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 يسنرفلا ةبرحلا سأر ٠

 جدلخلا برح يف يفودلا مسحلل تاهاجتا از

 ةجودرملا عباصألا يعل
 «ب رغبأ عيلخلا ي

 نا 20354 نم لا ا اي عل لا ل ل ل

 ينويهصلا - يناربالا - يكريالا 2 رن
 تا يا ل 6 ا ويدي هيدا

 ثاينلا نم برتقت ينيمخلا نمزلا شا وقل لع ىلع مالسلا دعي ل

 ؛جيلخلا رات ءافطإ ةعاس تقد له

 مصاوعلا يف لاؤسلا اذه اوحرط نيذلا
 ام ردقب .تانهكتلا عم اولماعتي مل ةيبرغلا

 يجيلخلا قفالا يف تّعمجت يتلا تارشؤملا يف اوارق
 يف .ريبكلا دجسملا باحر يف ةينيمخلا ةنتفلا لشف دعب
 ينلا «ةينابيصلا» تاروانملا ءاهتناو ,ةمّركملا ةكم

 دق تاروانملا هذه تناك اذاو .نارهط ةبرحب اهب تماق

 بغشلا ةقرحم ىلع راتس لادسا ,ةهج نم .تفدهتسا
 نا ىلع ةيناث ةهج نم ديكاتلاو .ةسدقملا باتغالا قوف

 هيف امب ةديدج تاهبيح حنف ىلع ًارداق لازام ماظنلا

 ,هنع ةعرفتملا ةيلودلا ةحالملا طوطخو زمره ئيضم

 ,ةيلعفلا ىلوالا ةمدصلاب بيصأ يناربالا زازتبالا ناف

 نييسنرفلا دي ىلع :54/ نمالا سلجم رارق رودص ذنم
 يتلا مهتاكرش ىلع يطفن رظح نالعا ىلا اورداب نيذلا
 لوا وه يسنرفلا رظحلا اذه لعلو .نارهط عم لماعتت

 اهيلع ملكن يتلا تابوقعلا راطا يف بصي يبرغ فقوم
 رارق نع ةلصفنم ريغو ةيناث ةوطخك ,نمالا سلجم
 نا يف كش الو .رانلا قالطال لجاعلاو يروفلا فقولا

 ىلع يشو .رارقلا اذه ءارو ةتحب ةيسنرف ًابابسا ةمث
 مرسجلا ةلدأبو يناريالا  يسنرفلا فلملاب ةقالع

 قحب ةينيمخلا تاعامجلا هنسيلت يذلا دوهشملا

 نا ىلع رصُّت سيراب نكل .ايلعلا ةيسنرفلا حلاصملا
 تبعل دقو .ضرالا ىلع اذفان نمالا سلجم رارق نوكي
 لالخ نم انهار ىعستو .هرادصتسا ىف اتفال ارود

 ةيعانصلا لودلا لك ىلع هميمعت ىلع ةيطفنلا ةعظاقملا

 :ةيناربالا ةيطفنلا ةعلسلا عم لماعتت تلازام يتلا

 - ]ا بيذ وحي ورب ذاتحازاب -5

 اعمط ؛ةيجيورتو ةسخب راعسأاب ىلالملا اهعيبي يتلا

 مهتلآ ليومتل ةبعصلا ريغو ةبعصلا ةلمعلاب
 ناف .يسنرفلا فقوملا تاينقت نع اديعبو .ةيركسعلا

 نطنشاوو وكسوم نم ةدحاو ةفاسم ىلع يهو ؛سيراب
 .هباطقتسا قزامو يلودلا قافولا اياضق ىلا ةبسنلاب
 ف تياوث ةلمج لالخ نم ,ةظحللا هذه .,نهارت
 نكمي يتلا فورظلا لك َريفحت ىلع ةيبرغلا اهتسايس
 ةعطاقملا فيسو . جيلخلا برحل ايلود امسح لكشت نا
 ةقطنملا ىلا جراويلا لاسراو .ىلوا ةليسو ةيطفنلا

 لوقي امك ؛ةروانم ةقرو سيل وهو .ةيناث ةيئاقو ةليسو
 رادجلا ةياثمب لب .وريج هيردنا ,عافدلا ريزو
 .يسايسلا رادجلا لمكتسي يذلا يركسعلا

 ةساردالا ةلمدلا وف

 ةبعل» ب تددن يتلا اسنرف نا ايفاخ دعي ملو
 ,ةيكريمالا ةبعللا اصوضخ ..ةجودزملا عباصالا

 ,يشتولراك كنارف يموقلا نمالا راشتسم ارخؤم تغلبا
 تاحساك» نع اثحب نيب وروالا ءافلحلا ىلع لاج يذلا
 دعبو ؛:ةجضان تحبصأ فورظلا نا «ةيسايس ماغلا
 دح عضول ,ةيناريالا ةسايسلا يف نونجلا تاعاس
 تقاوتو .ايوروا باويا فدي ادب يذلا ي ومدلا ثيعلل

 ةيكريمالا ةيجاودزالا تافعاضم نم يسنرفلا ريذحتلا

 سيراب نيب مهافت عم .عئارذلا تناك امهمو .ةرردملا ريغ
 ةفداهلا ةينالمعلا تاءارجالاب لدحجمعتلا ىلع قوكسومو

 دتميو ؛يرشتست نا لبق ,«ةيناريالا ةلمدلا ءقف» ىلا
 نا ددرتو .يبرغلا مسجلا يف ةيحلا ايالخلا ىلااه

 ريزول لوالا بئانلا .فوستنوروف ينوي ةلوج
 سيراب يف اقباس اريفس ناكو .يتايفوسلا ةيجراخلا
 تلمح ,وكسوم يف يساموليدلا مقاطلا هوجو عملا نمو

 يملسلا طوشلا يف ةريخالا ةلواحملا هبشي ام نارهطولا

 هلالخ نم قيفوتلا ىلع تايفوسلا نعم يذلا ريخاألا

 هيثداحمل لاق فوستنوروفو ...برحلا يتفض نيب
 لئاتف عزنل ةنهارلا دوهجلا يف ةيولوالا» نا نييناريالا

 هايم نم ةيكريمالا ليطاسالا بحسو ديعصتلا
 ةيؤرلا عم عطاقتت يتلا ةيتايفوسلا ةيؤرلا يفو «...جيلخلا
 تنسبىل جيلخلا هايم ْق ةركريمالا «أدامرالا» نا ةيسنرفلا

 نيمطتل يهف :قمعلا يف اما .نييتاريالا عدرل ًارهاظ الا
 ليعفت ىلا نظنشاو حمطت ؛ةددخم «ةيكريمأ» تارايت

 راظتنا يفو :نارهط يف يلغي يذلا لجرملا لخاد اهروضح
 ماق يتلا ةيرحبلا تاروانملا ىتحو .ينيمخ دعب ام ةلحرم
 ةلحرمك سيراب يف رئاود اهتربتعا ًارخؤم ةروثلا سرح اهب
 ىكريمالا لوطسالا نيب «فوشكملا لزغلا» نم ةمدقتم

 ةباثمب يهو .ةينيمخلا ةءابعلا تحت نطنشاو لاجرو
 ماظنلا ىلا ةايحلا نم ءيش ةداعال ايكريما جمربملا «نيفكلا»
 قلطت نا ام يتلا :ةطشنملا جراوبلا تاعرج ريع :كلاهتملا

 ىلا ةيويحلا دوعت ىتح ؛ةطوببضملا تاشرحتلا ةفوزعم
 هلجتو .هرمأي مكاحلا وشه ىنيمخلا نا ىهو ,ةثلثملا ةلداعملا

 سلجم سيئر ؛يناجتسفرو .هيبا نم رمأب مكاحلا وه
 مكاحلا اذه ناك اذاو .هيبا نيا رمأب مكاحلا وه ىروشلا
 ناف ؛اكريما يف عنصلا ةراشا لمحت يتلا ةكراملا وه ريخالا

 ميوعت ىلع ةياهنلا يف ءيا ؛هميوعت ىلع يكريمالا ناهرلا
 - ةيكريمالا تاباسحلا لمجُم اهيف بصت يتلا اكيورتلا
 .ةينويهصلا

 نابكريما نامغل
 جسنو .اهحضف ىل تايفوسلا رداي «ةبعللا, هذه

 ةطخلا ةهيجاوم 1و ء.مهلاونم ىلع نويسنرفلا

 ىلع ,اهزازفتسا ةرذاحمو نارا ةالامم قف ةيئاغيرلا

 بلصتلا ناك ,ةلدابتملا ةيرانلا تاملكلا لك نم مغرلا

 م يروا نك اين 7 ولاد ةيبرعلا ةهيلطلا

 و
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 يسنرفلا مزعلا نع كاريش كاج ةموكحلا سيئر رّسعو .
 ,ةيبوروا ةهبج بيلأت ىلعو يناريالا كوشلا عيلقت ىلع
 يف حجنت .كاذ وا فرطلا اذهل ةيراجتلا تاباسحلا مغر
 عم مهافتلا وحن يكريمالا فقوملاب فاطعنالا
 ال انه نم .يناريالا نونجلا ةرك ءاوتحا ىلع تايفوسلا
 ريساوم فيفحو جراوبلا ةعقرقو ليطاسالا ةجض لكشت
 ةطشن ةيسامولبد نم روظتملاو مئاعلا ءزجلا ىوس عقادملا

  فوكايلوب) فينجو سيراب اهتاطحم :سيلاوكلا يف
 سلجم ةقورا نع الضف هزداندراقيش - زتلوش ؛يفروم
 يف ؛ةيجيلخلا رانلا ءافطا اهفده ةقطنملا مضاوعو نمألا
 ,ابوروا يف يوون دعب ىلع يوطني ؛يلود قافو ةطيرخ راطا
  ةيبسايس داعياو :يتايفوسلا داحتالا يف يومنت دعبو

 تسيلو .ملاعلا يف ىرخالا رتوتلا قطانم يف ةيداضتقا
 «انفج» يف يلاصفنالا قعاصلا ليطعت مكي نا ةفداصم

 ءافكنا ىلع ةيداشتلا ةصقانملا وسرتو . ,ةيكتالبرسلا

 ,هلافققا فدهب يناغفالا فلملا حتفيو . ,حضاو يبيل

 ةناخ يف نانبلل ينويهصلا  يروسلا لالتحالا جردُتو

 ماعلا ران ىلع اهتيوست تعضو يتلا ةيميلقالا اياضقلا
 اهنيبو .ةيبرغ ةمصاع نم رثكا يف مداقلا يباختنالا
 بلصتلا ةيحجرا اذامل :لاؤسلاو نطنشاوو سيران

 باسح ىلع جيلخلا يف ًايقافو ًارامت تقلطا يسنرفلا

 ؟ةطاطملا ةدكردمالا فقاوملا

 « ةيبوروأو ةيسئرف تايعجرم هتغاص باوجلا
 قباسلا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ءريبوج لاشيم اهنيب
 ,ةكرتشملا قوسلا يف ةيمنتلا ضوفم نوسيش دولكو
 لسكورب ةيجراخ ريزو .سنامدنيتويل ىلا ةفاضا
 نا ىلع دكؤيو :ةيبوروالا ةعومجملل قياسلا سيئرلاو
 ,ةيئاهنلا ةلصحملا يف ءوه جيلخلا يف يسنرفلا رارقلا
 ىلع سيراب بضغ دعب ءنويبوروالاو .يبوروا رارق
 هحوت ىلع نوقفتم :نوي ةيجراخ ريزو «تاقامح»
 تالوحتلا مغرو :نطنشاو نا نينقي ىلع مهو .مهب صاخ
 عضولا تاديقعت كاردا نع ةزجاع ءاهققاوم يف ةريخالا

 ءىطوم وا مدق ءىطوم اهسجاهو .يجيلخلاو يبرعلا
 ىلا ةدوعلا لجا نم ثادحالاو تاروطتلا ريمثتو ةجراب
 افالخو .هاشلا نمز ادئاس ناك يذلا لكشلابو :ناريأ

 يكريمالا عورشملا ىلع ارطي مل ,ةديدع تاعئاشل
 ةدحاو ةيؤر ىلا !ادودشم لاّزامو .ةيرهوج تاريفتم

 يف مهماما ذفانملا لك قالغاو تايفوسلا عم عارصلا يه
 ينلا ةرظنلا هذه نوضفري نودي وروالاو .ةقطغخملا

 مهو .ريبوج لاشيمل اعبت :ثراوك رجت نا نكمي
 تاراجفنا :يناريالا نونجلا عدر مدع لاح يف ,نوشخي
 (يبرعلا برغملا) طسوتملا نم ىرخالا ةفضلا ىلع
 ...اهتمرب ةيبرعلا ةقطنملاو

 رماقلا ياو
 اهغاص راطالا اذه يف اقيثوت رثكالا ةعلاطملا ّلعلو

 هتدوع قيرط يف لاق امدنع كاريس كاج ةموكحلا سيئر
 نا١ ةيفاحص ةلئسا ىلع نو نطنشاو نم ةريخالا

 قرشلا ف ةيموقلا هيش تاعامجلا نم ءاسفيسف كانه

 ةيعامجلا ةركاذلا اهتزرفا ءيبرعلا برغملاو طسوالا
 دعبو .نينسلا فالآ ذنم ةقطنملا تنطوتسا ماوقال
 تالكشملا مقافتو ءليئارسا» عم نزاوتلا لالتخا
 ربع ةاجنلا هاجتا يف عفدي نم ةمث ناك ,ةيداصتقالا
 ددهب يذلا رمآلا وهو ,ةقيضلا تاعامجلا ,تاهوتيغ»
 يفلسلا بلصتلا اهذحش ينلا تاضقاننلا راجفناب

 ١ - زدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا +١1/ _ 7١ بآ / 819و١

 .«ىفعالا ينيدلا بصعتلاو
 عفدي .ةيفلسلا ةلبنقلا ريغ .رخآ زفاح كانهو

 ةيلودلا ةلظملاب ليجعتلا ىلا نييبوروالاو نييسنرفلا
 يل ودلا رمتؤملا ةلاحتسا وه جيلخلا يف ةيوستلا قوف

 ْق نكمملا لضفا ناف .ةلاحتسالا هذه ةهجاوم يفو

 ةيرامعم عفر وه ةينيدلا ةيفلسلا ءابول يدصتلا
 ةركفملا يف :جيلخلا نا اصوصخ ,ينودلا قافولا

 راطخا هب صيرتت يذلا طسوتملل دادتما .ةيبوروالا

 ةيجراخ ريزو لوقي امك .«يعويشلا فحزلا» ريغ
 نا ريغ .هيسنوب اوسنرف - ناج قبسالا اسنرف
 اهقيظوت ىرج يتلا ةيبوروالا _ ةيسنرفلا تايباجيالا

 رانلا قالطا فقوي امزلم ارارق ترمثا و ,نمالا سلجم ف

 قفاوتب نرثقت مل اذا يبسن لوعفم تاذ ىقبت

 ةبعل يف طروتلا ىلع يتايفوس  يكريما ؛يحلصم»
 يف الصفنم سيل جيلخلا نأ اتئاث ادمو .اهتاز ةبوسنلا

 ذخاتو :ةكباشتم اياضق ةلمج نع نيرابجلا تاباسح
 يف ةحالملا ةيرح نيماتب اءدب ءاضعب اهضعب باقرب
 , ايوروا يف ةيوونلا ةناسرتلا ىلا الوصوو جيلخلا
 ىلع .نيرابجلا نيب تاءاقللا راسم يف انأارق اذاو

 ىوتسم ىلع وا (فينجو كيفايكير) ةمقلا ىوتسم
 ,سيراب ءانييف .فينج) نيينقتلا ءاريخلاو ءارزولا
 اياضقلا يف فالخلا ةقش نا ظحالن (ملوهكوتسا

 اطوطخو اديربت تبحسناو ءاجيردن تصلقت ةيلودلا
  زتلوش عامتجاو .ةيميلقالا اياضقلا يف ءارمح

 ةريحب فافض ىلع ,يضاملا عوبسالا ,هزداندرافعش

 عزن نا ةلئاقلا ةلداعملا قيرط ىلع رخآ ٌملعم .ناميل
 .قرشلا يف مهافتلل ةباوب برغلا يف خيراوصلا

 لصفلاو .ةطبارتم ونيمودلا راجحا نا يف كش الو
 ةيسايس ةشرو يف ناتلخادتم ناتظحل لصولاو
 ميدعزلاو .ةداضملا تاردامملاو تاردابملا ىلع ةدوصرم

 هتردابمب نييكريمالا اجاف .فوشتابروغ .يتايفوسلا
 فينج تاضوافم هبلا تلا يذلا قراملا نم ج ورخلل

 .ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا ةيوونلا حيراوصلا لوح

 ايتديم امهافت تسرا كدفايكير ةمق نا افورعم تابو

 ةيوونلا حيراوصلا ةيفصت دعب :فرط لك قح لوح

 .سأ» يش ٠ ,اخوراص "ب ظافتحالا ٍّق :اهكلتمي يذلا

 0 عجيب ربن. 3 ,ينايفوسلا بناحلا ْق زن . سا

 قافتالا اذه .يكريمالا  يبوروالا بناجلا يف ءزورك» و
 ظحل هنأل .«رفصلا رايخ» حسا هيلع قلطا يثدبملا

 ٠٠١٠١ نيب ام اهادم ح وارتب يتلا خبراوصلا لك ءاغلا

 رايخ» ةردابم تناك مث .اهدحو ابوروا نم ملك 5٠٠0١ و
 ةريصقلا خبراوصلا عزن ظحل يذلا «ج ودزملا رفصلا

 نيب ام اهادم حوارتي يتلاو اب وروا يف ةبوصنملا ىدملا
 فوفصلا ىف تاراطشنالا نكل .ملك فلأو

 نا امك .رثعتلاب فينج ةيحور ىلع تمكح ةيسلطالا

 ةيوون عقاوم قافتالا لمشي نا اودارا تايفوسلا
 ايروك يف يا .ةيبوروالاو ةيكريمالا نيتطيرخلا جراخ
 طيحملا يف ايسراغ وغييد ةدعاقو نيبيليفلاو ةيبونجلا
 .ةقاشلا تامواسملا تأ دب ةطقنلا هذه دنعو :ءىداهلا

 عارذلا يول طوش يف لزانت يأآل نمث نم دب ال ناكو
 اهتيعضول ,يبرغلا ركسعملا يف نوب هتضرف .ةيوونلا
 يا .ءنيتيبوروالا نيتيوونلا نيتوقلا نيب ؛ةصاخلا
 ةيناملالا طورشلا نأب وكسوم تدرو .ايناطيربو اسنرف
 رايخ» زواجت ىلا تردابو .قباس مهافت ىلع فافتلا
 ج ودزملا رفصلا رايخد ىلا «ج ودزملا رفصلا» و ؛رفصلا

 ِق ةرارقا ىلع هزدان درافيش لمع ام اذه و .«لماشلا

 نم اعم ايساو ابوروا فيظنت» لمشي هنأل ,فينج
 مازتلا طرش .ىدملا ةطسوتملا اهيف امب خيراوصلا
 .«هسفن رفمآلا ةدحتملا تادالولا

 يف ؤدلا حسحلا
 ةيوونلا ةلحرملا ناونع يه ةلحلحلا نا تباثلاو

 ارداق دحا نكي مل اذاو .نطنشا هو وكسوم نيب ةنهارلا

 يهني الجاع اقافتا عقوتو .تاروطتلا قابتسا ىلع

 6 - رو وجال نولكطا# 411 ىل11:-



 ةمق داقعنا ماما قيرطلا قشن ةيلحرم تاجارفنا ىري

 يتلا ةمقلا يهو .فوشتابروغو ناغير نيب فيرخلا
 هتروص عيملت ةداعال يكريمالا سيئرلا اهيلع نهاري
 فوس امك .جميلخلا ةمق نوكتس يتلاو ,«ةيلودلا»

 .ةيوونلا خيراوصلل يجيردتلا عزنلا ةمق نوكت
 مسرسي يلودلا قافولا اياضق يف ريبخ نم رثكاو
 نم اقالطنا جيلخلا يف ىلودلا ممسحلل تاهويرانيس

 هقشو يرظنلا هقش يف ةلماكتم ةدحوك 6 رارقلا

 قالطا فقو ةسارحو تابوقعلا قيبطن) ينالمعلا
 (سكاشملا يناريالا فرطلا نم صاصتقالاو رانلا
 ةيبرغلا ليطاسالا ليوحت دعب الا انكمم سيل اذهو
 سلجم ةرمأب ؛ةعدار ةوق ىلا ةقطنملا ف دشحتت يتلا
 يا .هاجتالا اذه يف لمعت سيرابو .يلودلا نمآلا
 دهَعُي يتلا :ةيلودلا ةيرحبلا ةوقلا ليكشت يف عورشلا

 قارعلا نيب رانلا قالطا فقو ىلع فارشالاب اهيلا
 ريزو بلط .ةيلودلا ةطخلا هذهل ةمدقمكو .نارياو
 سأرت يتلا ةيداحتالا ايناملا نم يلاطيالا ةيجراخلا

 حسك بيترت ةيناكما يف ثحبلا يلودلا نمالا سلجم
 ةردابملاو .ةدحتملا ممالا فارشاب جيلخلا يف ماغلالا
 نا .يناريالا طفنلل اهتارش حمجح اهرربي دق ةدلاطنالا

 رابآلا هردصم ةيطفنلا اهتايجاح نم ةئاملا يف 4٠ نا
 يلاطيالا بلطلا ىلع اسنرف بودئم در انهو .ةيناريالا
 ,يناريالا طفنلا امور تعطاق ول لضفالا نم» نا ًالئاق

 ,ماغلالا ةلكشم طقف لحت ال ةغطاقملا هذه نا اصوصخ
 ,...اهتمرب برحلا ةلكشم لحت اهنا لب

 ةيسنرفلا ةيرحلا سأر
 سيل جيلخلا برحل ينودلا مسحلا نا عقاولاو

 وا نمالا سلجم يف رابكلا ةسمخلا نبب طقف اقافو

 يطفن هنا لب .نيرابجلا نيب ةيوون تامواسمل ةجيتن
 هنا امك .لاجملا اذه يف يقطنم يسنرفلا فقوملاو .اضيا
 طفنلل ةلماش ةيبوروا ةعطاقم بيلأتل «ةيرح سار»
 وه كلذ نا رابتعا ىلع , ةيناباي ةعطاقم مث .يناريالا

 ةيعسوتلاو توملا ةوهش قنخل ةرشابم رثكالا قيرطلا
 يتلا ةيطفنلا ماقرالا نيب ةطيسب ةنراقمو .ةنياريالا
 فئاخلا نا تبثت جيلخلا يف ةيلودلا ةصروبلا اهلجست
 .ناريا وه ةقطنملا يف طفنلا بوبنا قالغا نم لوألا

 ربع امتدح رمد مالسلا ءاسرال داح يىل ود طغض يأو

 لافقا مث ؛تايآلا ماظن عم يطفنلا لماعتلا نينقت

 ةدجيتارتسال :لتقم» ةباثمب كلذو .ايئاهن ؛ةيفنحلا»
 ,لاحلا هذه يفو .يناجملا لتقلا ىلع نيروطفملا لاجرلا
 ثيح .مادرتور يف اصوصخ .طفنلا قاوسا يرتعت دق
 نا اصوصخ .ةرباع ةيبصع .حوتفملا خضلا ةيرح
 امئاد نودعتسم ىربكلا ةيطفنلا تالتراكلا ةصانق
 دح سمالت ةيرقيعب رانلا نم ءانتسكلا ةيح عازننال

 يراحتنالا درلا ىلع نارهط تمدقا لاح يفو .زازتبالا
 قيضم يف يجيلخلا طفنلا روبع تلقرعو .ءداضملا

 ةمدص نع اديعب ىقيب يعانصلا حلاعلا ناف ءزمره

 ماع نيتقباسلا نيتمدصلا رارغ ىلع :ةثلاث ةيطفن
 ةيلودلا ةيداصتقالا فورظلاف .14104 و 191
 نيتمدصلا نمز هيلع تناك امع مويلا ةفلتخم
 كانه .قوسلا يف يطفنلا ضئافلا ىلاف .نيتيضاملا
 لودلا ةيبلاغ ىدل «يجيتارتسالا» يطايتخالا

 بتر يبرغلا جيلخلا نا نع الضف .ةيعانصلا

 يتلا بيبانالا لشوتو .يئاقو لكش ف .هعاضوا

 ءزج قيوستل يجولويجلا بالقنالا نم اعون تثدحا

 "00 07 ا

 ديعصتلا لئاتف عزن :فوستنوروف

 قدضم دقف بتالسقنالا اذه ءارح نمو .هطفن نم ريبك

 ناك :الثم ١91 ماع يف و .اجيردت .يطفنلا هقدرب زمره

 ام يا ,قيضملا قنع ايموي ربعت ليمرب نويلم 14 وحن
 يف و .ةيلودلا ةيطفنلا ةراجتلا نم ةئاملا يف نيتس لداعي
 ليمري نييالم " ىلا مقرلا اذه طقس ١1485. ماعلا
 علسلا عومجم نم ةثاملا ف 59 لداعي ام يا .ابموي

 ىلع ةيناريالا برحلا عالدنا ذنمو .ةيلودلا ةيطفنلا

 يف ديدج قسن وحن نويجيلخلا فطعنا .قارعلا
 نم ةيطفنلا مهتعلس نكم يذلا رمألا ,مهطفن ريدصت

 ودبت انه نم .زمره يف ةيناريالا ةنصرقلا خاخفا زواجت
 سلجم دب ْف ةعجان احالس ناريال ةيطفنلا ةعطاقملا
 ىلع :رانلا قالطا فقو ضرفل  عجنالا هلعلو  نمالا
 ماظن علبي ذئدنع .هلاثمو يسنرفلا جذومنلا ةروص

 ىلعو ؛ةيلود تاهج كانه نا نورعشيف .سوملا تايآلا
 برضلا يف ةداج :يتايفوسلا داحتالاو اسنرف .اهسار
 ايظفل حيولتلاب نطنشاوك يفتكت الو .ةعطاقملا فيسب
 طبالا عفر ةسايس» نا راطالا اذه يف تفاللاو .هب

 ضايرلاو نارهط نيب قباسلا مهافتلا نع ,ةيكريمالا
 ىلاو .قوسلا قارغا ىلا تضفا «كبوأ١ فقس تحت
 نويدلاب ةلقثملا لودلا تاكايراو رالودلا ةحوجرا

 يعانضلا ملاعلا تايداصتقا رئانو يف ؤطامت ثادحاو

 ريبخلاو .طفنلل هتامادختسا نينقت ىلا رداب يذلا

 هعقوم نم ,يفخي ال تياربلاغ ثينيك نوج يلودلا
 ءىدابم دحا نا .ةيلامسأرلا ماقرالا بلق يف صاخلا
 يف ريفوتلا تاسايس ىلع ثحلا ةيداصتقالا ةيناغيرلا
 ةليدبلا رداصملا ىلع عيجشتلاو ,ةقاطلا كالهتسا

 ةيملاعلا ةيداصتقالا ةرودلا يف طفنلا عقوم شيمهتو
 دعب نيكلهتسملا دي ف راعسالاو رابآلا عضي وحن ىلع
 . 191 ماعلا يف نيجتنملا دي ىلا ةردابملا تلقتنا نا

 يكريمالا هضيقدو يبرعلا نهال
 :ةيسايسلاو ةيوونلاو ةيطفنلا دفاورلا بصتن له

 مالسلا ضرفل نانسألاب زهجم يل ود قافو ةناخ يف اذا
 ؟ةئفاكتملا ةيوسنلا غوصو ناريا ىلع

 دانم يف .ثهاللا ثادحألا عاقيا نا يف كنش ال

 قلطي ام ردقب ؛يناريالا لخادلا ف امك ,.جيلخلا
 ةينيمخلا تباوثلا ىلع هتاذ تقولا يف دكؤي :تالوحتلا
 زكترملا مالسلا يف ةيقارعلا تباوثلا ىلعو ناودعلا يف
  يكريما ٌؤطاوت تباوثلا هذه نمو .قحلا ةوق ىلا
 نمالا تايولواب ساسملا ىلع يناريا  ينويهص
 ضيقنلا ةظحللا ىتح لازام يذلا يبرعلا يموقلا
 ةعيبطبو .يبرعلا جيلخلا يف يكريمالا نمالا موهفمل
 ةذهو .يناعيتسالاو يعسوتلا يناريألا نمألل لاحلا

 يبوروالا - يسنرفلا فقوملا اهرسكي ةغرفملا ةقلحلا

 ءاوتحا ةيقيسأ نم .تايفونسلا عم مغانتملا ,ينالمعلا

 رارقلا طخ يف نوكرحتي نويبوروالاو .ةيناريالا رانلا
 انه نم .ايناديم هذيفنت ىلع نولمغيو ه7 يلودلا

 يف ةيلود ةعدار ةوقل ةنكمم ةنضاح ليطاسالا ةكرح

 يف انلعلو .اهتامزلتسمو ةيوستلا سرحت جيلخلا هايم
 يذلا ليللا فصتنم لبق ةريخالا سمخلا قئاقدلا
 لوصولا ىتحو .ريوطتلل ةلباق ةنده نع يلجني فوس
 ةيلودلا ةيجيتارتسالا نم ةيروحملا ةطقنلا هذه ىلا
 تاجالتخا يه .ةيومد تاجالتخا ثدحت دق ,ةدقعملا

 وه ام ردقب انهكت سيل اذهو .يناريالا راضتحالا
 اهتكرح تايمانيدو ةينيمخلا تايلآ يف ةءارقو ءارقتسا
 عضوو .اهيلا ةبسنلاب ةياهنلا ينعي مالسلاف .ةيقنعلا
 دانع يف اهترمثتسا ةقرو اهدي نم عزنذي مدلا ةنحطمل دح

 ديعصتلا ىلا يعيبطلا ماظنلا حونج انه نم .ةرياكمو

 نمز نالو .مالسلا ديعصتل زاوم طخ يف باهرالاو
 برح وه عقوتملا ناف .ىلو دق ىربكلا تايلمعلا
 وا ةريخالا ةلمعلا ىلا ءوجللاو .ةيباهرا تاباصع

 دض «ةيرشبلا لبانقلا» يا ,ةريخالا ةشوطرخلا
 .ةراثالاو يودلا نع اثحب ةيبوروأ وا ةيبرع فادشها

 ىودج ال شودخ ىوس تسيل سالفالا تايلجت نكل
 يبرعلا عمتجملا نا اصوصخ .اهنم ةيسايس
 ماما ءاوخر انطب» دعت مل ةيبوروالا تاعمتجملاو
 يف رثؤت نل شودخلا هذهو ...نييناريالا نيسئايلا
 .يقارعلا دومصلا نتم ىلع يتآلا مالسلا ةيكيناكيم
 لثم تاحلطصم يف ةشه ةيظفل دعت مل ةيضقلاو
 وحن فطعني ملاع يف اهنا لب فاعضتسالاو رابكتسالا
 كمسلا لكأي يذلا ريبكلا كمسلا نم ليدبك شياعتلا
 ىلع ناريا رارصا هب يحوي ام اذهو .ريغصلا
 دهع لعلو .صاخ لكش يف .تيوكلا نم صاصتقالا
 سيياقم تناك ناو ءىهتنا ءرساوكلاو ةباغلا»
 اومسر نويقارعلاو .تلدبت دق اهيقلطمو تايمستلا

 قحلا ىلع موقي نا بجي رخآ ًادهع مهباصعاو مهئامدب
 تسيلو .هتاعلطتو هتايصوصخ يف رخآلا مارنحاو

 . قئاقحلا هذه ىلع يل ودلا عمتجملا ظقيتسي نا ةفداصم

 نا دعب .ةذفان ةعرش اهلعج ىلا ىعسيو اهانبتيف
 اهلكشي يتلا ةريطخلا تالامتحالاب اقيقد افشك عضو
 جذومن ةكم ثادحاو .ثبعلا يف ينيمخلا يدامتلا
 انه نم .يناقلا رمحالا اهنمو .ناولالا لكب قطان
 حبصي يكل اجيردت لزني لب . ٌفرلا ىلع دعي مل مالسلا
 يف ةسدقملا ةمعنلا كلت دعي مل لاتقلا و ةلواطلا ىلع افلم
 ...ايجوغاميد ارامثتسا اضيا دعي ملو .ينيمخلا ةنج

 لب .تاونسلاب بستحُي ينيمخلا نمزلا دعي مل كلذل
 (1...رهشالاب

 رئزم ضاير
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 ,ىطسولا اكريمأ يف مالسلا قافتاو «عيلخلا برح يف نمألا سلجم رارق
 نيرابجلا نيب قافولا خانم لول متن نا اهل ناك ام ,ىرخأ تارشؤمو .اكناليريس يف دنهلا ةردابمو

