعلا اما .فارطالا ةددعتملا وا يئانث لكشب
 تافالخلا ضعب ةجيتن :ةرقتسم ريغ لازت امف رصم
 ْف ةعقوملا :نيدلبلا نيب كرتشملا عافدلا ةيقافتا لوح
 .14195 زومت

  ةيلودلا ليومتلا تاسسؤمو ةيبرغلا نادلبلا اما
 لازت ام اهنإف يل ودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص
 ةموكحلا» ديعت نا طرش نادوسلا ةدعاسم ىف ةبغار
 ةيداصتقالا تاسايسلا لمجم يف رظنلا «ةينادوسلا
 عيطتست ال ام اذهو .فرصلا راعسا ةصاخ ,ةيلاحلا
 نم ةدافتسالا يف اهتردق لظت يلاتلاب و هذيفنت ةموكحلا
 .ةدودحم ةييرغلا ضورقلا

 ةداعا ةرورض يف نمكي يسيئرلا لحلا نإف انه نمو
 نم ةدافتسالا يلاتلاب و .«لخادلا نم تيبلا» ميظنت
 نادوسلا يف ةحاتملا ةلئاهلا ةيداصتقالا تايناكمألا

 حبحصت بلطتي ام اذهو :نآلا ىنح مدختست مل ينلا

 0.يىلاحلا راسملا ساسا

 يلايجلا حاتفلا دبع

 18 141 لنآ >> »7 دولا بةئوزكلا ةعملطلا
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 نييسابسلا نيللخملاو نيثحابلا مظعم قفتي

 قارعلا نيب نآلا ةرئادلا برحلا نا ىلع كبي

 ىلع طقف سبل اهراثا تثدحا دق .نارباو

 لمشتل اهتدعت لب .بسحف نيتيراحتملا نيتلودلا

 يبرعلا اننطو مث نمو اهرسأب يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 تابارطضا نم نآلا ثدحب ام كلذ ىلع ليلد ربخو .لكك

 يناربالا ضفرلا دعب ةصاخ ةقطنملا يف ثادحاو

 ءاهنأل ةلوذبملا دوهجلاو يعاسملا ةفاكل تنعتملا

 سلجم رارق» اهرخآ ناك يتلاو مالسلا لالحاو برحلا
 كسلذكو .رانلا قالطال يروفلا فقولاي «.نمالا

 ةكلمملاب ةسدقملا ةنمالبسالا نكامالا ىلع تاءادتعالا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ثادحالا هذه تاروطت يدؤت نا يعيبطلا نم ناكو

 ةطقنو يجيتارتسالا لخدملا) ءزمره قيضم رابتعا ىلا
 جيلخلا ةقطنم نم طفنلا ريدصت ٍِق ةيساسالا مكحتلا

 ا9/ بآ ٠١ 555 ددقلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 7”

 ديدجلا احس
 نب تو د 0 وو ااا تقدس 0# ١-٠ ٠

 نار رغلأ ءافشنالا رب زفخأ ٠
00000077700000 

 ؛«(نابايلاو امد ْق ةكلؤتسملا نادلملا ىلا يبرعلا

 نيمآتلا ةمدق ةرورضلاب عفر امم .ةنومام ريغ ةقطنم

 ىلا ىدا يلاتلابو :ةقطنملا يف ةرباعلا تالقانلا ىلع

 .ردضملا طفنلا نم دحاولا ليمربلا ةفلكت دايدزا
 يذلا تقولا يف فدلاكتلا يف عافترالا اذه ءاج دقو

 طفنلاو .امومع طفنلا ىلع بئطلا هيف ضفخني

 نيجتنم لوخدل ةجيتن ؛ ةصاخ ةفصب يجيلخلا
 ةسفانمل كيبوالا نادلب ضرعتو قوسلا ىلا نيرخا
 عاضوالا روهدت ىلا ةياهنلا يف ىدأ ام وهو ,ةداح

 ةروصب راعسالا تطبهف :طفنلل ةيلودلا قوسلاب
 يف اليلق تعفتراو تداع مث , 1985 ماع لالخ ةريبك

 .ةيلاحلا ةنوآلا

 ةيبرعلا لودلا تلعج اهريغو بابسالا هذه لك
 لقنل ىرخا لئادب نع ثحبلا لواحت طفنلل ةردصملا

 ةدروتسملا نادلبلا نم ةبيرق ءيناوم ىلا :ماخلا اهطقن
 بيبانا طخ وا قيرط نع ثحبت اهنم لك تادبف .اهل

 ةراشالا انب ردجت انهو .ىرخا ةرم اهلالغتسال ديدج
 بيبانالا طوطخ تناك ١45017 ماع ىتحو هنا ىلا
 طخلا) امه نيسيئر نيطخ ىف لثمتت ةقطنملاب ةلماعلا

 يلاوح ىوصقلا هتقاط تناكو (ةيروس ربع يقارعلا
 ىوصق ةقاطب «نيالباتلا» طخو .ايونس نط نويلم 0
 قالغا باقعا فو .هنا الا .ايونس نط نويلم ١5 اهردق
 يه ةديدج طوطخ ثالث اهيلا تفيضا .سيوسلا ةانق
 «رصضم ِق كفم خجسن» طحخو «ابكرت ريع يقارعلا طخلا)

 طخلا وهو) .ضيبالا رحبلا ىلا تاليا طخ اريخاو
 ةانق تناك امدنع .يناريالا لورتبلا لقنل دعا يذلا
 .(ةقلغم سيويسلا

 طخ ىلع دمتعت :ةليوط ةرتف ؛قارعلا تلظ دقو
 يلاوح غلبت ةقاطبو ةيكرتلا يضارالا ربع دحاو بيبانا
 ةموكحلا رارق دعب كلذو . (طقف ايموي ليمرب نويلم)
 ربع رمي ناك يذلا بيبانالا طخ قالغاب ةيروسلا
 امازل ناك انه نمو .«سايفاب ىلا كوكرك» نم اهيضارا
 ةيغب ةديدج ةيريدصت ذفانم نع ثحبت نا اهيلع
 ناو اميس اهيدل ةحاتملا دراوملا نم ىلثملا ةدافتسالا
 .برحلا بيسب اهماما ةقلغم يبرعلا جدلخلا هايم

 يدوعسلا طخلاب طبتري يذلا ديدجلا طخلا ناكف
 .رمحالا رحجبلا ىلع عيني ءانيم ىلا طفنلا لقني يذلا

 لوصولا نم قارعلا نكمتي مل ,نيطخلا نيذهبو ,نكلو
 يتلا لقالا ىلع وا ءاهبغري يتلا ةيريدصتلا ةقاطلا ىلا
 يضارالا ىلع يناريالا ناودعلا لبق ةدئاس تناك

 ايموي ليمرب نيبالم ةسمخ“ (تلضو ثَبح) ..ةيقارعلا
 ةيادب ف نييالم ةثالث يلاوحو ١54٠ ماع لبق
 . (تانينامثلا

 ربع .يناثلا بيبانالا طخ ةيمها يتأت انه نمو

 اذه ؛:لوالا طخلا ةازاومب رمي يدذلاو ,ةبكرتلا يضارالا

 ةقاطلا عفري يدذلاو ءارخؤم هليغشت مت يذلا طخلا

 ليمرب نويلم ١١ يلاوح ىلا قارعلل ةيريدصتلا
 :ايموي

 دق تادادعتسالاو تاساردلا ناف .كلذ ىلا ةفاضا
 يضارالا ف يقارع .بيبانا طخ ءانبل تلفتكا
 عبني ءانيم ىلا بونجلا طفن لصوي .ةيدوعسلا
 طخلا اذه ءانب يف ادمن نا لمعلا كشودو . «يدوعسلا

 رحبلا ىلا قارعلل ةيريدصتلا ةقاطلا عفري يذلا

 .ًايموي ليمرب نويلملا فصنو نويلم ىلا لصتل :رمحألا

 ليمرب نييالم ةثالث ريدصت نم قارعلا نكمتي كلذبو
 يذلا ةيمكلا لداعي اذهو ءامكرتو ةيدوعسلا ربع ايموي
 .هيلع ةيناودعلا برحلا لبق اهردصي قارعلا ناك

 عاطق يف ةريبكو ةيقيقح ةلقن دعت عيراشملا هذه نا
 تايناكما نم اريثك ززعيس يذلا رمالا ,يقارعلا طفنلا

 ءانبلل ةحاتملا ةيداصتقالا دراوملا مادختسا
 ةيجاتنالا ةقاطلا رافنتسسا نم ديزنو ءراهذدزالاو

 دكؤي ام وهو .دراوملل لثمالا ماذختسالاو نييقارعلل

 وه» ةيقارعلا ةروثلا رمع نم يلاحلا ماعلا نا قحبو
 يق ةلودلا ةريبسمب لماسشلاو قيمعلا مامتهالا ماع

 هجوب اهنم ةيداصتقالاو امومع ةيئدملا اهبناوج
 هياطخ يف نيسح مادص سيئرلا هدكا ام وهو «صاخ

 ١1 ١" ةروثل ةرشع ةعساتلا ىركذلا ةبسانمب

 0.زومت
 يداصتقالا ميسقلا

 36ه د 1 زا وخا نحلل: كل 01: -



 رصمل ةيكريمالا ةنوعملا
 تادعاسملا ةينازيم يلامجا غلب

 ماعل ةيونسلا ةيكريمالا ةيجراخلا
 نم لوالا يف اهقيبطت أدبي يتلا
 ١7,7 ىلاوح .مداقلا لوالا نيرسشت

 /74 هردق ضفخب كلذو .رالود رايلم
 4/4 يلاوحو .يلاحلا ماعلا ةينازيم نع
 ةموكح هتحرتقا ام عم ةنراقملاب

 ركذلاب ريدجو .ناغير دلانور سيئرلا
 نايكلاو ةيرصملا ةموكحلا نا

 1١/ يىلاوحي اعم نارثأتسي ينودهصلا

 []1.ةينازمملا كلت لمحم نم

 ةكرتشملا ةيجيلخلا عيراشملا تغلب
 ءاعورشم ال يلاوح 5 ماع

 رالود نييالم !/*٠ه,ه هردق لامهسأرب

 .ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاك ىلع ًاعزوم

 يفرصملا عاطقلا يف اعورشم ١4 اهنم
 تارامثتسالا عومجم ردق دقو .يلاملاو

 نويلم ١5/45 .5 وجنب هل ةصصخملا

 يلامجا نم /هد5 لئثمي) رالود
 و ؛(ةكرتشملا ةيجيلخلا تارامثتسالا

 ةيليوحتلا تاعانصلا يف ًاعورشم
 رالود نودلم ١55٠ اهردق تارامثتساب
 ةثالثو (يلامجالا نم /77 يلاوح)
 تالصاوملاو لقنلا عاطق ىف تاعورشم

 رالود نويلم ١٠٠٠١ غلبت تارامثتساب

 ةينامثو .(يلامجالا نم ١5/ ةبسنبو)
 نيماتلاو تامدخلا لاجم ف عيراشم

 وحن اهردق ةيلامجا تارامثتسابو
 نم /5 ةبسنبو رالود نويلم 5
 .يلامجالا

 هذه نم 9٠/ نا ظحالملا نمو
 ماع نم ةرتفلا ىف زجنا دق تاعورشملا
 :١/ نا نيح يف :. 158٠١ ماع ىتح 5
 0.ةيلاتلا ةرتفلا يف ذفن طقف

 0 0 و م

 و جب وسر ا: جاما: - 7

 ةيرامثتسالا تاع ةرشملل

 ةنكرتمالا ةدحتملا تابالولا تقفاو

 ْه يكريما / يرصم قودنص عاشنا ىلع

 ةمزاللا ىودجحلا تاسارد دادعا ىلونب

 تاعورشم ةماقال ةيكريمالا تاكرشلل

 لك ريفوتو .رصم يف ةيرامثنسا
 لاجم ىف ةصاخلا تانايبلاو تامولعملا

 ةمزاللا ةدعاسملا ميدقتو رامتثسالا

 .ةيكردمالا تاكرشلل

 ةيكريمألا ةموكحلا تدصر دقو

 ليومتل رالود نييالم ةينامث غلبم
 ملدقتل زاهج ءاسشنالو .قودنصلا

 لوصحلل ةبكريمالا تاكرشلل زفاوحلا

 يف رامثتسالا صرف نع تاسارد ىلع
 ةدصرا ليوحت متي نا ىلع .رصم
 ىلعاب ةيرصملا ةلمعلا ىلا قودنصلا
 ةيينجالا ةلمعلل نلعمو دئاس لدعم