 ءاخشا :شلبعم يف ةلعتتسلل) زقوقلا رؤب مظعم
 لودلا نا ودبيو .ةئدهتلا وحن ريست خلاعلا

 راوحلا خانم نم ديفتست نا لواحت ةريفغصلا | '!:

 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نين رمتسملا

 ةوطخ نطنشاوو وكسوم تزاتجا املكو .ةيكريمالا
 ةيوونلا خيراوصلاب ةصاخلا تاضوافملا قيرط ىلع
 ىدحا يف ىرخا ةوطخ اهلباقت .ىدملا ةطسوتملا
 نم لوالا عوبسالا يفو .ةدقعملا ةيميلق دلقالا اناضقلا

 نيتلودلا نا ادب .يراجلا سطسغا / با رهش

 ريزو نلعا امدنع ,دعبأ تاوطخ اققح دق نييمظعلا
 .فينج يف ةزداندرافيش دراودا يتايفوسلا ةيجراخلا
 ىلع نولمعيس تايفوسلاو نييكريمالا نيضوافملا نا»
 ةيوونلا حيراوصلاب ةصاخ ةدهاعم ةدوسم عضو

 عضو ف ةلجعلا نا دكؤملا نمو .«ىدملا ةطسوتملا
 داحتالا يتيجراخ يريزو ءاقل لبق يتأت .ةدوسملا
 .زتلوشو ةزداندرافيش ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا

 ةمصاعلا يف .ليقملا ربمتيس /لولبا رهش فصتنم ْق

 وكسوم نيب فقوملا روطت رارمتسا لاح يفو .ةيكريمالا
 ناف ءيعوضوملاو يباجيالا نيهاجتالا يف .نطنشاوو
 ةلحرم أدبتسو ؛لوزيس .تابقعلاب نافرطلا هفصي ام
 . ةدقعملا ةيدمدلقالا اداضقلا هاجت ةحضاولا لولحلا

 يف يرجي ام نيب نولصفي ال نيبقارملا ضعب ّنكل
 ىطسولا اكريمأ يف ةنيعم تاطحم نيبو .فينج
 ينلا ةدهاعملاف .اكتئالبربس ىتحو ...طيسوالا قرشلاو

 ,ةيوونلا خيراوصلا ناش يف ؛اهيلا لصوتلا متيس
 يتايفوسلا داحتالا نيب تاقالعلا ىلع اهتامصب كرتتس
 رمتعب كلذلو .ةريصق ريغ ةرتفل ةدحتملا تانالولاو

 هاجت ؛هناش يف :قافتالا يرجي ام نا :نوبقارملا كتلوأ
 ىلع هتامصب .اضيا :كرتيس .ةيميلقالا اناضقلا
 .ةريصق ريغ ءاهرودب .نوكت .,ةرتفل ةيلودلا تاقالعلا
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 تاطخم تلكش .ةنيعم ثادحا ىلا ةوتلعتا ريشيو

 ةمزأ لثم ,نطنشاوو وكسوم نيب مهافتلا يف ةيسيئ
 «يدينيكو فوشتورخ يدهع نابإ ةيبوكلا عدراونملا
 يدهع نابنإ ١159657., ماع ف سيوبسلا ةانق وزغو

 عم نطنشاو لماعت ةيفيكو .رواهنزياو فوشتورخ
 .بيبأ لتو سيرابو ندنل

 ىطسولا اكريمأ 3 مالسلا خلفنا
 نيب قافتالا اهيلا يهتنيس يتلا جئاتنلا تناك ًانأ

 تارشؤم ناف :يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا
 نم ًاخانم عيشتو .حطسلا ىلع وفطت تأدب ةنيعم
 نارينلا ءافطال ًايدج ًايعس اهرابتعاب حمسي لؤافتلا
 .ملاعلا ءاحنا يف ةددعتملا رتوتلا رؤب يف ةلعتشملا
 اكريما لود ءامعز هيلا لصوت يذلا مالسلا قافتاف
 نم دحاو وه ؛ةقطنملا كلت يف رتوتلا ءاهنال ىطسولا

 لزعمب هيلا رظنلا زوجي الو .ةيباجيالا تارشؤملا كلت
 نا اصوصخ .ىرخالا ةيلودلا تاروطتلا نع
 ءادعلا ةدحتملا تايالولا اهتبصان يتلا اوغاراكين
 يتلا لودلا نم ةدحاو يه .يركسعلاو يسابسلا

 ىلع ةوطخ نطنشاو هترمتعا دقو .قافتالا ىلع تعقو

 لودلا كلت حجنت نا راظتناب هب تبحرو .مالسلا قيرط
 ًايسيئر ًادنب نمضتي قافتالا نا انظحال اذاو .هذيفنت يف
 ىطسولا اكريما لود لك يف رانلا قالطا فقو ىلع صني
 نا عيطتسن :نيدرمتملا نع وفعلاو .ءاموب 4١ لالخ

 قافتالا ىلع عيقوتلا يف اوغاراكين ةكراشم ىزغم كردن
 نوقلتي نيذلا ءارتنوكلا» يدرمتم اضيا لمشي يذلا
 .ةدحتملا تايالولا نم يركسعلاو يداملا معدلا

 ىلع ءكاذ وا لوؤسملا اذه نم .ردصت يتلا تاقيلعتلاو
 امو . ةيقترملا تاروطتلا ءاَزإ ةيوناث ىقدت ٠ :قافنالا

 .ًايعقاو ًادغ حيبصضب دق .اليبحتسم ةوملا ربتعت

 اجيتروأ لايناد يوغاراكينلا سيئرلا ةضراعمف

 ..ةقفاوم ىلا ًادغ لوحتت دف ,«ارتنوكلا» عم ضوافتلا
 ةمزأ نابإ .نطنشاوو وكسوم نبب ثدحبي داك امو

 ,ةقدب هتءارق نكمت ء.ايوك يف ةريهشلا خيراوصلا

 .ملاعلا يف ةعقب نم رثكأ ىف .نهارلا فقوملا جاتنتسال

 اكالدردسو نات انسداففأ

 سسدل ؛ىطسولا اكريمأ لود نيب مالسلا قافتاو

 نا بيجن يناغفالا ميعزلاف .ديحولا يباجيالا رشؤملا
 دعي ملو يضاملا ويلوي /زومت 14 يف , وكسوم راز يذلا
 يتايفوسلا داحتالاف .رخا اريششؤم نوكي دق .هدالب ىلا

 ىدبأ دقو .يناغفالا فلملا لافقا ىلا .درودب .ىعسب

 ةنورم فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا
 اهءافلحو ةدحتملا تايالولا اتعضو ةيعقاوو

 وكسوم ةيدج ىدم نع تالؤاستو كوكش يف :نييبرغلا
 بنَجن ءاقبا نوكي امِنرَو :ناتسناقفا نم ٍباحسنالل
 ةمدقم ..«ةيتايفوسلا تاعجتنملا دحا ىف مجتسم» هللا

 ةيفالتكا ةموكح ليكشت يف ةيقايفوسلا ةردابملا ذيفنتل
 ةغيصلا ةرولب ماما .لاجملا ف .حسفت :ناتسناغفا يف
 ,رخا ىلا تقو نم .اهنع ثيدحلا يرجي يتلا ةيلودلا
 .ةكئاشلا ةيمدلقالا ةلأسملا كلت لحل

 /زومت رهش رخاوأ يف .اكناليريس يف ثدح امو
 ,يلاحلا سطسغا /باآ رهش علطم فو .يضاملا ويلوي
 دقعُب نا نكمي ام نأش ىف تاعقوتلا ززعي رخآ جذومن

 ايناضقلا هاجت .نطنشاوو وكسوم ند . تاقافتا نم

 .ةدقعملا ةيميلقالا
 لخدت وه .اكناليريس يف .مالسسلا قافتا يف تفلملاو

 .بسانملا تقولا يف .يدناغ فيجار دنهلا ءارزو سيئر
 .اكناليريس يف .نونجملا يومدلا لتاقتلا وا لاتقلاف
 يف .دنهلا عست مل كلذ غمو .دهعلا ثيدح سسيل
 لماوعلا يش امف عازنلا ءاهناو لخدتلا ىلا .قياسلا
 ؟ةرشابم لخدتلا ىلا يدناغ فيحار تعفد ينلا

 دنهلاب قلعتت ةديدع لماوع :2ةمث :نا دكؤملا نم

 دق .تقولا رايتخا نكل اكناليريسب اهتقالعبو .اهسفن

 اةتاليرهس ف ةيوسحملا ةيدنهلا ةؤطخلا

 © اوكا وحا ىوزيولرإل لبا



 مهافتلا روطتو جضن ىلع دهاشك .ايفاك هدحو نوكي
 ةمدقم يف انذخا اذا اصوصخ ؛:نطنشاوو وكسوم نيب

 ةنزاوتملا ,يدنهلا ءارزولا سيئر تاقالع :تارابتعالا

 تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نم لكب ةبوسحملاو
 ةميعز هتدلاو اهب عتمتت نكت مل تاقالع يهو .ةدحتملا

 ضعب ربتعي دقو .يدناغ اريدنأ ةلحارلا دنهلا
 لثم ىلا ؛ةسام ةجاحب ناك .يدناغ فيجار نا نيبقارملا
 ةيلخادلا طوغضلا ببسب يسايسلا راصتنالا كلذ

 بزح ةداق نم هب نيطيحم لبق نم اهيلا ضرعتي يتلا

 .اهتامنصي كرتتس ةيبرغلا ايناملالا هترايز .:ركينوه

 نو دجبا نوزبرت# ؤمنانرخ- 9

 نا هتردقب نكي مل يدناغ نكل ,.حيحص كلذو .رمتؤملا
 يلودلا رضخالا ءوضلا الول راصتنالا كلذ لثم ققحي

 يف تمت يتلا ةوطخلاو .وكسومو نطنشاو نم
 ؛اهيف لتاقتلا نا رابتعاب :ةريبك ةيمها تاذ .اكناليريس
 يف ةيومدلا تاعازنلا ضعبب اهيبش .ايفئاط الئاقت ناك
 نيللحملا ضعب ةددري ناك امو .ملاعلا نم ىرخا نادلب
 يف ةديدع نادلب «ةننبل» نع مالكلا يف تاغلابم نم
 ثيدحلا ناكو .هل اضرا دحن دعب مل هنا وديب :ملاعلا

 ىف ةسيومدلا تاعازنلا دايدزا عم دادزي «ةننبللا» نع

 ةوطخ نوكت .قايسلا اذه فو .دنهلاو اكتاليريس
 هل ضرعتتس ام مغر .ضرالا ىلع ةتباث يدناغ فيجار
 يف يباجيالا اهدودرم اهل نوكدسو .ةرباع تاسكن نم
 دنهلا يف يسايسلاو يعامتجالا عضولا نيصحت هاجتا
 .اهيسفن

 ةيدرغلا ايداملا ركيدوه ةرادز
 وكسوم نيب قافولا خانم نع ًاريبعت رثكألا ٌلغلو

 كيرا يقرشلا يناملالا ميعزلا ةرايز ؛نطنشاوو
 ريمتيس /لوليا نم عباسلا يف متتس يتلا .ركينوه
 ,نآلا نم . اهرابتعا نكميو .ةيبرغلا ايناملا ىلا :لبقملا
 سيركت ذنم اهعون نم ىلوألا اهنأل .ةيخيرات ةرابز

 ةبملاعلا برحلا ءاهتنا باقعا ىف .نيعم يلود ماظن

 الول متت نا اهل ناك ام نوبل ركينوه ةرايزو .ةيناثلا
 ةدح فيفخت ىلع ةيتايفوسلاو ةيكريمالا ةقفاوملا
 ةرايز تناك اذا ,فورعملا نم سيلو .ملاعلا يف رتوتلا

 مسقي يذلا رادجلا ىلع اهتامصي كرتتس .ركينوه
 نيتمتو تارايزلا لدابن ىلعو ,نيتنيدم ىلا ةنيدملا
 .ةيبرغلاو ةيقرشلا :«نيتيناملألا» ءانبا نيد تاقالعلا

 ,ىل ود ماظني قلعتن اهنأل ةدقعم ةيناملالا ةلاسملاف

 اديعي اهنف باهذلاو :ةيناثلا ةيملاهلا برحلا ىلا دوعي
 ,يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نا ,ينعيس

 .ديدج ماظن ةماقال :ماظنلا كلذ مده ىلع نالمعت

 ةيلامشلاو ةيبونجلا نتيروكلا
 ةيبرغلا ايناملا نيب لصفت يتلا اهسفن ةفاسملاو

 ايروك نيب لصفت اهسفن يه :ةيقرشلا ايناملاو
 يتلا ةفاسملا نوكت دقو .ةيلامشلا ايروكو ةيبونجلا
 نيب لصفت يتلا كلت نم رصقا نيتيروكلا نيب لصفت
 ثيدحلاو ءايوروا يف نيتلود ىلا تلوحت ينلا ةلودلا

 ايروكو ةيبونجلا ايروك نيب تاضوافم نع ددجتملا
 ىلا بهذي ال ثيدح درجم .نويقارملا هريتعي .ةيلامشلا
 ترم دقو .نيتلودلا نيب رتوتلا ةدح فيفخت نم دعبا
 تلدوبتو .اهيف تاضوافم ترج ,ةريثك لحارم

 اياضقلا زواجتت مل اهنكل ,تاحرتقمو تاردابم
 يتلا ةدحاولا تالئاعلا لمش عفج لثم ؛ةيناسنالا

 نع ثيدحلاو .ةيروكلا ةيروطاربمالا ميسقت اهقزم
 نم رثكأ ىضم ذإ .ادج هيف اغلابم نوكيس ,ديحونلا
 نع اهلالخ ؛مالكلا ناك ؛ايروك ميسقت ىلع ةنس نيعبرا
 يف ؛لوحتي مل هنكل ,تفخيو ولعي .ديحوتلاو راوحلا
 رتوتلا ةدح فيفختف .ةقيقحو عقاو ىلا :مايالا نم موي
 وكسوم هب حمست دق ام ىصقا وه .نيتيرؤكلا نيب
 لكاشملا لح ىلع دعاسنس فيفختلا كلذو ؛:نطنشاوو

 .154ه ماع ذنم ةقلاعلا ةيعامتجالاو ةيناسنالا

 جيظلا مرحي
 ةيميلقالا اناضقلا نم ةدحاو ءاضنا ,جيلخلا برح

 يتايفوس معدب ردص يذلا 59/8 رارقلا نا ريغ ,ةدقعملا

 نيبقارملل حمسي .يلود عامجاب يظحو ؛يكرسماو
 ظاشنلاو .ةياهنلا ىلا اهقيرط يف برحلا كلت رابتعاب
 يذلا طغاضلا يكريمالاو يتايفوسلا يسامولبدلا
 :ةيادبلا ىف .فدهتسي .دشا تاءارجا نذاختاب ددهب

 ةوطخ يهو .يبرعلا جيلخلا يف رتوتلا ةدح فيفخت
 نيب تاضوافملا روطتت ام رادقمب ؛اقحال روطتتس
 .ايلود ةروشحملا ناريا نا ودبيو :نطنشاوو وكسوم
 ّنكل ؛اهتلزع فيفختل .ةيسامولبد تاروانم ىلا ىعست

 عفديو :تاروانملا كلت ىلع قيرطلا عطقي نمألا سلجم
 تناك اذاو .ةحضاولا لولحلاو فقاوملا هاجتا يف
 يف ٌلخلا نالف .يبرعلا جيلخلا ءامس يف عمجتت مويغلا
 لولحلا باوبا حتفي يذلا حاتفملا تاب :برحلا كلت
 ةينيطسلفلا ةيضقلا :لثم ىرخا اياضق يف ةقلفملا
 يذلا وكسوم فقوم ىلا ةراشالا ردجت انهو .نانبلو
 .ينانبللا بونجلا يف ةيلودلا تاوقلل ضفار نم لوحت
 يف يتايفوسلا بودنملا ناك نا دعبف .اهل ديؤم ىلا
 تاوقلا دوجو ىلع ظفحتي وأ ضراعي .نمالا سلجم
 ىلا ةريخالا ثالثلا تاونسلا ىف هجتا .ةيلودسلا

 حمسي يذلا رمألا ءاهل ديدجتلا بناج ىلا تيوصتلا
 يف يتايفوسلا فقوملا روطت ناكما ىدم نع لؤاستلاب
 .ةقحال لخارم

 اهحمالم لمتكت مل ىلودلا قاقولا ةروص تناك اذاو

 ناتلودلا حجنن نا حجراألاف :ةريغصلا اهؤازجأو
 رتوتلا رؤب طبضل امهنيب قيسندتلا يف نايمظعلا
 ةيلود تاقالع قفو اهئافطال اديهمت نارينلا ةرصاحمو
 0.نمزلا نم ةريصق ريغ ةرتفلو :ةديدج نوكتس

 .ك .ف
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 ةيلود تاراجت طيسو وه مهدأ نارمع ديسلا
 لصأ نم ..(اهفالخو ةيئاذغ داومو ةحلسا)

 ةيسنجلا لمحيو سيراب ف ميقي ءيروس |(:
 ماع يسايسلا ديعصلا ىلع ةأجف زرب دق ناك .ةيسنرفلا

 اذه يف هديب ذخاو هعجش يذلا نا لاقدو) 1١

 نلعاف (قورعم يرصم يفاحصو بتاك وه لقحلا
 ريهسلا :ءوكين» قدنف وهب يف ةدقع يفاحص رمتؤم لالخ
 ةيس انس ةكرح سنس أت نع ,ةمسسن درفلا ةمصاعلا يف

 يروثلا عمجتلا» مسإب حلسملا حافكلا سرامت ةيروس
 .ةيروس يف دسا ظفاح ماظنب ةحاطالا اهفده ؛ىروسلا

 هطاشن فقوو هتمظنم لح نع نلعا ءاضيا .ةاجفو
 ةيروسلا نيتموكحلا نيب طيسو ىلا لوحتو .ضراعملا
 يتلا يه امهيا امامت حضاولا ريغ نمو .ةيسنرفلاو
 ةيمالعالا همهسا تلع دقو ...ىرخآلا ىدل اهلثمي

 لجحا نم ةلشاف ةطاسو يف هالوت يذلا رودلا لالخ

 .نانبل يف نييسنرفلا نيفوطخملا حارس قالطا
 لثممك ةيفاحصلا هتاحيرصتب يلدي ادب كلذ دعبو

 ةيبوروالا قوسلا ىدل ةيروسلا ةموكحلل (بقارم)
 مساب :يمسر فصن» يمالعا قطانكو ..ةكرتشملا
 ةفصلا هذهبو .ةيبرغلا ابوروأ يف يروسلا ماظنلا
 .قزام ف مايأ لبق هسفن دجو ةريخالا

 بيسي ةريخالا ةمركملا ةكم ثادحأ ترج امدنع

 ١5 /1/.بآ ١755 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ أ *

 لعل بيغ اهخيراتف ةيروسفرعت مل ٠

 ٠ كادخأ 6 راش راهب -
 وسس وو جججسوستا7 يسود 0 م

 - عومج تماق يتلا ةربدملا ةيناودعلا لامعالا

 ءاطغ تحت كانه ىلا اصيصخ ةلسرملا ينيمخ سرح

 وذ وهو  مهدأ نارمع ديسلا عراس .جحلا ةضيرف
 قياسلا يىدوفعسلا تارداخملا لجرب ىبرق ةلص

 ةنفاحص تاحيبرصتي ءالدالا ىلا_مهدا لامك فورعملا

 كولسب اهيف ددني (اهريغو «ناتامول» ةديرجل)
 .يدوعسلا فقوملاب ديشيو نييناريالا

 :نيببسل .يروسلا ماظنلل قري ملرمألا اذه نا ريغ
 نيب الو ماظنلا كلذ يف لوؤسم يا ىدل سيل هنأ :لوألا

 ةيضق يأ يف داهتجالا قح كلمي نم هيلثممو هيثوعبم
 يا نع نالعالا ىلا ردابي نا هل سيل يئاتلابو «تناك
 هيلوي نم وا ماظنلا سيئر نم كلذب فلكي مل ام فقوم
 .ةمهملا كلت ماظنلا سيئر

 ماظحال نيتلود نيب مجحلا اذهب ةنضق نا :يناثلاو
 .امهنم لك عم ةيمهألا ةغلابو ةصاخ تاقالع يروسلا

 ةلوهسب هنالعاو اهنم فقوملا ديدحت يرجي ال

 ةنقتم ةنقتم خيط ةيلمعل ةجاح يف ةرورضلاب وه لب : ةعربسو
 نم ضورفلا جاردتساو زازتبالاو ةمواسملا ران ىلع

 وهو :مهدأ نارمع نع رمالا اذه باغ فيك اها

 ,ًامزلم هسفن دحو هنأل :قزأملا بيس وه اذهف ءرطاشلا»
 ,ةروشنملا هتاحيرصت ىلع ةعاس 4/8 نم لقا رورم دعب

 اهَق يقني كول ةضقاتم ئرخا اتيلعدرتصا لق مف

 تاقالعلا ىف ءوس يا كانش نا لوقلا ىلا دصق هنا

 ينلا تاقالعلا هذه ةناتم دكؤي و ةيناردالا  ةيروسلا

 .نيفرطلا نيب يجيتارتسالا فلاحتلا ساسا ىلع موقت

 ماظنلا ةعيبط مهفل احاتفم لكشت ةلاسملا هذه

 تايفلخ ضعبو هيدل ققاوملا ذاختا ةبلآو يروسلا

 .اهقافاو هتاسادس

 :ماظنلا ةعيبطل ةبسنلاب الوأ
 ب ةيعامتجالا ةدعاقلا نا عبطلاب ًارس سيل

 ةيليفطلا ةيزاوجربلا يه ماظنلا اذهل ةيداصتقالا
 ةرسامسلاو ءاطسولا نف ةعساو ةكيش نم ةنوكملا

 ريغ ةيليفط ةيزاوجرب يهو .اهجراخو دالبلا لخاد
 نا عيطتست ام ردقب تاورثلا اهيدل مكارتت ةجتنم
 ةعورشملا ريغ وا ةعورشملا قرطلاب .اهسفنل عطتقت
 بويجو نيجتنملا قوقح نم (مهالا يه ةريخألاو)
 امو نيرخآلا حابراو ةلودلا ةينازيمو نيكلهتسملا
 بهنلاو تاوانألا ضرفك ىرخا قرط نم كلذي لصتي
 .اهريغو ىواشرلاو بيرهتلاو

 نكمي ال هتعيبط هذه ًاماظن نا ددنكأتلاب ارس سيلو

 ريغ قرطلا عمقلاب يمحي ٠ ًايشاف ًاماظن نوكد نا الا

 اذه نم رطخالا نا ريغ .ةورثللو رارمتسالل ةعورشلملا
 ىلا تلوحت ماظنلا اذه لظ يف اهتاذ ةلودلا نا وه كاذو
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 ريغو ةعورشملا ...ةيجراخلاو ةيلخادلا ...ةيسايسلاو
 هيمسي ام ىلا لاجملا اذه يق رمألا لصيو ..ةعورشملا

 ردصي نأك .«بيرهتلا ميمأت» ةيروس يف نوطاوملا
 نانيل نم بيرهتلا تايلمع لك عنمب يناطلس «نامرف»
 ..ةينادبملا ةلودلا نما مكاحم ىلا نيفلاخملا ةلاحاو

 ضعب وا راغصلا نيبرهملا ضعب لاقنعا يرجيف
 ةمهتب قشمد  توريب طخ ىلع نييمومعلا نيقئاسلا
 لالخو .كلذ ريغ وا زبخ يتطبر وا ةنمس ةبلع بيرهن
 ةيروسلا قوسلا يف ةينيومتلا داوملا حشت مايا
 دحا ؤرِحِب نا نود تايرهملا راعبسا عفترنو ءادوسلا

 ةزهجالا مدقنت انهو ...«ةعنصلا» ىلا ةدوعلا ىلع

 بيرهتب نوموقيف ,ةراجتلا كلت ميماتل ماظنلا ءايوقاو
 راعسأب ًانلع اهنوعيبيو ءيث لك نم ةريبك تايمك
 .ةفعاضم

 .جراخلا ىلا لاومالا بيرهت عم ثدحي هسفن رمألاو

 رسيأب اهبيرهت نمالا ةزهجا نم ايلع ةكبش ىلونن ثيح
 - ةيزجم ةلومع عم  ةيامحلا تاجرد ىلعابو لبسلا
 ةلمعلاب نيرجاتملا نم راغصلا ضرعت نا دعب
 .ةعدار تايوقعل

 مانخحلا تبدكرد ِق ةييابسا ةدامك «ةريسمسلا» نه ذش

 ثيح .اهسفن نوجحسلا ىلا تدتما هتاسراممو هكولسو

 نك وخلا (ىللد ؟لملنات - ]1 ]

 لباقم ةلئاط غلايم ىلع نيلقتعملا يلاها ةمواسمل
 ةمولعم لكلو ..نيلقتعملا مهئانبا نع تامولعملا
 هنا انعمس دقل» لوقلا لياقم لقالا نم جردتيف .اهرعس

 ًارورم ,هيوذل ةلباقم ريبدت ىلا «هرن مل اننكل يح
 نيب ةطسوتملا ةيرابخالا تايوتسملا نم ديدعلاب
 .نيرمالا

 تالمح عم ًاريثك ةراجتلا هذه تجار دقل
 ةروصب عفترت راعسالا تناكو :ةريبكلا تالاقتعالا

 ءامسا نلعت مل يتلا رزاجملا باقعا يف ةشحاف

 يف ىرج امك ةيعامجلا تايفصتلا تايلمعو ؛اهاياحض
 .194/87 دامحو ١95/٠  رمدت

 دعي حلف .ةديدج تاطاشنل جاورلا اذه ىدأو

 لب :نيضراعملاو نييسايسلا ىلع ًارصتقم لاقتعالا

 طابض نع ردصت ثيح .قزرلل ًاردصم هناذ دحب حيصأ
 مهئانبا لاقتعال نيروسيملا ءامساب حئاول رابكلا نمالا
 ىلع ىتحو ؛مهريصم نع تامولعملا ىلع مهنمواسمو
 .هتاز حمهريصم

 :فقاوللا الختا ةدلآ اهناث

 يلخادلا يروسلا ديعصلا ىلع يرجب يذلا اذه

 .يلودلاو يبرعلا يسايسلا ديعصلا ىلع هسفن يرجي
 ..«تامزا راسمس» ىلا ةيروس رود ماظنلا اذه لَّوَح دقف
 تامواسملا دئاوم ىلع رودلا كلذ قوسب حارو

 :نمثي فقوم لكو ..ةيلودلا

 .نمث اهل نانبل يف ةينيطسلفلا ةمواقملا ميجحت ةيلمعف
 .ربكأ نمث اهل ريرحتلا ةمظنم قش ةيلمعو -
 .اذكهو ..ربكاو ربكأ سلبارط برحو -

 نم ىرخأ ةريثك تايلمع هسفن بابلا ف لخدنتو

 يف تيوكلا فقوم ىلع طغضلل ةيتيوكلا ةرئاطلا فطخ
 ةلحرم يف فرشت تناك يتلا ةيبرعلا ةيعابرلا ةنجللا
 سيئرلا دهع يف ةينانبللا ةمزالا لح يعاسم ىلع ام
 يساموليدلا ةضياقم ىلا .سيكرس سايلا لحارلا
 ةعومجم دارفأبي نسدحملا ماشه فوطخملا يندرالا

 دعب ندرألا يف ةفوقوم تناك يتلا يروسلا لايتغالا
 رضم قباسلا ءارزولا سيئر لايتغال ةلشافلا اهتلواحم
 .ناردب

 فطخ تايلمع روهظ عم هاجتالا اذه روطت دقو

 ىلا ةراجتلا هذهب يروسلا ماظنلا لقتناو :بناجالا
 يلودلا ىوتسملا

 كلتمي نا ةراجتلا هذه طورش مهأ نم نا ىف كش الو
 .لصولا» ةبعل ةرادا ىلع ةردقلا اهدف رارقلا بحاص

 ىلع يطعي نا نود طيسولاو مرجملا نيب «ءلصفلا» و
 يروسلا ماظنلا سيئر نقتا دقو ! نوم كسمم يا هسفن

 ف حجن ثيح !.باجعالل» ةريثم ةروصب رودلا اذه
 ديرب ام ذفنتو لوقت «ةيواغيب» ةناطيبد هيسفن ةطاحا

 ف قحلا اهنم يأل نوكي نا نود .هذقنتو هلوقت نا اهل
 ام ىلع ًانلع همولب سيئرلا مايق لاح يف ىتح ةلءاسملا

 ةجرد ىلا انايحا رمألا لصي اميرو !!«هفرتقا»
 .«ةيعللا» طورش هذهف ..ةيوقعلا

 دق نيينانبللا نييسايسلا نا لاجملا اذه يف ركذيو

 اومهفد نا لدق :«:ةيجاودزالا» هذه نم اريثك اوناع

 .سيئر ىلا لوصولاب هل حمسي يذلا ناك ثيح .اهتيفلخ
 نؤكي امع امامت افلتخم امالك ريخألا نم عمسب ماظنلا

 نوكي بلغالا ىلعو .كلذ لبق مهاقتلا نمم هعمس دق

 .هيضريو رئازلا رسي يذلا عونلا نم سيئرلا مالك
 يف تجار يتلا ةمغنلا كلت ردصم يه ةقرافملا هذه

 ميلحلا دبع نا لوح نيينئانبللا نييسايسلا طاسوا

 هتسايس ناو .ماظنلا سيئر ريغ رخآ ءيش وه مادخ
 نا نيح يف !ةمزالا ديقعت نع لوؤسملا وهو ةفلتخم
 ...امامت فلتخم دسا ظفاح فقوم

 ىلع تلطنا يتلا يه اهسفن ةقرافملا نوكت امبرو

 نع ردص امدنع رابكلا نييبوروالا نييسايسلا ضعب
 يل وخلا دمحم ءاوللا نأب ةعانق ىلا ريشي ام مهضعب
 تايلمفلا» رومأب افرصت دق ديعس مثيشه هنواعمو

 دسا ظفاح امهسيئر نع لزعمب ابوروأ ف «ةيباهرالا
 !! هنحلصم دض امنرو

 ةرادا ةيلمع يه ًاعيمج رومالا هذه ف ةيضقلاو

 اهررقي تاسايسل رهام قيوستو .طيسولا رودل ةئقتم
 هذه تايهيدب نمو .«ةبعللا» دئاق اهرارسأب ظفتحيو
 ءارآلا ىف داهتجالا قح اهيف ةادا يأل نوكي الا «ةبعللا»

 مهدأ نارمع لاطي نا قبتسملا ريغ نمو ..فقاوملا وا
 ءالدالا ىلع هماغرأ نم رثكا وه ام هداهتجا ىلع ءازجك

 .قياسلا مويلا تاحيرصت حسمت تاحيرصتب

 :تاسادسلا اثلاث
 هلمع ةيلآو ماظنلا ةعيبطل ةيؤرلا هذه ءوض ىلع

 امكف ..اهتايوتسم فالتخا ىلع هتاسايس ةءارق نكمت

 اهتاريغتمو (نمألاو عمقلا) اهتباوث ةيلخادلا ةبعلل
 كلذك ..(كلذ ريغو تارسمسلاو تارارقلاو رماوالا)
 ..اهتاريغتمو اهتباوث يجراخلا ديعصلا ىلع ةبعلل
 ماظنلا نمأي ةقلعتملا يهف تباوثلا امأ ©

 ديلا عضو نكمي تباوثلا هذه نيبو ,يجيتارتسالا
 دو هيجل ماي

 يف و فورظلا لك يف : نايا مم يوبستلا تفلاصتلا

 هاشلا مايا ًامامت رمألا اذه ناك دقو :دوهعلا فلتخم

 ينلا «يموقلا قاثدملا» ةرتف ىنحو .نآلا مئاق وه امك

  ةيروسلا تاقالعلا ف :لسعلا رهشد نم اعون تلكش

 ماظنلا ضفر دقف .ةلاسملا هذه ىلع رثؤت مل ةبقارعلا

 نيينيمخلا هياحصا ىدل لخدتي نا هنيح يف يروسلا
 لوالا مويلا ذنم اهولعتفا يتلا ةمزالا ديربتل
 قارغلا عم تاقالعلا ريتوت دصقب مكحلا ىلا مهلوصول
 .دعب اميف هيلا تلصو ام ىلا لوصولاو
 راعش تحت :ينويهصلا ودعلا عم طوبضملا نمألا - ب

 - (!اهرارقو اهتيقوت كلمن ال ةكرعم ىلا رارجنالا ضفر)
 نيب دودحلا نوكت نا بجعلل اريثم دعي مل ثيحب
 ىلوالا ,ةهجاوملا ةلود» نيبو ينويهصلا نايكلا
 يه !فاصروالا نم كلذ ريغو .ةديحولا» انايحاو

 ىتح طق ثداح اهركعي مل يتلاو أدهألا اهدحو

 بماك» ةيقافتا اهتمسر يتلا دودحلا عم ةنراقملاب
 ؛للست وا ينما ثداح نم رثكا تدهش ينلاو ؛ديفيد

 ةفيدحص بهذتو .مارب ام ادها ىلع نال وجلا ةهبج امنيب

 كلذ نم دعبا وه ام ىلا ةيناطيربلا ؛تندنايدنالا»

 فقاوم فالتخا ءارو بيسلا نع لعءاستت امدنع

 يف مجرتم لاقملا) مهقئاوطل اعبت نالوجلا يف نينطاوملا
 .(1-1941- 4 خيراتب ةيلودلا «سبقلا» ةفيحص

 ستنركت ىلع رصتقب مل رمالا اذهو :لاصفنالا  ج

 يتلا تاراعشلا لك مغر رصم نع ةيروس لاصفنا

 -0 ةبعللا ف لاغيالا لب .يروسلا ماظنلا اهعفر
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 نمثب يروسلا ماظنلا هب موقي ءيش لك

 ثيح) ةيلخادلا تايوتسملا لك ىلع ةيلاصفنالا
 ثيح ةيجراخلاو (بعشلل ةينطولا ةدحولاب بعالتلا
 وا يرطق يودحو دهج يا كيكفتل بوؤدلا لمعلا
 راكتحا راتس ءاروف .ةيبرعلا راطقالا لك يف يموق
 هتاذ دحب وهو) ةينانبللاو ةينيطسلفلا نيتيضقلا
 لاكشا نم لكش يا ضفر متي ناك (ضوفرم راكتحا
 ناهجاوت نيتيضق رطخا هاجت داجلا يبرعلا نواعتلا
 - يبرعلا عارصلا ديعص ىلع ءاوبس ةيبرعلا ةئمالا
 ىلع وا :ةينانبللاو ةينيطسلفلا هيتحاسب ينويهصلا
 ماظنلا ىلوتي يتلا ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا ديعص
 مايق نود ةلوليحلا يف ىلوالا ةيلوؤسملا يروسلا
 .اههاجت دحوم يبرع فقوم

 مل ةيروس نا ىري امدنع كلذ دعب دحأ ًاجافي لهف
 لمعلل ابايغ :هدعب الو لالقتسالا لبق ال ؛اهخيرات يف فرعت
 يذلا بايغلا اذهك ؛مكحلا يف وا عراشلا يف ىودحولا
 !!يلاحلا دهغلا لاوط هتفرع

 تاردفتملا و تبا وثلا
 اما .يروسلا ماظنلا ةسايس يف تباوثلا يه هذه

 لك هاجتو ءيش لكب ةروانملا ىلع ةردقلا يهف تاريغتملا
 دوجو ىلا امئاد جانحي كلذ يف حاجنلا نا ريغ ..ةهج

 اميف فالخلا ةراثإ نكمد وا ةفلتخم وا ةعزانتم فارطا
 رتوتلا تارتفب هتبوصخ طبترت لاجم اذهو ..اهنيب
 قوسي نا يروسلا ماظنلا عيطتسي ثيح « يلودلا
 نم ىلع كلذ بحسيو ؛نيركسعملا نم لك يف هرود
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 ةريثك تارنف اندهش دقو .ةيميلقالا ةرئادلا يف امهعبتب
 رديبلا ىلع يتايفوسلا لقحلا تاباسح اهيف يرجُي ناك
 ةريبك ةجاح يف يلاتلاب انسلو .سكعلاو يكريمالا
 لوقن نا نكمي انتكل ..هلحارمو كلذ ليصافت ىف لوخدلل
 تناك ةيلودلا ةنعللا هذهل ىربكلا راهدزالا ةرتف نا
 حرسسملا ىلع ناغير رهظ امدنع تانينامثلا علطم
 حلاصمل باجتسا يذلا فورعملا هسوهب يكريمألا

 حالسلا ةعانص فلاحت يف يلودلا رتوتلا تاعامج
 تاقالع تناك امدنعو ..ةيكريمالا ايراتيركسعلاو
 قاطن قيضا يف ةيبرعلا لودلا عم يتايفوسلا داحتالا
 كلت يف ىلودلا خانملل ةجيتن تانيسمخلا ذنم هتفرع
 ةدايقلا فقاومو تاسادس يف ءاطخال ةجيتنو ةرتفلا

 ةمظنالا ضعب تاسايسل كلذكو .ةقباسلا ةيتايفوسلا
 نا عاطتسا يذلا يروسلا ماظنلا اهنمو ةديرعلا

 ةقطنملا يف ةيتايفوسلا ةقرولل قوسملا رود بعلي
 اهطيدض نمثو تايفوسلا نم اهقيوست نمث ضيقيل
 نم اهب ليوهتلا تادئاعو .نيكريمالا نم دودح نمض
 .ةيبرعلا لودلا ضعب

 ىحدلخلا لفحلا

 وه ةراجتلا هذه يف راهدزالل رخآ لقح كانه ناكو
 ةيئاربالا برحلا عالدنا دعب يجيلخلا لقحلا

 نع ايلاح نييروسلا نمالا لاجر ثحبي امكو .ةيقارعلا
 - مهب وذ زازتيا مث مهلاقتعال سانلا نم ندروسسملا

 نم ةيجيلخلا فواخملا ةبح يىرونسلا ماظنلا طقتلا
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 ديعصضت ىلع نييناريالا هءاقلح ضرحي حارف .ناريا

 زتيب ناك يذلا تقولا يف جيلخلا لهأ دض مهتاديدهت

 ناريا نم مهيمحي يذلا وه هنأب نييجيلخلا هيف
 .مههاجتاب برحلا ةعقر عسوت نل اهناب مهل دهعتيو
 نمث ناربا نم ضيقي امك كلذ نمث حمهنم ضمقبو

 هاجتاب نويجيلخلا طغضي نا ةيناكما نود ةلوليحلا
 !اههجو يف دحوم يبرع فقوم

 'لاسكلا

 ام ىلا ةيعللا هذه تادرفم ىف باهذلا نكمي هنا عمو

 دهاوشلا نم ديزملا ىلا ةحاح يف اندجن ال :للا ءاش

 مهألاف :اهاوتحم ىلع الو ؛ةبعللا» ةعيبط ىلع لئالدلاو
 ىلع تارط ينلا تادجتسملا كلت ظاقتلا وه نآلا

 ؛رحاسلا ىلع رحسلا بلقب ددهت تتابو تايطعملا

 نم ةديدج ةلحرم دهشي نآلا يلودلا عضولاف ©
  ةيتادفؤسلا تاقالعلا تدهش نا دعب .ءقافولا

 يه ةيروسلا ةانقلا دعت مل ًاديدج ًاراهدزا ةيبرعلا
 ىلا تلوحت .ًامامت سكعلا ىلع لب .ةديحولا اهتباوب
 اهلثمب قيضت يتلا ؛درسشحلا» وا ءبعلا نم عون

 .ةحتفنملا ؛:ةدفوشتابروغلا» فقاوملا

 - ةيتايفوسلا تاقالعلاو .يىل ودلا قافولا) نارمألاو

 ماظنلا يدي نيب نم ناطقسي (ةرهدزملا ةيبرعلا
 يسايس قازترا بابسا نم امهنيب ناك ام مها يروسلا
 .ينمأو يلامو
 دومص لعفب ًامامت ريغت جيلخلا ةهبج ىلع عضولاو ©

 رداصمو يناريالا ناودعلا مخَر رايهناو الوا قارعلا

 ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا هتوق
 هدف تداس يذلا يل ودلا وجلا لعفيو ..ةيحولويديالاو

 تامزالا لحل يعسلاو رتوتلا رؤب ءاوتحا تاهجوت
 .ةيميلقالا

 نم تداز ةسشاربالا :ةقنزلا» هذه نأ حيحصو

 ةيناودعلا يف ةدابزلا هذه نكل :نارهط ماكح ةيناودع

 .اهتسرامم ىلع ةردقلا لالحمضا عم ائيش ينعت ال
 برعلا نيدجيلخلا ررضت تالامتحا دانددزا لباقمو

 اهنم مهفواخم ناف :ةدناربالا ةيفاودعلا تاديعصت نم

 يبرعلا فقوملا ةوقب مهتقث اهعم تدادزاو تصلقت دق
 ..هتوقو قارعلا دومص هساسأو اههجو يف

 رخا داسك ىلا جودزملا روطتلا اذه ىدا دقو

 دادما ىلع ةرداق تيقب ناريا الف ...«ةيروسلا» ةعاضمبلل

 الو :جيلخلا يف اهعيبي تانيمطتلاب يروسلا ماظنلا
 كمسلا» ءارشل دادعتسا ىلع اوتاب نويجيلخلا

 .ليطاسالا اهركعت يتلا مههايم يف ءيروسلا
 لاعثفا ىلا نارهط هداكحي رمالا لصو امدنعو

 ىلا يدوعس ثوعبم يا عرهي حمل .ةريخألا ةكم ثادحا

 «ةديمحلا» يروسلا ماظنلا يعاسمب ًاردجتسم قشمد

 ةهأآرحجب نويدوعسلا ىدصت امامت سكعلا ىلع لب

 وه يروسلا ماظنلاب اذاف :ءثادحالا يىلعتفمل ةلعرس و

 نع اثحاب ضايرلاو نارهط ىلا لجع ىلع عرهم يذلا
 اذهو ..ةديدجلا تايطعملا ةمحز يف دوقفملا هرود

 ريبكلا رييغتلا ملاعمل ةراشالاب ليفك هدحو رييغتلا
 ةيمديلقالاو ةييرعلا تايطغملا ساسا ىف ثدح يذلا
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 نسح دمحم مساح  دادغي

 تقرخ ماخلا ةيش ءودهلا نم ًامود 7١5 دعب

 رشاعلا يضاملا نينثالا موي ةنقارعلا تارئاطلا

 تمصلا رادح يراجلا سطسغا /بآ نم

 يناربالا قمعلا يف ًابونجو ًاطسوو الامش لغوتت يهو

 يدق يف زيربت يفاصم اهنم ,ةيلورتب ًافادها برضتل
 .ىرخا ةيطفن لوقح ةسمخو .لامشلا

 وا ةديدجلاب تسيل اهنا مغر .ةيقارعلا ةبرضلا
 نم ينأت ةيئانثنسالا اهنيمشا ناف ؛كش نود ةريخالا

 سلجم رارق رودص دعب ىلوالا ةبرضلا يهف .اهتيقون
 نم كلذ للخت امو .برحلا فقو لوح ه7 مقر نمآلا

 رارقلاب قارعلا لويق اهزربا فقاومو تاكرحت
 رارق نارسا تضقر امتيب هب مازتلالل هدادعتساو

 يف اهتبغر اهيلوؤسم ناسل ىلع ترركو اذه مالسلا
 ءاجامك .قارعلا لالتحا اياون ىلا يضفت يتلا ةفيخسلا

 تاحيرصتلا ةلسلسس دعي ةيقارعلا ةيلمعلا تيقوت

 راطقأ ف فادها برض لوح ٍةمومحملا ةيناربالا

 يقارع يوجح طاشن يا ىلع ًادر .ةيجيلخ ةييرعغع

 نا مغرؤ .ةيئاربا ةيويح ًافادهاو تاسشنم فدهتسي

 ةيبرعلا ةيبجيلخلا راطقالا ةفاك تلمش تاديدهتلا هذه

 لماع نوكت نا لمآ ىلع .اهرثكاب تيوكلا تصخ اهناق
 ةعيلطلا» نم قباس ددع يف انلق امك .قارعلا ىلع طغض

 .ةقارعلا ةيوحلا تانرضلا ىدافنتتف ,«ةيبرعلا
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 كدا سلسل و

 لودرمم زمرها نيالا شلوف لا ةلقارعافلاس ١

 ودل نوناقلا :0اقيب هنلا يل ةريطخا ف تنزيل ةججبلاويا لبق نم ةفااغاو

 هذهب يقف 5 قارعلا دارا يتلا ةلاسرلا نيف ام

 ةيلمعلا نا مغرو .حضاولا نم ؟اهتيقوتو ةيلمعلا
 لالخ نم ناريا فاعضأب قارعلا ةطخ نمض جردنت
 ضارغال اهفظوت ينلا ةيداصتقالا تازكترملا ميطحت
 ءاج تيقوتلا نا حضاولا نم اهرارمتساو برحلا
 يلودلا عمتجملا لك ىلاو ناريا ىلا ةديدج ةلاسر ةباثمب
 .ه9/ مالسلا رارق بناج ىلا فقو يذلا

 عارصلا ضوخي وهو قارعلا نا اهماهفأل ناريا ىلا
 طغض وا زازتبا يأب لبقي نا نكمي ال برعلا نع ةباين
 نع هناينثي ةيلود وا ةيميلقا .تناك ةهج ةيا نم
 اذه غلبي مل ول ىتح .مالسلا ةيلمع ليجعتل هتاوطخ
 ةيناردالا ةيويحلا قفارملا لك ربمدتب الا فدهلا

 هقوفت نع يلختلل دعتسم ريغ قارعلاف .اماكر اهلعجو
 نارياو ةرمتسم برحلا تماد ام ىركسعلاو يوجلا
 دودحلا ىلع اهتاءادنعا لصاوتو مالسلا ضفرنت

 .قارعلا يف فرصلا ةيناكسلا قطانملا برضتو ةيلودلا

 هذه نم ىيتودلا عمتجملا ىلا قارعلا ةلاسر اما
 ىلع اهضرف يتلا ةندهلا نا اهنومضم ناك دقف ةيلمعلا

 دوهج ذخاأتل نمالا سلجم رارق رودص بقع هسفن
 ءاوجالا قلخو ةلوقعملا ةينمزلا اهتايدم مالسلا

 ام ىلا رمتست نا نكمي ال .اهقيقحتل ةيسادملا ةيباجيالا
 مالحاو تاينمت مضخ يف مالسلا عيضيف .ةياهن ال
 تامازتلا ةيا نود ,برحلا فقو ناريا لوبق ةيناكمأب
 تان هلك ملاعلا ناو ةصاخ .؛ةددحم تابوقعو ةيدج

 ًاموي تيمس يتلا برحلا هذه رطاخم نا ًامامت يغي
 «نيدملاعلا خالسلاو نمالا ددهت تدغ .ةيسسنملا برحلاب

 تاذ ةبيرقلا ةقطنملا لك ىلا اهاياظشو اهبيهل دتماو
 راطقاو لود ىلاو ؛ةيملاعلا ةيجيتارنسلا ةيمهالا

 تاسراممو برحلا راثآ نع ىانمب تناك ةديعب ىرخا
 .هباهراو ناردا يف مكاحلا ماظنلا

 يتأت نل ناريا نا لوقي نا قارعلا دارا راصتخاب
 عيمتجملا ةدارا تماد ام .اهناذ ءاقلت نم مالدسلا ىلا

 يف تاكرحت نم نآلا ثدحي ام لكف .نانسا الب يلودلا
 تاديدهتلا نم ةحالملا ةيرح نيماتل جيلحلا ةقطنم

 نم ولخت ال جئاتنو .ةظفاب فيلاكتبو ,ةيناربالا
 لك .اهلالقتساو اهنمأ و ةقطنملا ليقنسم ىلع ةروطخ

 كلذ ىلع ليلدلاو .نيحط الب ةعجعج الا سيل كلذ

 اهترجا يتلا ةيرحبلا تاروانملا ىلع جرفتلاو توكسلا
 ةحالملا اهعنمو .زمره قيضم دنع ةيناريالا تاوقلا
 هيلا قارعلا تفل ام اذه .تاروانملا ةدم لاوط هبف

 ةرازو اهنهجو ةلاسر يف ينودلا نمالا سلجم هابتن
 .ةذحتملا ممالل ماعلا نيمالا ىلا ةيقارعلا ةيجراخلا
 يف ةريطخ ةقباس لثمي لمعلا اذه لثم نا اهيف تركذو
 نا رابتعأب ,ةيساسالا ىلودلا نوناقلا ءىدابم كاهتنا

 نيب طبريو ,ةيلودلا ةحالملل مدختسي زمره قيضم
 طيحملاو يبرعلا جيلخلا امهو يىلاعلا رحبلا يازج
 -رورملا ماظنل عضخت هيف ةحالم لاف كلذل .يدنهلا
 ىلا ةلاسرلا تراشاو .رحلا رورملا ماظنو ؛تيزئارتلا
 ةحالملا ىلع ال ةياغلل رطخ يناريالا لمغلا اذه نا
 هذه لبقتسم ىلع امناو .رضاحلا تقولا يف ةيلودلا

 .ةحالملا

 لازي ال ةرطخلا ةيناريالا ةسرامملا هذه بناج ىلا
 لصاونت ثيح يبرعلا جيلخلا ةقطنم دوسي رتونلا

 كلذ نلعتو :ةيرحبلا ةحالملا طوطخ اهميغلت ناريا
 .عمجأ ملاعلا لود دعوتتو ,ألملا ىلع

 رتوتلا اذه لثم دهشت مل يبرعلا جيلخلا ةقطنم نا
 دهشت دقو .تيرفع فك ىلع نآلا يهف .قباسلا يف
 بلغا لشف عم ةصاخ .ةظحل ةيا يف ةريطخ تاروطت
 نم ةحالملا طوطخ نيمأتل .ةرابجلا اهنمو .دوهجلا
 ام يف ؛اهاياحض رخآ ناك يتلا ةمئاعلا ةيناريالا ماغلالا
 طفنلاب ةلمحم ةقالمع ةلقان ءردقلا ةيرخس هبشيب
 نامُع جيلخ يف يناريا مغلي تمدطصا دقف .يناريالا
 باصت ةنيفس لوا اهنا ظحالملاو .يضاملا عوبسألا

 امانب ملع عفرت ةلقانلاو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم جراخ
 ١17145177 اهتلومح غلبنو ,ناديبراك وكاسكت ىعدنو

 ةريزخ فرم نم ماخلا طفنلاب تنحش دق تناكو انط

 ءانيم ةلايق يناريا مغلب تمدطصاو ةيناريالا كارال
 تدحاو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود يف ةريجفلا

 امم ةلقانلا مسج يف راتما ةعبرا اهضرع ةوجف راجفنالا
 .طفنلا نم ةريبك تايمك برست ىلا ىدا

 راظتنإب نارهط وحن راظنالا هجتت ماغلالا هذه ادع

 ىف اهانعقوت نا قبس ةقطنملا يف ةريبك ةقامح اهذيفنت
 يلودلا نمالا سلجم ناو ةصاخ «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 اهساكعناو برحلا تاروطت ثحبل داقعنالل بهأتي
 رهش يلاوح رورم دعب جيلخلا ةقطنم يف عضولا ىلع

 ارارق سلجملا نحتب نا عقوتملا نمو .591/ رارقلا ىلع
 فقو ىلع اهرابجال ناريا دض ةيرسق تاءارجا نمضتي
 اهعم لعاقتتو مالسلا دوهج بقارتف دادغب اما .برحلا
 لماشو لداع مالس ريغي ليقت ال هتاذ تقولا يف اهنكلو
 اذه قيدقحت ليق ةيقدنبلا ضفخت الو «:نومضهمو

 ح .طرشلا
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 نا ىلع نيبقارملاو نييسايسلا مظعم قفتي
 يذلا ناقتحالا ةلحرم يف ٌرمي ٠ قانيل عضولا كنب
 تالداعملا حيطي راجفنا ىلا ءامتح .يدؤيس | “ا
 .ةنهارلا ةيركسعلاو ةيسايسلا تافلاحتلاو

 مادعنا ىلع نوبقارملاو نويسايسلا كتلوا قفتيو
 دومحلا ىلع ظفاحي يذلا نزاوتلاب ىّمسُي ناك ام يصنع
 يمتحت تناك يذلا نزاوتلاو . تافلاحتلا و تاقالعلا يف

 خيراوصلا نم هب ؛:ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا
 ,همظعم ىف لعتفم نزاوت تارابهنالاو فئاذقلاو
 ةيميلقالا ىوقلا تاقالع نع جتان نزاوت هنأل .يمهوو
 ةيمدلقالا ىوقلا كنت تاقالعو .ضعبب اهضعب

 وا تافلاحتلا تناك كلذلو .ةيلودلا تافلاحتلاب

 ةيميلقالا تاريغتملاب .رارمتساب .رثآتت ةينانبللا
 .ةيلودو ةيميلقا .اهبلاغ ف برحلا تناكو .ةيلودلاو

 يجينارنسالا فلحلا

 يمالعالا زيكرتلا ًاحضاو ناك .قايسلا اذه يفو
 ترثكو .يناريالا  يروسلا فلاحتلا ىلع ءيسايسلاو
 كلذ ىودج نع ,ةيسامولبدلا سيلاوكلا يف ؛ةلئسالا
 ٌلعلو .ةيلودلاو ةيبرعلا تاريغنملا لظ يف .فلاحتلا

 سيئرلا عيطتسي له :ناك ًاحاحلا رثكألا لاؤسلا
 «ناريا عم هفلاحت ىلع ظفاحب نا :دسأ ظفاح يروسلا

 تيب يف نويناريالا جاجحلا اهلعتفا يتلا ثادحالا دعب
 ؟ةمارحلا هللا

 هدو 1 رن معكم .دذدأا نول ةيرزرلاللا انو
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 ,يعدتسيس .ًاقباس .روكذملا لاؤسلا نا دكؤملا نم
 نومضملا لمحت ءىرخا ةلئسأ .ةقحاللا لحارملا يف
  ةيروسلا تاقالعلا تدهش نا قدسي مل نأ :؛ةبسفن

 ىلع وفطي امو .ةيومد وأ ةيسايس تامادص .ةيناريالا
 ,ةيبرغلا مالعالا لئاسو هنع ثدحتت ام وا .حطسلا
 نا ودعي ال :قشمدو نارهط نيب تارتوتو تافالخ نع
 ,نيبقارملا ضعبو . تاحاتنتساو تالدلحت درحم نوكي

 ْق ًاديج ةيوسحمو ةسوردم اهريتعبي .,توريب ِق

 .ةينارمالاو ةدروسلا نيتمصاعلا

 عئاقولا ناف :تاداهتجالاو تاليلحتلا تناك اأو

 ىلا ريبشت .ةينانبللا ةحاسلا ىلع .ةمئاقلا تايطعملاو

 رصنعلا ةيروسلا تاوقلاف .تاليلحتلا كلت سكع

 تهجاو .اهعالدنا ذنم .ةينانبللا ةمزالا يف مئادلا
 ًايسايس .ةيبرعلاو ةينانبللا تارايتلا مظعم
 اهنيب .ةيسيئر تافلاحت نع تلختو .ًايركسعو
 تناك ينلا ٠ يبرعلا جيلخلا لود ضعبو ةيدوعسلا

 عدرلا تاوق يف ٠ ًايلمعو ًايلام تمهاسو تكراش دق

 ريغ تارامتلا هحاون مل اهنكل ؛141" ماع ةيبرعلا

 ورغلا ءانثا يف ,ثدح امو .ةيبرعلا ريغو ةينانبللا

 ًايفاك ادهاش نوكي دق : ١14/7 ماع ف نانبلل ينويهصلا

 ةيروسلا ةسايسلل ةيجينارتسالا فادهالا نا ىلع

 ةيجيتارتسالا فادهالا عم ًايلك ضقانتت ,نانبل هاجت
 يبرعلا نطولل يموقلا نمألا موهقم غم وأ .ةيبرعلا
 تاوقلا مامأ .ةيروسلا تاوقلا باحسنا الت ام مث

 ماو ردحاسا ا لوحتت بدصتلاا يلا
 0 ا و د ا

 ةماعلا تيح سم
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 تشاو

 يتلا بورحلا ةلسلسو ,عاقبلا ىلا .ةينويهصلا
 ريرحتلا ةمظنم دض يروسلا ماظنلا اهضاخ
 نم ؛اهلماكب ةينانبل ندمو .تاميخملاو ةينيطسلفلا
 ,ةينيطسلفلاو ةينانبللا نيتدارالا عيوطت لجا
 دراو ُِق تبسدل ةيروس نا ىلع ةئفاك تاداهش :هفادهأل

 نونهارب نيذلاو .ناربا عم فلاحتلا كف وأ .فالخلا

 ضعب ًاصوصخ .ةيناريا  ةيروس تافالخ ىلع
 جاوزلا نا أدبم نم نوقلطني .نييبرغلا نييمالعالا
 .يعيبط ريغ ؛يناريالاو يروسلا نيماظنلا نيب نهارلا
 ال !«ةيناملع تامس» نم قشمد ىف ماظنلا هب مستيب امل

 .نارهط ف ماظنلل ةيفئاطلاو ةينيدلا ةعيبطلا عم قفتن
 «نانبلو ةيروس يف ةمئاقلا تايطعملاو قئاقحلا نكل

 هتاهجوت يف ؛قبسا ناك يروسلا ماظنلا نا تبثن
 ينلا تافلاحتلا عيسسحو . .ينارفالا ماظحلا ْنَف ,ةيفئاطلا

 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيروسلا ةسايسلا اهتدقع
 يذلا بورحلا عيبمج نا امك , ةيفئاط تافلاحت تناك

 ابورح تناك ,نانبل يف .ةيروسلا تاوقلا اهتضاخ
 ماظنلا لعلو .ةيفئاط ضارغا قيقحتلو ةيفئاط

 يفو ,ةينانبللا ةمزالا تاقلح يف هنارود يف ٠ يروسلا
 دق امي .ةريبكلاو ةريغصلا بورحلا هلاعتفا
 دجحو ,ةخخفملا تارايسلاو تالايتغالاو تايفصتلا

 بزح» و «لما» لثم .مهيلع بلقني مل نيذلا هءافلح
 لحارم يف ءنيرخآ ءافلح ىلع بلقنا هنا ًاملع :«هللا
 فلاحتلا يف .ةيلبقتسم تاعدصت تثدح اذاو .ةقباس
 تاريغتملا نع ةجتان نوكت دقف .يناريالا - يروسلا

 ماظنلا رطضي .يلودلاو .يبرعلا عضولا ىف ةدعاصتملا

 هتاباسح يق رظنلا ةداعا ىلا :اهءازا .يروسلا

 ةقباطم نوكت نل حلاصمو تاباسح يهو .هحلاصمو
 .انه :رظنلا ةداعاو .هتايطعمو يموقلا نمالا موهفمل

 ةمواقم عطتست مل ةلحرملو ةسايسل ةميزه نوكت
 هميهافم ضرقي ذخا يذلا ءيموقلاو ينطولا ضوهنلا

 ةينائبللا ةمزألا يف تباث رصنع ..ةيروسلا تاوقلا
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 ةحص رزعي امو .اهتمرد ةديرعلا ةحاسلا ىلع هةفادشأ و

 نيب طسوتلا ىلا ةيروس يعس .تاليلحتلا هذه
 ةيناربالا ثادحالا باقعا ىف :نارهطو ضايرلا
 سيئرلا صرح دقف . مارحلا هتلا تيب يف ةنونحملا

 عيمج نا املع .ًافرطال .ًاطيسو نوكي نا ىلع ء.يروسلا
 , ةينانبللا قطانملا فو عاقبلا يف .ةيناريالا تارهاظتلا
 تناك ,؛ةييرغلا لودلابو ةيدوعسلاب تددن يتلا

 ةسسايسلا لماغت يفف .ةيروسلا تاوقلاي ةيمحم
 فلاحتلاف .تباوثو تاريغتم .نانبل هاجت :ةيروسلا
 ةهجاوم مدعو :تباوثلا نم يناريالا  يروسلا
 ىرخالا تباوثلا نم دحاو ءاضيا ةينويهصلا تاوقلا
 يتلا ةيفئاطلا تاعارصلا جيجات قاطن يف لخدت يتلا

 يتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا قدانخلا نم ًاعون لكشت
 هدوجو نع .اهلالخ نم .يروسلا ماظنلا عفادي
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 تافلاحتلا عزام 2
 اهمجح نكي ًادأ ,ةيميلقالا تافلاحتلا ةلكشم نكل

 كلتل قزأم وه .هسفن نانبل نا يف نمكت ؛اهعونو
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارايهنالاف .تافلاحتلا

 ريغ ةرتف ذنم ءاهتامصب كرتت تأدب ,نانبل ف ةيلاننملا
 ترطضا ١9/64 ماع يفف .ةيميلقالا ىوقلا ىلع ,ةديعب

 ةنيدم نم اهتاوق بحس ىلا ءينويهصلا نايكلا ةموكح
 مازحلا» ةبمست ام ىلا عجارتلاو .اهراوحو ادديص

 نكمد الف .ةيداصتقالا ةمزالا طغض تحت .«ينمالا
 :ينودهصلا نابكلا يف يكريمالا رالودلا دعاصن لافغا

 ىدا يذلا رمالا ءلكسش 2٠ رالودلا رعس غلي ام دنع

 ةايحلا هلازتعاو نغيب ميحانم ةموكح رايهنا ىلا
 .اليتاشو اريص يميخم رزاجم باقعا يف ؛ةيسايسلا
 يكريمالا رالودلا لصاوي نا نوعقوتي نيدلاو
 عئاقو ىلا بابسالا نودري .نانبل يف .هدوعص
 ىلع طغضت ال ةيداصتقالا ةمزالاف .ةيسايس تايطعمو

 2 ئواطلا ىصتعلا ٠ .ةيئاّردآلا ةكليقيليملا
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 ,ةيميلقا ةوق ىلع الو ,ىرخالا نود ةينانبل ايشيليم
 ًايسايس نانبل ىلع طغضت يتلا ىرخألا ىوقلا نود
 يسيئر لثم نوينانبل نولوؤسم ةمثو .ًايركسعو
 .صحلا ميلبسو ليمجلا نيمأ ةموكحلاو ةيروهمجلا

 قاقحتسا ىلا ةيداصتقالا ةمزألا لوحتت نا نوعقوتي
 ,ةيلودو ةيبرع ةدعاسم نود نم هتهجاوم بعصت
 نم ففخي هنأل ؛هادافتت نا ةيروس تلواح ام وهو
 ةمزالا بيرعن ماما باوبالا قالغاف .نانبل ىلع اهتنميه

 رطخ يف هلك نانبل :هتافو لبق نوعمش ليمك

 ريغ ىلا دؤي مل ,اماع ريشع ةثالث لاوط .ةينانبللا
 ةيداصتقالا ةمزالا لعلو .تارايهنالاو ثراوكلا

 باوبالا حتفتس .؛نا يف ةيروسو نانبل يف ,ةلحفتسملا
 يف ةمزالا روطتت نا دعبتسملا نم سيلو .بيرعتلا ماما
 هيلع لوصحلا تاب يذلا فيغرلا نادقف دح ىلا نانبل
 فراصملاو .نيحطلا رفوت مدعو هئافتخا لظ يف .ًابعص
 ةمزا ىلا لوحتب دق ؛:حوتفم بارضا ىلا ءوجللاب ددهت
 طوغضلاف .ةيروس ْف اهاودع رشنت ,ةفصاع ةيسايس
 ,ةيروس) فارطالا ةثلثملا ةيركسعلاو ةيسايسلا
 دادزت نيينانبللا ىلع .(ينويهصلا نايكلا :ناريا
 ينلا ث ثالثلا لودلل ًاجرخم لكشت ال اهنكل ,ًامقافت

 .عقنتسملا يف :موي دعب اموي ,قرغت

 ,قطادملا لك يي ماغلألا

 قيسالا سيئرلا لاملا ريزو ةافول ىيلاتلا مويلا يفو
 لجس دق ناك ينويزفيلت ثيدح عيذأ :نوعمش ليمك
 قطانملا عيمج نا» :هيف لاق ؛نيمودب هتافو لبق هل

 نا نيينانبللا ىلع ناو .ديدش رطخ يف ةينانبللا
 .اهوهجاو يتلا كلت نم ريثكب ربكا تابوعص اورظنني
 هنكل :بابسألا نوعمش رسفي ملو .«برحلا عالدنا ذنم
 هتدحو درتسيس نانبل ناو لئافتم يننإ» :لاق
 يف توريب يف .يغاطلا روعشلاو .«هتيفاعو هتدايسو

 هاغلالاف .لبقملا رطخلا نم فوختلا وه ؛ةلحرملا هذه
 ماعلا اهلداقن ؛يبرعلا جيلخلا دايم حطس ىلع ةمئاعلا

 تدعاصت املكو .ةينانيللا ةمزالا لوقح يف ىرخا
 يود ىلاعت املك .يبرعلا جيلخلا يف ةهجاوملا

 نييسايسلا نم دحا دقتعي الو .نانبل يف تاراجفنالا
 راودالا ف بالقنا ثودح نود نم رمتس ةلحرملا هذه نا
 هجاوت ةيميلقالاو ةيلحملا ىوقلا عيمجف .تافلاحتلاو
 ةبوجأ اهيلع مدقت نا اهنم بولطم .ةيريصم ةلئسا
 ىلا :وه نآلا جورطملا يريصملا لاؤسلاو .ةيريصم
 ؟نانبل يف برحلا ريست نيا

 برحلا نا ؛طاسوالا عيمج ف رركتي يذلا باوجلاو
 عياصا لاطيس راجفنا هنكل .ديدج راجفنا وحن ريسن
 فورظلا لديت لظ يف ,ةيميلقالا ىوقلا ضعب

 يذلا يروسلا ماظنلاو .ةيلودلاو ةيميلقالا نيزاوملاو
 ديعص ىلع ,«حبرم رامثتسا ةكرش» نانبل ردنعا
 نا نآلا هنم بولطم .ةيميلقالاو ةيلخادلا هفادها

 تامزألا رشحف .هحلاصمو هتاياسحل ةعجارم يرجي

 ةظيرخ رييغتل ًاديهمت .اهريجفتو .نانبل يف ةيفئاطلا
 مل ,ربكألا نطولا ةطيرخ راظتناب .ريغصلا نطولا
 .ةضرتفملا جئاتنلاو عئاقولا ىلا ايدؤي

 برح ءاهنا ىلع يلودلاو يبرعلا عامجألا عمو
 ىلا ةجاح يف حبصت ةيروس ناف .ناريا ةلزعو .جيلخلا
 ىلا ,نآلا وعدت ةديدع بابسا كانهو .ذاقنالا نم عون

 ةهجاوم ىلا جاتحي كلذو .يبرعلا رودلاب ميلستلا

 نم ًاعبط :ناسبل ٍِق ةيتاربالا تايشيلبملاو تارادتلا

 اهتمدقم يف و .ةبعصلا لماوعلا ضعب لهاجت نود

 حلاصملاو تاباسحلا زواجتي يذلا يروسلا ماظنلا

 . ةيوئفو ةيفئاط تاباسح ىلا ؛ةيموقلاو ةينطولا
 نارين نم ججؤتو هتدحو يف نانبل بيصت كلتو
 0.هتحاس ىلع تاعارصلا

 شلك زاوف
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 ةكم ىف ناريإ ةرهاؤم
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 ةدغادلا ةئفلا لاتق بجوتسي نيملسملل ءادع لب قارعلا دض ارح دعت دل :فيرشلا رهزالا .