 0 .ةصتخملا ت | ةطساوب

 ةيبرعلا تادعاسملا

 تادعاسملا ةمدق تعفنترا

 نم ةمدقملا ةيداصتقالا تانوعملاو

 ١5/ يلاوحي ةيبرعلا ةيمنتلا قيدانص

 ٍرايلم ١,8٠١ تغلب دقف ء95/85١ ماع

 ارايلم ,١ هال٠ يىلاوحب ةنراقم ءرالود

 قيدانصلا ةمدقم ف ءاجو . 6 ماع

 ةيمالسالا ةيمنتلل ةدج كنب .ةحئاملا

 هالتو .رالود نويلم ال"5 مدق دقف

 تيوكلا يف ةيبرعلا ةيمنتلا قودنص
 .رالود نويلم ١" ىلاوحي

 ,ةيبرعلا نادلبلا تزذوحتسا دقو

 ىلع .سنوتو برغملا اهسأر ىلعو
 تادعاسملا يلامجا نم /50 يلاوح
 ةيقيرفالا نادلبلا ىلع يقابلا عزوو

 .ةيويسألا

 كبوأ قودنص
 ..ةيلودلا ةدمئتلل

 نم ةمدقملا حنملاو ضورقلا تغلب

 يف ةيلودلا ةيمنتلل :ءكيبوأ» قودنص

 نم رثكأ ؛:ةيضاملا رشعلا تاونسلا
 دقف ءرالود نويلب فصنو نينويلب
 419 ىلع ١485 ماع ةباهن ىتح قداص

 نيح يف :رالود نويلب ١ , ١ اهنميق اضرق
 ”١51 دودح ىرخا نويدل دوصرملا غلب

 رالود نويبلم ١٠7٠ا!',4 اهرادقم

 ةرففلا تادعاسملل ةصصخم

 يافا

 «ةلوسكلا» اسلرف

 نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم اهترشن يتلا ةيونسلا تاءاصحالا تراثأ
 قاوسساو ةلامعلا عاضوا نع .ةيلودلا لمعلا ةمظنمو يداصتنقالا +

 لخاد راوحلاو لدجلا ,ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا ىف ليغشتلا| 1 |
 ,نيتريطخ نيترهاظ ىلا تاءاصحالا هذه تراشا دقف .يسنرفلا عمتجملا
 مايا ددع ةدايزل ةجيتن .اسنرف ْف ةيلعفلا لمعلا تاعاس ددع ضافخنا امهالوأ

 ىلا تلصو) اهريغو ةينيدلا تالافتحالاو دايعالا لطعو ةيمسرلا تازاجالا
 ةنراقم يسنرفلا لماعلا ةيدحاتنا ضافخنا امهتيناثو (ماعلا ف اموي «١

 نابايلا يف عاضوالاب ةنراقم وا :ىرخالا ةيبوروالا نادلبلا يف هليثمب
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو

 قاوسا ءاربخو .امومع نييسنرفلا نييداصتقالا لمح ةرهاظلا ىزغم
 ةساردب نييلاطم ؛ءرطخلا سوقان قد» ىلا :صوصخلا هجو ىلع لمعلا
 ةليفكلا لولحلا عضو ةيغب كلذو .عضولا اذه ىلا ةيدؤملا لماوعلاو بايبسالا

 ال ؛فيلاكتلا ضفخو ةيجاتنالا عفر» ىلع لمعلا بلطتي امم .ثلاثلا ملاعلا نادلب قاوسا ةصاخ .ىرخالا قاوسالا ىلع ةرطيسلا يف عمطت اهلكف (نابايلاو ةدحتملا تادالولا وا نييبوروالا اهءاقلح اوناك ءاوس) مهدالب اهل ضرعتت يتلا ىرخالا نادلبلا ةسفانم ةدح ىدم نوملعي مهناو ةصاخ .اهيلع ءاضقلاب
 .نآلا لاحلا يه امك ؛سكعلا

 ىلع يسيئرلا طوشلا تعطق يتلا ةمدقتملا نادلبلا لاح وه كلذ ناك اذاف
 ؟برعلا نحن انلاح نع اذامف :مدقتلا و ةيمنتلا ددعص

 تلازام .ةيبرعلا راطقالا مظعم يف .يبرعلا لماعلا ةيجاتنا نا فورعملا
 نيبحاولا ثحيلاو ةساردلاب ظحت مل ةرهاظ كلتو اريك اضافخنا ةضفخنم
 يف .ةعفترملا ةدجاتنالا هتءافكو هتاردق يبرعلا لماعلا تبثا دقف .نآلا ىنح
 يتلا تاقوالا يفو ,ةمئالملا عاضوالاو فورظلا اهيف هل رفاوتت يخلا لاوحالا

 .ناكسلا عومجم ىلا فاضم مقر .درجم ال ,عمتجملا يف كيرش هنأب اهيف رعشي
 رعشب امدنع ءاطع لضفا يطعي نا يبرعلا لماعلا عيطتسي رخا ىنعمب

 وه ام مث ؟نملو ؟جتنت اذام يا .:ةصاخ ةيمها جاتنالا ةيعون ةيضق لتحت انه نمو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا هقوقح ةفاك ىلع لصحيو ,عمتجملا ىلا ءامتنالاب
 مادختسا نم اننكمي يذلا يسيئرلا كرحملا دعت يتلا ةيمنتلا ةيلمع نم فدهلا
 0 .اميلس امادختسا يبرعلا اننطو يف ةلماعلا ىوقلا

 جاكفلا دنع

 .ةيئاذغلاو

 ةحتنم 8 اهددع غلب دقف حنملا امأ

 [].ةيمان ةلود 85 اهنم ددفتستو

 اج ا

 تادعاسملا هذه نا ركذلاب ريدحو

 .ملاعلا راصقا عيمج ٍِق ةعزوم

 وناإ/ _ ١ةمنال نآ 1١ _ 85* ددعلا  ةيبرغلا ةعيلظلا



 سا نورس سسوس

 داوحلادبع لامك : ةرهاقلا

 :ًاعوبما تقرفتسا ةيملَع ةوذن "
 ةنيدمب ارخؤم تدقع

 وه اهعوضوم :ةيردنكشاا م

 .:«رصم يف قراغلا ثارتلا ليقتسم)

 .راثآلا ةئيه نم ءاربخ اهيف كراش

 ءاملعو .ةيرصملا ةيرحبلا تاوقلاو
 ةودنلا :ناولا ملع : نوصصختم

 ديول دمسأ وعاد . يرحبلا

 رصق هل صضخ دقو .رصم يف هعون

 دمحم ةرسا ءارما دحا هكلمي ناك ريبك
 ثاحبالاب اضيأ ةودنلا طبترت . يلع

 ىتلاو ريق يبا + قف ًايلاح ةرئادلا

 لاشتنال ,ىسنرفلا بناجلا اهيف كراشي
 قراغلا تربائوب نويلبان لوطسا اياقب

 لاشتنا ةيادب عجرتو .104/ ماع ذنم
 الا :«تنضم تاونس ىلا قراغلا ثازتلا
 .ةيدرف دوهج ىلع دمتعت تناك اها

 وبا لماك ريهشلا صاوغلا دوهج اهزربا

 هتكراشم ءانثا تام يذلاو تاداعسلا

 لاستتتا:لايغا قف ىسرسفلا بئاسجلا
 رشت هتافو لازت امو . نويلبان لوطسا

 0 ددرتي |(نع ةصاخ :.ةفيثك اقوكش
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 ةردكمأا يلم. رمش ءارغ درفت ةيرعارتا

 #0 تقلل م او

 يقفل 11 .قيوانيسن فاشن ك1 ىلا رق

 قافنالل نويلبان هعم اهبحطصا يتلا

 ةةقسلا عم تفقرغو ةلمحلا ىلع

 وبا فيك ماع 6 .لويروأ

 تحن قراغلا سيزيا لاثمت تاداعسلا

 ىلاو ةب ردنكسالل يقرشلا ءانمملا هايم

 ةنينام نا ةيملعلا كايعبألا دكأؤت 3

 ةقراغ اهلمكاب ةميدقلا ةيرقنكسالا

 ةيرحبلا تاوقلا تماقو .ههايم تحت

 .ذكتقو سيزيا لاثمت لاشتناب ةيرضملا
 دكؤي ءاج لاثمتلا اذه فاشتكا نا الا

 .نرقلا ةيادب ىلا عجري ًافاشتكا

 روعخلا كبيغر

 سدنهملا ناك 14٠١ ماع يف
 يسدنهم ريبك هيدنوج نوتساغ ىبسرفلا
 دئتقو ةيرصملا رئانملاو ءىناوملا ةحلصم

 امدنع نيبتلا سأر ةقطنم يف لمعي
 ءاملا تحت ارومغم اهخض افيصر فشتكا

 اماتتها فاشتكالا راثاو .ميدق ءانيمل
 لجس يا كانه نكي ملف ًاعساو ًايملع
 تفلتخاو . بفيطعكملا ءانتسلل ميدق

 ىلا تدا ىتلا فورظلا لوح ءارآلا
 مث امدنعو .رحبلا هايم تح هئافتخا

 .1951 ماع سيزيا لاثمت فاشتكا

 ناك لاشثمتلا اذه نا ءاملعلل حضتا

 ا .ميدقلا ءانيملا اذه ةمدقم يف دجوي

 راسل ايماح دعب سبي زيا لاثمت ناك

 زرحم روتكدلا وه يرصم يرحب ملاع
 ةيرحبلا طابض دحا وهو . ينيسحلا

 يرحبلا فحتملا ريدمو ءاقبا ةيرصملا

 فلل ماعلا لالخ ةيرثا ثاحباب ماق

 ءآملا تحت ريوصت ةيلمع لوا اهيف تمت

 لاثمت ىلع روثعلا متو .ةقطنملا هذه يف

 نم ةعومجمو كح لاثمتل هباشم
 لكشي امن . دعاوقلاو ناحيتلاو ةدمعالا

 روثعلا مت لب .ميدقلا ءانيملا حيمالم

 ةيردنكسالا ةرانم تاساسا ىلع

 يف ريهشلا لازلزلا اهرمد ىتلاو ةريهشلا

 نمو .يداليملا رشع عيارملا نرقلا

 ةيب رعو ةينوعرف ندم اياقب دوجو دكؤملا
 ندملا هذه رهشا نمو ىءاملا تحت ةقراغ

 . سيئات ةنيدم

 رصم راثأب وكسنويلا تمتها دقو
 ةيرحبلا زكارملا تمتها مك .ةقراغل

 ىتحو .راثآلا هذه ةساردب ةيملاعلا
 نكي ل يرصملا يموقلا فحتملا ءاشنا

 رصم راثا ةساردل صصختم زكرم كانه

 .اريخا مامتهالا أدب نكلو «ءاملا تحن

 كل نومتنيو املاع نيسمحخ نا فيرطلا

 مهتقفن ىلع اورضح .ةفلتخم تايسنج

 رمتؤملا اذه ثاحبا يف ةكراشملل ةصاخلا

 ام نكل .رصم يف ةرم لوال دقعي يذلا

 ثارتلل ةبسنلاب ةيرصملا لحاوسلا ةيمها

 ؟ قراغلا

 لحاوسلا مامأ ”اطح

 ذنم يرحبلا طاشنلا رصم تفرع

 ءاملعلا دكؤي كلذلو .ينوعرفلا رصعلا
 نم ديدعلا دوجو ةودنلا ق نوكراشملا

 روصع ىلا يمتنت يتلا نفسلا ماطح
 .ةيربعلل لحاوسلا م اما ةقراغ ةفلتخم

 نمس دوجول ةيوق ا كانهو

 اع لال تمالاو اهصخشل نمي كلاس
 ماعم ضعبو لب .ةميدقلا زرطلا

 تاونئسلا يو ءاهتاذ ةميدقلا روصعلا

 م21 ةيبرلا يسلط قداح عقو ةيضاملا

 دهعلا نم ةيرصم ةقراغ ةئيفس لاشتنا

 قي لحاوسلا م اما يمطافلا

 مضت تناك ةنيفسلا ةلومح نا فيرطلاو

 صضعبو .رومخو ريزلخ موحل
 ماع لوقيو .ةيراخفلا تاعونصملا

 كالوب لامج وه ةودنلا يف كراشم يكرت

 هنا ايكرت يف قراغلا ثارتلا ةكرف ريدم

 طاشن دوجو بتبش تدع راثآ ىلع روثعلا مت

 ذإ .ةيكرتلا لجاويببلا ماما يب ير

 1-38 141 نورت“ كلب القا
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 مسا لمحي يبهذ نارعج ىلع روثعلا مت
 ملاعلا اما .ىتيترفن ةريهشلا ةكلملا

 زكرم ريدم ريربما نيج ينانويلا
 عجريف نانويلا يف ةيرحبلا تاساردلا

 تحن ةيرحب تاراضح راثدنا بتايسا

 ريغتو .لزالزلا ىلا طسوتملا هايم
 روتكدلا اما ءرحببلا عطس ىوتسم

 ةعماجب راخبلا مولع ذاتسا سيمخ دومحم

 لمحي لبقتسملا نا لوقيف .ةيردنكسالا

 ةبباشم فورظ ىلا يدؤت تايناكما
 امدنع .يضاملا يف تثدح ىتلا كلتل

 بءاملا تحت ةميذقلا ةيرددكسالا تقرغ

 ةئيدم ىلع ىشخت ةيملعلا رئاودلاف

 تحت اهلحاوس طوبه نم ةيردنكسالا
 كلذ بايسا نمو ؛ .رحبل حطس ىوتسم

 قف ةيفوجلا هايملا نم صلختلا ةيلمع

 مساح رصنع ةباشمب ريتعت ىتلاو ةنيدملا
 كلذك .رحبلا هايم عم نزاوتلا ةماقال
 يلامشلا نيبطقلا جولث نايبوذ ناف

 عافترا ىلا نايدؤي فوس يبونجلاو
 ريطخ اذهو .رحبلا هأيم تن وي مس ف

 ضفخنا ىتلا ةيردنكسالل ةبسنلاب

 اما . ظوحلم لكشب اهب ضرالا ىوتسم
 عرف سيئر .وريج يسنرسفلا و

 لاّقف ةيسئرفلا ةحيلسملا تاوقلاب خي

 يئقسلا م ايس نا
 م هيو ع ول كراعملا

 يف اوكراش نيذلا ضعبف .ريبك ةميدقلا
 هلالخ نم نكمي ام اوكرت كراعملا هذه

 اهيف تقرغ ىتلا ةقيقدلا عقاوملا ديدحت
 لقت نفسا هدخ نا اك .نغيلا هذه

 كلت ليلد ريخو ؛ةماملا تاسمولعملاب
 جيلخ يف اهيلع روثعلا مت ىتلا طئارخلا
 ةيقبلا نم تلشعلا ئملاآو نبق نا
 ةملاعلا اما“ توي رتاب ةنيفسلاو تتيروا

 دقف .«لوؤر تي رجرام ةيناطيربلا

 ةيناطيربلا ةئيفسلا لاشتنا يف ةيصخشلا
 ىلا اهخنرات عسجر ب يىتلاو (زور يرام»

 . رشع سماخلا نرقلا

 .ةودنلا بم تحرخ تايصوت ةدع

 زكرم ثاحبا معدب تبلاط ذإ
 عءقراغلا كارثلاو ةيرخبلا تاساردلا
 .ةقراغلا راثآلا لاشتناب مامتهالاو

 ندملاو ةقراغلا راثألل طئارخ عضوو
 عالقلاو ءىناوملاو دباعملاو ةميدقلا

 ايجولويحلا ماسقا نواعتو .نوصحلاو
 ماسقاو ةيرحبلا تاسشاردلا زكرم م

 .ةفلتخملا تاعماجلا يف راحيلا مولع

 فحتملا حستتفاو ةودنلا تمتتتاو
 ثاحبالا ىقبتو هباوبا يرحبلا يموقلا

 ام دودحيب و نَتلا نكمي ال ىتلا ةيملعلا

 هيفخت مع فشكلل ةبسنلاب هيلا لصتس
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 0 اا ٠١ < ايقيرفا 0

 ءايلارتسوا .,ةيكريفالا :ةدجتملا تايالولا

 ْ 0 قرش لود ؛نيصلا

 0 ملاعلا نادلب رئاسو
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 ) بيلا ككفالا نا يز 0-5- 5 0
 3 نول يي كاقوي وع نم رع

 ةيفاقت قاروا

 ةةينحالا ةفاقكلااو ف تانك

 ينلعلا دازملا يف
 يروس ةعاق يبو يسب

 نوي كفاك ؛ زئارف اهبتك ىتلا ةيصخشلا
 هتبيطخ ىلا 1١931 ١910709 ىماع

 ةلامسسر 7 اهدا ؟لبصت لقب الود: قلأ 5 هي
 نآلا ىتح رعس ىلعا وه اهيف عفد يذلا رعسلاو ندنلا طخب ةلانشو ان 9
 يدنلريالا رعاشلا لئاسر نا فورعملا 6 ,عيبلل ضرعت ةيبدا لئتاَسرل
 نأ (19 عابمب كلذ لبق تعبي سس
 .رالؤد

 ةايح ةعيبط نع لئاسرلا هذه حصفت
 كلت لالخ ؛راصرصلا ناسنأالا» و ؛ريبكلا رصقلا» ةياور بحاص اكفاك

 يح سرا تابانقا لكشيو,ةيننج وع ام اهيفوب «ةلسرملا

 ا رتشلإلا اينجل ١ ةفاقنلا
 نم ةفشل قاسفلا ةدنعلا

 ديعتس ةجرت ىبلافارودل ليكشتلا نقلا 3 سقي رععتلا هايلاإلا : نقلا نونع تاسارد نمو : لقيسوملا قو ا يثو .ةيبرحلا ةفاقثلا يف عيييتاولا 5 ةلمح ردص «ةينحاللا ةفاقثلاب
 . توكسو يونيكل «لاوجلا رقصلا» وه رخآ باتك عم .رتكلوفل سن قاف هيرلا ق لجغ» ددعلا تاك ناكو بويا لابقا ةمجرت نامشتاب راكسوال ليلضتلا ةلازال ةشقانمو .يساب ركلا يوم رسبت جت انام ويمر ةيؤرلل خيرات نفلا خيرانو .يشولع

 نانبللا يحايسلا بتكملا ف فداقلا / لوليا رهش لالخ مظتن
 يذلا «نانبل باتك ضرعم» سيرا

 . سيرابب يبرعلا ملاعلا دهعم لثممو وكسنويلا ىدل داي جف 0 صضرعملا ةماقا ةعباتمل ةساخ هج يقل دوي ئقراعوعطب نم هتمدقام رخآ هيف مدقتو :ةييتوربب رشن رود ةدع ضرعملا اذه ف كرتشت .اعم عيبلاو ضرعلل صصخي
 باع توب ةليواسعتلاب انهي ظرعتل

 يااا قا ةداعتلا ةكرحلاو يبرعلا يفاقثلا ىدانلاو ةحايبسلا .ءامنأل ىنطولا سلحملاو نيناكيللا .: نيرشانلا
 1 0ك ة

 5 ١ ىف نيالا عالض
 زيدلا جديع ةطخ 0 ةقيوم هسارد

 لكل حصن ىتلا سدقلا حتفل نويل
 ثحاملل ديدح تاتك عوضوم يه نام

 يذلا يزاجح تافرع_ىنيطسلفلا
 حابصلا راد تاروشنم ف ًارتجؤم رق
 . كافور ُّق

 جت ىركد نب انهتبلا و1 ةيبالسساو ةيبرع دوعتس سدقلاو نيطسلف نا اذه هباتك يف ثحابلا دكؤي .
 د ببس نأب نوتمؤي نيذلا نيدلا حالص راسا ىلا فلؤملا هادها دنقو .نيدلا حا اص لطبلا ةدايقب سدقلا
 تاليودلا نيب تانذاتعا نا سدقلا
 ةدحو ىلع نولمعي نيذلاو ماكحلاو

 . فدهلاو فصلا

 ضسرولا تف ىلع ماع م... رورع كرتذ



 ناكملاو نامزلا ريع ناسنالا ةروطسا كوسا و
 نم ةقاب هيف ةداعلاكو .رهظم ناييلسل هانم كه اهاهذ .." يف رق ١

 ةنونجي بح ةلاح : صصقلاو دئاصقلا 5
 ةديصق دوعي نل هنكل . ناثعلا ىليل ةصق .ابا / سظطسغا رهشل («يب رعلا»
 ةديصق بابشلا ثيدحو .يريطلا ةزعل يبرسغللا كورسا ىلع نقو ١ ا

 باسشلا ءايدالا ىدتنم نم ةرداصب

 هادغب يف ظ
 ل | ىرعت | رمل عي يحاول

 ناخب 0 صاخ /دادغب
 يرعشلا زومت ىقتلم» داقعنا لالخ رعاش ةئام نم رثكا دادغب يف ىقتلا

 فيض فيطل ديلا هياعر تو بابشلا ءاندالا ىدتنم هماقا يذلا «لوالا ١

 تاالافتحا مضخ يف نوع 4-3 نم ةرتفلل .مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج ا

 ىقتلملا لمتشا دقو .ةديجملا زومت ةروث قاثبنا ىلع ةنس ١4 رورم ىركذب قارعلا |
 بابشلا ءارعشلا نم ةعومجم اهيف كراش ةيدقنلاو ةيرعشلا تاسلجلا نم ددع ىلع ١

 .ةديدع ةيرعش تاءارق اهتللخ تاسلج عبرا ىلع اوعزوت نيذلا :ه

 .ىوادلبلا دجام : لوالا ىبدالا ىقتلملا اذه يف اوكراش نيذلا ءارعشلا نم 1

 يلع اياب سلع .يرصانلا فيصن ,ةبك مير سيق :هالشلا ىلع .نودمج

 .هعوب نم : يدا عمجن لوأك داقنلا هأيتنا ىقتلملا اذه راثا دقو .دعسلا يزوف

 اذه يف ةاقلملا اهتاذ دئاصقلا لوح ةيدقن تاسارد هبخاصت .نابشلا ءارعشلل

 . ىقتلملا

 .رفعج خيشلا بسح لثئم نيفو رعملا ءارعشلا نم : اددعع ىقتلملا فاضتسا دقو

 .يرسايلا ىسيع. .فيظللادبع نيسح جاجفلا مظاك .شاقا ليبع دمع
 ىرخا ةيرعش ةسلج لك تبقعأو ٠ مهريغو درولا ر ,ماالا دبع . غئاصلا هلالادبع

 اضرلا دبع ؛ريصنلا نيساي .رماث لضاف : لثم داقنلا نم ددع اهيف مهاس ةيدقن

 نيذلا ءارعشلا ةبسن ىه ةديدج ةيضق ىقتلملا راثا دقو .ملسم يريص . ىلع

 لبق , نم ددحلا ءاومتلا 1 يذلا معدلا مجحو يدارطا لح ور ديارع

 : .ةيبدالا مهتاعادبا

 لا ع 7ربوا

 عم نوير 1

 تاساردلا نم . ىنابقلا عيلعلا دبع

 تيدألا ةموشح اغبد راغدإو الوز ل ايما

 هللا قزرو . ىنيشطقلا ١ دلاخل ءاسرسلاو

 ةفاحضلا نيدايم يف لوهجم دئار نوسح
 ماش لمت ةبجيتلاو رعشلاو

 قداذشعلا يغلاجلا

 الفا ناخرشم يف
 .يدادغبلا يغلاجا ةقرف تقلت

 نم ةوعد .ةيرولكلوف ةينف ةفرف ىهو

 10 ماقي يي ءذلا ةليصا ناجرهم ةرادا

 ةماقال .برغملا ىلامهش ةليصا ةنيدم يف

 ةيقارعلا يناغالا هيف مدقت صاخ لفح
 , ةيثارتلا

 ناجرهم تايلاعف نمض اضيا ماقتس
 ىسامالاو تاودنلا نم ةعومجم . ةليصا

 ةيعمج اهميشت ىج لا .تلذت عءاوس ةيرعشلا

 ريغ دابع نب دصعلا ةعماج وا طيحملا

 ْ . يموت

 2 ىلا يف ايدل لد
 ديرملا ناجرهم داقعنا لالخ ردصي

 ءابدالل لماش ليلد مداقلا يىرعشلا

 ينارغويب ميظنت لالخ نم .نييقارعلا
 كلذوو .ةندالا مبهتاحاتنو عجم يح نع

 لماش فيرعت ةباثمب ليلدلا اذه نوكي
 . ةثيدحلا روضعلا رم ىلع قارعلا ءابداب

 داختالا فارشا تحن ردصي ليلدلا

 رطقلا 6 باقكلاو ءايدالل ماعلا

 خيرات نع تامولعم هقؤ . يقارسلا

 لك لامعأو صاصتخاو ةدالو لو

 .ةيفارغوتوف ةروص ىلا ةفاضالاب بيدا

 اثعبم ليلدلا اذه نوكيس

 رادصال ىزخالا ةيبرعلا تاداحم الل

 لكشب ردصت .ةلئامت ةيفارغويب ةلدا

 تادحتسملا لك اهيلا فاضتو ىونس
 وا بتاك لك عادباو ةايح ديغتص لف
 ر بيدأ

 دادقي ىف لمان ىف يف رفد
 ىتلا ٌهيقارعلا نونفلا ةرئاد تعد

 حج .راطعلا ليل ةنانفلا اهيلع فرشت

 ف دولا ىلا نييقارعلا نينانفلا

 زكرم يف ماقي ريبك ٍيليكشت ضرعم
 ةينف ةرخفم ر تعب يذلا .نوئفلل مادص

 قع :تاؤوئس عبس رورم ةبسانملل .ىربك
 ش قارعلا دض يناريالا ناودعلا ءدب

 لوليا رهش لالخ ماقيس ضرعملا

 ارم ١ جلا لة رعلا ةعيللا
10 



 سا دو تا ١ سعت هسا مجم مفك هيج هدا ١ د

 ةراضح مالا عبس
 7 رج 1 ا اجو ناو جدام من 7 اة ا

 ل ا تا ا ا لا

 حيمس ني ةلداستملا ١ لئاسرلا 5

 سيورد دومحو مسافلا

 نم ديدعلا انيلع تحرط

 سلس يسع

 تاالاح نبع لئاسرلا تفشك نا دعب

 ةيتاذ نم اقالطنا اهتباتك لبق ةديصقلا

 .اهتيلومشب ءاهتناو ةيرعشلا ةيؤرلا
 ةرابع رعاشلل رعشلا نأ دكؤي ام اذهو

 ,ةددعتم فادهاو تالامعتسال ةادا نع

 يوغللا ريبعتلا قئارطل عضخم .ةريغتم
 لمع ةشرو نع ةجتانلاو ' «رعاشلا ىدل

 .هتايناكمابو .هتاعانقبو .هب ةصاخ

 يف ؛هتقيرط» .اهتصالخ ف يه يتلاو
 . يرعشلا ريبعتلا

 يوفللا ريبعتلا نيب قيرفتلاو
 لوالا ىضفي نيح .يرعشلا ريبعتلاو

 نيرعاش نيب قرغت انلعجي :.يناثلا ىلا
 ةلاح يف ءائب يدؤيس .هنكلو . ني ربك

 ةيصوصخ ةفرعم ىلا .مساقلا حيمس

 ناك اذامل .يرعشلا ريبعتلا يف «هتقيرط»