 ةيفاوبإلا ةريازلا فايل دا يمالسالا فلاحتلا عجارن نع
 كك ا و ا و ا ا ا و مة ةةووع

 ةيومدلا ثادحألا رصم يف ماعلا يأرلا عبات ..

 نم جيزمب ,ةكم يف نويناريالا اهراثا يتلا
 دقو ؛يناربالا ماظنلا ىلع طحسلاو نزحلا

 ةيرصملا ةموكحلا نم ةضقارلا لعفلا دودر تلاوت
 تقفتاو .نيدلا لاحرو رهزالاو ةضراعملا بازحاو

 لاح ناسل بعشلا ةفدحص ادع .ةيرصملا ةفاحصلا
 يناريالا ماظنلا ةئادا ىلع :يمالسالا فلاختلا

 ثادحالا شقاني ءىراط يمالسا ةمق رمتؤمل ةوعدلاو
 ميظنتل ةديدج ةغيص داجيا ثحبيو ةريخآلا
 تاسدقملا ةمامحو ةيمالسالا لؤدلا نيب تاقالعلا
 .ةيمالسالا

 يرصملا عراشلا يف يموق هاجتا زرب ىرخا ةهج نم
 عضوو يمالسالا رمتؤملا ةمظنم نم ناريا درطل وعدي
 ةيمالسالا نكامالل نييناريالا ةرايز ىلع طباوض
 .ةنيدملاو ةكم ف ةسدقملا

 مساب نايب ةعاذاب ةيرصملا لعفلا دودر تأدب دقو
 لوح ةيناريبالا ةرمهاؤملا ن نيدب ةيروهمجلا ةساير

 ةيسدقب اريطخ اساسم لكشت ينلا مارحلا دجسملا

 نايبلا ناداو .جحلا ةضيرف لالج نف الينو .هللا تيب
 لامعا رارقا عباط لمحت يتلا ةيناريالا تاحيرصتلا
 دقعلاع دامك .ةيناردالا رصانعلا اهب تماق ينلا فئنعلا

 ةيناربالا ةرماؤملا نا ىلا اذانتنسا يمالسا ةمق رمتؤم

 نيملسملا نمأل ًاديدهت لثمت ةفرشملا ةبعكلا لوح

 ذنم نوملسملا اهب مزتلا يتلا ديلاقتلل اضيوقتو
 تاحيرصتلا هلثمت امغ الضف :ححلا ةضيرف تعرش
 يمالسا دلب ةدايسل قرخ نم ةيمسرلا ةيناريالا
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 كرابم سيئرلا لصتا نايبلا اذه رادصا باقعا يف
 ةيدوعسلا بناج ىلا فقت رصم نا هل دكاو دهف كلملاب
 تاسدقم ىلع ظافحلل تاءارحا نم هقتذختا ام دنؤنو

 مهتمدقم ْف ء.يرصم لوؤسم ريغ راشاو .نيملسملا
 نا ىلا عاقدلا ريزو ةلازغ ونا حيلحلا دبع دمحم ريشملا
 ةييرعلا لودلا هاجت اهتايلوؤسم نع ىلختنت ال رصم
 اهاضترا يتلا تادقتعملل ديدهت يا ناو .ةيمالسالاو
 نا هلاّرغ ونا فاضأو .يموقلا اننمأل ديدهت وه انيعش

 وه رمخالا رحبلا يف ةحالملل وا اندودحل ديدهت يا

 انئاقشال ديدهت يا نا امك ءيموقلا رصم نمآل ديدهت
 وا انحلاصم ىلع ايبلس رثؤي امي ةقرافالا وا برعلا

 ةدنف اهنا :رهزالا

 تاءادتعالا ةيف نادا انانب فيرشلا رهزالا ردصاو

 ىلا ادانتسا .ءمارحلا دجسملا باحر يف تارهاظتلاو

 يف مهتابجاوب مايقلل نيملسملا اعدو .ةنسلاو نارقلا
 نع تفشك ناريا نا رهزالا نايب عباتو .مرحلا ةيامح
 امدنع ةيمالسالا تاسدقملاب اهتناهتساب ةمنلا ءوس

 امرح سلا اهلعغح ضرا يف لاتقلاو لتقلاو بغشلا تراثا

 ايرح دعت ملو اعيمجح نيملسملا ءادغ راص رمالاف ءانمأ

 .تاسدقملاو تامرحلا لك ناريا تساد دقف :قارعلا عم

 نايب اعدو .ةيمالسالا بوعشلا ىلا ةهجوم ةنتف اهنا
 اعد امك .هتلا تامرح ىلع ةيغابلا ةّمفلا لاتق ىلا رهزالا
 دعب مهسقنا اوعجاري نا ةيناريالا ةروثلا اوديا نيذلا
 .هللا رماوأب ةمزتلم ريغ اهنا تفشك نا

 بيطلا دمحف .د عم ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» ل ءاقل فو

 ةنتفلا اهنا :قحلا داج

 .ةنسلاو ةيوبنلا ةريسلل ينودلا زكرملا سيئر راجنلا
 ةئفلا هتليضف نادا ءاقباس رهزالا ةعماج سيترو
 باحر قو :مرحلا رهشالا ٍِق اداسف تثاع يتلا ةلاضلا

 مالسسالل تمي ال لمعلا اذه نا .مارخلا هتلا تدب

 عطقو ناودعو وزغ ةباثمب وهو .ةلصب نيملسملاو
 ضرالا يف يعسو هلوسرو هلل ةيراحمو .جحلا قيرطل
 ىلع ةبارحلا دح قديطت كلذ ءازحو . داسفلاو داسفالاب

 ةرخآلا يف اما ايندلا يف مهباقع وه اذهو .ةيدتعملا ةكفلا
 .«ميظع باذع مهلو» ىلاعت هللا لاق دقف

 ةيراحم وه نيملسملا بجاو نا راجنلا .د ىريو
 لمح ةنارحلا دح نال .اهيلع ءاضقلاو ةئفلا هذه

 نيملسملا ىلع يداعلا قيرطلا عطقي نمل ةبوقع
 نوعطقي نم ةبوقع نوكت فيكف ؛ضرآالا يف برضيو
 ربكا ةبوقعلا نا كش اال ..بيجمو ؟شلا تيب ىلا قيرطلا
 .ديشا مرجلا نآل

 قيسألا فاقوالا ريزو رمنلا معنملا دبع .د قفتيو
 ءراجنلا بيطلا .د يار عم بعشلا سلجم وضعو
 يف ةصاخو ةيلاع ةناكم مرحلل نا هتليضف ركذيو
 برعلا نيد ةيعرم تناك ةناكملا هذهو ,نيملسملا سروفن

 ءاهدكاو اهيلع ظفاحف مالسالا ءاجو .مالسالا ليق

 , نمأو سانلل ةباثم ميركلا نارقلا يف مارحلا تيبلاف

 نمآلل عيورت يا ناف كلذ ىلعو .نمأ وهف هلخدب نم لكو
 .مالسالا ناكرا نم نكر ىلع ناودع وه مرحلل ديدهت وا
 .نيدتعملل ةوقلاب يدصنلا نيملسملا بحاوو

 ةميرج هنأب مرحلا ىف ثدح ام رمنلا .د فصدو
 ليبس الف انه نم .نيملسملا ةملك قرقتو فعض سكعن
 ةيامح ىلع داجلا لمعلاو ةدحولاب الا نيملسملا ماما

 يفو . مهيديا ىلع برضلاو نيدتعملا عفدب مهتاسدقم
 رمتؤم دقعل كرابم سيئرلا ةوعد نا دقتعا لاجملا اذه
 لصوتت نا طرش ةبسانمو ةميكح ةوعد :ةيمالسا ةمق
 ىلع ظافحلل ةمزاح تاءارجا ذختتو ةمساح تارارق ىلا
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 2 هيك

 رصع نمأل ديدهت ..تادقتعملل ديدهت يأ - ةلازغ وبأ

 .مارحلا تيبلا ةمرحل ةنايصو ةيمالسالا ددلاقتلا

 مايق نا يواطنط ديس دمحم روتكدلا ةليضف ىريو
 ةروص ىلا ءيسب تارهاضنتلا هذه ميظننتي ناريا

 لودلا نيب تافالخلا نم اديزم رجفيو نيملسملا

 اهتديحض حار يتلا تارهاظتلا هذه نا امك .ةنمالسالا

 ةيلودلاو ةيمالسالا دوهحلا و ضقانتن نيملسملا تائنم

 نارسيا نيب ةيئاسنالا ريغ برحلا فاقيال ةيعاسلا
 يذلا هللا عريش فلاخي ثدح ام نا كش الو .قارعلاو

 مالسالا اعد دقل .ناودعلاو يغبلا نع نيملسملا ىهن

 ةدحو ىلع دكاو .ءاخالاو محارتلاو ةفلالا ىلا
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 ا عرش فلاخ

 رهشالا ٍِق نيملسملل ةندكسلاو نماألا رفوو .نيملسملا

 ريثي نم لك ناف كلذلو .مرحلا باحر يفو مرحلا
 يا بكتري وا :نيملسملا نيب ةقرفلا قمعب وا ءاصضغنلا

 نع اجراخ ربتعي :نيملسملا نمأ عيورت هناش نم لعف
 نم هلو .نيملسملا ببضغ هلانيسو هميلاعتو مالسالا

 ىلع قيطنت ةيعرشلا ةدعاقلا هذهو .ميظع باقع هتلا

 هل يدصتلا نيملسملا ىلع بجي يذلا يناردالا ماظنلا

 مل اذا نيملسملا نال .هعامطا فقوو .دروريش عنمل

 ذق امم مقافتتس رومالا ناف ,كلذ ىلع اولمعيو اوقفتي

 نم نكر وهو ؛جحلا رئاعش ءادا ليطعت ىلا يدؤي

3 

 هلل

 ماا ومو

5 

 ي دامتلا ىلا ناريا عهد برعلا سعب نواهت :؛ يصاع ىفطصم خيشلا

 «هتمواقم بجت عالسالا ىلع اودع :رمتلا معنملا ديدع

 .مالسالا ناكرا

 !!ناريا ديؤي يمالسالا فلاحتلا
 لاجرو رهزالا ءاراو لغف دودر يه هذه تناك اذا

 ةضراعملا بازحا ناف .ةموكحلاو يمالسالا نيدلا
 لمعلا بزح فلاحت ءانثتساب ىؤرلا هذه عم تقنلا

 لاح ناسل بعشلا ةفديدحص ترسشن دقف ,ناوخالاو

 ريغ ,دايحلا فقوم فقي بزحلا نأب يحوي ام فلاحتلا
 ىلع يناردالا ناودعلاو يفبلا ىوقل زاحنم .دادح هنا
 قيقحت ءارجا ةيمها ىلع ةفيحصلا تدكا ذا ,نيملسملا
 ةموكحلا فقوم تدقتناو . ثدح فيكو ثدح ام ةفرعمل

 !!يدوعسلا بناجلل تزاحنا اهنوكل ةيرصملا

 يمالسالا فلاحتلا فقوم وديد لاح يا ىلع

 يمسرلاو يبعشلا عامجالا نع اجراخ هتفيحصو
 رظن يف فلاحتلا ةيقادصم نم للقي يذلا رمآألا نابشب
 بيرغلا يمالسالا فلاحتلا فقوم نا الا ؛ماعلا يأرلا
 دق لمعلا بزح نا ظحالملا نمف .ريسفت ىلا جاتحي

 هعافد يف قارعلل ديؤملا قباسلا هفقوم نع اليلق عجارت
 هقلاحت ةيادب عم عجارتلا اذه نمازت دقو .هضرا نع
 عقادت بزحلا ةقيحص ناف كلذك .نيملسملا ناوخالا عم

 داصتقالا ددهت يذلا لاومالا فيظوت تاكرش نع ةوقب

 نيدقارملا رظن ىف لكشت تاعجارتلا هذه .يرصملا
 ديعص ىلع ةجذشتملاو ةيمالظلا تارايتلا نيب ءاقتلا
 ةيهقفلا تافالخلا لك مغرف .2يمالسالا ملاعلا
 لمعت اعيمج اهناف .تارايتلا هذه نيب ةيسايسلاو
 ةدوعلاو لقعلا رون بجح وه دحاو فده هاجتاب
 جذومن ضرف لالخ نم ىطسولا روصعلا مالظل
 .حيحصلا مالسالا رهوجو ضقانتي مالسالل

 رهاظتلاب نييناريالا مايق دفولا بزح نادا لباقملا يف

 يف نيملسملا عيورتو نمالا ديدهتو ,ةمركملا ةكم يف
 ىحضألا ديع نم ةليلق مايا لبقو ؛مرحلا رهشألا
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 ةيمالسالاو ةيبرعلا تاموكحلا اعدو :مالسالاو قفتت
 .ةيمالسالا تاسدقملا ةبامح لئاسو ثحبل

 ةعومجم سيئر نيدلا جارس نيساي حرص دقو
 ةكم يف ةريخالا تابارطضالا ناب ةيناملربلا دفولا برح
 مالسالا قح يف ةغشب ةميرج سيياقملا لكب ربنعت
 برحب ةقيثو ةقالع ىلع اهنا دقتعاو نيملسملاو
 ثيحب برحلا ىدم عيسوت ناريا تالواحمو جيلخلا
 ,ةيدوعسلاو :تيوكلا ددهت يهف هلك جيلخلا لمشت
 ةيدوعسلا ىلع اناودع تسدل ةريخالا ةرماؤملاو

 ءاحنا ةفاك ىف نيملسملا رعاشم ىلع امئاو اهدحو

 : .ضرالا

 قفتي دقولا بزح نا نيدلا جارس نيساي عباتو
 اهتردق ُِق قثيو ,ةيدوعسلا اهتذحتا يتلا تاءارجالاو

 حارتقا نا» ىري هناف كلذك .فقوملا ءاوتحا ىلع
 وه .ةئراط ةيمالسا ةمق دقع صوصخب كرابم سيئرلا
 ةيمالسالا لودلا لك ىلعو :فقوملل يلوا ذاقنا ةباثمب
 تاديدهتلا ةروطخ يعتو :سردلا بعوتست نا
 ماظن نا حضاولا نمف .اهتهجاوم ةرورضو ةيناريالا
 ةيا نود قارعلا ىلع برحلا يف رمتسم ناريا يف مكحلا
 اهتضرع يتلا مالسلاو حلصلا يعاسمل ةباجتسا
 ْيف ضفري هنا امك ؛ةيلودلا تامظنملاو ةيمالسالا لودلا
 ريغ اهادبا يتلا ةميركلا مالسلا ةوعد فلصو رورغ
 .نيسح حادص سيئرلا ةرم

 ةيئاربالا تاحيرصتلاب يدن دقف عمجنلا بزح اما

 جيلخلا لودل ارفاس اديدهت تنمضنت يتلا
 لخدت ديازتو جيلخلا يف رتوتلا ىلا راشاو .ةيدوعسلاو
 جيلخلا يف فقوملا دعاصت نيب طبرو .ةيبنجالا ىوقلا
 يلع ةوطخ اهفصوب ةكم يف ةيناريالا تارهاظتلا نيبو
 يذلا ينويهصلا يلايربمالا ططخملا ذيفنت قيرط
 ةيفئاط سسا ىلع يبرعلا نطولا ميسقت فدهتسي
 .ةيعرف كراعم يف هاوق ديدبتو ؛ةيقرعو

 ةنجللا نيما يصاع ىفطصم .حيشلا عم لاصتا يفو

 ةكم يف ثدح ام ناد دكأ عمجنلا بزح يف ةينيدلا

 كسانمو قفتي ال كولس وهف ,مالسالا ميلاعتو ضراعتي
 فارصنالاو ءودهلاب عيمجلا مازتلا ةرورضو جحلا

 ضراعتي الا يفينيف يسايسلا طاشنلا اما :دبعتلا ىلا

 ىلا جحلا عمجت ليوحت نكمملا نمو .جحلا كسانمو
 نكل ,يمالسالا ملاعلا اياضق ثحبي يبعش رمتؤم
 يسايس مادصو عارص ةرؤب ىلا عمجلا اذه ليوحت
 ىفطصم اعدو .«ضوفرم رمأ ؛ةمظناو لود هكرحت

 ةناداو هيناوج ةفاك نم فقوملا ثحب ىلا» يصاغ
 لاتقلا فقول ناريا ةوعدو .ثادحالا ىف طروتملا فرطلا

 .«نيملسملا ءامدل انقح مالسلا تاوعدل ةياجتساو

 ةروثلا ريدصت ناريا تالواحم نا دقتعا» :فاضاو

 نكل :لشفت فوس هللا تايأ مالساب ةصاخلا ميهافملاو
 هذه طوقس رظتنت الو كرحتت نا ةيبرعلا لودلا ىلع
 لودلا ضعب نواهت نا اضيا دقتعاو .ايتاذ تالواحملا
 ةيناريالا تالواحملا هاجت بيرملا اهنمصو ةيبرعلا
 ءاهرورغ يف يدامتلا ىلا ناريا عفد دق ةروثلا ربدصتل

 ةمالا فدهتست يتلا تارماؤملا نم ديزم ىلع مادقالاو

 يراضحلا مالسالا هجو فدهتست امك ,ةيبرعلا
 [].يمدقتلا
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 لواحت ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا
 يموكحلا فالتئالا بيرخن

 ةمآلا بح ميعز عفدو
 ...ةيروتاتكيدلا قيرط يف

 : _ ا ندع د هيلي ردم صنسلاب هيصم 3 1
 0 لا 1 ود سو 1 4 يح لا ال ا

 سيئرل ةبسنلاب يسكعلا دعلا ةلحرم تأدب له |
 ةمآلا برزح ميدعزو ةينادوسلا ةموكحلا  ةقفف

 : !؟ىدهملا قداصلا |

 ىلع ًاريثك نولّوعي اوناك ءبرق نع هنوفرعي نيذلا
 .تامزالا رحب يف قرغلا نم دالبلا ناقنا ىلع هتردق

 نم ديدعلا كلتمي يدهملا قداصلا نا ةقيقحلاو
 .ريطخلا رودلا اذه لثم بعلل هلهؤت يتلا تافصلا

 تاذ ةيدهملا ةماعزلا ثيرو هنا مغر ؛ةمالا بزح ميعزف
 اجتفنم القع كلثمي .يفئاطلاو ىدملقتلا عياطلا

 قالغا مدع ىلع ةمئاد ةروصب صرحيو .ايرصعو
 .يجراخ وا يلحاد يسايس فرط يا عم راوحلا باوبا

 جمرخو .ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب «يتامغارب» هنألو

 حجني فوس هنا نوريثكلا نظ .ةيناطيربلا تاعماجلا
 رب ىلا نادوسلاب لاقتنالا ف  يلمعلا هّسح لالخ نم -
 .نامالا

 قداصلا لصح ؛تاذلاب بانسالا هذهل اميرو

 باقعا يف ةينادوسلا ةموكحلا ةسائر هيلوت رثا يدهملا

 ماعلا نم ليريا / ناسين يف ترج يتلا تاباختنالا

 هيلع لصح نا لق يبعشو يسايس دبيأت ىلع

 115 - ( ىلا خلا 011711 3 141015

 3 16 5000 اال 0



 ءانثتسابف . ثيدحلا نادوسلا خيرات يف رخا ميعز يا

 بعش ريرحت ةكرح» ميعز غناراغ نوج ديقعلا
 تردع ,دالبلا بونح ِق نرمتلا دوقت ينلا «نادوبسلا

 نع ةيسايسلا تايصخشلاو ىوقلاو فارطالا
 .مكحلا ةفد هّملستب ,ًارذح هضعب ناك ناو .اهلؤافت

 تاناهرلا يب رظنلا ةداغإ

 ةموكحلا ليكشت ذنم عاضوالا تاروطت نكلو
 هذه مظعم تلمح يضاملا ماعلا نم ناسين يف ةيفالدنالا

 ةداعا ىلع ةيسايسلا تايصخشلاو ىوقلاو فارطالا
 يدهملا قداصلا ةموكح نا كلذ .اهتاناهر ىف رظنلا

 تامزالا لح قيرط ىلع ةوطخ ةيا مدقتلا يف تلشف

. 

 ... ةيردصم تارايخ :يدهملا قداصلا

 الولح تدجو الف :دالبلا اهنم يناعت يتلا ةنمزملا
 الو ؛دالبلا ىلع ميخت يتلا ةيداصتقالا ةلكشملل ةعجان
 حرجلا قالغال ةيلمعلا زئاكرلا داجيا تعاطتسا

 يىلاوح ةماعلا ةنيزخلا فلكي يذلا بونجلا يف فزانلا

 .ايموي رالود نويلم

 راثآ ةلازا ىلع لمعلا ف ةموكحلا تأكلت كلذ نم رثكأ
 اذه ىوقل ةصرفلا حاتا امم .دئابلا يريمن ماظن

 ؛يسايسلا لمعلا ةحاس ىلا اددحم ةدوعلاب ماظنلا

 ةزهجا ربع وا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا ربع ءاوس
 .يرس رخآلا اهضعبو ينلع اهضعب ىرخا تاميظننو

 أدب ةيفالتثالا ةموكحلا لخاد ماجسنالا ىتح
 نيب ةدشب زربت تافالخلا تذخاو .تقولا عم ىخارتي
 تاعوضوملا نم ديدعلا يف يأرلا نيابت رهظو . ءافلحلا

 وا ةيداصتقالا دالبلا ةسايس يف ةيساسألا اياضقلاو
 لمع ليطعت ف كلذ مهاسو .ةيجراخلا وا ةيركسعلا
 ةوطخ ةباب مايقلا نع اهزجع ةدايز فو .ةموكحلا
 .اهاياليو دالبلا بئاصم ةدح ةدايز نم ففخت
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 ةسايس يف يه نآلا ىتح حضاو وه امك ةلعلا نآلو
 .ليق امك اهبيكرت ف ال ةموكحلا ىلع نيميقلا

 قداصلا اهارجا ينلا ةريبكلا تارييغتلا دؤت مل

 ةبا ىلا ,يضاملا ويام /رايا ١ هتموكح ف يدهملا
 ىلع اهتردق يف وا :ةموكحلا لمع يف ةلثامم تارييغت
 دالبلا ذاقنا ىلع لمعلا تادجاوو تابلطتم عم مؤالتلا
 .ةيصعتسملا اهتامزا نم

 ,مكحلا فارطا نيب ةمقافتملا تاعارصلا لظ يفو
 تقو يف ةيرذجلا لولحلا ىلا ءوجللا يف ةموكحلا ددرتو

 ةتقؤملا لولحلا ىلع هيف دامتعالا ناكمالاب دعي مل
 نم ةدحب يناعي ينادوسلا بعشلا ادب ؛ةنكسملاو

 .يريمن دهع يف اهيناغي ناك يتلا اهتاذ لكاشملا

 ةيلها مدعب ماع روعش عم .,ةاناعملا هذه تنواعتو

 ...فورظلا نم ةدافتسالا :غناراغ ديقعلا

 يعسلاو اهتاقالخ نمو اهددرت نم صلختلل ةموكحلا

 ةذخا عاضوالا ترجفتف .صالخلا لدس سملتل ائيثح

 عيمجلا تركذ يتلا تارهاظتلاو تابارضالا لكش
 .1986 ليربا / ناسين يف ةضافتنالا لبق ام ةلحرمب

 نع اهزجع لظ ف .ٌلح نم اهماما ةموكحلا دجِت ملو
 ءيىراوطلا ةلاح ضرف ىوس ,ةعجانلا لولحلا ميدقت

 تارشؤم تأدب موي يريمن لعف امك امامت ؛ديدج نم
 .هدض عمجتت ةيبعشلا ةمقنلا

 ضرف ناب يحوي نا لواح يدهملا قداصلا نا مغرو
 لالخ نم .هتدارا نع جراخ رارق ءىراوطلا ةلاح

 ,ندنل ىلا ةصاخ ةرايز يف وهو ذختا دق هنا ىلا ةراشالا

 اذه لثم نا نوري نييسايسلا نيبقارملا مظعم نإف
 ملو .هتبغرو هتدارا الول ذختيل نكي مل ريطخلا رارقلا
 ةلاح نأب يدهملا قداصلا اهمدق يتلا تانيمطتلا عفنت
 قدصت مل امك .ةماعلا تايرحلا سمت نل ءىراوطلا

 ريربتل اهمدق يتلا بايسألا ةيسايسلا فارطالا مظعم

 دكؤد ناك ةمالا بزح ميعز ناو اصوصخ .رارقلا اذه

 نم دالبلا ىلا تلخد اذا ءىراوطلا ةلاح نا رارمتسإب
 تار دقو .ةذفانلا ربع اهنم ةيطارقميدلا تجرخ .بابلا

 ىلع ةوطخ رارقلا اذه يف ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا
 ,ةيندملا ةيروتانكيدلا لاكشا نم لكش سيركت قيرط
 يف دالبلا ىلع تميخ يتلا ةلاحلا ديعب دح ىلا هيانشت

 امهب ماق نيذللا نييركسعلا نيبالقنالا لبق ام يتلحرم
 .ىريمن رفغج ءاوللاو دوبع دمحم لارنجلا نم لك

 ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا فواخم نم ديزي اممو
 هيف تداز يذلا تقولا ف تضرف ءىراوطلا ةلاح نا
 ةهبجلاو يدهملا قداصلا نيب نواعتلا رصاوا
 ةئا ديبآتو معد يف ددرتت ال ينلا ةيموقلا ةيمالسالا

 رفعج ناضحا يف تبرت يتلا يهو :ةيروناتكيد ةرهاظ
 .تاونس عست نم رثكا لالخ ظفحت نود هتدياو يريمن

 فلاحتلا كفو ىدهملا
 طوقس نا ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا دقتعتو

 يسايسلا بتكملا وضع دمح ديسلا دمحا روتكدلا
 ةيوضع تاباختنا يف يطارقميدلا يداحتالا بزحلل
 ينغريم روتكدلا حاجنو .ةلودلا سأر سلجم
 ىلع رشؤم .هنع الدب قباسلا نيمآحملا بيقن يرصنلا
 مئاقلا فلاحتلا كف ىلا يدهملا قداصلا يعس لامتحا
 .يطارقميدلا يداحتالا بزحلا نيبو هنيب

 قداصلا نا نويسايسلا نوبقارملا دقتعي نيح يف
 ةهدرفت ةيناكما ىلع ةنهارملا ادب نوكي دق يدهملا

 ,ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا عم نواعتلاب ةطلسلاب
 ىلع دشت يتلا ةقيمعلا تاضقانتلا ىلع بعللا ربعو
 .يطارقميدلا يداحتالا بزحلا قانخ

 نوكي :تاريدقتلا هذه تّحص اذإو ,ةلاحلا هذه يف
 قيرط ىلع ريسلا لعفلاب ادب دق يدهملا قداصلا
 نادوسلا لعجت فوس ةيندم ةيروتاتكيد سيركن
 يف الو .ةحلاص يف نوكت نل ةرطخ تالامتحا هجاوي
 ام يتلا ةيطارقميدلا حلاص يف ىتح الو .هتدحو حلاص

 ..اهتاراعش عفري ةمالا بزح ميعز لازي
 قداصلا ىلع نا نويسايسلا نوبقارملا لوقيو

 يف ةقيرع ةينيدو ةيسايس ةرسا ليلس وهو ؛يدهملا
 يتلا براجتلا ىلا قمعب رظني نا .نادوسلا خيرات
 يفو .ةيصعتسملا نادوسلا لكاشمف .دالبلا اهب ترم
 اموي دجت مل :ةيبونجلاو ةيداصتقالا ناتلكشملا اهسأر
 لالخ نم الو ءىراوطلا تالاح ضرف لالخ نم لؤلحلا
 راوحلا هدحو .ةيندملا وأ ةيركسعلا تايروتاتكيدلا

 وه ,حاتفنالاو ةيطارقميدلا ءاوجأب نورقملا ءانبلا
 .صالخلا ةكس ىلع دالبلا عضو يف مهاسي ناك يذلا
 تاريخ نادوسلا يف نا نويسايسلا نوبقارملا فيضيو
 لكاشم لحل اهنم ةدافتسالاو اهلالغتسا نكمي ةريثك
 اهددرت نم ج ورخلا الا ةموكحلا ىلع امو .دالبلا

 حبصي اهدنعو .ةئطاخلا اهتاناهر نم امبرو اهفواخمو
 هذهل ةمئادلا لولحلا قيرط نم تابقعلا ةلازا ناكمالاب
 يدهملا قداصلا كردتسي لهف ..ةيصحعتسملا لكاشملا

 لضفي ما ,ةيواهلا ةفاح ىلا لوصولا لبق هدالبو هسفن
 دعلا ةلحرم يف لوخدلا يردي ال وا يردي ثيح نم
 ,هسفن يدهملا قداصلا دي يف باوجلا ؛؟يسكعلا

 [1..هتارايخ حضوتس يتلا يه ةلبقملا مايالاو

 يبعرملا زياف
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 رذح بارتقإ ..يفاذقلا - ةبيقروب

 د ا ا ا ا ا ل ا

 1 ب سجس ج1 اج واول هوحصوسو وج هدصجوم دوس جوجو سس 7 اة سا درسا سمسار

 يبرعلا برقا ن نوؤش ررحم بنك

 ةيسايسلا ةيكيمانيدلا روطنل نوبقارملا رينعي كني
 ضاخملا نا يبرغلا برغملا ةقطنم يف ةديدجلا

 تاقالغلا هفرعتو هتفرع يذلا يلاحلا | أ
 ةسايسلا مامتها كرتيل نكي مل ةيبيللا  ةيرئازجلا
 قئاقد عبتت نع ًافرصنم ءجاطرق رصق» يف ةيسنوتلا
 ,تاسقالسعلا هذه هدهسشت يذلا يعونلا لوخنلا