 نل ائنأ يأ ؟ دومحم نكي مو حيمس

 نع ةقورعم ليصافت يف لخدن

 لق انتيكلوب ءزغاش لك ةينتوبتخ
 ىتلا ةيصوصخلا هذه ليصافت يف

 هذه لكشتت اذامن .حيملل

 اذإو ؟ كلذك يه اذالو .ةيصوصخلا

 يضفي د :هتوغتشلل ةركاذ رعشلا ناك

 هذه نم اقلا رعش ف

 هنوك ةيواز نم ًاضيا نكالو .ةيوازلا

 ىلا احلنف ىهتب رحتل .هصخشل ةركاذ

 .(«بوردلا يناغأ» هنيواود لوا ليلحت

 هتبرجت سسأب هيف حيمس ىمر يذلاو

 عجافلا تاروطت عم امتح ةروطنملا
 رعاشلا ةراهمو ةيكرملا ينيطسلفلا
 د سا اس :ةيبفلا
 ظس هذهو .مويلا ىلا حيمس ةديصق

 ١ بر تأ: ناا# دقعلا اه ةسرفلا ةعيلطلاد 7

 1 ءاقئايصقلا لا لدنت ةلدبتملا ةيياقلا كربلا

 نع ثيدحلاو .نطولاب قلعتلاك

 ىهف .ةيرحلاو .ررحتلا وا . سؤبلا

 تت ىلع ةيلاغ ةماع نيفاضشضم

 ةيريبعتلا سسالا اهنكلو .ةضيرعو
 أجلي لزي مو .رعاشلا اهيلا أحل ىتلا

 . ةدع ضارغا تحن ءاهيلا

 ةروطسألا ل ىلا ءوحللا هب

 انوجيتنأو لبابو ةرومعو مودس
 ىف اهتالالد اط ريطاسأ بوقعيو نوربنو

 فشكلا انمهي .مساقلا حيمس ضن
 صننلا يف اهامعتسا انمهه ام ردقب .اهنع
 .لايعتسالا اذه ةفيظو :ىريعشلا

 ..ةنم ةياقلاو
 .ءاقلالا ةيصوصخ اه ةروطسالا

 ءاط نوغضي نيذلا سانلا ىلع ىقلت

 اذه ةطساوبو .مالكلاب مله رئثؤتف

 نيب زيمتو .يمويلا نع زيامتت مالكلا
 ةروطسالا سكع ىلعو .وغللاو رعشلا
 حيجيس 5 ةروطسالا ناف .ةيديلقتلا

 ال ؛١ديدج الكش تذخخا دقو « مساقلا

 -قوف دارفا رثام جدتى إ .ةطا دحمت

 ةمدقم «ناطرسلا» ةديصق يف : ا

 رصغلا ليباهو ليباق ىلآ# : وقت

 بول : دب ايقاع

 - ىنبف طرش ةروطسالا «ةنرصع» نال

 يف يساسا رضتنعو هنأ يف يسرات
 - دض ةديصق ىه ىتلا حيمس ةديصق

 دعب اهداشناب د ال .ةسسؤملا

 ايسربم بلاطي املثم .ءاهوصال هتفرعم
 مئاقلا «ملعلا» نع فشكي الو .دايلإ
 (هملعل» سسؤي هنكلو ءاهزرييف .اهيف

 انغت انف ا .ةجاويل نايف

 هنال .ضيرحتلاب أبعي امب رثكا ةهجاوملاب
 عم هعارص يف ارشابم افرط هسفن ربتعي

 هيؤر

 7 ارش ل د تيفنالا راب م 8 قة

 قوه بيقرلاب ل ةلثمتملا ١ .ةسسؤلا
 ةروص ترقأك .هدئاصق صقي يذلا

 فرط نمو .رعاشلا فرط نم ةشاعم
 .«بوردلا يناغا» ناويدل ءىراقلا

 دئاصقلا نم ديدعلا تليذ ثيح

 بيقرلا ةطلسب لوقت ةظحالمب

 - ايرعش ىو د .ٍي ركسعلا

 ُِق ةروطسالا داشنإ ةيلمع ىتأت

 لوقي املثم .ذخأتلا عةيناشلا ةحردلا

 ًاصاخ الاعتسا 1 دايلإ ايسريم

 .اعبط ضيرحتلا ةفيظو هل 0

 كوي :ةروظسعتالا ُِق ةدنئاشلا

 .ةلديدح ا ثسيو .ةروعسالا

 ثيو مي يذلا دئاسلا

 : ناويدلا يف ةريثك يهو .ةديدج ريباعت

 : هيف اوفقوتست الف كنا عشوب ١

 كليو / دبالا ىلا مكهجو يف خماش
 ( ماع عتاوم ةديضق ندرس مكايوإيلا

 ىلع للدي .هيتلا لعب ايف راو ءاحنرا

 لجرلا ةوق ضقنت .ةديدج ةقيقح

 بورغب سدحنو .ةروطسالا يف هدولخو
 .ريبعتلا ةصحان نمو :نويهصلا ماظنلا

 مغر  خماشلا احيرا روسل حبصت
 ىلع ةلالد  رضاخلاو ىضاملا رامدلا

 . مداقلا نيطسلفلا راصتنالاو دومصلا
  !مكليو اي! مكليو ايد راركت

 نكلو .طقف (يديلقت وه) يديصق

 مهلا بناج ىلا ًايلامج ًامه «ةيحيمسلا»
 ةيئادبلا ةديصقلا , لثمتملا يعاقيالا

 : رص ءانبلاب وا .يظفللا راركتلاب

 9 ما نوكي نا ةداغعلا نم يىتلاو

 ١ حيمس دنع « ىصخش» هنال ءايصخش

 هتديصق يف هيعمل انف رشثكأ ةسنلن

 ىلوأ 9 أرقن امدنع (ةيكيسالكلا)

 نم» : (بوردلا يناغا) دئاصق

 3 / تاروث نم . . يملأ نما 21م5

 نم / يبح ةعور نم . .رضخلا ياؤر
 ! اغا ب / اهراوغا نم . . تنا قايح

 (يناغا) حلطصمو ؛(«ترد لك يدورف

 يناغا ابنال .قايسلا اذه ف نتف

 اشزنا نا دعب هريطاسا يه علا رعاشلا

 نان اذع :ةيدل يصخشلا ةلّونف

 نا يفكي .يدرفلا سيل انه يصخشلا
 قددقتلا .برد لك رعاشلا يناغا دورت

 .نا ين ةيرودابورتو ةيصخشش هيناغا

 نال .ةددعتملاامتال الد ةروطسالا

 رارغ ىلع .هيدل يرعشلا تاطخلا

 ةيلايخ . ةددعتم فئاظو ود .هيمرالام

 ةيسايسو ةيعاتجاو ةيناسفنو ةيقالخاو
 ةرابع «متوت» ةديصقف .ءاضيا ةيقيسومو

 عم اعارص لثمت ةيقيرفا ةصقر نع
 .ةليبقلا هيلع رضتنت يروطسا نشحو
 كانهو .نذإ .يروطساللا يلايخلا كانه
 دعب ىسايسلاو يعامتجالا يعارصلا

 رهقلا ةظقسي نكولا نوشو كيكفت
 جرا. نم ينقال الا كانخو :«ةرضامملا

 ريعت يذلا ناجبقلا كانهو .ةليبقلاو

 ىلع اضيا نكلو .متوتلا ةصقر عاقيا
 نيب جامدنالا لصحيل .صنلا عاقيا
 عاقيا دض نيينف نييعقاو نيعاشيا

 اللا ىنعم تحن ىلايخلا ليخدلا سشحولا

 راصتنالا نكما اذه .«بيرغلاو يعفاو

 فقوم .ىرخا ةرم .زربي هئمو .هيلع
 .ةروطتسالل 50 حيمس

 8 لباسا اهيف ة ةفصض ةررظمألا

 ةروصلا يفف .ةيصيخشتلا ةروصلا يه

 يىرعشلا يفو .٠ يرعش دعب ةيصيخشتلا

 يدب نأ ةظحل نكلو ١ يري وصن دعب

 (ناكربلاو رحاسلا» هتديصق رعاشلا

 ىلا ةادهم ةروطسا : تايلكلا هذبع

 .رخا دعي فاضني .يركسعلا
 لثمتملا .يديرجتلا دعبلا وهو الأ
 ىتلا روذجلا / ءارمحلا ةيرخلا : روصب

 هل. سل يذلا رحاسلا / رحش الب ايحن

 ىتبسلا وه اذليغو ةيرسكسعلا

 42 وى ورا ىولتما# ال1



 ةروطسا راكتبا ببسيو .ىسايسلا
 0 , ىنفلا ببسلا وه اذهو ةيرعتك

 لب .ةيعقاو ةقيقح رعاشلا حرطي
 الا قطتم تاذ .ءةيراعتسا ةقيقح

 يف اهخال ءنيبعتلا 2 اذإ 7

 0 ةقدجت 5

 ملا لاهل
 حرطت «ناكربلاو رجابسبلا» ةديصق

 ١ حيمس ىدل رخحسلا لايعتسا ةلاسِسم

 . ناح د لوقي املثم .رسعشلاف

 هنال .يوفشلا رحسلل ةماه لقن ةليسو

 رحسلل نكمي .ةركاذلا قف هع

 . انيلع هتطلس سراهي نا اهتطساوب
 ضقانلا فقوم نم ءاضيا انهو
 يديلقتلا رحسلاب حيمس ددني دال

 نيحو .؛رحاسلا دوعش» و هلوق نيح
 نكلو «كلذك «رحاسلا نارينلا مهتلت

 ةيساسا ىقبت ةينف ةليسوك رحسلا ةلأسم
 اهتياغ تناك نإو .ةليصقلا ِق

 .ءايشالا ىف ال رثؤت ال انه ىهف , ةيضيقن

 كلذ يفني نأ نود داركفالا يف الو

 ةديصقلا يف ةيرحسلا ةفيظولا

 نيب تاقالعلا ميقت مَن يتلا «ةيحيمسلا)

 .(عماسلا وا) ل ييعاتتلا

 نا لوحن دق  هدئاصق ربع 2

 ْق ءام ةروص نم لعاجلا رحاسلا

 درفلل اصيخشت .ةيزمرلا ابالالد

 . امهيلا لوصولا يمري نيدذللا ءىشللو

 ِق .ناكرملا مامأ نم رحاسلا راحدناف

 هصيخشت ىرج دق ءاهسفن ةديصقلا

 تفضا هيباشتلاو روصلا نم هلمح ربع

 يه نيأف : هسمحتم زاعخدتالا ىلع

 يه نيأو ؟ هرج اب ايبا ىلا روذحلا

 وه نيأو ؟ رمث الب ايحت ىتلا راحشالا

 اهنيح ِ؟ ع ُِق تومي يذلا ناسنإلا

 نأو يرحاسلا هديري ام اذه نا فرعت

 . ةيلمعلا ةيحانلا نم ليحتسم اذه

 هتيحان نمو .ةيفيظوتلا هتيصن ثيح
 لقيجدتلا رحسلل ةيفانلا ةيرورضلا

 هتطلسل .هل ةلوقعماللا ةغيصلاو

 راحدنا) ىقيقح عفاو لباقم .ةيظفللا

 زمري ام لك عم ناكربلا راجفناو رحاسلا

 نا رعاشلل نكمي (رخآلاو دحاولا هيلا
 يذلا رعشلاف . هلالخ نمو هيف كرحتي

 جروج بسح .رحسلا ىوتسم ُِق

 وهو .هلعف 8 مالكلا وه .امود ناجح

 ىلعو .ءارعشلا نم نيريثك حومط
 انتنراقمو .راش هينورو وشيم صوصخلا
 ني رعاشلا نيده عم مساقلا جيمس