 :ةيبراغملا ةطيرخلا يف سنوت عضو ىلع كلذ ساكعناو
 عسم اهيدل ذحشت نا نكمي يتلا زفاوحلاو :ةهج نم
 ةرواشملا ىلع ةردق رهظتل ةقطنملا سفن يف نيرخآ ءاكرش

 .ىرخا ةهج نم «رئازجلاو سلبارط هاجت ةلقتسملا
 كرتي مل ةبيقروب بيبحلا سيئرلا نا دكؤملا نمف

 هدالب فقوم لجسي نا نود همامأ رولبتي ضاخملا وج
 - ةيرئازجلا تاقالعلا نسحت متي ال نا ةرورض نم

 ديشت تتاب يتلا ةقيثولا طباورلا باسح ىلع ةيبيللا
 ذنم قاقولاو ءاخالا ةدهاعم مكحب رئازجلا ىلا سنوت
 يسنوتلا سيئرلا نا .اضيا دكؤملا نمو .141” ةنس

 صخت بساكم نسحتلا اذه نم ينجي نا ىلع صرح
 ةيلاملا تافالخلا ةيوسن .,ديدتحتلاب .اهنمو هدالب

 .ايبيل نم نيدورطملا نييسنوتلا لامعلا تاضيوعتو
 لاقتنالل هنم صانم ال اطرش اهتيوسن نم لعج يتلاو
 ةينمالاو ةيسايسلا :ىرخالا لكاشملا ءاهنا .ةلحرم ىلا
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 00 و ا و ا م

 دج ولج لع ياني يف لا
 سنون ىلا برغملا دهع يلو ةرايز

 ةصسسل ا 2 ا يي د د دل 2م 0 ا 0000

 ؟يبرعلا برغملا يف
 ب بسسس

 ا ب يزف عم ملفا

 .سنوتل يقرشلا راجلا عم تاقالعلل
 ةييقروب بيبحلا لعجيل نكي مل هلك اذه نا ديب

 نل ةيبدللا  ةيرئازجلا تاقالعلا روطت نا ىلا ًانئمطم
 ةزجاعو ةشامكلا ىف ةعقاو هدالب يسمتف .اديعب بهذي

 ناديم يف صاخلا اهروصت حرطو .ةردابملا لعف نع
 نا يغفيند يتلا ةلماكلا فارطالاو يبرعلا برغملا عاني

 .ةدلعلا هدا يف ةةلراباال

 فورظلا اهثتاو املكو يف .عقاولا قو ,خيراتلا يا

 قو اذكه .رخآب وا لكشب اهرثا ثدحت نا اهنكمأ

 رئازجلا تاقالع نيب ادسايس لصاحلا روطتلا ةهجاوم
 ورمع ديسلا دفوي يسنوتلا سيئرلا اندحو ايبدلو

 ةيجراخحلا ربزؤو يسايسلا ا يبذاشلا

 ىلا مك ؛الوأ .طايرلا ىلا ايضخش ث ًادفوم ةباينلاب

 .طوشكا ون

 نآل ةيمها رثكا وه لوالا دافيالا نا هيف كش ال اممو
 لحارلا كلملا ةاقو دعب .هسفن ربتعي ينينامثلا سيئرلا
 ,يبرعلا برغملا ىف ةينطولا ديمع ؛ءسماخلا دمحم

 تعمج يتلا حورلا ةيرارمتساو ةنايص نع لوؤسملاو
 لجأ نمو ,ةكرتشم ةيحافك ةلحرم يف ةقطنملا راطقا

 ةمظنالا ةعسط نيابت نم مغرلاب .ةنماضتم فادها

 .هتلت يتلا تاونسلاو لالقتسالا ةادغ اهتارامتخاو

 نبد تماق يتلا تافالخلا تاقلح ضعب عينتي نم نا

 عازن .ةدح اهدشاو .ةيقيرفا لامشلا مصاوعلا
 فيك رسيب ظحاليس .ةريخالا تاونسلا يف ,.ءارحصلا
 رعتت مل ةمصاعلا سنوتو طابرلا نيب ةقالعلا نا
 ىلع اريثك تصرح ةريخالا هذه ناو ؛ركذت ةزه ةيا ىلا
 ةيخيراتلاو ةيسايسلا ةوخألاب ضياقت وا نهرن ال نا
 ١1/1 ةدهاعم يف اهطارخنا مغر .برغملاب اهطبرت يتلا

 .نييوارحصلل ريصملا ريرقت قح ىلع صنت يتلا
  ةيسنوتلا تاقالعلا ةريس .كلذك .عبتتي نمو

 نيدلبلا لالقتسا ذنمو ,تلظ اهنا دجيس .ةيبرغملا
 اميس رمتسملا قيسنتلاو دولاب ةعوبطم :نمازتملا
 ةقطنملا يف ةلدتعملا راطقالا نم .امود .اربتعا امهناو
 يبونج يف يبرغلا كلفلاب طابترالا ىلا ةلايملاو
 .طسوتملا

 تلعج تايفلخلاو صئاصخلا هذهب ةعانقلا نا
 قالطا ىلع .ًادبا ,ًارداق ةبيقروب سيئرلا لعجتو
 اما ؛:يبرعلا برغملا ةقطنم يف هب ةصاخ تاردايم
 ديعصت لك ءاولغ نم فيفختلل وا .هئانب ملح شاعنال
 نمركذت ةيسايس ةيلمع بيترتل وا هنمض ناريجلا نيب
 ,ةيبراغملا ةينطولا ميعز لازي ام هنا ريكذتلا ىلا جاتحب
 ةعبارلا نس هغولب هنم لاني نل .عقوملا اذه نأو
 نم ىلع لواطتلل لغتسُي نا يغبني ال امك :نينامثلاو
 ماربال وآ ء.ينطولا يخيراتلا هديصر ىف هعم :نوكرتشي

 هذه ثارت اهباسح نم يغلت ةيفرظ ةيسايس تاقفص

 .ةرمتسملا اهتيقادصمو ةكارشلا
 ةريبك ةيمها يلون نا يغبني روظنملا اذه نم

 ريمآلا برغملا دهع يلو اهب ماق يتلا ةيمسرلا ةرايزلل
 ,ةبيقروب سيئرلا نم ةيمسر ةوعدبو سنوت ىلا دمحم
 ءاوجا يف ؛يراجلا سطسغا / بآ ؛ ىلا ؟ نم كلذو
 هرقم يف ؛ددالبم ديعب «ربكالا دشاجملا» لافتخا

 .ريتسانوملا ةنيدم ,هسأر طقسمو .يفيصلا

 رظنلل ةوافح 7 يف بزغملا دهع يلو.

 200. | ف" ولدا دلو مو ح



 طورش لماكب يبرغملا دهعلا يلو لبقتسا دقو
 تدرفاو .لودلا ءاسؤرل صصخت يتلا لوكوتوربلا

 رابخأل ىلوالا اهتاحفص نيوانع ةيسنوتلا ةفاحصلا
 طظحالو .هترايز ةطشئاو ريشالا تالقنتو ةرابزلا

 يف نودمتعملا :بناجالاو برعلا نويسامولبدلا
 ىلع يسنوتلا ميعّرلا صرح فيك .ةيسنوتلا ةمصاعلا
 .باسشلا يبرغملا فيضلل لابقتسا نم رثكا صيصخت
 يف هكلمو برفملا اهب صخ يتلا ريدقتلا تارابعو
 نيرضاحلا عمس تتفل تارابعب دهعلا يفو صخش
 نا نع الضف ةمصاعلا رئازجلا ىلا اديحج اهادص غلبيو

 يسايس عامجا هلوح لصح برغملا يف اهب بيحرتلا
 ةفاحصلا اهتزجنا يتلا ةيطغتلا نم كلذ ادب امك لماك
 ةرداشالل ةصرف اهتليتهاو .اهريانم ةفاكب .ةييرغملا

 قافآب لؤافتلاو .ةيسنوتلا  ةيبرغملا تاقالعلاب
 , ةتباثلا ةكرتشملا ةدارالا ىلع زيكرتلاو . اهروطت
 وحن ةهجتملا دوهجلا ةفاك معدل نيدلبلا دنع ةرولبتملا
 اهنلقن ينلا اهتاذ ةريثلا يشهشو ,يبرغلا برغملا ءانب

 ةيقنت ةيمها ىلع تزكر يتلا ةيسنوتلا ةفاحصلا
 يذلا كرتشملا ريصملاو .ةيبراغملا ةقطنملا يف ءاوجالا

 وه امو .ايخيرات سركم وه ام رارغ ىلع اهيوعش عمجي
 .ةيسنوتلاو ةيبرغملا :ةينطولا ةركاذلا ف فورعم

 ةيفيكب تلقن امنا ةيسنوتلا ةفاحصلا نا عقاولاو

 ناويدلا يف لوادتم وه ام ضعب .ةيميمعتو ,ةيلامجا
 ,ةيسنوتلا ,ةيسايسلا طاسوالا فو ,يسنوتلا يسائرلا
 نيتيضق لوح كلذو ؛ةضراعملاو اهنم ةلوؤسملا
 ىلا دوعب يذلا زيمتملا رودلا صخت ىل والا :نيتنساسا

 .تاماعزلا عارص لك نع اديعبو ءاهريغ لبق ءسنوت
 ةوخالا نيب بيرقتلا يف مهسي يباجيا رود ةسراممل
 دعي يذلا يرورضلا يسايسلا راطالا رفودو :ناريجلا
 هلالخو هيف لعافتتو رولبتن نا نكمي اقيسم اطرش
 انه نمو .اهريغو يفاقثلاو يداصتقالا نواعتلا دوهج
 يروتسدلا يكارتشالا بزحلا ةدايق رصن اذامل مهفن
 ىرخالا ةيبراغملا بازحالا عم راوحلا ةلصاوم ىلع

 رمتؤم يف 110/ ةنس ذنم هيف عرش راوح لصاوتي يكل
 ةيفيدكلاب لصتت ةيناثلا ةيضقلاو يخيراتلا ةجنط

 هاجت ةروانملا ىلع ةديج ةردق سنوتل رفوت ينلا
 اهلعجي امد .ديدحلا يبيللا 5 يرئارجلا باطقتسالا

 اذه يدح نيب اهتدايسل كلمتلا لماك ةكلمتم

 مغر ؛مكحلا لظتو نوكت نأل ةلهؤمو .باطقتسالا
 تاروطتلا تالامتحا ف ,ةيداملا اهتاناكما ةيدودحم
 ةديدعلا اهتاراعشو .يبرعلا برفملا يف ةعقوتملا
 .ةريخالا ةرتفلا يف ةيمانتملاو

 ىلع ؛ انيهذ اذا ,ءيش يف ةغلابملا نم سيلف . اذلو

 ةبيقروب بيبحلا سيئرلا نأب لوقلا ىلا ,فلس ام ءوض
 عمجي ديدج يوهج لتكت راطا ىلع قفاوي امنأكو ودبب

 تقولا يف .ةقيئوو ةينمض ةيفيكب .برغملاو هدالب
 راذا ةدهاعم راطا يف هروضح لصاوبي يذلا هسفن

 لتكتلا اذه .رذحب ايبيل نم هيف برتقيو :. 475
 ضعب هيف ىري (يبرغملا  يسنوتلا) ديدجلا يوهجلا
 ةراهمي تلمعتسا اذا اهنأش نم ةديدج ةادا نييقارملا

 ةمادا ىلع نيصيرح نييرئازجلا نيلوؤسملا لعجت نا
 ىلع مهدعاسي هسفن تقولا فو .سنوت عم مهتاقالع
 .يبرغملا راجلا هاجتاب ىرخا ةيباجيا ةردابم ذاختا

 نواعتلا راعش ةيقادصم رهظي نا هناش نم امب
 [0.ةنهارلا ةلخرملا ىف مهيدل جورطملا

 ع ا ؤدج يوان 1 1

 يلودلا رقتإلا لوخ ب سنأ بأ لن لا زئلوش ث ثوعب .

 لاسرا ررق زتلوش جروج ةيجراخلا ريزو نا
 يذيفننتلا هدعاسيمو يصخشلا ةراسشتسم |

 ,يلودلا رمتؤملا ةركف نم يباجيا فقوم ذاختاب ريماش

 :اقلعم زيريب نوعمش ينويهصلا ةيجراخلا ريزو لاق
 ةيناكمإب اهراقتعا ىف تاطخا امير ةيكريمالا ةرادالا نا

 .راوحلاو عانقالا لئاسسوب دوكنللا لتكن فقوم ليدعت

 دكا دقف ًاييلس يلوالا ريماش لعف در ناك لعفلابو
 رسيزو ثوعيم نا نم اقثاو سيل هنأ همساب قطان
 ىلع عوضوملا اذه لثم ريثي فوس يكريمالا ةيجراخلا
 هذه ىلع هقيلعت ضرعم ف لوقي فاضاو .قالطالا
 ةموكحلا سيئر فقوم ًاقسسم فرعي ليه ناد ةرادزلا

 مالكر يماش دكا ام ناعرسو ....ىلودلا رمتؤملا ةركف نف

 نلعا دقف .ةرايزلا ءدب نم طقف مايا ةثالث لبق هقطان

 ىلع ضرعي فوس هنا سطسغا/ با ١ سيمخلا موي
 دداقتعا ًادكؤم .يل ودلا رمتؤملا نع ةديعب الولح ليه
 يف ؛ليئارسا» ىلا مودقلا ءانع هسفن فلكي نل ليه نا
 لمه نا» ريماش لاقؤ . ةلدحتسم اهنا ًامامت فرعي ةمهم

 نأشب يعم ثدحتلا نم ةدئاف ةيا كانه سيل نا فرغي
 .«مالسلا مدختم كنا دقتعا ال يننآأل رمتؤملا

 ةيدرعلا لودلا ىلا ةلاسر
 رددم نوراهأ نب فسوب لاق امب دحا اجافم مل كلذل

 امامت ضهانملا ةينودهصلا ةموكحلا سيئر بتكم ماع

 يف هب ىلدا حيرصت يف ءاج دقف .ىل ودلا رمتؤملا ةركفل

 ليه ةرايز نا يكريمالا ثوعبملاب ريماش عامتجا باقعا
 ةيبرعلا لودلا ىلا ةلاسر لاصينا فدهتست اهتاذ دحب

 نا لاقو .فرلا ىلع تعضو دق ىل ودلا رمتؤملا ةركف نأب

 مضيت | مخ تلا د7 دصوسا 2 7” دشن

 .كيفؤملاو برعلا ىلا ةلسر.

 ريغ غةدحتملا تانالولا 7 ترهق ترح يتلا تاثحادملا

 .ةقطنملا يف ةيوستلا ةيلمع يف نيعم طخب ةكسمتم
 وه ةبسانملا هذه يف حرطي نا دب ال يذلا لاؤسلا نكلو

 ةمهم قف يصخشلا هدعاسم لاسرا زتلوش ررق اذامل :يلاتلا

 ؟ىتويهصلا نايكلا ىلا ةلجاع
 نا تلاق ةيكريمالا ةرادالا ىف ةلوؤسملا رداصملا

 ىلع فرعتلا «ليئارسا» ىلا ليه لاسرا نم دارا زتلوش
 يف مالسلا ةيلمع» نم ريماش فقومل ةيئاهنلا طوطخلا
 فقوملا اذه ىلا ةحاحب زتلوش ناو .هطسوالا قرشلا

 ريزو نيبو هنيب عمزملا ءاقلل دادعنسالا لجا نم
 لنقملا فيرخلا ف هزداندرافيش يتايفوسلا ةيجراحلا
 ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةرود شماه ىلع كرويوين يف
 ميعَرلا نيب بقترملا رمتؤملل ةئطوتو .ةدحتملا
 .ناغير يكريمالا سيئرلاو فوشتابروغ يتايفوسلا

 ةرافسلا يف ةلوؤسم رداصم هتلاق ام ىلا دانتسالابو

 ريماش ىلع ضرع ليه نا ؛بيبا لت يف ةيكريمالا
 هفقوم رييغتل ةيكريمالا ةرادالا اهمدقت «تانامض»

 دقو .يلودلا رمتؤملا يف «ليئارسا» كارتشال ضراعملا
 ديدهت يا» كانه نوكي نل هنا ريماشل ليه دكا

 يف ىري يذلا زتلوش فقوم رركو .«رمتؤملا يف ليئارسال
 تاضوافم يف لوخدلا لجا نم ةليسو رمتؤملا اذه
 يتلا تاضوافملا رارغ ىلع ندرالا عم ةرشابم ةيئانث

 .رصم عم ترج

 يملس سداعت ةلاح

 ةيجراخلا ريزو ثوعبم ماما ددج ريماش نكلو
 ضرعو .يل ودلا رمتؤملا ةركفل قلطملا هضفر يكريمالا
 نل يتلا ىرخالا راكفألا ضعب ةشقانم ةيناكما هيلع
 ةيبرعلا لودلا نيب ةمئاد لولح ىلا يدؤت

 نمزلا نم ةرتف لالخ ,ظافحلا ىلا امناو .«ليئارسا» و
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 .يتويهصلا بلستلل نخآ ةجو يئارثالا بلصتلا :جيلخلا َبْوَح

 .يملسلا شياعتلا نم ةلاح ىلع ,ايبسن ةليوط
 ةلاحلا هذه ىلا لوصولا نكمب هنا ليهل ريماش دكاو

 تاضوافملاب اما :نيتقيرط ردع يملسلا سشئاعتلا نم

 نيب ترج يتلا تاضوافملا رارغ ىلع ةرشابملا ةينانثلا

 .«ديفاد بماك» تاقافتا ىلا تدأو «لدئارسا» و رصم

 «ليئاربسا» مضي نا نكمي ءيميلقا رمتؤم» دقعب اماو
 .ةدحتملا تايالولاو رصمو ندرالاو

 يف يتايفوسلا داحتالا ةكراشمل هضفر ريماش رركو
 ررك امك :ةقطنملا يف ةيسايسلا ةيوستلل تاضوافم ةبا
 ريرحتلا ةمظنم ةكراشم لاكشا نم لكش ينأل هضفر
 .ةينيطسلفلا

 ىلع تباقلا ةرارصاو .حساحلا رامات ضفر ءازا

 ةيوست ىلا لوصولا لئاسوي ةصاخلا هراكفا ضرف
 دح ىلع «يملسلا شياعتلا» نم ةلاح ىلا دوقت ةيسايس
 !؟ةيكريمالا ةرادالا فقوم نؤكيس اذام .هلوق

 ىقلت ال ريماش اهحرطي يتلا راكفالا نا حضاولا نم

 دييأت ىقلت نا نكمي الو .يبرع فرط يا نم ًادييأت
 لوصولا ةرورض ىلع رصي يذلا يتايفوسلا داحتالا

 نوعمش ىتح .يلودلا رمتؤملا ريع ةيسايس ةيوسن ىلا
 ضورع فصو ينويهصلا ةيجراخلا ريزو زيريب
 تالواحملا عيمج نا دكاو .ةيدجم ريغ اهنآي ريماش
 عييضت ةباثمب يه يلودلا رمتؤملا نع .لئادب داجيال
 اهديكأت نم مغرلاب ءاهسفن ةيكريمألا ةرادالاو .تقولل
 امئاو هتاذ دحب يلودلا رمتؤملاب ةمتهم تسيل اهنا
 تاضوافم دقعل ةصرف رمتؤملا اذه نوكي نا ةرورضب
 نأب ةعنتقم تتاب ,ةينعملا فارطالا ناب ةرشايف
 داجيال ايلاح حاتملا ديحولا لييسلا ىلودلا رمتؤملا
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 .قاحص حيرصت يف زئاوش هدكأ ام اذهو .ةب وست

 نايكلا ىلا ليه يصخشلا هثوعبم لاسرإب هرارق ةيشع
 ينويهصلا

 ىددألا دحلا

 وه يل ودلا رمتؤملا نا امامت فرعت ةيكريمالا ةرادالا

 ةيبرعلا لودلا هب ليقت نا نكمي يذلا ىندألا دحلا

 نا كردت امك .ةيسايسلا ةيوستلل ةغيص ىلع ةقفاوملل
 ةقطنملا يف ةيوستلا طيري يذلا يتايفوسلا داحتالا

 حالسلا عزنل اهلذبي يتلا يعاسملابو .يلودلا قافولاب
 ةيوستلا ةيلمع يف رود هل نوكي نا ىلع رصي .يوونلا
 .يلودلا رمتؤملا لالخ نم

 ةروشحم تتاب ةيكريمالا ةرادالا نا ينعي اذه

 ةبلاطم اهنآل .يلودلا رمتؤملا ريماش ضفر ءازا ايلاح
 زتلوش نيب عمزملا ءاقللا لبق حضاو فقوم ذاختاب
 ناغير نيب بقترملا رمتؤملاو هزداندرافيشو
 تاقالعلا ةعيبط فرعت يتلا وكسومف .فوشتابروغو
 .ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا نيب ةمئاقلا

 لاح يف ريماش فقوم ئرغم ةلوهسب مهفت.نا عيطتست
 رسمتؤملا ةركف ماتلا هضفر عم مكحلا ُْق هرارمتسا

 .يلودلا

 اذاف .نازيملا يف نآلا ةدحتملا تابالولا ةيقادصم

 . دوكيللا لتكت و ريماش نم فقوم يا ذاختا نع تعنتما

 ضفرب نلعملا ريغ يلعفلا اهفقوم تددح دق نوكت
 اذهل هدييأت ناغير سيئرلا نالعا مغر .يلودلا رمتؤملا
 قرشلا ةمزال ةيوست ىلا يدؤيس ناك اذا رمتؤملا
 .طسوالا

 ةدحتملا تايالولا ىدل نا نويسايس نويقارم لوقي
 .ينويهصلا نايكلا ىلع طغضلا لئاسو نم ديدعلا
 هذه لامعتسا نع ةيكريمالا ةرادالا تعنتما اذاو
 عضتس اهناف .لقالا ىلع اهضعب وا .لئاسولا

 .دودسم قيرط يف ةيوستلا لوح ةيراجلا تاثحابملا
 امك .ةيكريمالا ةرادالا نا نويقارملا ءالؤه فيضيو

 قرشلا ةمزأل ةبسنلاب نآلا ئىتح اهرمآأ مسحت مل .ودبي
 لوح نيلمركلا عم مهافت ىلا اهلوصو مغر .طسوالا
 ءاسرال اددهمت ملاعلا ِق ةينحاسلا عقاوملا نم ديدعلا

 ةنفاك نمزلا نم ةرتفل مودت ىلودلا قافولا نم ةلاح

 .ايجيردت يوونلا حالسلا عزن ةيلمعب ءدبلل
 - يكريمالا مهافتلا نا ىلا نوبقارملا ءالؤه ريشيو

 مهافتل ةمدقم نوكي دق .جيلخلا برح لوح يتايفوسلا
 لثم نكلو ءينويهصلا  يبرعلا عارصلا لوح رخا
 .نآلا ىتح مئاق ريغ مهافتلا اذه

 نا نم نويسايسلا نويقارملا ءالؤه فوختيو
 ضرعتب حمست نمزلا نم ةرتف ىلا مهافتلا اذه جاتحي
 هذه ىفو .ةروطخلا ةغلاب ةفينع تاضخ ىلا ةقطنملا
 نع بيبأ لت ةموكح نالعا نا نونقارملا دكؤي ةيسانملا

 نكمملا نم. (ملك 8+) دخلا دست ورام عاضنا
 نوكيو ملك ١565٠ ةفاسم ىلا لصي يكل هريوطت

 يذلا هناذ تقولا يف ؛:ةيوون سوؤر لمح هرودقمب
 نم ةيوونلا ةحلسالا عزخل تاضوافملا هيف يرجت
 ينويهصلا نايكلاف ... غارف نم تأي مل ءايساو ابوروا
 ةروطخلا ةغلابلا ةوطخلا هذه لثم ىلع ءورجيل نكي مل
 ىلع امبرو .يكريما ءرضخأ ءوض» ىلع هلوصح الول
 اقافتا ةمث ناو اصوصخ :؛ةيجولونكت ةدعاسم

 .نايكلا اذهو ةدحتملا تايالولا نيب ايجيتارتسا

 يكريمأ مااشن
 راذشا ينويهصلا خوراصلا نا دقتعي نم كانهو

 نايكلا ليوحتب يتايفوسلا داحتالل يكريما
 ةيبرغلا ايناملاب ةيهيش ةيوون ةدعاق ىلا ينويهصلا
 دقو .حلستلا نم دحلل فينج تاضوافمب ةلومشمو

 زيريب نوعمش ينويهصلا ةيجراخلا ريزو مالك ءاج
 ةيبرع تاضوافم ءارجا ىلا اعد ذا .يأرلا اذه ةحلصمل

 .ةقطنملا نم يوونلا حالبسلا عزنل ,ةليئارسا» -

 كلتمي ال ةيبرعلا لودلا نم ايا نا زيريب فرعي عبطلاب
 هضرعب دوصقملا وه امف :يوونلا حالسلا اذه لثم

 ؟!نأ

 زيريب ضرعي ندوصقملا نا ةيفاحض طاسوأ دقنعت

 عزن ةلأسم طورش نم نا دوكيللا ف هموصخ ماهفا وه

 قا ةرادا نطنشاوو وكسوم نبين يوونلا حالسلا

 .طسوالا قرشلا ٍْق ةيمدلقالا تامزالا ةيوست

 هذه لظ يف ..ينويهصلا يبرعلا عارصلا اصوصخو

 دادبا يذلا حؤاشتلا مهفي تاروطنلاو تاديقعتلا

 تقولا يف يلودلا رمتؤملا دقع ةيناكمال ةبسنلاب زتلوش
 فقونب ايلاح ةمتهملا ةيكريفالا ةرادالاف .نهارلا
 ى روس اهماما سبل .ةقطنملا ف ةيتايفوسلا ةعافدنالا

 ىلا لوصولل .ينويهصلا بلصتلا ةقرو مادختسا

 يناردالا ماظنلا بلصت ايلاح اهديفي امك امامت .اهفده

 (0...جيلخلا برخ يف

 ذعسأ يلع حجان
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 طيرشلا ةيضق يف ةرذح اسئرف
 ىلودلا ماكتحالا ىلا وعدتو

 عازتلل لح الو.
 .ةيداشتلا ةدنطولا ةحلاصملا قيقحت نود
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 د دابشت نيم وزوا طيرش لوح عازنلا

 يفاذقلا ملح رخسن
 ابقي رفا ىف

 نأ يروه يمنح, يداشتلا 20 هلي ١
 ةتس يه ١9/17 ةنس نآب :ددرن البو ,نلعب

 نع ةيدبللا تاوقلا داعبال هعوربشم يف ممسحلا , 

 ةداعاب دالبلا ةدحو زاجتاو .يداشتنلا لامشلا 0

 دحوالا زكرملا انيماجن لعجو اهبونجب اهلامش طبر
 لامكتسا قيرظ ىلع هلك اذهو .داشت يف رارقلل
 .ةلماشلا ةىنطولا ةحلاضملا

 ماعلا ةيادب نم رياني /يناثلا نوناك ١ ذنمف
 معدب هططخم ذيفنت يف يربح قلطنا يراجلا
 يلام معدو .اسنرف نم يسيئر يحيلستو يكينسجول
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نم .اضيا .يركسعغو
 ةقطنم نم اداف عاجرتسا يه ىلوالا ةوطخلا تناكو

 ءاليتسالا مث (داشتل يبرغلا لامشلا يبونج) يدنيالا
 ىربكلا ةيركسعلا ةدعاقلا ىلع ؛كلذ نم نيرهش دعب .

 دعب .يبديل يركسع داتع مها دجوي ثيح مود يداو يف

 تاوقلا يديا يف وجرالايف تطقس ةزيجو ةرتف
 ْف اماه أرصن ةحاولا هذه عاجرتسا ربتع او .ةبعرشلا

 كلذ دعب .يربح نيسح سار طقسم اهنال انيماجن
 ءاضيا مضت تتاب يتلا  ةيداشتلا ةوقلا تلصاو

 ميعّرلا ةرما تحت نولمعي اوناك نيذلا نيحلسملا
 ةنميهلا ىلع اودرمتو . يديوع ينوكوغ ضراعملا
 يف ايلعلا تاحاولاو طاقنلا يف تلضاو  ةيبيللا
 ىلع بحسنت تناك ةيبيللا تاوقلا نا ادب ثيح لامشلا
 ,تادعملاو حالسلا نم ريثكلا اهءارو ةفلخم لجع
 ةلصاوم نع يفاذقلا ديقعلا زجع .كلذب :ةرهظمو

 تارايلم تفزنتساو ؛,تاونسل تدتما ةيركسع ةرماغم

 ططخم راطا ىف كلذو ؛ةيببللا ةنيزخلا نم تارالودلا

 بوهسلا ف يبيللا ذوفنلا دم ىلا يمري ناك لماش

 ءارحصلا لامش ةعقاولا ةيوارحصلا قطانملاو
 ىلا الوصوو يلامب ًاروبعو داشت نم اقالطنا ,ةيقيرفالا
 ,سلبارط تريتعا دقف ىرخا ةيحان نمو .ايناتيروم
 اينثإو ًايسايس ًانايك لكشت تناك اذا داشت نا ءامئاد

 ةدايسلاب ميلستلا مامت ملست مل اهناف .القتسمو ازيمتم
 نم ايبيل هارت امل ؛:ةهج نم :ارابتعا :دلبلا اذهل ةلماكلا

 لامشلا ناكسو بونجلا يف اهناكس نيب لخادت
 اهدودح ةيامح نأب ضاخلا اهريدقتل ارظنو ؛يداشنلا

 اهلافيلح ماظن دوو :نمث يابو «مزلتسي ةينونجلا
 نم لك ناك اذا ةبارغ آل كلذلو .انيماجن يف عاوطمو
 يف درمتلاو مكحلا نيب .ابوانت دق يديوعو يربح
 يف تحجن ةريخالا هذه نا امك .ةيبيللا ةظلسلل ءالولا
 يف تدازو .دالبلا ىف ةدقعملا ةيلبقلا تافالخلا لالغتسا

 ,اهنيعب ةيسايس حماطمو ءىدايم مساب اهلاعشا
 اهتلها يلاتلابو ؛دئاسلا عضولا يه ةقرفلا تلعج
 ممج ىلع ةرداقلا ةديحولا ةلودلا اهسفن حرطتل

 .لامشلا ىلا بونجلا ةيعبت نمثب نكلو تاتشلا

 ةيرامعتسالا حلاصملا ةعيبط يا .لاحلا ةعيبطبو
 حلاصملا ةيمهأو ,داشت يف ةقباسلا ةيسنرفلا

 دلبلا اذه ف اسنرفل ةيفاقثلا و ةيسايسلا ةينوفكنارفلا
 حمست نكت مل سيراب ناف ءاهمخاتت ينلا نادلبلاو
 مت ام اريثك يذلا هارجم ذخأي نأب يبيللا ططخملل

 ىوقلا ةيعونب فافختساو ةجاذسب هروصن
 يف اسنرفل يرامعتسالا يضاملا ادعو .ايلود ةعراصتملا

 اينمض ةلوخم يهو .اهسفن ربتعت سيراب ناف .داشت
 يف دحا اهذوفن عزاني ال نأب :ةيسلطألا ىوقلا نم
 لحاسلا ىلا الوصو ةيوارحملا ايقيرفا طسو
 عقاوملا هذه نيصحت رمأف يلاتلابو ,يبرغلا يقيرفالا

 نم ببسي هل نيدي نم وا .يقرشلا ركسعملا دض
 لكشملا ثرا ناف انه نم .اهيلا الوكوم دعي بابسالا
 رهظم يف مث ,الوا :ةيلخادلا ةقرفلا رهظم يف ,يداشتلا
 ىدحا لازيامو ناك .اسنرفو اددسل نيب رزحلاو دملا

 ربع ةيجراخلا سراب تامامتها ىف ىربكلا تافلملا

 ادحاو .هسفن تقولا يف ءلثمي وهو .ةبقاعتم تاموكح

 نيب رارمتساب اهلوح عامجالا عقي ينلا اياضقلا نم
 هثرو فلم .باونلا سلجم يف ةضراعملاو ةيبلغالا
 ,نارتيم اوسنارف هدعب نم هملستو ناتسيد راكسيج
 .نوينتامو هيزيلالا يتلواط قوف ؛ايلاح .عقيو
 نا لالتخا وا فالخ يال يغبني الو .نيتنكاستملا
 ,هنايشب ثدحن

 ةلماحلا ةيسنرفلا تاوقلا تناك 1484 ةنس يف
 ةمصاعلل ةيماحو داشت يف ةزكرمتم ءاتنام» ةقرف مسال
 ةينطولا ةدحولا ةموكح تاوق تاموجه نم انيماحن
 ينوكوفل كاذنآ ةعباتلا .ةضراعملا :ةيداشتلا