 اذه ةيقايسلا ةيحانلا نم اممح ىه

 ال زكا تاور دز ترراا - 8

 . بايلا

 ةمحللا لإ ءوجلللا هب
 ةهضشللا لأ ناح جروج قرص

 نع ةرابع :ءانغو ةركادذ .ةسيرعشلا

 ةعرس زواجتت .مالكلاب ةطبترم روص

 يلو .نيدلاو ةروطسالا لقح ةريبك
 ةماعد هيف نوكت يذلا تقولا سفن

 ةغللا ظفحتت . ةفارخلل ةليسوو ةالصلل

 يناغأف» .بوعشلا يضام ةيرعشلا

 ىلع .ةعقوم ةغلب ىنغت .(بوردلا
 .قيرغالا نيدشنملا ءارعشلا ةقي ةقن

 اهانعم يف لاظبالا رثام ينغتل
 - ىنعملا ُِق ةءارماغمو .يذضلا

 -دض رعاشلا قطنتسف ءاضيا هك

 ٍينويهصلا لطبلا نع ملكتي نيح ةرثاملا
 يقطنتسيو .لذخنملا يبرعلا لطبلا وا
 راسم نع اككي نعت رتاقلا حاف

 رفس . انه / يهتني مهنيوكت
 ءادتنا نمو ا(! ءادتبا قا رو

 .( ليئمرك ةديصق) ةيئيطسلفلا ةرماغملا

 ءارو نم ةديصق) لوألا نيجسلا ةصقو
 اهنا . هتمحلم حيمس بتكي .(نابضقلا

 اهيف صوغي يتلا ةيخيراتلل ةيلاح ةمحلم
 ..دكيشلا ف اقيرط .قشت وشن . حيمس

 موا يضفمتل , يخيراتلا

 مث ,(ةاسأملا ليج ةديصق» 4م ةاسأم

 لوقي امدتع ءارولا ىلا انورق بهذتل

 تنك اه / نورق لبق انا» ٠ رعاشلا

 «نييفوصلا تاقلح ِق / رعاش ىوس

 دعبأو «(نيرشعلا نرقلا يف ةديصف)

 ةيرعش ةيصوصخ . .مساقلا حيمشس

 ليج ةديصق) رصن ذخوبن ىلا . كلذ نم

 ىلا ؛نيترم كلذ نم دعبأو .(ةاسأملا
 نرقلا ىف ةديصف) لعبلا هحو

 تاليا ىلا أ .(نيرشعلا

 دضلا عئاقولا هده . ةينيطسلفلا ةاسأاملا

 فشكت « ىحيمسلاا حرطلا يف ةيخيرات -

 فقنل .صضنلا يف ينحل نأ ونيت! قرع
 نيو هيدل اهنيب ةحضاو تاقورف ىلع

 تاللمح ثيح . سو ريموه ىدل ةمحلملا

 عيملا يف ريست هتاياكح يف نييطريس الا

 قف ”ةيعقاولا ةلمبملا نيب ديكالا رعبا

 ةيليختلا ةيريموها ةياكحلاو ةداورط
 : ىشاحتي يحلو .ةلمحلل

 ,ىقيرغالا كيشتملا رارغ ىلع . مساقلا

 لقثو . ىقلتملا ىلع ىلع ثدحمللا ليقثت

 ظفحي مالكب ثدحلا مدقي .ريكذتلا
 هأرقن ام اذه . .هماتتها ريثيو .ههابتنا

 . ناتنث / . .ةوطخ» : «انوحيتنا» ُْق

 نابرقاي /6 هدقأ . .مدقا / . تلك /

 ٍ اد كا ءايمعلا ةههآلا

 / ملظملا رصعلا تاوهش حبذم

 / . :تاللث / : : ناك / . :ةوطخ

 ثاتلملا تردلا زاتجن / كدنز يف يدنز
!». 

 8 بيدوا وه انه بطاخنملا

 | .ىقلتملا انعضنفا نكلو .بوكنملا

 للا َّق يللاحلا ييطسلفلا لطبيلا

 بوكنم وهف .ارصاعم ادعب تذخا دقو

 تسيل عئاقولا ليومت ةرورضو .اضيا
 ِق يهف . حيمس ىدل ةمحلملل ةجاح

 ةثراكلا لوش .ةلوهم (اهتعيبط»

 ارضتع ليؤهتلا ءاج اديه: . ةينيطسلفلا

 كلذكو ؛ ةمحلملا رصانع نم ًايوفع

 (ريوخنا اما .ةيوفع تءاج هتيقيسوم

 لصي مل .دوصقم وهف ٠ . ىلصالا "ىلا

 وا لكشلا اذهم ةاورلا هاوفا ىلع انيلا

 صن هنأ « (اهئاد هوشم صن وه) كاذ

 نمو . مزاج (هيوشتبا عاصمو يلصا

 .ةيرعشلا هتيحان نم الا ؛نسبل نوذ

 يه رعاشلا اهيلا فدهع يتلا ةياغلاف

 اذهو .(ثاتلملا بردلا زايتحجا»

 نع جورخلا ناك « ابقيا :بيسلا

 .ةديصقلا لكش يف يرحبلا م اظنلا

 .ةوطخ) ةيرصبلا ةكرحلا م

 نايعلل يدبت يتلا ( . ثالث . ..ناتنث

 اذهو ساس رعاشلا ةردقف ريوصت

 نكلو . ةميدقلا محالملا يف هدجن ال ام

 رارغ ىلع طيري . عيبطلاب (« حيمس

 .ليختلاب يعقاولا .ةميدقلا محالملا

 .يريوصتلا مالكلا قيرط نع يريل
 ىلع دعاسيلو ٠ ب دع وويل

 كهجو يف تلاز ام /!.هاتبا اي» :

 / نامدق تلاز ام كضرا يف 0

 يف ةثراك مأشأب / ليللا ربع برضاف
 لخنل . .ليللا ريع / ناسنالا خيرات

 . (انوجيتنا ةديصق) «! ةايح رجف

 ةصقلا ملح .رخآا مالكبو .ةميدق

 بيدوا الوا روصتي هنا . ديدج لكشب

 يف تلاز ام .كهجو يف تلاز ام)

 ربع براضلا ةروصب مل .(كضرا

 ,ناسنالا خيرات يف ةثراك م اشي ليللا

 روبضتلا ودغي ؛ ةينيطسلفلا ةثراكلا يأ

 ريغ ريخ .لاعق اناكم هيف كخايو... اديدج هل

 ناف .ريوصتلا ةيحان نمو . يلاطوطسرا
 ربع برضا ةروصل ةقباسلا تايبالا

 .اريبك ائيش يقلتملل ىنعت نل «ليللا

 ةيلاحللا ةيحانلا نم نوكت نا نكميو

 ةروص اهمعدت نا ةظحل الا .ةيداع

 عفرتف . ةثراك مأشأل ليللا ربع براضلا
 هوعدي ام اهيلع سرامت ءاهاوتسم نم
 .اهربعشتل .«نامجيزلاب» نهوك

 ال ةيحارتقا ةروص ليللا ريع براضلاو

 ابههككلا ؛ةزشانسملا ىف رسككتت نا كنيلق
 «ليللا ريع» راركتب .ديدج نم . ضبغت
 .اعاعشا ىنعملا نم ديزتف .ىرخا ةرم

 لاقتربو ليللا داوس نم جيزم وه
 .اههنع ةمجانلا زومرلا لكو .رجفلا

 سماه

 توريب .ةدوعلا راد .مساقلا حيمس ناويد ©
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 سيراب .يوس راد ءرعشلا .ناج جروج ©

5 

 57" ١وما/ بأ 65-٠١ -نوعلا _ةسرعلا ةعيلطلا



0 3 

 عيمجلا راثل 17 هملق ناكو . .هلي قرافت اصعلا 31

 0 سوما ججسا#ا

 . هئايلع نم دبني رخا دومع

 ناك يذلا ميكشا قيفوت

 ىف .هتايح ةليط ؛ابغاشم) 5

 ضرملا هدعقا .باجيالا ىف امك بلسلا
 مايا لبق توميل .همايا تانيرخا ٍِف

 شاع نا دعب ةداح ةيبلق ةمزأب ارثأتم

 اعسو رخدي مل .اماع نيناثو ةيئاث
 وهو ؛ةرياخاو بادلاو لمعلا نافذا

 ةركاذلا َّق حسار ليج ىلا ىمتني :ي يذلا

 .داقعلا + : ةيبرغلا كل يملا

 ةثيدحلا ديدحتلا ةضهن ثيح ءينزاملا
 يبرعلا بداالاو ركفلا ملاع 6

 ذنم ميكحلا قيفوت رهظم ريغتي مل
 ِق اصعلا : ةريخالا همايا ىتحو ةنابش

 ىقبتو .سأرلا ىلع «هيريبلا» و ديلا

 فقاوملا فالآل ةنزاخ ةركاذلا
 «تاهاجتن الاو ميقلاو ا

 .نوريثكلا همحاه امك نيريثكلا مج

 همحابهي ناك يذلا ديحولا ذخأملا 0

 هتنداهم وه نوفقتثملا هموصخ هيبسب

 اذه دتشا دقو .تناك ايأ ةطلسلل

 ديعب 2 اداذتشا هيلع موجفملا

 ىذلا حا ورلا ةدوع» هباتك رودص

 صم يف تانيتسلا ةلحرم هيف مجاه

 دهعلا ةروصل زايحنا هناب يحوي لكشب
 ناك ةلماك ةلخرمل ضفرو .ةيتاداسلا

 اهموجن ربكا دحا ميكحلا

 نكي. لو .ءريبكلا هنيح حربملا ناك
 ؛ .حرسملل هبتكي ناك اميف ايريوصت
 ىلع ةقراخلا ةردقلا دمتعي اينهذ ناك

 هل دهشتو .ةلالدلاو ءاحنالاو زيمرتلا

 هنا ىلع .اهاوس يك (ةرحشلا علاطاي»

 يرشلا حرسملا ْق اديدح اطمن لخدا

 - يا يا ع

 5 0 ضعب شاع دشف ايم رسم ل
 ةريخالا همايا يف يف ؛هابص مايا يديلقتلا حرسملا تاريثأت
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 ةفرق عم لمع نيح .تانيرشعلا

 تاضارعتسالاو سابتقالا يف ةشاكع

 رشحنيس هنا هلها دجو نيحو «ةيئانغلا
 ةيسارد ةثعب رما هل اوبتر (نيلثمملا» عم

 اينقب هل: ةبيستلا< رمالا نوكيلا ءاسنرق لأ
 فقوتي مل ةيراضحو ةيركف هلاقتنا ىذعب

 ىتح يركفلا هجاتنو هتايح يف اهرثا

 ةلح ملا هذه تنادتنا دقو .ةريخالا همايا

 «قرشلا نم روفصع» هتياورب هتايح نم
 ةيتاذلا هتريس نم ًاضعب اهيف لجس ىتلا

 . اسنرف يف
 ميكحلا قيفوت لبقي ناك .ريبك ددرتب

 ليخب هنا نم هيلع تقلطا ىتلا ةعاشالا
 ناحينف ءاستحا ىلا هفيض وعديال ءادج

 ىلع ًاريثك ددري ناك اذهل وهو ! أدبا ةوهق

 ناك اذإو .ابعم ررض 7 ةعاشا ابغأ)إ

 مل هناف يمويلا هفو رصم يف اليخب ميكحلا

 يذلا وهو .هئارق ىلع .ادبا اليخب نكي
 نم بتكلا تارشع ةيب رعلا ةبتكملا حنم

 تاساردو تايحرسمو تاياور

 ناديملا اذه يف همرك غلب دقو .تاالاقمو

 هل يثني ايسعح احتاك نوكيا ىلا
 ىتش يف هتالاقم رصم تالججبو فحص

 يملا لأكك دقو .ةايحلا نوؤؤش

 ةقفاوملا ةيغب .هدو بطخ ىلا نوقباستي
 نأو ةصاخ . مهتاعوبطم يف ةباتكلا ىلع

 لب .بسحف رصم لخاد نكت مل هترهش

 ةيبرعلا ةعيلطلا انوا ىذا" نالوا ا: ذاب زناخ - 5

 ةرئاج ليثل ًايمئاد احشرم ناك ميكحلا
 لبون
 . تادآلل

 لقن «فايرالا يف بئان تايموي» يف
 يرصم ضاق ةايح ميكحلا قيفوت اعل

 اهتاسبالم ةفاكب .«.فيرلا ف لمعي

 ادئار ضنلا اذه ناك دقو .اهتايلاكشاو

 ةلئامت جذامن يف ًارثؤمو .هناديم يف

 نأو 1 .دعب اميف ترهظ ةبءاشمو

 هذه لطب هسفن وه ناك ميكحلا قيفوت

 ميغا هلها هيلا قربا نيح .تايمويلا

 فيرلا يف بئان ةفيظو ىلع هل اورشع
 سشاعو .رصم ىلا ءاحو هتعتما مزحف

 دوعيل اهكرت ام ناعرس ىتلا ةلحرملا هذه

 .اسنرف ىلا اددخم

 ةهبج ىلع كراعم ةدع ميكحلا قيفوت
 لك ين رانلا حتفي ناك .ةدحاو
 .رفاو ررش اهنم هبيصي ناكو تاهاجت الا
 قاةكوا ةيقلسلا تازابتلا نا ىنتَح
 لظ هنكلو .ريفكتلاب ةريخالا هتاونس