 ةنسلا نم يناثلا نيرشت يف رمآألا ردص دقو .يديوع
 يسنرف قافتا ىلع ءانب باحسنالاب ؛اتنام» ةقرفل اهسفن
 ةنسلا يفو .هتضقن نا سلبارط تثبل ام يبيل -

 يف يركسعلا مهذوفن ةيوقت ىلا .نويبيللا دمع ةيلاوملا
 ىلا دالبلل ةمسق هبش هنأ ادب ام ف يداشتلا لامشلا

 فو .امهنيب الصاف ١١ ضرعلا طخ ريتعي نيرطش
 ينوكوغ تاوق تفخز ١185 ةنس نم (رياريف) طابش
 روكذملا طخلا ةقرتخم اهل ةدناسملا ةيبيللا تاوقلاو
 ىلع ءاليتسالا ةفدهنسم بونجلا هاجتاب ةمدقتم

 عفد ام اذهو .انيماجن ىلا يدؤملا يسيئرلا قيرطلا

 ىلا .يربح نيسح سيئرلا اهي دجنتسا ينلا سيراب
 .:يبيقربتإ» ةقرف مساب ةفورعملا ةديدجلا ةوقلا لاسرا

 مود يداو ف ةيبيللا ةيركسعلا ةدعاقلا تفصق يتلا
 يقرشلا لامشلا ىصقا يف ةطقن دنع لكشت تحيصاو

 تاموجه نود لوحي ادس ١5 ضرعلا طخ نود
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 /لوالا نيرشت رهش نم ءادتباو .لامشلا يضراعم 0

 اهزربا ةعراستم تاروطت تثدح ١4/85 ريوتكا
 تاطلسلاو يديوع ينوكوغ نيب فالخلا مادثحا

 ايبيل يف ةيربجلا ةماقالا هيلع تضرف يتلا ةيبيللا
 تدسجت ىرخا ةضراعم ةيديلقت ةماعزب هتلدبتساو
 اوضفر ينوكوغ راصنا نا ريغ .رمع دلو خيشلا يف
 ْيف مهو . اوقحتلاو ةديدجلا ةماعلا ىلا مامضنالا
 تاوقلاب .(داشتل يبرغلا لامشلا) يتسيتلا ةقطنم
 .انيماجن ماظنل ةعباتلا ةيعرشلا ةينطولا ةحلسملا

 ططخي يربح أدب نيتوقلا نيب لكش يذلا فلاحتلاب و
 روانشت ةطخ ىلع ءانم لماش يركسع :موجهب مايقلل
 ىلع انيماجن ةرطيس اهنم فدهلاو سيراب عم اهيف
 يفق لعفلابو .هنم ةيبيللا تاوقلا درطو دالبلا لامش
 نم نكم يذلا يلعفلا فحزلا أدب ةيلاحلا ةنسلا لهتسم

 تأدب ذئذنمو :يدسشلا ةقطنم يف اداف ةنيدم عاجرتسا

 فصقلاب يبيللا ناريطلا اهيف لخدتو دتشت كراعملا
 يسنرفلا يوجلا ءاطغلا ريفوت ىلا ىدا اهم ديدشلا

 دادعت زيزعتو ,ةفلاحتملا ةيداشتلا تاوقلا فحل
 ةليط يأ .ةيلاوملا ةرتفلا فو .«ييفربيا!» ةقرف داتعو

 ولت رصصنلا ينجي يريح نيسح ناك سرام /راذآ رهش
 .,وجرال ايفو  اروكريب مود يداو اديعتسم رضنلا
 حالسلا نم ةماه ةيمك ىلع ينوتست هتاوق اميف

 قياستو .ناكملا نيع يف تكرن يتلا ,ةيبيللا ةريخذلاو
 ايجولونكتلا راينخال نويكريمالاو نويسنرفلا اهيلع

 يعرشلا سيئرلا نا .نذا لوقلا نكمي اذكه

 تاوقلا ديبكت يف ةدودحم ةرتف لالخ حجن انيماجنل
 ,نيينعملاو .نيبقارملا نم دحا نكي مل ةميزه ةيبدللا

 ةلوهسلاي متت نا عقوتي .تاذلاب اسنرف مهنمو
 نأب .هسفن تقولا يف ,:حجنو ءاهتفرع ينلا ةعرسلاو
 ءابيرقت يداشتلا بارتلا عومجم ىلع هتيعرش طسبي
 هاجت ايلخاد هعقوم يوقي نا عاطتساو عزانم الب

 ايجراخو ؛يديوع ينوكوغ اديدحتو .ةضراعملا ءامعُز
 اممصم اميعر هيف تأر ينلا ةيقيرفالا مهاوعلا هاجت
 ةصاخو ةيبرغلا مصاوعلاو .مكحلا يف ءاقبلاب اريدجو
 دلانور سيئرلا لبق نم ايمسر لبقنسا ثيح نطنشاو
 ميعزلا» ب هفصوو حيدملا لك هل لاك يذلا ناغير

 تالافتحا يفو ...:ةمشهدم ةيلمعب ماق يذلا شهدملا

 عفري يربح ناك (زومت )١4 ةيسنرفلا ريرحتلا ىركذ
 نارتيم اوسنارف ةيروهمجلا سيئر اطسوتم هتماق
 فويضلا عيمجو .كاريش كاج لوألا ريزولاو
 كش مهرماخي ال دروكنوكلا ةحاس ةصنم يف نيرضاحلا
 يفاذقلا ديقعلا لوح قحب ةلود دئاق وجرالابف نما نا يف

 تاخفص رشنب ليوط ملحل ادح عضوو .ةكوحضا ىلا
 ةيوارحصلا عويرلا قوف ءهرضخالا باتكلا»
 .ةيقيرفالا

 روصت امم ربكأ عقاولا يف ناك يربح حومط نا ديب
 لح دقل ؛:نورضاحلا فويضلاو ؛لوالا هريزوو نارتيم
 يسنرفلا معدلا بلطيل سيرابب .ةقيقحلا يف ,لجرلا
 هربتعي امم .وزوا طيرش ىلع فحزلا لجا نم رشابملا
 يركسعلا دوجولا نم صالخلل اهنم ضانم ال ةوطخ
 لامكتسال عصنالا رهظملاو .داشت يف ,نييبيللا ذوفنلاو
 ةيسنرفلا نذالا نا ريغ .ةخورشملا دالبلا ةدحو

 رعشا دقف .بناجلا اذه نم ممص اهب ناك ةيسائرلا
 مدقي الو ثيرني نا هيلع نأب هفيض يسرفلا سيئرلا

 ا١ةمال بآ ا١ا/-57+ ددغلا  ةييرغلا ةعيلظلا- ؟*

 نا يغبني الف .يلاتلابو .ليبسلا اذه يف ةرماغم ةيا ىلع
 ىعسم ْيف ةرشابم ةيسنرف ةيركسع ةكراشم عقوتي
 ىلا يربح سيئرلا داعو .وزوأ طنرش ةداعتسا

 هاقلت يذلا باوجلا نم هتبيخ يفخي ال وهو هنمصاع

 نأشلا اذهب تارواشملاو تالاصتالا تلظ اميف
 تقولا يف كلذو ؛هيسرود يكلاو انيماجن نيب ةلصاونم
 نم ةددشم تاميدلعت «يبفربيا» تاوق هيف تقلت يذلا

 دنع اهعقاومب مازتلالاب وريج اوسنارف عافدلا ريزو
 يف ىدعتت ال نا رثكالا ىلع وا ؛.15 ضرعلا طخ
 ميدقتو مافلألا عزذ ةلضاوم لامشلاب اهتدناسم

 ...خلا ةدنقتلا ةريخلا

 ءاسوردم اميمصت وا سأر بوكر رمألا ناكأ ءاوسو
 تلقنو ؛هيلا دصق ام ىلا اسأر بهذ يربح ناسح ناف

 ةيداشتلا تاوقلا نا (87/8/4) تبسلا موي رابخالا
 طيرش ةمصاع ريتعت يتلا :وزوا ةدلب ىلع تلوتسا

 نا دعب .ةمسن ٠٠١ اهناكس زواجتي ال يتلاو .وزوا
 تمزه ينلا ةيبيللا تاوقلا عم ةيوق كراعم يف تكبتشا
 ماق كلز بقعو .يداشتلا لامشلا يف ىرخا ةرم

 تاوقلا ىلع فثكم يوج فضقب يبيللا ناريطلا
 يف و .طيرشلا ءارو ةعقاو ةيلامش عقاومو ؛ةيداشتلا
 ةدحتملا ممالا راعشاب سلبارط تماق هسفن تقولا
 ىلع اناودع هتمسا امي ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمو
 ةدعاقلا يف رافنتسا ةلاح . كلذك .تاأدبو .اهبارت
 سامت ةطقن دنع ةعقاولا «ةعونت» ةددبللا ةيركسعلا

 ناريطلا ةدعاق يف و ؛يبيللا بارخلاو ظيرشلا نيب
 يف ةيزكرملا ةيوجلا ةدعاقلاو ,«ةرسلا نتم» ب ةيبيللا
 .«ةرفخلا»

 دعبو .وزوأ ةدلب ىلع ةرطيسلا ءاسم ذنمو
 هذهب انيماجنت هتدهش يذلا يسامحلا لافتحالا
 ةمصاعلا بوص هجتت نيبقارملا راظنا تأدب :ةيسانملا
 ,لغق درك يقاذقلا ديقعلا هيلع مدقيس ام ةفرعمل ةيبيللا

 مدقأ امم هذختتس يذلا فقوملا ةفرعمل سيراب ىلاو

 ناك نا نآلا ىلا فرع ال  انيماجن يف اهفيلح هيلع
 ادعبتسم ناك ناو ,اهعم رشابم ريغ وا رشابم قيسنتب
 .اهنم حلع نودب نوكي نا ةيلك

 ربع يذلا يسنرفلا فقوملا دمع فقوتلا مهملا نمو
 ىدل 4817/4/9 دحالا موي ءانسم نارتيم سيئرلا هنع
 هرواشتو هيزيلالا يف نييرقالا هيدعاسم عم هعامتجا

 لاق ذا ايفرح هليجست انمهي ام وهو .لوالا ريزولا عم
 (يبيقربيا) يسنرفلا يركسعلا زاهجلا نا» :الوا
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 نم ةذختملا تارارقلا ىلع ءانب هلمع لصاويس
 يف .ايناث .«كلذ ريغ عين الو .ةلوؤسملا تاطلسلا

 .يلاتلا مويلا يف ,(8371.) ةعاذا عم نارتبمل باوجتسا
 يف داشت ةدئاسم لصا وتسو تدئاس دق اسنرف نا» :لاق

 يف اما .اهتدحوو اهلالقتسا عاجرتسا لجا نم اهحافك
 ,تبلاط اسنرف ناف .وزوا ظيرش لبقتسم صخي ام
 ربكذت من دقو .يىلودلا ماكنحالا ىلا ءوجللاب ,امئاد

 مدقا يذلا لمعلاو .فقوملا اذهب يربح نيسح سيئرلا

 تاوقو هدحو همزلب ةقطنملا هذه يف ريخالا اذه هيلغ
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 ؟بايالاب ةمينغلا نم ىضري له ..يفاذقلا
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 .يلودلا ميكحتلا عم اسنرف :نارتيم ٠
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 ١. القتسم ادلب هرابتعاب رركأ و : ة نايس يد دليك :هذلب

 تارايعلا دنع :ةيناث ؛ فقوتلا ءاضبا ؛مهملا نم

 .اهيمارم كارداو اهحرشل هالعا حيرصتلا ٍِق ةدراولا

 عم تامدقملا هيف مجسنت نا رظنلل تفآللا نم ناو

 ادلك مجسنملا فقوملا ىلا ,ةداهنلا يف يدؤب امي جئاتنلا

 يف رولبت نم يسنرفلا فقوملا هيلع تاب ام عم قفاوتملاو
 عفدت نا ديرتو ءاليوط اسنرف تفزنتسا ةيضق ناش
 ىلا .ةىوشنملا بيساكملا ىلع اهنم تلصح نا دعب .اهب

 اهديؤي ةيقادصمو :ةيعرشلاو .حوضولا قفا
 .ناؤتنت مل اسنرف نا ؟كلذ فيك .يىلودلا عمتجملا

 يف يربح حومط قيقحت ءاقل ادهج ترخدا امو .لعفلاب
 ةداعاو .يداشتلا بارتلا عومجم ىلع هتطلس طسب

 يف هردصم ىلا هتداعاب .يرهاظلا ولو .ءالولا بدكرت

 .اهلعفيو .اهسيئر ةيعرش قيثوت يلاتلابو .انيماجن
 ىلع تظفاح لق وأ ةصاخلا اهبساكم تققح اذه

 ةقرافالا اهئافلحل تتيثاو ؛يه .اهتيقادصم

 هل ضمغمب ال اسراح رارمتسالل ةلهؤم اهنا نييسلطالاو

 يرصق ريدقت يف اذهو /(!) ةنيعم حلاصم ىلع نفج
 نم بلطي نأو اما .بولطملاب يفي نوينتامو هيزيلالا
 زواجتت نا .لاقيشالا نم :لكشي :انهل فيلحن اسنرف
 ةمراص ةيجينارتسا قفوو طيطختب ةموسرم ادودح
 اهنم ربكا ىرخاو :ةيوهج تاريدقت باسحلا ىف ذخان

 .ةدلود

 ,هيف سبل ال رشايم مالكي يربح نارتيم بطاخي
 دق نحنف .وزوأ طيرش ناش يف انيلع لّوعتال نا هاوحف
 ةدحوو لالقتسا ليصحت لجا نم يفكد ام كل انمدق

 ةكرت نم ءزج وهف - وزوا طيرش  يقابلا اما داشت
 ةيرامعتسالا ةيروطاربمالا خيرات سمي يا .ةميدق
 زربا دحا يسيرابلا لوبورتملا ناك ينلاو ؛ ةميدقلا
 ,كلفلا اذه يف اوضع تسيل ,مودلا ,اسنرفو .اهئاضعا

 .رصيقل وه ام رصيقل ديعت نا ةرداق ريغ يهف يلاتلابو
 اهتيبلغأب .اسنرف نآب ءاضيا ,ينارتيملا باطخلا لوقب
 اهيفكي :ةينكاستلا اهتيعضو يف اذكو .اهتضراعمو
 ,تيلجأ دق ةيبدللا تاوقلا نا ,ءامومع ؛ةقطنملا يفكدو

 ناك نيبح يضاملا نع فلتخم .مويلا ؛ثدح ام ناو

 نمو .بايالاب ةمينغلا يف ىضري الو ةركلا ديعي ديقعلا
 نع روليتملا ,يلاحلا عضولا نم ةدافتسالا يغينيف مث

 الو وه ثيح هعقوم ناب هماهفاو .مصخلل يقيقح عدر
 عازنلا مغر .وزوأ طيرش نم دعبا حمطي نا .دعب ؛مزلي
 .طيرشلا لوح مئاقلا

 :يىلكلا يسنرفلا فقوملا هيلاو :نارتيبم باوج نا

 ةذخا ةيماكتحاو ةيرواشت ةرطسمب :كلذك طينرم

 ةدحتملا ممآلا ةمظنم اهنف ءاضعالاو ؛تقو ذنم اهارجم

 ليربا /ناسين رهش يفف .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمو
 داشتو انننبل نيب بشانلا فالخلا ىلع ءانبو : 87

 ةمظنملا نمالا سلجم اعد .طيرشلا ىف ةدايسلا لوح

 يف هذه ,تلكش دقو .فالخلا ىف تدلا ىلا ةيقيرفالا

 صاصتخالل ءامكح ةنجل (نوياغلا ةمصاع) ليفربيل

 ةمق داقعنا ىذل 19857 ةنس اهطيشنن متو .عوضوملاب

 ينوباغلا سيئرلا مدق ةمقلا هذه لالخو .ابايا سيدا

 امي |اددنم ةنجللا ةسائر نم هتلاقتسا وغناي رمع

 يف ء.اذهو .اييدلل ءرمتسملا يبلسلا فقوملا»١ ب هفصو

 باحسنالا يربح سيئرلا هيف طرتشا يذلا تقولا
 .ةقطنملا نم ةيبدللا تاوقلل ءطورشماللاو لجاعلا»

 ءارزو لابقتسا يفاذقلا ديقعلا ضفر ًارخؤمو

 لوح ثحابتلل ةنجللا يف , ءاضعالا ةقرافالا ةيجراخلا
 ىلا عمتسا دق نوكي نا زئاجلا نمو ؛طيرشلا فالخ
 سيئد هيلا اهلقن نأشلا اذهب ةيقيرفا رظن ةهجو
 ةمقلا ءاهتنا بقع سلبارط رار يذلا وسافانيكروب
 فقوملا نا ,.ايابا سيدا ةمظنمل نيرشعلاو ةثلاثلا

 يل ود عازن عباط وذ وه ام ليحي نا ديري ءانه ,يسنرفلا
 ةيعرشلاو ةمكحلا عضو اذختم ةيلود فارطا ىلع
 تاوقلا عم رشابملا مادطصالا .هنيع نآلا يف ابنجتمو
 ردقي نا عيطتسي دحا ال برح بوشنو ,ةيبيللا
 ,ةنهارلا يلودلا نايلغلا فورظ يف ةصاخو .اهجئاتن
 باصعا دشي يبرعلا جيلخلا يف عارصلا ثيحو
 ام يه ةلثئامم ابرح نا  اهئافلحو ىربكلا ىوقلا
 ,اهبنجت ىلع .ةقدلا نم ريثكدو ءامود :سيراب تزرتحا
 ىلع اهرشنت يتلا ةيامحلا ةلظم نع رظنلا فرصي ذا
 ءارحص ق اهدونجب ةفزاجملا ؛ال وا .ديرت ال اهنإف ناشن

 يهو ,؛مويناروألاب ةدعاو تناك ولو ىتح ؛ةلوهجم
 كلمتال ,يباختنالا فقوملا يف اهراطشنا ثيح نم .ايناث
 وأ نيميلا يف نوكت نا بناج نم ؛ناهرلا ىلع ةردقلا
 .اهنا مث ,ةمداق ةيباختنا ةكرعم رسخت نا .راسيلا

 يف رمح طوطخ دوجوب فرتعتو فرعت .اثلاث

 نا ةوق ةيآل يغبني ال ةسايسلا يف امك .ايفارغجلا
 ارما هربتعت ام يف ايبيل زازفتسا نا كلذ ,اهاطختت

 رسجي دق ينطولا بارتلا ةدحوو ةدايسلاب قلعتي
 عازنلا لودي نا هنأش نم امب ربكا ةفيلح ىوق اهءارو
 ءاريخاو .هناولأ ديدحت بعصلا نم اعباط هسيلبو
 ةحلاصملا نا لهاجتي ال يسائرلا يسنرفلا باطخلا ناف

 ينوكوغ ناو .دعب لصحت مل ةلماشلا ةينطولا
 اذا لمتحملا نمو .انيماجن ىلا دعب دعي مل يديوع
 طورش يف .ايلاح .ىوقالا وهو .يربح طرتشا
 ناضحالا ىلا قباسلا تنوغلا دئاق دوعي نا ؛:ةحلاصملا

 ديعت لامشلا يف تاباصع برح اددجم نشيو ةيبيللا
 ةكرحي دق يببل معدب كلذو ءرفصلا ةطقن ىلا عضولا

 .ةميزهلا ةرارمو لويذ ضفر وا جازملا
 عارنلا فلمل عبتتملا ناف ليلحتلا ةياهن يفو

 يذلا روطتلا بقع :اعنتقم يسمي ناو دب ال يداشنلا

 اذه نم تيوط دق ةلماك ةحفص ناب ءوزوا طيرش هفرع
 هءارو اكرات فسخ دق اليوط ادبيل املح ناو . فلملا
 ىلع كلذو .ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا نم اماطح
 حلاصضملاو .يبيللا بعشلل ةيمونلا حلاصملا باسح

 نا ىلا ةجاح يف لازت امو تناك يتلا ىربكلا ةيموقلا

 يف ةيبيللا ةينطولاو ةيريهامجلا تاقاطلا بصن
 ىلع انسل انئاف ءاذه لجسن نيح .حيحصلا اهارجم

 هيفف هلمكأب يوط دق عازنلا فلم نأب ةيلك عانتقا
 نويبيللاو نويسنرفلا اهارقيس ىرخا قاروا
 نيسح مهسأر ىلعو .مهنيب نويداشتلاو ةقرافالاو
 ةينطولا ةحلاصملا قيقحت يف دعب حلفي مل يذلا يربح
 لاتتقالا داعباو . ةقرفلا ءاهنا ىلع اهدحو ةرداقلا

 امبو ءلامشو بونج نيب تاءالولا مذرشتو يلبقلا
 ةعيرذ ةيا كرتي ال دئاستم ينطو مكح ةرولب ىلا يدؤي
 وأ ؛يبفرددا تاوق تناك ءاوس :ةيينحالا تاوقلا ءاقعل

 يف اهب ٌحْرُي يتلا ةيبيللا تاوقلا وا .نطنشاو تاروانم
 0 .اهينعت ال كراعم

 يواوزلا ناميلس
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 وبلا ل ذاقفار ناذللا ناطْنانَمْلاَو :هرمغ ديلو يضاقلا يلدعلا ققحملا قانعأ 77

 لابتغا يف هعم قيقحتلل ينيلص يبا يناددللا .يدنجلا دا درتسا نم انكمتن نا نود

 :هرمغ يضاقلا قفار نأ ىلع ترضا دق ةيروس' تناكو :يمارك ديشر ةموكحلا سيئر:
 تصفر يتلإ ةيديوسلا ةطلسلاو. ةيئارياخملا اهتزهجا نم ًابرقم هربتعت يناثبل طباض

 هنأ اديامف ةمزاحلاو ةتدثملا ريغ تاماهتالا فلمي اهعانتقا مدع بيست . يبيلص ميلست

 يدي وسلا نوناقلا رظن'ق ناك .يبيلص ىلا ماهتالا هيجوتل فاكو .هرمغ يضاقلل عنقم
 ةسهح يضم دعن ناتبل رداغ هنا درجمل :ةميرجي يبدلص مهتن:نا يفك ال نا ,عئقم ريحت
 00 نم :ةرمغ يضاقلا ةنعج ىف نكي ملو ,ةموكحلا سبئر لايتغا ىلع :خايا
 رغز ىلا اهنم ةيحورملا ةرئاطلا تقلطنا يتلا ءامدأ» يف لمعي ناك يبيلص نا ئوبسو
 5 ترصأ دقو : تورش يلا“ يمارك ِسيَئِرْلا لاقتنا نيماتل لامشلا يف سلنارطو

 ةقيلسلا ىلإ :يدنلط ميل نم اهتكحي ايئالعو ايخوناق عتتم فلم ميرفت نعي ةيديوسلا

  :ةينانمللا

 حرطظيسو /اهماسل ىلا ةيسضقلا دنعبس :قشحتلا فله يف تارغثلا نا :يعيبطو

 ةيضنض ايلا ىعستس ةيزوتس نأ زكؤملاو : خاهفتسالا تام الغ و :تال ؤاستلا نم ديدعلا

 يف ديع لع ميعزتف .كلذ ىلا ريشي لامبشلا يف ثدحي ام نضعبو .يمارك لابتغا فلم
 اريض رزاخم لطب ةقيبح يلدال ةعباتلا ةنركسعلا زكارملا لقنو .يمارك ةنيدم سلنارط
 ماظنلا هذفتي يذلا يفئاظلا ظطخملا ىلغ نايفاك نارشؤم .لامشلا يف راكع ىلا اليتاشو

 اوه .لامشلا يف يمارك لايتغا نم ديفتسملاف :ةوطخ ٍةوطخ ةقطنملا كلت قف يروسلا
 :علوهكوتسلا نم الدب قيشماد ىلا ربع فاعلا نقال و: ! ماتت ,هلاتغإ دق نوكم يذلا:

 1 ا جو فجلا دللي :ةدفيت بخ ختمت يذلا اوه نفوذلا نوعي امر

 ثدجتتو عفترت لاْرَت ام اتاوضا . :ةمخ نافا نرخ( ةلجإ وم اهتعاطتساب دع مك نانا

 .مالكلاو تاحيرصتلا يق برحلا ريغ ضرالا ىلع برحلاو :اهتعباتم نعو برجلا: نع.
 ؛يومدلا نونحلاو بتاهزالاو' هةقلطملا ةبروتاتكمدلا:و ةيناودعلا نم تاوديش عملت

 تعفدو ؛يعامتجالاو ىدانصتقالا نيد وتشملا ىلع رامدلاو بازخلا َنارسا ىلع ترح.

 نك : ةيفاك نؤكت نا يغبني ناك. جراخلا ىلإ: ءوجللا ىلا ين داريا نينالم ةعبرا نم رثكأت

 .ضرأ - ضرأ يقارعلا خوراصلا يناعم

008 دادغ
و ا ركل 

 1 مالعلل

 ءاهفاو راثلا فقؤ يعادلا 55 مقزلا ودلا نمآلا سلجم-رارق رودص دم كلب
 :تاروانملا ىلاو ؛باوخحلا نم برهتلا ىلا ئهشت ناونباو ,جيلخلا نرج |

 ,ةيساموليدلا لوضالا ىلع جرخي يثيالاو ربكأ ىلع اهتبج راخ ربزوف ةقلقللاو | 7 |

 نولوؤسمو ,راللب وك يد زيريب ةدحتملا ممالل ماغلا نيمالا عم اررقم اغامتجا يغلبو
 نم فيدفختلل :ةدقح تالاصتا رسلا ىف نورجيو .ةيرانلا تاحيربصتلاب نولدب نورخآ

 نمالا سلجم عنمت مل“ تارواثملاو تاحيرصتلا َّنكلاهيف اوطقس يتلا ةيلودلا ةلزعلا
 «ناربا :تناحا ةاجفو 5914 رارقلا نذبقنت ةيفيك يق ثحملل ةسشاث عامتخالا نم يب ودلا

 رومي زوهطفلا مدخل و خا لاجمو تازوانملل الاحم'خكرت اهنا يجا الو معش تلاق اهتكل

 .ةلاعلا ماماو .نييناربالا مافا ريسكنملا

 .ايئاديو الختم موس دعب اموب ودندن :تؤلسأ اهو :يتاردالا تواسألاب عاربخلاو

 رارقد افارتعا لكشب هنأل اراسكتا :ضفرلا و لونقلاب موغلملا يتازنالا باوجلا نوردتعي
 .جيلخلا برح ءاهنا يف هفادهاو هتيمانضم عمو هعم لماعتلا يف ةبادبو نمآلا سلجم
 تايسسؤملا عم .بولسألاو مكحلا:ف :يرلنهلا ىتيسمخ طمش لماغتي نا .يعدسطلا نمو

 0 تاو ماب .متازهلاو تاليولا. نم ديزملا رجت يتلا ة ةقنزظلا كلتب .ةيلودلا

 ملاغلا قءنيسيركسفلا ءاربخلا

 ئىدعم“ ,ئرخابو ةروصن رست هنآ يا ,ةيقارغلا 1 ,ارتموليك

 ثقفاوت يتلا: :داليببلا دمرت يتلا .رادغيف .هقيقخت ةيشيكو مالسلا ىلع قارعلا: نازضا

 :ناودع ىدعا تهج او ودلا دادغي اهيسفن يه ٠ ,اهتاروصتو اهتدارا عم ةيلؤدلا ةذارالا

 1 نا نوكؤيد ردص ين قياسلا يتاربالا سييرا ىتح ل

 0و برجل هدوجوو هربقنصم نع غفاربي يتارسالا ماظتلا. نا 'ورفن

 :انادحا تاحيرضتلاو :

 ناوجلا نف يلودلا فقوملا ةفرغمل تقولا نم ليلق راظتنا :نآلا ءيرورضلا ْنِمَو
 علامك :برحلا يف: عفاد يذلا قارعلا نا دكؤملا نم نكل :نمالا سلجم رارق ىلع يناربالا
 :ىناوآلا .ةظحللا ذنم .مالسلا لخإ نم لمعو ,ئضاعملا خيراتلا يف يبرع.رطق يا عفادم

 .كلذ ىلا .نكرن الف, نارهط ف ةمكاحلا ةيلقعلا ةءارق نقتنو :ةينازنالا تاروانملا فرعي

 عقتس كراعملا نأك ,هعافدو هدومضو ةلمع قازغلا لضاويس كلذلو : عداخلا ٍتاوجلا
 قف :تفلمو ادغأ مقاو مالسلا نا ىلغ .نمالا 0 ةيدطعل 00 ؛مويلا

 50 ىلإ هادم لصي يذلاو .نادغي هتحتنا يذلا ضر

 ىرخا ةيسرع الود. ,ةياهنلا يف ؛ تلاط ةيريرب ةمجه عشبأو

 .ةيموقلا ةدارالا نغ لاؤسلا ددغلبا نم نوكيا دقف .ذفتتو :فرعت 'ندادقن تناك اذاو:

 ' نا .ايئاهن ناريا كردتل لماكتي نا .دب ال يذلاو ,روليتي ادب يذلا يبرعلا فقوملا نعو
 ١ 0. ةهجاوللاو عافدلا ف اهرارق تذخنا ةندرغلا.ةمألا ناو ' ىوط تارواتملا نمو“



 شع :لهذللا مقرلا اذه لكس و .ناربما
 .ناربا ِق لمعلا نغ نلطاعلا عومج
 0 يدب ١ باوك مرت كا

 .ابيف لطول فاق.
 دخلا ةييلتلا ةضرعما دم يلع
 روهشلا ىف تمقافت دق :ةيداصتقالا :ةمزألا
 .ناوملا دوحوف .ةديدش ةقئاض نم نوناعب ' نينطاوملا ناو .ايببل ف ةربخأالا ةئالثلا

 1 انا ىلا تراقاو .ايببل يف ةيعصلا ةلمغلا 5 ةردن دبات بيسب دوجولا ردان ةيئاذقلا

 ,يسايق لكسب ضفخنا دق يشيعملا ىوتسملا
 اههجود يتلا تاداقتنالا ىسفب ىذلا رمآلا

 اديس كلتش شو ٠١

 ' نع «توريب يف فتوي اطل ثدحتت
 ق3 تفئاتسا ٠ ينانيللا شيجلا ةدابق ا

 ىلا ظايضلا ل ,نيريخالا نيرهشلا 00

 ! بردتلل ئرخا ةيدوروا صاوعو ناتو 01

0 0 9-6 5 5 : 

 رداصملا دقتمتو .ةيبعبشلاو ةيموكحلا'

 , يتلا ةلزعلا لظ يف ,ةلبقملا ةليلقلا عيباسألا |
 ا بو يلم قال مللت اهديعب ١ 1 2 لا لا

 الا امل ودو ْ يسم 1
 3 :نداتعتلا يق :ةفيدتعلا ةحلسألا 5 ا

 ا | ةيعربمال ةدحتملا .تايالولا نأ اهسفن : 0 1 ْ
 نيام ونفت لدا | ةيركسعلا تادعملا نحش اضيا تفتاتسا |
 0 ن[ فم :يتاتملللا شيخلا ىلا ة 0
 00 | ماعلا يف هديوزت نع .تعنتما ادق تلق 0

 ' ءانتا ىحضالا ديع ليبق ئييربصف نددايص : ةوطخلا هذه تناك !ذا فرعت ملو - تاحملا |

 3 ناديا ِ ا تاروت ةطبترم : 3 ٠
 .ددع لضن كلذبو. .ةيتئاوك براوق ةعمزا
 تت ١ نييريضملا نيدايصلا 1

 0 هجو نود د نارا 3 نيظقتعملا اا ْ 1

 0.قح 1

 اهعم نواعتلل نم لاول 0 ةبعاذ نابل 1 0 15 1 19 2 ا ل

 | ةيناربألا 0 0 اللطف نرد

 1 نم فلا نا ىلع ديري 4 نأ ا

 1 نيت 0 .ريخألا اهددع قا 0 5 زم . نا ا
 ظ 1 31 1 نا 8 1 9 ٌ 0 5 0 3 1

 ظ 0 نيلوجتم هن اا لوقا أ 9 34 1 هي 1 1
 #0 مرج فين ادلاخا ا وجوم

 0 0 لكلا لااا كانا د

 0 ةزهجالا دض يفاذقلا رمعم ديقعلا

 : 1 اروع دادزتس ماضوألا نا. اهيسفن

 0 ةرشع لاقتعاب ةيناريالا تاطلسلا ٠ تفاق 7

 1 قوف ةيتيوكلا ةيمنلقالا دانملا 3 مهمامع ْ

 | | ١ نآريا يف نيزجت
 00 1 نم مهبلغا ار 3 َ 51

 0 للسد» ركونك حلاض :امهو ارق ةلاخ 1

 اي 1

 ممول مه

 هدبسا تؤ
 ثدحلا ةادغ نارهط ىلا :ةيجراخلا ريزو ةبسائرب ءيروس دفو ةرادز

 - ناتقيقح دبكونل ةيفاك اهدحو :ةمركملا ةكم ِق يساربالا يمارحالا

 ناك امف ,زاذعلا علخ قشمد ماظن نا امهالوأ لاح لك ىلع :نيتفورعم | ١
 لك قلط دقو .ةسشالع هلغفن تاب .ةحمالم ضغب ءافحال روانم وا اريس هلفقت