 نوفقثم هبناج ىلا فقو نيح اكسمتم
 بيجن يكز لاثماأ نم رابك نويرصم
 عمو ءامهاوسو سيردا فسويو دومحم

 ريكا يدهج» ةريهشلا هتلوقم ناف اذه

 ناك ام لكل امازح تناك ( يتبهوم نم

 ددعتم ميكحلا ناك دقف . هيتكيو هلوقي

 ناكف .يركفلا جاتنالا يف طامنالا
 داصتقالاو باسل 9 ىف بتكي
 طمن لك ف هل ناكو 0 نيدلاو

 هنكلو .داهتجاو دهج طامنالا هذه نم

 هدهجف .اضيا ابوهوم ناك كلذ عم
 كلذ ىلع للدتو .هتبهوم يزاوي ناك

 ركفلا نيدايم ىف ةددعتملا هتاعادبا
 | .بدالاو

 نف ميكحلا قيفوت فقوف نا ريغ
 .ينويهصلا 35 يبرعلا عارصلا

 هفوقوو «.ةيتاداسلا ديفيد بماك ةردابمل

 هيلع هلجس ًايبلس ًافقوم ناك ءاهيف افرط
 هفقوم يف اووأر نيذلا برعلا نوفقثملا
 تاداسلا رصعل ةلماك ةنداهم .اذه

 ةطقن ةيضقلا هذه لظتسو .هتايدم لكب

 ىلع :يبرعلا بيدالا اذه ةرييسف نكاد
 ر ةريخاالا هتاوئس ّق هنا نم مغرلا

 ىلا ميم داعأو .هذه 5 نع
 نا دعب .بفاص بلقب ةبورعلا

 «ةيليئارسالا» تارماؤملا ةفاك تحضتفا

 . قباسلا هفقوم ىودج مدع .هل تبثو
 قيفوت نادقفب يبرعلا بدالا نا

 نم ايوق ًادومع دقفي امنا ميكحلا
 يف تباث هساسا نا ريغ ءهتدمعا
 قيفوت تالكب فوصرم .؛ضرالا
 .ةايح اب هناميابو ميكحلا

 مساج لصيف

 +6 _ة1ةرلا نا ام ىلا" ودعتااد



 1 ا ا ا 3

 منال ا ءاطعلا عين ل 7
 ا ل ا

 , و ةلياقلا يرحل

 لصاو وبأ بيهو

 ةيئانيسلا هتسارد ىبنا نا دعب

 جرخملا داع .« سي راب ّق 1

 راصن ىلع .تاشلا ىيطسلفلا |[
 ةسملق جارخال ةلئحملا ضراالا ىلا

 هيما ءاطعلا عينا لوالا

 5 دومصو نبض خرم وقدرت دوحو

 . لالتحالا لظ تحن ةينيطسلفلا

 مليقلا تدهاش ؛ةيبرعلا ةعيلطلا١

 . هجرمحم ترواحو

 © كلما

 قيام 77 رايا رهش يف مليفلا تزجنا -
 ةيحاتنا فورظ 15 . ىضاملا ماعلا نف

 دقو ؛ يلاملا ديعصلا ىلع ةصاخو ؛ةئيس

 تادعاسم ىلع لوصخلا تلواخ

 جاتنا تررقف .حجن نا 4 ىنكل ةيجاتنا

 كا .صاخلا يبا ناس ىلع مليعلا

 .ريوصتلا يب نيرهشلا يلاوح تيضما
 مومع يف اريماكلاب رودا نأ تصرحو

 هللا مار .ةزغ لثم . ةلتحملا ضدرالا

 ميج .ةشيهدلا ميخم .روحاس تيب

 ةبارع لثم ليلجلا ىرق .ءايلاجج
 .ةمارلا .ةعيقبلا .نينخس .فوطبلا

 . ةرضانلا اريخاو

 وه هيلع تصرح ىذلا رخآلا رمالا
 نا لب .كطقف سائلا تاقاهش.لقتا آلا
 عظاقم لذجسإو ةيغيبطلا: يطانلا رويصا

 ١ . ىنيطسلفلا رولكلوفلاو ثارتلا نم 1

 ةازجللاا ن «دنع تندنحتعا تاما اذالل الغ

 روحم اهتلعجو تاذلاب ةينيطسلفلا
 ؟:كنليف

 . ةلتحملا ضرالا يف تشع ينال -
 يف ةأرملا لاضن ناضحا ىف تعرعرت دقن

 مسا مكيقنل ترتخا امدنعو .لخادلا

 .اغلابم نكا ١ «مئادلا ءاطعلا عسبتا)

 نم اهدنع ام لك تظعا امدنع ةأرملاف

 .ةيضقلاو .ةلئاعلاو .ضرالا لجأ
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 حاج وجمل 7-3 مق الا

 لصاوتو ؛ ةهج نم ىسايسلا كديعضلا

 .ىرخا ةهج نم اهتيرح لينل اهقيرط
 اه لقصتو .تيبلا جراخ لمعت ابغا

 بناج ىلا اذه لك .ةديدج ةيصخش
 .لالتحالا دونحل ةيمويلا اهتهجاوم
 نا .ةمواقملا لع اهافطا ةيبرتو
 ىه ةلتحملا ضرالا ّق ةيتضسسلافلا

 تالدعم يف ماعلا ءاسن نيب ىل الا

 هلي ميلا

ضق ١ موي نإ أ 000 ايلات رو
 ءا

 ؟ يعولأ اذهب نه ةلتحملا نضرالا

 تاداهش تذخا ىنكلو ؛تازيمتملا

 تويب تابنز ,اجيطلا تايداع ءاسنل

 ءالؤه ىتحو . تابلاطو تاحاللفو

 نهيعو يف تازيمتم نك ةوسنلا

 6 نهرودو ةيحضتلل نهدادعتساو

 امك .ةماع ةلاح لاضنلا نا .دومصلا

 لك نم ءاسن راتخا نا تلواح

 كود تاباش مليفلا يف .كايحالا

 اهدقع تزواجن ةديس هيفو ١ نيرشعلا

 نهملا فلتخم نم نهو .نماشثلا

 .ةبلاطلا نهيفف .ةيعاتجالا تاللاحلاو

 ةنيحسلاو .ةيفاحصلاو .تيبلا ةبرو
 .ىئاسنلا داحنالا ةبيسيئزو .ةقباسلا

 . ةحالفلاو .. ةلماعلاو

 ةضق يورت ءالؤه نم ةدحاو لكو

 عاضوألا نع يكحن ةحالفلاف . ةفلتخم

 دّمقف .اهدعبو "ا لبق تلدبت يتلا

 اهنوحلفي ٠ مش اكلم ضرالا كناك

 ءاج بفنبكو ءاهدراو نم نوشيعيو

 نيب احيرا ىلا مهرجهو لالتحالا
 .اهنوعزريل ضرالا نورجأبسي
 اننا لوصخحملا فصن نوطعي

 .ضرالا
 اي جا ويا

 ايم كاتهح نا 0 : ارسال

 تاعماجلا ىف دوهيلاو نرعلا ةبلطلا نين
 1 .ةيرععلا

 تحرخ ابنا فيك ةلماعلا يورتو

 تتمسسي ةرشع ةعبارلا ْنسَس لي لمعلل

 ةرسالل ةئيسلا ةيداصتقالا لاوحالا

 لامتحا عطتست مل اهنا فيكو ةيئيطسلفلا

 ءوسو داهطضالا ببسب .دحاو راهن
 . هلماعملا

 كِلْلَت ةداهش ئه ةداهش غلبا لعلو

 يف اهتيب ةنياهصلا دونجلا محتقا ىتلا مالا

 .اهتنبا عم اهوبرضو .ضرأالا موي
 كيلا باب اورسكو ءاضرا و اي

 هده :٠ اه بلد دف كتيبهذ: اعلق

 46 - |1411 (: ىف 1 با



 27 هسا
 706ءرمع ءه 506166 .

 اا ىلا #7

 رظتنا مل١ : مهيلع درتف .هبداك ىوكش

 لالتخا نو ىقحب يل اوذخأت نا

 قوقحلا يمحي ملاعلا يف
 ميخم يف ميقت هيقت تلا ةيفاحصلا اما

 17 يل نا فيك يورتف مف ةشيهدلا

 ىناسنلا داحم الا رقم رادج قوف تبتك

 رمشلا ناكف .«لالتحالا طقسي» ةرابع
 لاسراب ىئىركسعلا مكاحلا نم ارارق

 رقملا قرحل ةيرود

 ء«ريوصتلا ءانثا تانقياضمل نضرغتق' ىلا أ

 ؟ ةلوهسب لمعلا ةصص كا لفعا له

 :ه هجر: ناودب :تروضص دفقل د

 فيضتخم ىف انأآو قيقستلل' تيعوشلاو

 نحسلاب ينوددخو :ريوصضصتلا ةدم

 يننا ١ تلقف نيموي ةدمل ينويوحتساو

 تاييخملا اما . ىعاتجا مليف لمعب موقفا

 تايرودلا اًهظينغو ةرصاخم

 ريوصت مت دقو .:ةيليئارسالا»

 انك ذإ . عطقتم لكشبو ارس تاالباقملا

 لمعلا ةدعو اريماكلا ءافخا ىلا رست

 . ةمداق ةيرودلا فرعن املاح

 امنيس كانه نا لوقلا نكمي له ا#
 امو ١94. 5/8 هلتجحملا نيطسلف قف هيب رع

 ةيس/ عع ب يف نيينيطسلفلا نييئانيسلا عنقاو وه

 ؟ لخادلا
 ا

 (نيس دوجو يعدن نا عيطتسن اال -

 تاالواحم كانه امناو . لخادلا َّق ةيب رع

 انتيبلا هذه مايل ةيضرا نع ثحبت

 دقل هب وام عمو اههجاوت نكلو

 يف نيينيطسلفلل لغاشلا لغشلا ناك

 ةمعابلا نم ةيضقلا يش ةيادبلا

 تيقبف ةينفلا ةيحانلا اما .ةيسايسلا
 يه ىتلا امنيسلا نصخالابو . ةلجؤم

 نا فورغملا .نمف .٠ يعامج دهج

 . ىعامج طاشن لك رصاخي لالتحالا

 ىرخا ةيدرف نوئف تروطت امنيب اذه
 .وعشلاك

 ضعب أدب تانينامشلا ةيادب عمو
 د مالفا جاتنا قع هحبتب اننانستش

 : اهناَد جراخلا نم قتأت اهاوما تناك

 نم متي جاتنالا لعجا نإ لواحأف انا
 تاكرشلا نم نيلو انظف لخادلا

 .ةيسحالا
 جاتنالا معدت تاهج كانه لهو اذن

 ؟ ىلخادلا

 نونفلا ةسسؤم نم معدلا ضعب

 ثارتلا ءايحا زكرمو .ءافيح ىف ةيبعشلا
 ال دودحملا معدلا اذه نكل .ةبيطلا يف
 نم 127 اءزح 1 كيسبنف الو يفكبي

 . مليف يأ تاققن

 مالفالا ابقتثست ىتلا قاوسالا ىهام ا#

 فم < يقابل ف ةحتلا ةينافسلعلا
 ١ © ريسابلعا ىلإ: عليقلا لتس

 فدس لخادلا نم جتنملا مليفقلا نا

 ضرالا جراخ ةيمالعا فادها ىلا ةداع
 ال ةلتحملا ضرالا ىف انبعش نا . ةلتحملا

 نقي وي ةنيعت ل يوت لا جا
 بولطملا ناف كلذلو ٠ . موي ل اك لاضنلا

 يكل ايكريماو ايبوروا انمالقا عيزوت وه
 ةقيقح يملاعلا ماعلا يب يأرلا تفرسعت

 بعتشلا ةاناعمو لخادلا ْق عضولا

 .لالتحالا طوغض تحن ىنبطسلفلا

 مالاف الا ءظعم نا دجت ببسلا اذهآ 8#

 ءونقلا نم ىه لحادلا ّق ةمعملا

 َ؟ ىقئاثولا

 مليفلا نا ىلا ةفاضالاب . معن -
 يئاورلا مليفلا نم لقا هفيلكت ىقئاثولا

 انادب دقل . ةلئاط غلابم بلطتي يذلا

 ىلا و نا لمانو يقئائولا مليفلاب

 رهمتسن نا مهملا ىئاورلا

 ءاطعلا عسبنال 0 0 له انا

 مغ 0 9 يف ؛مئادلا

 ؟ سيراب يف يبرعلا مليفلا ناجرهم
 ربو ف يمليف 5 دقل معن

 ُّق ةاراجكسو .غزبي الو 50

 مليفلا ر ,تعا يننا . ايسنلاف ناجرهم

 رنكا ىلا لصت نا دبال ةيسايس ةلاسر

 عم ادقع تعقو دقو .نكمن روهمج

 ديعصلا ىلع اما ؛ةيبرغ عيزوت ةكرش
 !در يا قلتا مدل يبرعلا
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 كس ل ل 0 ا ا ل كل