 داوعد نأ و .ةيحيتارتس ةقالع ىنالملا حاظني هنقالع نا امهتيناثو . لجو ءابح

 ,ةيسراف_ ةيبرع عبصت ال ىتح برحلا عيسوت عنمل ناريا بناج ىلا .فوقولا
 .ةيتوبيهصلا عم نارهط فلاحت فاشكنا دعب ةصاخ .عئاقولا اهيذكت ىوعد

 .اهعم دسأ ظفاح فلاحت يلاتلابو
 نيب ةطاسوب همايق ًافلس يفني وهو .ةرايزلا فادشا عرشلا يفحي ال

 لوح مالعالا ةزهجا اهجحورت ىنلا تاعئاشلا» تعنبو نارباو ةيدوعسلا

 .,ةحضلا نم اهل ساسا ال, اهنآب «:ةيدوعغسلا و ناريا نيب ةطاسولا

 لمح ناو «يمارجالا ثداحلا نع ةيلوؤسملاب ةرشامم ةيدوعسلا :عهمب لب
 نا. :لوقب .ةيئاربالا ةلوقملا عم ًاقايسنا .ةروادم ةعبتلا ةدحتملا تايالولا
 يه ةيدوعسلا تاوقلا نا يا ,...ةكم يف جاجحلا ةمجاهم يف ةفسؤملا ةثداحلا
 .سكعلا ال :جاجحلا تمجحاه يثلا

 نيح ةيبرغلا ليطاسالا تمدقتسا اهنآب .اهيمسي نا نود تيوكلا مهتيو
 اكريما فادهأ١ تزذفئثف :؛ةيطقنلا اهتالقان ىلع ةيبنجالا مالعالا عقر تبلط

 نفسلل تضرعت ناربا نا  هتركاذ ىف فعضل امير - ركذتي الو .«ءادوسلا

 ال امك .ًارارم رويعلا اهتعنمو .اهتزجتحاو ءاهتشتفو ءاهتفصقو .ةيجيلخلا
 ةدحتملا تابالولا ةفهم لهس امم .ايلمغ اهذنفنتو ةيناردالا تاديدهتلا ركذتب

 ١ .يبرغلا جيلخلا ىلا اهليطاسا لاسرا يف برغلاو

 نم قارعلا تمرحو . جيلخلا يف ةحالملا تلقرع ناريا نا عرشلا ركذتي الو
 ىلع هتاردق فاعضا يف اهنم ةبغر .اهربع هظفن ريدصتو .هئناوم مادختسا

 ذيفنت يف مهسسا قشمد ماظن نا يدنن عرشلا لعلو .هضرآ نع عافدلا ةعباتم
 .ىروبسلا سايئام ءاثيم ىلا قارعلا نم طفنلا قفدت طوطخ عطقف :ينالملا ةمغر

 يف ناريا ةيخراخ ريزو هلاق ام كلذك يسن هلعلو ,عربشلا تاسسنن اذه لك

 لالخ نم رطخ فقوم يف مهسفنا اوعضو دق ةيدوعسلا كولم نا» :هروضح
 ..ةيجاجزلا مهروصق ىلع ظفاحت نا اكريمأل نكمي الو عضولا اذه

 نيد ىجتنتارتسلا فلاحتلا دعب مل .ةلآسملا نم رخآلا ةحولا انه انينعي ام

 دسا ظفاح تمعد يتلا ةمظنالاو .ايفخ ةينويهصلاو نارهطو قشمد يماظن
 هذه ءارارم اهزتبي نا تيضرو :هلك موؤشملا هدهع لالخ ايودعمو ايدام
 دض امناو ,بسحف ناربأ دض دحوم يبرع فقوم ىلا ال :نآلا ةوعدم ةمظنالا

 هفقوم نع فشك يذلا .فشمد ماظن يجيتاربسلا ةينويهصلا: فيلحو اهفيلح
 [].عرشلا قوراف ؛دديس توص» ربع ةينالع اهناداو ؛اهنم يئادعلا

 يناولح دحام

0 

| 
 [ينوزسلا ءاسسا ردبص يني ددحي 8 قباسلا يناربالا سيئرلا لاق
٠ 

 ظ 5 اهدؤساوتي 2 بضاتملا وا نييكريمالا
1 

 ٠ ياجتسفر يمشاه يناريالا نادردلا سيئر ١ | ١
 ىلا .,تيغ ء ناري ةحيضف باقعا يو 1 ١

 ٠ نارمأ امد رمت ا .يحلا ةحلسألا.: 4

 ١ امل 0 نايكلا و8 مدحتملا 1

 ذاذقلا - ةينرعلا ةعملطلا

 : ةيلمعلا 5 ل فاشتكا دعب دنع

 . تاقفص ىلع ةيلاع تال ومع ىلع هلوصحو

 81 ىلا نع

 و !ةرمكاجل ا نا نع عار



 دف عل يعل

 :ةيناربالا «تيبلا لهأ» ةيعمج نع يسنرف ينمأ ريرقت
 دهستسك يدي تا 5 ل

 ااا ا ا 1317 هت تا م طل 381 ا 3

 كي 0

 1 ا و سو ا وس ا يصل

 ةقفص عورسشم ضفرتو .ةموغلملا نارا اناذه لظعت سنرام ٠

 .نادبل يف للا لضفو .سيراب يف ناتسكابريفس :[ رد ردع افعع

 ةبيجراخلا ْق ووو روك دجع تفشك

 يتلا ةظحللا يف هنا (هيسرود يكلا) ةيسنرفلا ؤ

 زناه يناملالا ةيجراخلا ريزو اهيف لصو |
 علطم يف لجاع ءاقل دقعل سيرا ىلا رشنيغ شرتمد

 ردزوو ءارزولا سيئر بئان عم يلاحلا سطسغا /بآ

 .نوب حاحلا ىلع ءانبو ءزيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا
 ةيلاردفلا ةيراشتسملا نيب ةيدصع تالاصتا دعبو
 .(ةموكحلا) نوينيتامو (ةسائرلا) هيزيلالا يرصقو
 نييناربا نيضرع ةيسنرفلا ةمصاعلا تقلت
 ينانسكابلا ريفسلا هلمح لوألا :«:ةقفص عوربشم» ب

 ةرافس يف ؛مجرتملا» نيب ةضياقملاب يضقيو .سيراب يف
 هنأب مهتملاو .يجدروغ ديحو .سيراب يف نارهط
 ةنيهرب ,اسنرف يف ينيمخلا باهرالا يف ةيزكرملا ةقلحلا
 مئاقلا ىلا ةفاضا نانبل يف نيتزجتحم نيتنيهر وأ
 لوؤسملاو سنارفال رايب نارهط يف يسنرفلا لامعالاب
 ةءابع نارهط هتسبلا يذلا يروت رايب يلصنقلا
 يسنرفلا ريفسلا هغلبت يناثلا ضرعلاو .ةيسوساجلا
 يحورلا ريغو يحورلا دشرملا نم نالب لوب توريب يف
 يضقيو .هللا لضف نيسح دمحم خيشلا «هللا برح» ل

 قالطال هزريلا يف ينانبللا شيجلا ىدل طسوتلاب
 قحلملا لاتغا يذلا سيلط دمحم نسح حارمس

 ١8 يف رييتوغ لينولوكلا نانبل يف يسنرفلا يركسعلا
 ةيرسلا لاجر دحا وهو ,1487 ربمتيس /لوليأ
 تاميلعت ذفنتو هللا لضف نيسح بكاوت يتلا ةصاخلا
 سيلط لمع) نانبل يف يناريالا «يروثلا سرحلا»
 هتلصف يذلا سداسلا ءاوللا يف فيرعغ :«يمسسرلا»

 فيدر ىلا هتلوحو ينانبللا شيجلا نع ايلعف قشمد
 نم ابترم ىضاقتي ساسالا اذه ىلعو .«لما» تايشيليمل
 - ناج نيتنيهرلا نع جارقالا لباقم يف (شيجلا ةنيزخ
 نويزفلتلا نم ةيناثلا ةانقلا يف ينقت) نادنمرون يول
 نع تاقيقحت بتاك) نامفوك لوب  ناجو (يسنرفلا
 - ؛يدوج ود نامنفول» ةيعوبسا ف طسوأالا قرشلا

 ةيسنرفلا ةيجراخلا رئاود تراشاو .(سيمخلا ثدح
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 وقر ىلا ريم لوضوو قيضرقلا نيب ةلص 5 لا
 ةيساموليدلا نا ىلع لديو .ةّتحب ةفداصم نمازتلا لب

 ىلا اهسعبس ّق يناربالا ثدحلا ىلا ةدودشم ةيسنرفلا

 .اهبلا نارهط اهلسرت يتلا ,ةموغلملا انادهلاد لدبطفت

 ,ءابادهلا هذه رخآو .تاونقلاو ليسلا فلتخم ربع

 سيئر هب ىلدا يذلا ثيدحلا وه .نويسنرفلا لوقي
 ةفيحص ىلا يناجنسفر يمشاه ىروشلا سلجم

 سمئئر نيف قاقشلا رذب هلالخ نم لواحو «تاعالطاب

 كاج ءارزولا سيئرو نارتيم اوسنرف ةيروهمجلا

 لبق ةلاسرب انيلا ثعب , (يوغيدلا نيميلا هك سعل انيئْمرف

 ةيسنرفلا هايملا يف رئاود رثي مل هنكل ..ًارجح ىمر ..يناجنسفر

 ةيوست ىف ليجأتلا اهيف ًايلاط ,ةموكحلا ىلا هلوصو
 .ةطلسلا مهمالتسسا دعب ام ىلا نئاهرلا ةلكشم
 مل كلذل .انعم تاقالعلا نوعُبطيس مهنأب انودعوو
 كلذ دعبيو .مكحلا ىلا مهلوصو ليق تالكشملا لحت

 يف ةيغر اورهظاو نئاهرلا نع جارفألا ةيلمع تادب
 «... عيبطتلا

 ةيناريالا ةيليقابكيملا و يشرفلا مزحلا
 اهفدهو .ةحضاو تناك ةيناربالا ةيليفايكدملا

 رجحلا نكل .اسنرف يف ةيسافسلا تانزاوتلاب لالخالا

 ةيسنرفلا هايملا يف رئاود رثت مل يناجنسفر اهامر يتلا
 ىلع اسايق ىزغملا سيراب تكرداو .هتاعقوتل افالخ
 .«جاتناشلا» ةهحاوم ف فصلا تصرو .ةقباس براحت

 نوديرب نيذلا .يلالملا ماظن ىلا اياده ميدقن مدع تررقو

 نييكارتشالا نيب نكاستلا رادج ربع للستلا
 ,ةدحاولا ةكرعملا ناونع وه مزحلاو .نييلوغيدلاو
 ةلماح راحبا رارق هديب نارتيم سيئرلا بتك كلذل
 دكؤي نم ةمثو .جيلخلا هايم ىلا ءوصنمدلك» تارئاطلا

 رئاجحس ةقرو لاخدال لاجم ال يناريالا عوضوملا ٍْق هنا

 كاريش كاج لوألا ريزولا اما .نوينيتامو هيزيلالا نيب
 تضرعت لاح يف درتس اسنرف نا ٠ حوضو يف نلعا دقف
 ينعي درلا له» : لثُس امدمعو .«يناريا ءادتعا ىلا

 اهضوخت ةفزاجم برحلا» باجأف ..«برح لاعشا
 ةمئاللاب ىحناو «...ايصخش كاريش كاج سيلو دالبلا

 اورهظا يناجنسفر لثم الاجر نوقدصي نيذلا» ىلع
 يف تايطارقميدلا ةعزعز ىلع رتراك يميج نمز ذنم ةردق
 كلذ ىلع نارتيم سيئرلا بقعو .«دراب يومد لكش
 .ناربا رم مالكلا مودلا دعن ليبجتسملا نم هنا الئاق

 اهلماعت يف قفوت نا ةيبرغلا تايطارقميدلا لك ىلعو
 .«قدلا يف اهلبقتسم نآل لاوقالاو لاعفالا نيب اهعم

 ءانثالا هذه قا .نارسال يدصخلل . اذا :ةدحاو ةهبج

 حارس قالطال ةجودزملا ةقفصلا عورشم لصو

 كفف .نارتيم سيئرلا بتكم ىلا سيلطو يجدروغ

 28 و١ وحبا نورجإلالا كلب لق



 نودعتسم نيناربألا نا اهدافمو . يعكر مسا ٍْق ةرفدشلا

 .يجدروغ دينحو مهتداعتسأ لياقم ِق :لزانت ىال

 ىلا داق يذلا :؛مهمجرتم» نا وهو .طيسب بيسلاو
 ةدناربالا تارماخملا يىل وؤسم دحأ وه ناشرطلا راوح

 ةزهجا ماما هلوثم مدع ,نمث يأب ,نوديريو .ابوروأ يف
 ةدابقب ةداضملا يسنرفلا سسجتنلا يا «« ين .سا .ئئدد»

 يف هترتس عزني نا ةيناكما نم نيفوختم .راريج رانرب
 .ايوروأ ٍٍق ةسنباهرالا تاكبشلا نع فشكيو ةلوهس

 ءيش يا لمعب يناتسكابلا ريفسلا ىلا اودهع كلذل
 ةبحراخلا ريزو نا ددرتو .ةهاتملا طسو جرحم داحيال

 - خالدا" (ئنماتإ# ومنرزنإات 29

 يذلا يميهاربالا بلاط دمحا روتكدلا ,يرئازجلا
 قسشمد نم افلكم . لواح .سيراب ىلا ةأحف لصو

 ,يجدروخ فن وسخ ةطقن يلع روجعلا :نارهظو
 ناريا ىلا ملسُي يجدروغ نا هيزيلالا ٍباوَح ناكو
 ,نييسنرفلا نئاهرلا عيمج قالطا وهو :دحاو طرشب

 ««كولوب لوج يضاقلا ماما لدعلا رصق يف هلوثم دعبو

 .1985 ريمتيس /لولبا تاراوجفب تقدمي فكما

 ةراطقلاب نئاهرلا قالطا نا امك .ةليحتسم ةمواسملا

 تاءالب أذا اداع يرئازجلاو ناتسكابلا ناطيسولا
 ىف و .نئاهرلا ةيضقل لماشلا لحلا ىلع رصن ةيسنرف

 ةعبات ةرايس تقرح .سيراب بلق يفو ؛كلذ نوضغ
 تارايسلا ىدحإب تمدطصاو .رورملا ةراشا ةطرّشلل

 اورهشو ةعرس يف ةطرشلا لاجر لجرتو .ةرباعلا
 نم ةيباهرا ةلؤواحم كانش نا حمهنم انظ ,خهنحلسا

 ةلاح يف يسنرفلا نمالا نا اصوصخ .يناريا طيطخت

 ةرانيس ناو .ايداع رورم ثداح هنوك ودعي ال رمألا

 تكل عجل نقع دا دا تيد صاد ناقد تحل

 انوردا يق ,يتازيألا:تافرآلا بارخب قا لتقف

 نكي ملو .ةمدصلا ملا نم نئي لجر ةيفلخلا اهدعاقم
 ديحو فلم هملست ذنم هنأل .كولوب لوح يضاقلا ىاووس

 ةددسشم ةينما ةبقارمل عضخي وهو .يجدروغ
 نم رصانع هتالقتت ف هبكاونو .ةيئانثتسا تاطوحتو

 باشرالا عمق ف ةصصختم ةدحو يهو .«1410> ةقرف
 ىرشأ .يضاملا عوبسالاو .يسنرفلا سيلوبلل ةعبات

 دعب ةديدج ةيناريا تايطعمب هفلم كولوي يضاقلا
 ةقطنم ىف لمعي :ينانبل لصا نم .يكيناكيم فيقوت
 سيراب يحاوض ْق «ةرو11ا 011-1 «ناو تتاسد

 «يكيناكبملا» اذهو .ي وسوم دمحم ىعدُيو .ةيلامشلا

 زاهج يف :سيراب يف ناريا ةرافس يف رهشا ةليط لصع
 رثكا . ادجاوت ًاعمو .نويسنرفلا هيمسي امك ءيجدروغ
 ةيباهرالا ةكبشلا سوؤر دحا ةقش يف ؛ةرم نم

 ربمتبس /لوليا يو .رجاهم دمحم اسنرف يف ةيناريالا
 نير عراش ةرجفتم تقبس يتلا مايالا يف ينا_2_+ 5

 يوسوم دمحم نا يسنرفلا نمالا دكؤيو .ةيومدلا
 .يب» لا ةرايس ءالط رييغتل كنرف فالآ ه غلبم ىضاقت
 تراغتوتش نم رجاهم دمحم اهارتشا ينلا :ويليد .ما

 ,نير عراش ريجفت ْق تلمعتساو ؛(ةيداحتالا ايناملا)

 .دعب اميف ةطرشلا اهيلع ترثعو
 نع ةلماك ةيصخش ةقاطد كولوب يضاقلا ,مدقيو

 ءاضق يف ؛:تيش يبنلا ديلاوم نم وهف .يوسوم دمحم
 ةدعاق نويسنرقلا اهربتعي يتلا ةدلبلا يهو كبلعب
 عاقبلا لهس يف .هللا بزحل ةعباتلا ةيرشبلا لبانقلل
 ماظن شيج ءاينما .هيلع فرشي يذلا .ينانبللا
 يف .دبعلا رثب ةلحم يف مويلا شيعت هتلئاعو .قشمد
 ىدحا ىلا يمتني وهو .توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا
 ىلعو .عبسلا هدامح يداهلا ديعو ةينغم ديحو ايالخ
 لينولوكلا لاتغا يذلا سيلط «يدنجلا» ب ةقالع
 هناب قيقحتلا يضاق ماما يوسوم فرتعاو ...رييتوغ
 نبب :سيراب يف ناريا ةرافس يف تاءاقللا نم اددع رضح

 فشكو .سيراب خيخفت نمر يف ءيجدروغو رجاهم
 يذلا رقملا اذه .,تيبلا لهأ» زكرم ىلع املكت امهناب
 نييباهرالا ةئبعتل زكرم» ىلا ناريا ةرافس هتلوح
 ,«14 1111.111 810:21112+ ةقطنم ىف ءنيشهوريشملاو

 .(سيراب قرش بونج) نييلاطيالا ةباوبل ةيذاحملا
 رصانع نم ددع ىلع ضبقلا نمالا ةزهجا تقلا هيفو
 يف تمهسا قئاثوو قاروا نع الضف .ةيناريالا ةكبشلا
 رداص ريرقت تيثي و .ةضماغلا طاقنلا نم ددع ءالج

 رقم ىلع فرشملا نا «داضملا سسجتلا» ةزهجأ نع

 نيد لجر ناك هنع رشابملا لوؤسملاو «تيبلا لهأ»
 سرام /راذآ يف اسنرف نم برهلا يف حجن .اينانبل
 ركو». :ةناونع يذلا ردرقنلا ِق اضسدا ارقنو .يضاملا

 ةيعمج» نا «ةيمالسالا ةيفلسلا رطخ وا بيرختلا
 ةطلسل نيملسملا عاضخا فدهتست تيبلا لها
 يتلا ةيفيكلا ىلا هيف ةحضاو تاراشا ةمثو .«نارهط
 ةيباهرا ايالخ ريطأتل ةيناريالا ةرافسلا اهيلا تأجل
 ةبقارم ةراداد تفلتو .158“ ماعلا ةيادي ذنفه

 عرز ةبوعص ىلا (داضملا سسجتلا) :يضارالا
 راتسلا ءارو نم هلوم يذلا رقملا اذه لخاد ندريخم

 لضف دياس رقاب دمحم هل [دشرم ناكو هنوؤش ىعرد

 يف هللا برح دشرم : نا لاعب ةونيدع زدبحي يبعتترو

 ةدناربالا كانعلا طوبخ
 لوؤسم ىلع قلطي ٠ يضارالا ةبقارم ةرادا» ريرقتو

 دشرملا قيقش» مسا اسنرف ىف تيبلا لها ةيعمج

 ف شيعي ناكو .«نانبل يف نئاهرلا يفطاخل يحورلا
 ةقشو تاقالعب طيتراو .تاونس ذنم ءاسنرف يف :مالس

 ةصصخم ةنكما يف هيقنلب ناك يذلا يجدروغ ديحوب

 لضفو .يسنرفلا هللا لضف» نيب طيخلا اذهو .ةالصلل
 قارتخا ىلا داضملا سسجتلا ةرهجا داق ينانبللا هللا

 هرابتعاب نانبل يف يناريالا باهرالل ةيميظنتلا ةينبلا
 ضربق نيبو .ءاسنرف يف يناريالا باهرالل ةنضاحلا»

 نيب لصولا مت .ىرخا ةيبرع مصاوعو توريبو
 سيراب يف اهكرحت ةقيرطو ةيناريالا بكانعلا طويخ
 وسدنهم ططخي يتلا ؛ىرخالا ةيبوروالا مصاوعلاو
 «فرتحم» 580١ وحنب اهوزغل نارهط يف با.هرالا
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 تي سل
 املا ا

 ملاعلا اة 1 1

 املع ؛اهكيكفن ىرج ينلا تاكبشلا نم لئادبك .ديدج
 برست امل اعبت :ءسيراب بيصن نم ةريبكلا ةصحلا نا
 باهرالل ةداضم ةمظنم يهو .«نوتاغيم» ريرقت نم
 ةرمهاظل اهفيصوت يفو .ةيبرغلا ابوروا ىوتسم ىلع
 يتلا تاكبشلا نا» ةمظنملا لوقت يناريالا باهرالا
 نم لكشتي .يسيئر رذج نم عرفنتت ابوروا يف لمعت
 ةاون ةمث :بزحلا اذه لخادو .توردب يف «هللا بزح»

 .ةينغم دامعو هدامح يداهلا دبع لوح رودت ةيروحم

 امهو .اسنرف ىلا هقيقش دنافنا ررق دق لوالا ناك اذاو

 ناريا نالف ءنوب نوجس دحا يف ةظحللا هذه نالقتعم

 هدامح يلع دمحم يعارذ ربع ,يع ون باشرال تططخ

 نم ءزج امهو (اماع )١ هدامح سابعو (اماع ”)

 جرب يف نوشيعي ءاقشا ةعيس نم ةفلؤم ةلئاع

 فاطتخا تايلمع يف اوكرتشا توريب بونج :ةنجاربلا

 لبانق عرزو توريب يف ةخخفم تارايس ريجفتو نئاهر
 ايناملا يف هيقيقش حارس قالطا لجا نمو .ابوروا يف
 تاطلس عم جاتناشلا «ةسرامم» ىلا أحل ةيداحتالا

 فدهب توردب راطم يف نييناملا نينطاوم فطتخاو .نوب

 ىلا امهمدلست نود ةلوليحلاو ناملالا ىلع طغضلا

 ربع» ةرئاط افطتخا امهنأل ؛امهب بلاطت يتلا نطنشاو
 اساطغ التقو :.1985 . وينود  ناريزح يف «ملاعلا

 تكرحت .ءانثالا هذه يف .اهنتم ىلع ناك ادكريما

 ريزو نا ددرتو .طخ نم رثكا ىلع ةيناملالا ةيساموليدلا
 سيئربو دسا ظفاحب لصتا .رشنيغ .ةيجراخلا
 نا امك .يناجنسفر يمشاه :يناريالا ىروشلا سلجم
 اعبتو .ينانيللا نمالا ماع ريدم تع دتسا نوب ةموكح

 ةرايس ليمجلا نيما سيئرلا نوب تدهأ .ديلقتلل
 .يكريفا رالود فلا اهتمدق ةحفصم سديسرم

 .«هللا بزح» ايالخ لوح تامولعملا لدابت ىرجحو

 .توردد ىلا اهتارباخم ريدم ةيداحنالا ايناملا تدفوأو

 ١6١ ب اكنبش هملسو .هدامح يداهلا دنعي لصتاو
 كيشي علدملا اذه قحلا مث ٠ ىلوا ةعفدك رالود فلا

 مدعب ةنامضب قحلا . .رالود نييالم ةسمخ هتميق ٠ .رخآ
 .امهتمكاحمل نطنشاو ىلا هدامح نيوخالا ميلست
 تاونس ثالث ةدم امهل يلكش لاقتعاب ءافتكالاو

 تاءارغالا نم مغرلا ىلعو .تارجفتم امهتزايحل
 ؛ «هللا بزخ» ةداقل تاكيشلا فرصت نا لبقو :ةيناملالا

 لجن اهنتم ىلع ناك ءاضيب وقلوف ةرايس نم تبرتقا
 قاحصلاو ناريسع لداع ينانبللا عافدلا رسزو
 نيحلسم ةعومجم . (اماع ”5) سالغ لراش يكريمالا

 زجاح نم راتما دعب ىلع ءسالغ اوفطتخاو نيحتلم
 اًرر كلذ ناكو .يعازوالا قيرط ىلع ,ةيروسلا تاوقلل
 قاحصلل ابييغتو نوب ىلع يكريمالا طغضلا ىلع
 قف «ملاعلا ربع» ةرئاط فاطتخا ىطغ يذلا يكريمالا
 تامولعم هللا بزح» ىلا اهموي تمارتو . توريد راطم

 ىلا ريذحت باتك لسرآ يكريمالا لدعلا ريزو نا لوقت
 ميلست ىلع هثحو «نامراميز كيرديرف يناملالا هريظن
 دكأتو فورظلا تناك امهم :نييناخبللا نيدياهرالا
 نم ديزملا ىلا الا يدؤت ال ةرزجلا ةسسائس نا نم ناملالا
 ...تاجافملا ىلع ةحوتفم ةيلمعلاو .يناملالا زازتبالا
 لسلسم نم لوالا لصفلا يف تلازام اهنا اصوصخ
 0... بعرلا

 حايضلا ريتم
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 نيلرب نم يناريالا باهرألا زومر درط
 1 هدول طم حوحو

 ناريا ةداق
 رطل هيض راو كذشإأ يعل

 ..ناربا ةحلصم لشض حسشلل

 ةيراك داصتقالاو ةككفم ةبركسعلا ةدابقلاو

 ..ةعرسب ومند رمذتلاو

 اا 8 طك ا

 قتاطتسلا يقبل 5 فارما

 نويزفلت لسارم لؤاست ىلع هتباجا ضرعم يف |
 ةيباهرالا تامهملاو رودلا لوح ةيبرغلا نيلرب

 لاق ؛جراخلا يف ةيناريالا تاسسسؤملل ةلوكوملا | ٠

 ىلع بيجا ينعد» :ةيقرشلا نيلرب يف ينيمخ ريفس
 انطاوم نا مود تاذ تعمس له ؛ليباقم لاؤسب كلاؤس

 يباهرا طاشنب تماق وا ماق ةيناريا ةسسؤم وا اينازنا

 .:؟ملاعلا نم ناكم يا ىف نيعم

 /بآ ٠ نيذثالا هوي ءاسم يفصاع هلاق مالكلا اذه

 نيدالم ضضم ىلع هيلا عمتساو .يراجلا سطسغا
 هابتنا تفلبي امو :ةيطارقميدلا ايناملا ف نيدهاشملا
 زومر ةعانق مايالا هذه يناملالا ماعلا يأرلا
 ةيجاودزاو .مهينذاكأب ةيئاربالا ةيسامولبدلا

 ءازا ةريحلل ملستسي هلعجي امم .حمهتافرصتو مهريكفت

 لحرلا اذه عمسي ىحلأ .نيلرب يف نارهط ريفس هلوقب ام

 توريب يف لايتغالاو باهرالاو فطخلا لامعا لكب

 يف هماظنل ةرشابملا ةيلوؤسملا ًاريخاو ٠ تينوكلاو

 .ةيومدلا سيراب تاردحفتب راسعبسمبا ملا !؟ةكم ةحيذم

 لوالا يناريالا باهرالا لجر ةيامح ىلع هماظن رارصاو
 !؟يجدروغ ديحو ةيسنرفلا ةمصاعلا يف

 بيرخنلا زومر درط
 بيرختلا زومر تناك :ةينويزفلتلا ةلباقملا كلت ليبق

 ينيمخلا باهرالا ركو يف «نييئاريا نييسامولبد ةتس»

 يف ةليلذ اهتارايس لقتست ةيبرغلا نيلرب ةنيدم يف
 ةثلاثلا دودح يف ةعاسلا تناكف . غرويبماه ىلا قيرطلا

 نيروصملاو نييفاحصلا تاريشع عمجت دقو ,فصنلاو

 سوؤر در ةيلمع ٍاودهشيل ىسشبملا ماما نيدنويزفلتلا

 نم كرستشم رارقل ًاذيفنت .ةنيدملا هذه نم بيرختلا

 ديكرفو ع ةدهتملا تايالولا :نيديرغلا ءافلحلا

 ماظن اياون نع ةقثوم تامولعم رفاوت دعب ءايناطيربو
 :ةييزغلا نيتري ف سفألا عضولا رجفتب يالغلا

 تراس اهفلخو :نييناريالا تلقا يتلا تالفاحلا ماما

 ملو يناملالا نمالاو سيلوبلا ىوق تاعردم نم ةلفاق
 تلوت ثيح :نكراتش» يف دودحلا ةطقن ىتح اهقرافت
 ىلا ةفاضاو .ةيداحتالا نمالا رئاود ةنلوؤسملا
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 ُِق ةيناربالا ةيلصتقلا ءاضعا نم ةنسلا رصانعلا

 يفصاع ييسامولبد نم نانثا َدِرص ةيبرغلا نيلرب
 نم هنع نلعي مل ددعو ؛ةيقرشلا نيلرب يف هسفن
 ردص امك .نييسامولبدلا ريغ باهرآلاو لتقلا يروجام
 ىلا هترافس ءاضعاو يفصاع لاقتنا هبجومب عنمي رارق
 .رخآ ضرغ يال وا ةرايزلل ةيبرغلا نيلرب

 كلتمي كلذ عم .طقف دحاو موي ف ثدحب اذه لك

 نويزفلت لسارم ناك اذا امع لؤاستلا ةحاقو يفصاع

 يباهرا طاشنب ةدحاو ةرم ولو عمس دق ةيبرغلا نيلرب
 !انملاع نم ناكم يا يف يناريا

 يناربالا بذكلا ةرهاظ
 يف .ةيناريالا ةسايسلا زومر نيب .بذكلا قابس

 ةفورعمو ةفولأم نوكت داكت ةرهاظ ؛:جراخلاو لخادلا

 فاشتكا اهيف ديدجلاو .يلودلا يسايسلا طسولا يف
 .ةديدع تارايتعاو بايسأل رخآتملا ىل ودلا ماعلا يىارلا

 .ةصيخرلا اهتعيبط
 زارط نم ًامالك يفصاع هيف لوقي يذلا تقولا يفف

 يرالاز نوب يف ناريا ريفس دقعي ,يكبملا كحضملا
 رصاتع لاقتنا نا .ةدف لوقت ًايلود ًايفاحتض ًارمتؤم
 ف اهنقيقش ىلا ةيبرغلا نيلرب نم ةيناريالا ةيلصنقلا
 ةرازو عم هيلع قافتالاو هبيترت ىرج غروبماه
 قئاقد ريغ ضمت مل نكلو ,ةيداحتالا ةيجراخلا
 نايب ردص ىتح يرال از رمتؤم ضاضفنا ىلع تادودعم

 درجم ىتح لب :قافتالا اذه لثم يفني يناملا يمسر

 .ىوتسم يا ىلع هنأشن ثحادنتلا

 زاردبالا جهن امناو ددحو بذكلا قايس فشكتي حلو

 مل يرالازف .ةيناريالا ةسايسلا ملاعم نم احوضفم

 سودروك ناملالا نئاهرلا اصعب حيولتلا نع عروتي
 اينام لا تاطلس ريكذتو :ةيبرغلا توريب يف تديمشو
 ىلع نارهط ماظن لقثب .رخآب وا لكشب ةيداحتالا

 بزحلا بسك نازيا ناكماب سيل ؛رذدص ينب
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 دكؤي امنببو .نانيل ىف ةينيمحلا باهرالا تاباصع