 ةبيياضلا 5 صا ودبي
 ةيقيقح ثعاوب اهتكرح
 نم تثعبلا ةيوق بابساو

 يبرسغلا يبوروالا عمتجملا ميمص
 1 لسور دي ربل هلع ىف لاسم

 ءارو ةيقيقحلا عفاودلا وا تيعاولا

 كدكشالاب يهوا ٠ تدم هذه عالدنا

 ةنقيفإت ةيداصصتلاوةنراك كارب
 . ةيعامتجاو

 ةيعرالا اناوعلا
 ةكرحلل ةيخيراتلا لماوعلا لثمتت

 تباصا ىتلا لعفلا ةدر يف ةيبيلصلا

 اضور ةصاخو  ةيبرغلا ابوزوا
 نيب لوالا مادطصالا ذنم .ةيطنزيبلا
 ماع) ةنؤم هكرعم ِق برغلاو قرشلا

 نييطنزيبلا مئازه مث (ه 1١ -م "4
 ةلصافلا يدعم كراعم يف

 تيب ريرحتو .ء(ه ١4 م 55 ماع)
 ثيح (ه ١6 م ”79/) ماع ىف سدقملا

 باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا اهلخد
 ..اورحو ارضتت(ضر)

 رارمتسا امناو .ى.طقف اذه .وممل

 افرش تاحوتفلا ف كح كسعب بربعلا

 ىبابعلا ةفيلخلا عرف ثيح :ءابرنقو

 ِق ةيرومع ةئيدم تاوبا مصتعملا

 .م /الا/ اه 51* ةنس لوضانالا

 ىلا نوملسملا برعلا ربع كلذ لبقو
 47 ةنس دايز نب قراط ةدايقب اينابسا
 طساوا ىلا برعلا لصوو م١1  ه
 ةكرعم اوضاخ ثيخ هييتاوب يف اسنرف

 .رفظلاب للكت مل ىتلا (ءادهشلا طالب)
 3١ 115 كوب ف مهءاحسنا نع ترفساف

 .ما/1 5 -ه

 نيِملسملا توعلا قا كلذ لعز
 تارم اهسفن ةينيطنط سقلا اودده

 رحبلا ززج ىلع اورطيسو ةديدع
 نا: سدور نم ::طسوسملا ضيفأالا

 0 59 1 وو د سوو

 0*5 ول م و يو جم و

 ينارماسلا دومحم راقد

 .ايلاطيا ةريزج

 يتلا فعضلا ةلاح نم مغرلا ىلعو
 بصتنا نا ذنم ةيبرعلا دالبلا تداس
 دادغب يف ةفالخلا شرع ىلع هيووب ولي

 طاشن ددجت دققف ما 4737 - ست 717٠ ويس

 امدنعو .ةقجالسلا روهظب دالملا هذه

 بنلأأ] يفقوحجلسلا ناطلسلا مزه

 يطنّريبلا روطاربمالا (نالسرا
 ركذ الم ةكرعم يف سينيجويد سونامور
 كردام ٠١071 -ه 457 ةنس ةمساحلا
 يذلا رطخلا مجح يبوروالا برغلا
 ةرطيس ببسب . ةينيطنطسقلا ددهي تاب
 مهذاختاو ىرغصلا ايسا ىلع ةقجالسلا
 ةمصاع ةرمرم رحب ىلع (ةيقين) ةئيدم
 ١١(. مش

 مكاحلا نيب تاقالعلا ءونس نا امك

 ةلودلا نيبو ىمطافلا هللا رمأب

 سماخلا نرقلا لئاوا يف ىدا .ةيطنزيبلا
 نيب عازنلا ةدح ةزاسقا ىلا .يرخجفملا

 هللا رماب مكاحلا نال . فرغلاو قرشلا

 نييحيسملا دضص بصعتلاب افو ربعم ناك

 اهم فرع يتلا حم استلا ةعيبطل افالخ

 مهاياعر هن ا مالسالا

 (؟) ةيبرعلا ةلودلا لظ يف نييحيسملا
 ةسدقملا نكامالا ةياعر رما لقتنا امو

 كلذ لظ .ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا ىلا
 نيتسينكلا نيب عازئ ردصم لاقتنالا

 ةينيطنطسقلا) ةيبرغلاو ةيقرشلا
 نا رييغتلا اذه ىلع بترت ام :(امورو
 نم نييحيسملا جاجحلا مودق حسبصا

 ةيروطاربمالا قيرط نع برغلا
 ارسعو ةيوعص رثكا ارها ةيطنزيبلا
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 جحا لماع ىدا دقف .لوقلا ةلمجو
 اريبك ارود بعل يذلاو سدقملا تيب ىلا

 ىلا ايحور يبوروالا برغلا هيجوت يف
 يبرغلا ملاعلا لثكت ىلا .ماشلا دالب

 مب
0010 

 ذا ل ةينرعلا رخل اد اييوح

 نم اريبك انتع اوقال جاجحلا ءالؤه

 .نيملسملا ةرم:هنم.رثكا هيظنزيبلاةؤدللا
 ريبكلا ىبهدملا قاقشلا هت كليلذيو

 ./(4) ةيطئؤينلاو ةيئامورلا ةسينكلا نيب

 يرجملا سماخلا نرقلا رخخاؤا ينو
 ةصرفلا تحنس (يداليملا رشع ىناغلا)

 فارطا ىلع رصتتنت نا ةيبرغلا ايوروأل
 راصتنالا اذه ناكو .برعلا رايد

 يعادتلا ةلاح ةجيتن يبوروالا
 نطولا امم رمي ناك يلا روهدتلاو

 انيق قئاكأ رصف. ةلاتنتأ نوجا
 مدعو تابالقنالاو تاروثلاو ةعاجملل
 ام ةفالخلاو قارعلا دالبو .رارقتسالا

 ىتح ةقجالسلا كارتالا ذوفن اهلمش نا

 نم هيوب ىنب نمز هيلع ناكام ىلا داع
 انس . ةداحلا تاعارصضلاو تافاللخلا

 بورخل احرسم ةيماشلا رايدلا تناك

 امو .ةقحالسلاو نبل نيب ةنحاط

 ةقج السلا ن
 نكت ملف ٠ ىلا يرقلا رايد 0
 .قرشملا نم اظح نسحا ىرخالا يه

 تابارطضالاو ىضوفلا اهتمع سنوتف
 ةدحولا نادقفو ميسقتلا اهلانو

 رخا اهيف تهتنا «ةيلقصو . ةيسايسلا
 اهيلع ىلوتساو ةيمالسا ةمواقم
 ٠١5١ اه 484 ةنس نويدنامرونلا

 دهع اهيف أدب دقف .سلدنالا اما ٍ
 ةيسلدنالا ندملا طقاستو .عجارتلا
 ناك اذكهو .ىئرخالا دعب ةدحاو
 ىلع ةيرغم لاح يف يبرعلا نطولا
 ةلاح بحصي ناكو .هحاستكاو هتمحاهم

 نم ىرخا لاح هذه يعادتلاو يدرتلا

 فئاوطلا نيب ام فالتخالاو تتشتلا

 ناكف :ةيفالسالا بههاذملاو

 ةالغ نم ةقرف مهو .نوشاشحلا
 ةيباهرا ةيعمج رطخا .ةيليعاسالا
 تنواعت دقو .يبرعلا قرشملا اهفرع
 تكتفو :نييبيلضلا عم ةقرفلا هذه

 . مت الاجرو برعلا ةداق نم ريثكلاب

 نطولا قحب مهمئارج عنشا نم ناكو
 ءاوزو معا «كثالذا ماظن لتق يرعلا
 ب ها عزام ةنش ةيقوحلسلا ةلودلا

 ةعزعزل ةاعدم كلذ ناكف م ٠7

 اهتارتف رطخا ّق ةيقوحلسلا ةلودلا نايك

 فتكي و .يبيلصلا وزفغلا ليبقو

 لايتغا اولواح لب .كلذبي نوشاشحلا

 فدبم .يبويالا نيدلا حالص ناطلسلا

 نم (ه) برعلاب ةرمدم ةبرض لازنا
 اهلئاكو ريبكلا اهزمر هيت نالخ



 . لا رح هققح هل 4 7 كح" تهين
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 5 هلأ اخ ظل ا ل الذ عر
 ١ و 7س ١ ىف ؛١ 7 7

 .ةمالا اهب رمت تناك ىتلا ةقيقدلا
 ماما .لاوحالا هذش ةحيتنو

 نا دعب .ماشلا دالب وحن نويبيلصلا
 بذكلا ناولا لك اومدختسا

 بوعشلا روعش لاعشال .ليلضتلاو

 ىلا اولصو املو .برعلا دض ةيحيبسملا

 سطسغا / باه يب ماشلا دال

 دينا تناك دع غق م/م“ : 5

 نيمطافلا وق نيب ةككفم الاضوا

 ةيلحملا ىوقلا نم امهريغو ةكباتالاو
 .ىرخالا

 نكَمت م ١١وال_اه ه١ ةنس يف و

 سوطرط ىلع ءاليتسالا نم نويبيلصلا
 اهوكلم مث ةيكاطنا اورصاحو اهرلاو
 رم 15 ه5 :ةئئتب

 .ةنسلا سفن نم نابعش 7 يفو
 اهلها يف اولمعاو ٠ سدقلا ىلع اولوتسا

 مهنا لاقيل ىتح ٠ ةلمجلاب لتقلاو حب حيذلا

 امل اقيط نيملسملا نم افلأ ن ا

 ىلع ةيبوروالاو ةيبدزعللا املا يف درو
 هذه يف هليصفتل لاجم ال امت (5) ءاوسلا

 )/٠(. ةلاجعلا
 ناك .ةيخيراتلا داقحالا هلش ةحيتنو

 تاذ عقاوم مه نوراتخي نويبيلصلا
 .رصمو ماشلا فارطا ىلع ةمهم ةرظطيس

 نوادبي مث .ةسينك اهيلع مه نوئشنيو
 ىتح .اهعيسوت مث نمو .اهنيصحتب

 فاقد .ىلا ايوروا نم ركاسعلا ءاعدتساب

 نشل مث نمو ٠ يا نوصحلا
 عقاوملا ىلع ابنم ةبراقلا تاراغلا

 0 عطقل وا ةرواجملا ةيمالسالا
 نيملسملا جاجحلاو راجتلا ىلع
 . مهتعتماو مهعن دفن ىلع ءاليتسالاو

 لاميش نم نيمداقلا كقئلوا ةصاخشبو

 تابسا ةلمح نم ناك هنا ىتح .ايقي اش رفا

 م1181 - دبه 07.7 ةلس ل يلع 3ك رعت

 كركلا بحاص طانئرا سنربلا ءاليتسا

 ةمداقلا ةيراحتلا لفاوقلا ىدحا ىلع

 نصح اكو .ماشلا قل رصف نم

 كللتن .ةسسا ىتلا:نوضتخحلا نف كركلا

 يف نولجع نصح ىلا ةفاضا ةقيرطلا
 . ماشلا فارطا ىلع كبوشلاو ندرالا

 ةيالكلا دوعولا

 ةليسو نويبيلصلا مدختسا كلذك
 .ةمهملا عقاوملا ىلع ءالايتس دلل ىقىرخا

 نويجيخلا نا اوناك مهن 2 نوف

 نولكتي مث نامالا دوعوب ريف الا

 لا اهرطقي شم ميترياسيو انف
 نصحب اولعف اك . مهيضارا ةرداغم

 مو بكابوتعلا 0 6 فنرما اوزتباو
 .نامالا نم مه هولذب |يب اوفي

 ةيئادعلا لايعالا كلذك نع جت دقو

 نيب ةقالعلا ةءاساو .كشلا ةراثا

 ىلا ىدا امك .ىراصنو ابرع نيملسملا
 دقو .برعلا دنع يدحتلا حور ةراثا
 : هلوقب سيول درانرب موهفملا اذه حضوا

 اثارت مهعم نولمحب نويبيلصلا ءاحبإ

 مهناريجب نييحيسملا برسعلا ىلع
 تالصلا نم قيثولا اوفعضاو نيملسملا
 بورسحلا مايا لبق ةمئاق تناك يتلا

 * ناوفتالا ةدجت ىف فينا نب طبرق لاق ا#

 مهل اةنيدنعات ىرخا رثلا اذأ موق

 4 نيح مهاخا نولأي اي

 ني ةفرط كاق ىنعملا تاذ ينوا# 5

 0 5 1 تلعن عفا قوم 0 عزبملاب اذإ

 كير مط م
 0 درولا نب ةورع امأ لا

 0 برسحلا ترج مع. انآ الف 0

 عهباطب جاجةللبدهنس يريح لب

 - |[ لاخلا" البنا اة ولن 09

 0 لاق طم ىلع تابئاشلا ف

 ١ْ 4 رامذلا مالا سرانلا 17

 ناج دياي ا تفيعأ مي انأ نأ الو

 5 ين” 9

2< 39 ِ | 

7 9 : 
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 ايل
7 

 : عزان لو

 .(8) «ةيبيلصلا

 مل نييبيلصلا نا ىلا هيام ردجنو
 ةيسيئرلا مهتاراما ةماقا نم اونكمتي

 تيب .ةيكاطنا ١ ءاسولا) ءاشلا يف عيرالا

 برغلا فعضل اللأ ابيكم . سدقملا

 كلت دراوم هلق .مهترمنر

 نا الا .لاملاو لجتا نم تارافمالا

 5 لضفنب مدت , لاوحالا كلت

 ةداق روهظ نم ةقطنملا هنع تضخم

 هيجوت نم اولكمت .ءافكا نيصلخن

 دوست تناك يتلا ةيسايسلا فورظلا

 .نرف فصن زواجتتال ةدم يف ةقطنملا

 نيدلا داع لاجرلا ك”نئئلوا نم ناكو

 اريخاو .دومحم نيدلا رونو ىكنز
 يخيراتلا دئاقلا .يبويالا نيدلا حالص

 ماشلا ديحوت نم نكم يذلا .قالمعلا

 هتلود تدتما يىذلاو .رصمو ةريزحلاو

 . لينلا ىلا ةلجد ربغ نم

 داذفالا ةداقلا كئلوا لثم روهظ نا

 .ةيمتح لب ؟ةععتسطظ ةحتك ناك

 نطولا باصضا يذلا يدحتلل ةباحبتسا

 نا 1دنح لوقعملا نم) هنا ىتح . يبرعلا

 نوملسملا ضبني انك 3 عقوتي

 ىلا هحوملا موحشا اودصيل اودحتيو

 .(1) (مهرايد
 ىلا لصي نا اضيا فولأملا ن م ناكو

 . سائلا .ةماغ نم لاجر بترلا ىلعا
 رصعلا حور اومهف نم ءاقرالا وم لإ

 .ةدئاسلا هئدابمو هيف نوشيعي ىذلا

 تيبلا اهو (3:+ ) (اهعم وديقيت ثا اودازاو
 ام ةحص ىلع ليلد الا يبويالاو يكنزلا

 )١١(. لوقن

 شماوشاو رداصملا

 تورخلا ميدن دومكخ قىركش 21(

 ١951 دادغب ١4-05١ ض
 ز ل ذب « 5
 هرعلاو ا علا 8ك 1 ت7 ) (

 لصوملا ةعماج رشد هدي

 ١4 نص .ةيبيلصلا بورخلا : ركراب تسنرا (5*)
 الأ ديلا" ةيحرتا 5:8:

 ص .٠ ىبيصلا :

 0 مدن) نى ريعلا :

 <73 ص .يناثلا مع

 56 قب لو ءمالار 6

 -الايص هيساسع | قرون رداقلا دبع .ديرد (5)
_ُ 

 . دإ لعب 55-668 ن.ض ٠ .ىبويالا نيدلا

 خيرات رضتخم) ىلا مجرلق ليصافتلا ديري نمل (/)

 نع ريم بيسلل .788-588 نض.(برعلا

 ص .طسوالا قرشلاو برغلا : سيول درانرب (8)

 .سوغال) ىحبص ليبن ةمجرت .]ؤ و 7

 ظنا ١( اة

 .ما/

 رجير (9)

 سيكل "٠ 1+ ناللا -*لاض همن ننس

 ثا 0 هلع 2

 ١٠١7 ص .ةيمالسا تاسارد :

 .رمضفه قف ةيبويالا ةلودلا هايف : ىفوين ىلع )١١(

 1 قف ص

 حالص ةنسامبع )١١(

 ةرهاغلا 5 ١946.

 اهو , 24 ص م نيدلا

0 0 

 ةيب رغلا ةفللا رارعأ
 .ربخلا غاذ : لاقي رشتناو رهظ يا

 , عاشو

 رونلا وا رسلا عاذ : لاقي كلذكو

 لوق نم ءيش يا وا ضرملا وا مالظلا وا

 ءعاذ : يفثالثلا لعفلا اذهو .لمع وا

 : لاقيف .ةزمهلاب ىدعتي مزال
 عاذأ : لاقي وا .ربخلا لجرلا عاذا

 ةفص رسلا منكي ب 1 عايذملاو

 : هعمجو ةغلابملا لح ك ليه اسلل

 .ميداقمو مادقم : لئقم .عيياذم

 .ريواغمو راوغم . ميعاطمو .ماعطم
 هللا مرك بلاط نبأ نسبا قع لاق

 اوسيل : مبغاب ءايلوالا فصي  ههجو
 ام نوعيذي ال يا .رذبلا عيياذملاب

 عمج رذدبلاب مهفصوو رارسا نم اوعدوا

 5 و ىلع رويغ عمجن ّى روذب

 ىلع روبصو .قفدص ىلع فودصو
 .ريص

 قلص ؛ قلل لعد مغ مه : لاقي

 .دئادشلا ىلع ريص .برخلا

 ةيدلا رصعلا تاعارتخا نمو

 ُّق رثكا وا راد اهو ةعومسملا ةعاذالا)

 مئاقلاو جماربلاو رابخالا ثبت رطق لك
 : «ةعيذملا هتنؤمو 2١ عيذملا١ ىمسي اهثس

 رابخالا يعيذم عمدت نا اندوعت دقو

 لع عيذن» نولوقي ةعاذالا رود يف
 لامعتسا نوضراعي نييوغللا ضعبو
 عيذنا١ لامعتسا ىلا نوعديو ١ مكيلعا

 ءمكتيب وا مكيف
 لاعفالا نم ديدعلا لابس نأ عقاولاو

 ترو اهرحتو ياذا نحسب تري يتلا

 ؛ لايف ؛ىع» عم

 انيلع التو هلاسرلا انيلع نالف ارقأ-

 :ةريمللا
 . ليواق الا هيلع لوقتو -
 ىلع انتغل هتفرع دقو نيمضتلا كانهو

 ةملك ليمحم وهو .ءاهخيرات لك ةعس

 نيينعملا نيب ةبسانملل ىرخا ةملك ىنعم
 ةملكلا .تيانلغتتف اهعم لمعتسنف

 افدارم عاذا ٍلعفلا نكي مل ناف ىرخالا
 هنإف الت وا أرق لعفلل كدارلاك وا

 ةادالاب هلثم ىدعتيف .هانعم لمحتي

 . عساو نيمضتلا بابو «ىلع»

 و 1 بآ 0 ا ددغلا تاع



 .تلخد ءتنأ ترهظ تانملكلاو ءامسالا ةمحز يف
 تعطق .لاؤسلا ةفاسم يف كانبع ترقتسا مث تلغلغت

 لفترقلا نيحايرو رعشلا تامهمهب بردلا لاصؤأ
 ندملا..ندملا اهبولقو اهعرذأ حتفت تعرنشف . رمحالا
 تعرسش ..ةبيطلاب ةنادزملا ليمجلا فوخلاب ةدّبعملا
 يغتيت ؛ةلجؤم نايحأ» ىلا تدصوا اماطل ًاباوبا حتفت

 لك يف و .ةشئاط ةيظش لك ف هديرت اهنال هيغتبت الام

 .دعب اهيلا لصن مل ةدوقفم ةديصقل تيب

 نيدحملا تاولص .اتنيدم باب قدت قشعلا ليتارت

 .ددرت ..بلقلا يف رقتستل نكتستو وهزي حرخلا ينغت
 قشعلا فزت و فوحلا حست دن حانحب وهو «ٌددرب ءددرت

 ةددد مب يذلا هددغ ا رصنلا نع دعي .ايجرلا هجوي
 نيضيع يف ًالالتي ةرم .نطولا نوكيف ...دعب اهنم
 ..ديدج يباب هجوب ىرخا ةرمو نيتيدادغب

 يتأتف ديعبلا رفسلا ةلح نايمرب حرفلاو دئاصقلا
 حادنت كانه ةيرحلا ريفاصعو ...انه ةملكلا ريفاصع
 ةراضحلا دشنت :حرقلاب ةلقثمو ..ملحلاب ةلقتم
 .دبعب نمز ذنم رمعلا يدفار تنكس يتلا عادبالاو

 ةحفصلا هدف

 يررحل ر حرس
 نينمؤملا اهتاقدصاو ةلحملا

 يف مهئارأب هنم نولطب .اهطخب
 .ةيبرعلا ةاأد ةانحلا نناوج فلتحم فلتحم

 سكعن نا ةرورضلاب سبلو
 .ةلجملا ةسادس مهؤارا

 ..ةفاسملا بعت نوفجلا نع يوذيو تاراطملا ٌمُه ىانيف 9  نيلياب سرع ةلبل
  ةلسم خيراتلل بتكت ةيدادغب ةعمدو يلناب حرف

 ةديصق عوبا راالا .رعاشلا قارعلل حئمتو رعشلا

 00 .برحلا نمز يف بج
 .نمز. , حرفلاو حرجلا نمُر ..برحلاو بحلا نمر

 اد كتوص نمو ٠ .ةلئاقم ةلدد انتاملك نم طيخُت برحلا

 . .ًاتومو ًابضغ انّودع ىلع لاهني ًاصاصر قارعلا رمق
 يخيب يذلا حرُخلا ..اًنمو انف نوكسملا رجلا نِمز

 ا . نخأ علض يف نآلا رددخ ةرارم

 حرف تالافنرنك نازخالا رّيص يذلا حرفلا نمز
 .قلخت نلو .دعب قلَخُت مل نازحال تالافنرك حرفلاو

 دادغب دسجحج نيب ةيرغلا لاصوا عطقب بحلا نمر

 : دونخلا مط بربخلل حنمب بحلا نمز ..اهيبحمو

 .نوكن ناو نوكن نا نيب رايخلاو .
 ..مدي ًايلياب اسرع شيعن .نحنو ًاربكو ًاوهز انحنمي
 ٍ احابص ةنمو هيف لبقتسنل سمأآلاب هانعدو لطب ديهش

 رهزو لاجرلا مدي ةدرطمو ةرمقم ةيدادغب ةلدلو ًامدن

 [1.ةيرحلا



 ةراححلا نع ضيعتسي . ناكملاب هتشيز نائفلا مم

 لكو .رضخالاو ضيبالاو فرزالاب تنمسالاو ةاجدلاو

 دنع فقي .غابصالا ةيلعو ةركاذلا اهنزتخم يتلا ناولالا
 تاءاضف يف اعلظتم .ةنيدملا وا قافزلا وا عراشلا دودح

 رشب نم اهيف ام ل 7 ب ع
 نع .ام تيب نع اثحاب . هسفن ىلع متليف . ةيعامتجا ميقو

 نوكي نلو ءام فقس نع ءام رادج نع ءام ةئيب
 . ىنكسلل الكش ليختي نا الا كاذنا هرودقمب

 شيعي وهف .غارف نم نائفلا هطبنتسي ال لكشلا اذه
 .هناردجو هفرغو هاياوز هل .سانلا لك لشم تيب يف
 ريفصو ةركاذلا ريفص اهعم أدبيو .ملحلا ةسافع التو

 .ديلا ريفصو .ةشيرلا
 قرولا وا ةيبشخلا ةحوللا ىلع انيب نانفلا مسري

 يب فوطي االايخ ةيئرملا ريغ تيبلا ةقورا نيب سديو
 .ةحوللا لمتكت ذإو .ءاسم لك هل غي املحو .هتركاذ

 سيل ءابنع ربعملا عقاولا ةروص نهذلا يف لمتكت

 لب .يئارغوتوف سوت مع .فارغوتوفلاب
 اناكمو .نكسلل الحم .تيبلا ةميقل يعامتجالا سدحلاب
 . ةايحلل

 اهيلع يفضي .هتقيرط ىلع اهمسري نانف لك تويب
 ف .اهارن ال ةروص لخادلا نمو . هتروص جراخلا نم

 . ةعدبملا ةئيعب وه اهاري ىذلا تقولا
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 يم ترم ريك يوي تجب رح