 ةعلاضلا ةيناريالا ةيمسرلا ةرهجالا ةيلوؤسم يرالاز
 يفصاع لواحيو يل ودلا باشرالا تاطاشنو لامعا يف

 تلقن امك توريب يف ناريا ريفس عربتي ؛ اهيفن ةحاقوب
 يلالملا ماظن هجوت نع نالعالاب ,ةيملاعلا ءادنالا تالاكو

 .ًايروربط كلذ نوي انج تاهزألا ويدصت ىلإ

 يف ىرج ام ىلا دعنلو .ايناج قئاقحلا هذه عضنل

 .مرصنملا ع ويسالا لالخ ةيبرغلا نيلرب

 فالآب جعت ةنيدملا هذه ةحاس نا الوا فورعملا نم
 ٍرمَر نم ةريبك دادعأب اهخض نم مغرلا ىلعو نيينارنالا

 اركح يمويلا يسايسلا عراشلا لظ ةينيمخلا باهرالا

 لقتني اميفو .ماظنلل ةضهانملا ةيسايسلا ىوقلا ىلع

 غرينينورك ةنيدم يف وا دنادوكلا زكرم يف ءاوس .رئازلا
 ,ةرحلا ةعماجلا يف وا ةيجولونكتلا ةعماجلا ةقورا يف
 ىلع طخاس يناريا نطاومب رثعتي نا نم هل دب ال
 رشتني ام ًايلاغو .ةروهدتملا هدالب عاضواو ةسايس
 ٍْق ,بايشلا نيس يف ةضصاخ ٠ نينطاوملا ءالؤه لثم

 نولمحي مهو ةيسيئرلا ةنيدملا عراوش تاقرتفم
 وأ ةيداعملا ةيسابسلا تاروشنملا نم ةمّحض ادادعا

 اقح باجعالا ريثي اممو .ينيمخ ماظنل ةضراعملا
 نارسهط يف «تايآلا ةنج» نم نيدورطملا ءالؤه صرح
 يتلا باذعلا ةلاح حرشل نكمم دهج لك لذب ىلع

 مهتلواحمو ءاهرما ىلع ةبولغملا ناريا بوعش اهشيعت
 ناملالا تاجاجتحاي زوفلا للك نودو ةيدجو ربصب
 لاملا وا ةملكلاب ءاوس مهدييات يلاتلابو ؛بئاجالاو
 .ةلداعلا ةيناسنالا مهتيضقل

 ةيناريالا ةضراعملا نا كلذ عم ثادحالا تتيثا دقل

 ىجنمب تسيل يعونلا اهقوفتو يددعلا اهناحجر مغر
 ىلا ًاصيصخ ةدفوملاو ةبردملا لتقلاو باهرالا رمز نم
 ةيلصنقلا ماظنلا رئاود ةيامح ىلا ةنئمطم ةنيدملا

 جيلخلا يف يبرغلا رافنتسالا

 ركذتيو .جراخلا يف هتارياخم ةزهجاو ةيساموليدلاو

 ةرهاظم ةيا لوحتن فيك ماودلا ىلع نيلرب يلاها
 مد مامح ىلا ةضراعملا ةينئاربالا ىوقلل ةبسايس

 اهنشن يتلا ةيباهرالا تامجهلا ببسب فنع ةحاسو

 .ةحلسملا ينيمخ رمز ةداع

 يئاقولا ءارجألا
 رارقلا يعناص يار فلتخي ال ىرخا ةدحان نم

 ردص ينب نسحلا وبا يار نع ابوروا يف يسايسلا
 ةعساولا ةيبرغلا ةيناملالا لغيبش ريد يف رشن يذلا
 با ١ نينثالا مون رداصلا اهددع ِق ءراشتنالا

 لاعتفا ىلع شيعي نارهط ماظن» نا دكؤي وهف ؛يراجلا
 عيطتسب مانح نكلو .ىرخالا ولت ةدحاولا تامزالا

 فيضي مث «دودسسم قيدرط يف نآلا هنا ؟كلذ ةلصاوم

 يف نلعلا نا. :الئاق ناريا يف ةيروهمج سيئر لوا
 يذلا يناجنسفارف .رسلا ضقاني ماظنلا اذه ةسايس

 ظفتحيب امنا برغلا دض ةيران تاحيرصت قلطي

 استرفو اكريما عم يرسلا لاضتالا تاونق لضفأب

 دكؤيد نا دعيو «نيصلاو ليئارساو ايناملاو ايناطيربو

 ببجي .ةينيمخلاو مالسالا نيب ةقالع كانه تسيل نا

 :برحلا يف ىلوطلا ديلا كلمي نمع لغيبش لاؤس ىلع
 سيل نهارلا عضولا يف» :لوقيف ؟ناريا ما قارعلا
 ةيركسعلا ةدايقلا ةبيكرت .برحلا بسك ناريا ناكماب
 قمني رمذتلاو ؛:ةثراك ةيداصتقالا ةلاحلاو .ةككفم

 ةحلصم دسض جضنت ةيجراخلا لماوعلا كلذك .ةعرسب

 .«ناردا

 يداردأ - يكريمأ مادص مقون

 ةيبرغلا نيلرب يف يبرغلا فلحلا تاوق ةدادق

 وه امك قلطنت ندنلو سيرابو نطنشاو تاموكحو
 ةاظن ةجاح لوح هذه ردص ينب ةعانق نم حضاو

 تامولعم نم هكلمت امل ةفاضا .تامزالا لاعتفال نارهط

 ينيمخ يلثمم درط رارق يف لواحت يهو .ةقثوم
 ةلواحم ةيا دض يئاقو ءارجا ذنفنت مهرصانعو

 يىلودلا هجوتلا ىلع آدر ةنيدملا يف ةيناريا ةيماقتنا

 جيلخلا ةقطنم يف يناريالا روذلا خيِجحتل ماغلا

 اهيلع تلصح يتلا ةدكؤملا تامولعملا لوقنو .يبرعلا

 فلحلا تاوق عيمج نا نيلري يف ,ةيبرعلا ةعيلطلا»

 يف ارخؤم تعضو دق ةيبرغلا نيلربو ابوروا يف يبرغلا
 ةينات هيف تأدب يذلا تقولا ىف و .ىوصق بهأت ةلاح

 فداصملا ءاثالثلا موي ىل ودلا نمالا سلجم تاعامتجا

 يمازلالا رارقلا ع وريشم ةشقانمل :يراجلا با ١

 لدعيبتسمي ال ,ناريا هتضفر امدعب ه9/ رارقل قحاللا

 تابالولا نبب ًادودحم ًايركسع ًامادص انه نويقارملا

 ىريو .جيلخلا ةقطنم يف نارياو ةيكريمالا ةدحتملا

 مادنصل ةينسانملا ةيلودلا فورظلا يف ايمانن ءالؤشه

 ءارحأ يا ىلع ضرتعي نم دجوي ال ةيحان نمف . اذهك

 ةمظع مكاحلا يناريالا سأآرلا نع عني يبيدات

 مكاحلا يكريمالا سارلل لمحسيس هنا امك ةسرطغلا

 ,يضاملا يف اهب طرف ام ًابلاغ ٠ ,ةيولطم ةيلخاد ةيبعش

 اذه لثم عضو نا ءانه تاروطتلا عراست نم ودبيو
 فلتخم ءارو ارمخاو الؤا فقبي باسحلا ِق مادصلا

 وا .ةدبرغلا نيلرب قف تمن ينلا كلت ءاوس تاءارحالا

 ةبعل داسفا فدهب ىرخا ةيبوروا ندم يف متتس يتلا .
 0.اهدهم يف يهو ةيناريالا زازتبالاو باهرالا
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 لخادلا نم ناريأ

 - ينيمخلل ًامعد نورهاظتي نيذلا فثلآلا تائم كبي

 ال معدب عتمتت تلازام يلالملا ةموكح نا يحوي ايم

 ِإ ةايحلا يف ىلجتيف ينرملا ريغ بناجلا اما .هب ناهنسي
 ديازتملا ىضرلا مدع ىلع اهدهاوش لدت يتلا ةيمودلا

 نا نودقتعي نيذلا نيملعتملا ةصاخو :نيريثكلا نيب

 لك_ اهساسا ىلع هاشلا دقتني ينيمخ ناك يثلا رورشلا

 ا 3 يموكحلا لداسفلاب ءاهتتاو ةيشحولاب ءادتبا عيش

 .يلاحلا ماظنلا ىلع نومئاقلا اهسرامي

 7 نوقدصي اولازام نم نييناريالا نيب عبطلاب كانه
 .«قارعلا قيرط نع» سدقلا ىلا ريسلاب ينيمخ دوعو
 لما ةبيخ دلوي يهتني نل هناكو ودبي يذلا لاتقلا نكل
 .سانلا ند

 داوملا صقن ببسب هباوبا قلغا عنصم ريدم لوقي
 اذاف .برحلا يف هيدلو بيرقلا لاقبلا دقف دقل» ةيلوالا
 كانه نوكي نل هناو اثبع اتام امهنا ةقيقح ىلا لصوت
 .,رحتنيسف سدقلا ىلا قيرط

 نوديؤملا مهيف نمب :نويناريالا يدبي لاح ةيا ىلع
 ,لاتقلا ناديم يف ىلتقلا ددع عافترا نم ارمذت ينيمخل

 ىلا نيذقنتملاب ةقالع وا دوقن اهيدل ةلئاع لك عفد امم
 ج ورخ لفكت ىرخا ةقيرط ةيا وا ةوشرلا ىلا ءوجللا
 .دلدلا نم اهنا

 ددع نا يركسع ردصم دكؤي ؛:ىرخا ةيحان نم

 ىلا انايحا لصي برحلا ىلا باهذلا نوضقري نيذلا
 نم عنمو نجس نم كلذ هينعي ام عم :نيفلكملا نم /'
 .لمعلاو رفسلا

 ,تاونس ؛ ذنم فتخم هنأب ديمح باشلا فرتعا
 .,ةيبغ برح يف توملا نم لضفأ لظي» كلذ نآل

 ىلا اويره ديمح لاثما نم فالآلا تارشع كانه
 ةايح اوشيعيل اهريغو جيلخلا لودو ناتسكابو ايكرت
 .ىفنملا يف ةميرك اهنأب اهفصو نكمي ال

 ققحي ذا .سانلا توق يف ةراجتلا ناريا يف رهدزت
 موحللاك ةيساسالا داوملا نوركتحي نيذلا راجتلا

 كيهان .ةلئاه احابرا ,تيربكلا ىتحو .زبخلاو ركسلاو
 عابت ثيح ءادوسلا قوسلا ىف يرشتسملا داسفلا نع

 .ايمسر هنع نلعملا مقرلا فاعضا ةرشعب ةلمعلا
 يف ةصاخ .جرح الو ثدح راعسالا عافقترا نع

 يف ءاينغالا نأب املع .ةريخالا ةرشع ةينامثلا رهشالا
 ءيش يا ىلع لوصحلا نوعيطتسي نارهط لامش
 ناو ةدروتسملا ةرخافلا عئاضبلا كلذ يف امب ؛ابيرقت
 .ةيكلف راعسأب تناك

 نوداكي الف ةموكحلا يفظومل ةبسنلاب امأ
 .ةيمويلا مهتايح رومأ ريبدت نوعيطتسي

 كنكميف .داسفلا شعتني :عبطلاب وجلا اذه يف
 كترايس دوقت تناو كل ضرعتي يذلا يطرشلا ةوشر
 .ركس ةلاح يف |
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 .ةضيغبلا هاشلا تارياخم .كافاسلا رود .

 يضاملا رهشلا يف ثدح امم كلذ ىلع لدا الو .ندملا برح
 ةبقارع ةراغ اهنا ناكسلا ضعي دقتعاف .ةيوق ؛مويلا :ةيناري نم يقول 0 ١ :ةيناربالا ةادحلا نم يئرملا بئاجلا

 در نإف .برغلا ىلع ةيباهرا ةلمح نشب وا اهتمجاهمب
 لود عقاوم ززع دق كلذب نوكي .ناريا فصقب ناغير
 ىلوالا هتوطخ وطخي نا لجا نم برغلا عفدو جيلخلا :
 .جيلخلا يف ةلاعف ةسايس وحن |

 .ربصلا ىلا ةجاحلا نع امهتالوقمو وامو نيندل سرد 1

 .يركسعلا لخدتلا قيرظ.نغ ةيسورلا ةروثلا فقو |

 1 وه ةداع عراوشلا بوجي يذلا يروثلا سرحلا

 ا نكمي ذا .اديدهت رثكالا هنكل .ةطلسلا يف !اداسف لقالا

 | نّوكي وا كلكش مهبجعي مل نا كوفقوي نا هرصانعل
 ١ نا .مالسالا دعاوق عبتت ال كنأب كش ىندا مهيدل :

 ذخأ دق نييناريالا نم نيريثك رظن يف يروثلا سرحلا

 0 ا م
 نا الا .برحلاب ًاريثك رثأتي مل نارهط رهظم نا عم

 ةدوع لامتحا نم افوخ رتوتلا نم نوناعي ناكسلا

 اقرغ تام ثيح ضرالا تحت قفن يف ءابتخالل اوغفدناو
 ١/١1 0.هنع حصفُي مل ددع

 ها ا طجلاا ]دب وسد و دس دوو

 ْ ينقي
 : ذنب ربت اهارخ

 ىسني ؛ناريا عم لماعتي نيح ملاعلا نا ودبي
 ١ لوح نرقلا اذه سورد حضوا نم نيسرد

 ١ رلته هايإ انملع لوالا سردلا .مالسلاو برحلا | ..:

 | ةةيسوت امالحا ملحن يتلا ةمرجلا ةظنلا
 ١ .وام هدعب نمو نينيل هملع دقف يناثلا سردلااهآ

 / نم اهب ةحاطالا نكمت ال ةروثلا نا ىلع صني وهو :
 .جراخلا .

 ا
 :نيسردلا نيذه اوسن دق برغلا ىف ناريا ءادعأ نأل

 | نارياو .ءايوقا مهنا عم افاعضو نيبرطضم نودبي
 ! ودبت .اهتداق هيعدي ام فصن لغفت نا عيطتستال يتلا
 ٍإ .رهقت ال اهنأكو

 ' نكل ,برغلا نع ايفارغج ةديعب ناريا نا خيحص
 | جيلخلا نآل :رمالا عقاو يف يقيقح ريغ دعبلا اذه

 7 نا يا .ملاعلا ف طفنلا يطايتحا نم /91 ىلع يوتحي ٠
 | تايالولا لقا ةجردبو . نابايلاو ابوروأ نمأو ءاخر

 ا .ةلقاع ديأ يف طفنلا كلذ ءاقب ىلع دمتعي :ةدحتملا .
 | بيسب ال ةيوق ناريا .تانيثالثلا يف ايناملا لثم

 ! اوملعت نا دعب مهفوخ ببسب امناو .اهاياحض فعض
 / نائبل يف نئاهرلا ةيبضق كلذ ىلع ةلثمالا نم ,ةنداهملا .

 ٍإ .مهذاقنا لجا نم ارتنوك_ ناريا ةققصو
 1 ؟نآلا ثدحب نا نكمي يذلا ام

 إ ناريا جيلخلا يف ةيكريمالا نفسلا دوجو يرغي دق

 اضيا ىسني ال نا هيلع ناريا عم برغلا لماعتي نيح
1 

 نايايلاو ةيبرغلا ىوقلا تلواح .1518 ماع يف

 .حجنت مل اهنكل ؟

 دقق تندفع نعيد

 00 ورة م نة: دو قورة ور ةمح اجسا دجت#ا

 دقعو ناريا يف ءنيلدتعملا» ةيطاخحم ةلواحم امآ

 برض يهف  اسنرفو اكريمأ تلعف امك مهعم تاقفص
 ماظنلا يف العف نولدتعم كانه ناك اذاو .نونجلا نم

 ةسايس لالخ نم طقف اورهظي نا مهل حاتدسف يناريالا

 .ماظنلا يف ًاقرطت رثكألا رصانعلا دض ةمزاح ةيبرغ

 نا ىل وألا :نيتجيتن ىلا صلخن .مدقت ام لك نم

 ىلع رمتستس .جيلخلا برح يلاتلابو ؛ةيناريالا ةروثلا
 .يديمخ توم دعب حجرالا

 ريثكلا لعف عيطتست ال ىمظعلا ىوقلا نا ةيناثلاو

 نود برحلا ءاهنال ةعيرس ةقيرط دجوت ال ذا اهدض
 ,برحلا دادتما عنم عبطلاب برغلا عيطتسي .نمث

 امك .ةحلسالا قفدت ليلقتب ةحبذملا نم دحلاو
 ةعزعز نارا تلواح اذا ةيدوعسلا معد عيطتسي

 .!!اهرارقتسا
 برحلا تماد ام اهجاهتنا بحي ةسايسلا هذه

 ةبقارملا نم تاونس كلذ قرغتسا ول ىتح ةرمتسم
 .رذحلاو

 نا نيملسملا ىلعف .لمعو ركفك ةيناريالا ةيفلسلا افا
 لامتحالا لظ . اولعفي مل ناو .اهيلع مهبرح اونلعي
 .لخادلا نم ىرخا ةيمالسا نادلب رايهناب امئاق
 ةباوب ىلع أزجملا يبرعلا ملاعلا ددهي ربكألا رطخلاو
 مه ةداقب نيموكحم برعلا مظعم عاد امو ..ناريا
 .ةيفلسلا رطخ رمتسيسف .لؤاست عضوم

 .حالصالا ىلا ةجاحلا كردت لودلا ضعب تأدب دقل
 ' ىلع تاوطخ أدب يذلا كرابم رصم يف لاحلا يه امك
 ١ ةيفلسلا تاعمجتلاب عفدف .ةيطارقميدلا قيرط

 ١ يف ةضراعم ةوق ربكا حبصتل حظطسلا ىلا ةيرسلا
 |  .اهتاحورط مظعمل ةبسنلاب اهريثأت دقفتلو ناملربلا

 نيب سانلا ريخ اذا .ديعبلا ىدملا ىلع هنا ديكألا
 / ةيفلس تاموكح نيبو ةينالقع ةيناملع تايطارقميد
 | فقو نكمي كلذبو .ةيطارقميدلا نوراتخيسف ةيطلست
 ١ ٍ 60. ادغ سيل نكل ,يناريالا ريثأتلا

 رميات كرويوين

 دوسلا مجانملا لامع معدل
 تاوطخ ايقيرفا بونج يف ثدحي ناك امم ٌريثك
 / دض مجانملا لامع بارضال . ام ىنعمي ةيديهمت
 | وه بارضالا اذه .بهذلاو محفلا يجتنم (

 3 ةيلامعلا تاداحتالا هنمظف يذلا يسيئرلا ثدحلا

 7 نوناقلا نمض كرحتت يتلا ةعورشملا ءادوسلا

 .ةيطارقميدلا وحن يملسلا لوحتلا يف لمالا ةديسحم

 نا ًاضيبو ًادوس انقيرقا بوخذح ناكس ةحلضصم نم

 ةدحتملا تانالولا ةحلصم نمو ٠ .مجانملا لامع حجتي

 .ةنكمم ةقيرط لكب مهتدعاسم برغلاو
 رجاب ةبلاطملا وه يساسألا بارضالا عوضوم

 حوارتي دوسالا مجنملا لماع بتار نا فورعملاو .لداع
 ةدايزن بلاطب كلذل ءايرهش ارالود "50 و ١5١ نيبام

 فصن نم لقا هبتار يقبُي كلذ نآب املع ٠/. اهرادقم

 غ2 | وووحل نولتللاب احلل
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 ا .ارالود 5١ ىضاقتي يذلا ضيبالا لماعلا بتار اهل نوكب نا اهمهب ناك اذا ع ورشملا يلامعلا داحتالا

 ايقيرفا بونج يف مجانملا ةراجت ةفرغ نا ثدح ام 0 .ريضحتملا ملاعلا ف عقوم
 عفر ىلع تقفاو دق .امحجنم 77و تاكريشش سمخب ةلئمم

 نالعا ىلا داحتالا عفد امم 0 و ١١ نيد ام روخألا

 مجانملا ددع فصن نآلا ىتح لمش يذلا بارضالا

 .ابيرقت
 اهددغو دالبلا يف بهذلا مجانم نا هركذ ريدجلا
 ام يا ءانط 54٠ ةيضاملا ةنسلا لالخ تجتنا 1
 كلذل .ةنعضلا ةلمعلا نم دالملا لخد نم ٠"/ لذاغب

 ١ ليفك .ًاريصق ناك ول ىتح جاتنالا نع فقوت يا ناف
 ظ .الضا كّعوتملا ايقيرفا بونج داصتقا ةغّرعزب

 ةوق مظاعت وه ءاضيبلا ةموكحلل ةيسنلاب قنقملا
 ٠١ ذنم لمعلاب اهل حمّس يتلا ءادوسلا تاداحتالا
 بصضغلا غيرفتل تامامص نوكت نأ لجا نم تاونس

 دنلا ةدحول ةقتوم كلذ نم الدي تحيصا اهنكل . دوسالا

 .ةلماعلا

١1 

 ! يناوشتار ىلع ضورفلا فرطتل
 نوسراغ هيزوج :ملقب

 نويناريالا ناك .1586 ماع فصتنم ىتح |
 ماظنلاب ةحاطالا مهتعاطتساب نا نودقتعي
 سيئر ةردق نكل .برحلا ءاهنال طرشك يقارعلا [

 هذه زيزعتو لب ؛ةطلسلا يف ءاقبلا ىلع يقارعلا ةلودلا
 ىلا ةداقلا ضعب عفدو :نارهط يف ًاماسقنا راثا ةطلسلا
 نم .ىدملا ةليوط برحل دعتست نا دالبلا ىلع نا لوقلا
 ناك يذلا يروثلا سرحلا دئاق يئاضر ,نسحم ءالؤه

 .ةيفاك ريغ برحلل ةمدختسملا لاومالا نا لوقي
 /لوالا نيرشت ىتح 1185 ليربا /ناسين نم

 لوح هذه رظنلا ةيجو تعجارت ؛ 1585 ريوتكا

 ةيجيتارتسا ةهجاوم يف  ىدملا ةليوط برحلا
 عارضلا نا دكا دقف .ةديدجلا ,ةيسايسلا يناجنسفار
 فاعضا فدهب ناريا ىلع ءاضورفم» ناك قارعلا عم

 يوقلا نارهط لجر راتخا كلذل .ةيمالسالا ةيروهمجلا
 تالصلا ةداعاو .برغلا عم تاقالعلا عيبطت |

 يف ةدحوم ةهبج ليكشتو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاب
 اضيا ىعسي ناك امك .طقتلا راغسا عفر لجا نم كبوأ
 اوفقوي نأب ملاعلا فو ةقطنملا يف قارعلا ءاقلح عانقال
 ىلع لحل بابلا حتف لجا نم يقارعلا سيئرلل مهمعد

 يداصتقالا طاشنلا نيب ام لصافلا دحلا ناامبو ٠
 ةموكحلل نكمي هناف .امئاد هزييمت نكمي ال يسايسلاو
 لّخدتلا لجا نم ةلأسملا هذه ف ضومغلا مادختسا
 .هسفن داحتالا ىتح وا ,بارضالا ضفو

 | ماهفا يف نمكت ىلوألا ةدحتملا تايالولا ةمهم
 ١ لديس عونلا اذه نم لمع يأ نا حوضوب ايروتبرب
 | نطنشاوف .ناسنالا قوقح طسبآب عانتقالا مدع ىلع
 امهنا ايروتيرب ماهفا ناعيطتسي اهعم برغلاو
 نع بارعالل ةمزاللا ةيلمعلا تاءارجالا ناذختيس
 ةمّزاللا ةزهجالا ريدصت رظح الثم كلذ نم . امهتايتسا
 | نكمي ىرخا تاءارجا ةيأو ,ايقيرفا بودنج مجانمل
 | ةدحتملا تايالولا اهتضرف يتلا ةعطاقملا ىلا اهتفاضا
 .ةقباس ةرتف يف

 | اثارتكا يدبت ال ناغير ةرادا نا رمألا ف بيرغلا
 ١" ىتح اهسفن فلكت الو .ءاضيبلا ةموكحلا بلصتل '

 | مجانملا لامع عم نماضتلا نع بارعالا ءانع |
 عم لدعب لماغتلا اهيلعف ايروتيرب اما .ناعجشلا
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 نا حبضتا ناصح يناجنسفار ةيجيتارتسا قف قرزاملا

 ال اهنئاهر ريرحت ءيش لك لبق تدارا ةدحنملا تايالولا

 | ةيوست» لجا نم يناجنسفار تاططخم ليهست

 .«ةيسايس
 نا دعب لضفا ناريا عضو نكي مل ؛لاتقلا ةهبج ىلع

 | نوئاكو ريمفون / يناثلا نيرشت يف نيموجه ريكا تنش
 نكمتت نا نود ١( و 5 ءالبرك) 1185 ربمسيد /لوالا
 .قارعلا ,ةميزه» نم

 | روهدتو .ىركسعلاو يسايسلا قزأملا ناف ءاذكهو

 يتلا مكضتلا ةيسن عاقترا عم :يداصتقالا عضولا

 افده يناجتسفار نم تلعج .ءايونس /”١٠5لا تزواجت

 نيفرطنملا ىلا ,.يروثلا سرحلا نم :ىوقلا لك تامجهل
 ينيدلا نيميلا ىلا ,راجتلا ىلا . يرظننم نم نيبرقملا

 اذهب يناجنسفار نوكي نا ضفري يذلا يديلقتلا
 .ةينيدلا تافضاوملا هلامكتسا حدع نم اقالطنا حجحلا

 لجرلا رادتسا .هدض ةقّسنملا تالمحلا ةهجاوم يف
 ينيمخلا ,ينيمخلا ىلا يناريالا ماظنلا يف يناثلا

 برحلاب قلعتي ام يف ًافرطت رثكالا وه عبطلاب
 يناجنسفار أدب .ءىرخا تاملكب .«ةروثلا ريدصت» و
 كردي هئألو .ايسايس عازنلا ةيوست ةركف نع يلختلا
 دقف :ةوارض دشالاهؤادعا مه ماظنلا ِق نيظفاحملا نا

 يا «نيبروثلا» معد ىلا دانتسالا ةرورضب رصعش

 يف هلعف ام اذه ناك .مهتيراحم لجا نم .نيمورحملا

 يف ةيسيئرلا طاقنلا رركي ناك نيح يضاملا عوبسالا
 ةافحلا قتاع ىلع عقب انراصتنا نا» ينيمخلا ةلاسر
 نينيدتملا ددهنب يذلا ربكالا رطخلا ناو .انتروث ةدمعا

 ءابنغالا ةدارال نيرظنم اوحبصي نا يف وه اندالب يف

 ةيروهمجلا تاسسؤم ةدايق مهل نوملسي ثيحب
 .«ةيمالسالا

 ,ينيمخلا بلق يف ءرورسلا» ثعب يف ةبغرلا يه نذا
 | ةيغرلا .ةظفاحم دشالا حانجلا سض ءافلح داجياو
 فرطتلا وحن يناجنسفار يمشاه قالزنا رسفت يتلا
 .جراخلاو لخادلا ىف هدهشن يذلا

 دبال .ةليوط برحل ديدج نم سانلا ةئيعت لجا نم
 | مايقلل اكريما نم لضفا ودع نم لهو .ودع ديدحت نم
 ؟نيمورحملا ىدل رودلا اذهب

 نا» ةيمالسالا ةيروهمجلا يف قباس لوؤسم لوقي
 برحو , ةكم ثادحأو .جيلخلا يف اكريما عم ةهجاوملا

 مهناب نييئاردالا ىدل رعاشم تفلخ دق تارافسلا

 .«ةاجنلا لجا نم لتاقي رصاحم بعش
 نآب ارخؤم يناجنسفار بلاط .فرطتلا يف ًاناعمإ

 ةدايقلا اهسفن يه ةيسايسلا دالبلا ةدايق نوكت
 .ةليوطلا برحلل غمتجملا دادعا لجا نم ةيبرحلا

 سلجم يف ينيمخ لثمم وه يناجنسفار نا مهفن امدنع
 ةطلسلا لماك وه هب بلاطي ام نا كردن :ىلعالا عافدلا

 ينيمح دمحا معد نم كلذ ف ديفتسي وهو :لقا ال
 .قلطملا

 مامر ىلع ضبقب نا ناريا يف يناثلا لجرلا ديري
 + ةمسائر تاباختناو ةدناملربلا تاباختنالا لدق رؤمالا

 .رهشا ةينامث دعي لحتس ىتلا ةيروهمجلا
 ' جلاعي وهف :ةرطخ يناجنسفار ةبعل ,لاح ةيا ىلع

 [].ةيلخادلا هتطلس زيزعت يف نألا ىتح همدخت تناك
 م١
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 ةقطنم ىلا ىلاحلا تقولا ف زاظنالا هجتت

 ناودعلا تاروطنو امومع يبرعلا جيلخلا
 هجو ىلع .ةيبرعلا يضارالا ىلع يئاريالا

 لكشبي اهعباتتو ثادحالا يلاوت دعب كلذو .صوصخلا

 / ةيناريالا «تارافسلا برح» نم اءدب .رطخلاب رذني
 نيب تاقالعلا يف تارتوت نم اهيقعا امو .ةيسنرفلا

 يف فيرشلا يكملا مرحلا ثداحب ءاهتناو ,نيتلودلا
 ةبارق هتدحض بهذ دقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ىلع ةيكريمالا مالعالا عقرب ارورمو ,ملسم ةئامعبرا
 يناريالا تنعتلا عم هلك اذه .ةيتيوكلا ظفنلا تالقان
 برحلا فاقيال ةلوذبملا يعاسملا ةفاك ضفرب رمتسملا
 نمالا سلجم رارق اهرخآو ,ةقطنملا يف مالسلا لالحاو

 هتضفر يذلا .ًاروف برحلا فاقياب يضاقلا (514) مقر
 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهعامطا ءوض يف ناريا
 .ةيبرعلا يضارالا

 هذه ؛ةيلودلا قوسلا يف طفنلا ءاريخ بقري انه نمو

 فققوملا روهدت نم فوخلاو رطخلا نيعب عاضوالا
 طفنلا تادادما ىلع ريثأت نم كلذ هينعي امي :هراجفناو
 راعسا تعفترا ةريخالا ةنوآلا يف .ةقطنملا نم ةمداقلا
 ةيطفنلا قوسلا ناو ةصاخ يعيبط ريغ ًاعافترا طقنلا

 يلا وحب ردقي .ضرعلا يف اظوحلم اضئاف دهشت ةيلودلا
 نع ثيدحلا راثا امم .ايموي ليمرب نييالم ةثالث
 ةصاخ ةفصيو .ةلبقملا ةرتفلا لالخ راعسالا لبقتسم
 .يلاحلا ماعلا نم يناثلا فصنلا يف

 ةيطفنلا خوسلا قف تاريفنملا
 4 ,ةيلودلا قوسلا يف عاضوالا روطتل عبتتملا

 ارثت نا نكمد ديعصلا اذه ىلع تاريديغتلا نم ديدعلا

 ١341 بآ ١0٠/55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١ غ

 يبرعلا جيلخلا يف ةريخالا تاروطتلا دعب

 ع ع ع

 نفود ةيطفنلا :لا عاضوالا ىلع - رخاب وا لكشب اهراثا

 عنمب ؛نيلدام نلآ» يسنرفلا ةعانصلا ريزو رارق اهرخآ

 يذلا رارقلا اذه .ناريا نم ماخلا لورتنلا داربتسا

 ايقاحاشملا 6 ءانفتسالا عيطتنسال ابوروأ ٠ .جيلخلا طق

 5 كا 1 سوس

 ةيضاعتسالا ىلا ىفسي برغلا
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 همس وو وج دبوس تحت 1و عكس ومس جسم
 ل 711 يرتب سأل مَ ع 090

 0ع سو ع ما جوس اج ل ةرووجج اح يدش ووك ات "711

 زمره قيضم قالغا يف رس

 اهفوقو تدكا يتلا ةدلورتدلا تاغانصلا ةفرغ ةصاخ

 يف ءاوس .لاحلا يف هذيفنت متي ثيحب رارقلا اذه فلخ
 نا انملع اذاف .ءرشابملا ريغ وا رشابملا لماعتلا» كلذ
 اهدمت) .طفنلا يف نيدسيئرلا اسنرف ينومم دحا ناريا

 (طفنلا نم ةيسنرفلا تادراولا نم ١4.١/ يلاوحب
 راعسالا برح يف هريثأتو رارقلا اذه ةلالد ىدم انكردأ

 ىلع ةدجتسملا لماوعلا هذه قفتت .نآلا ةرئادلا
 طفقنلا بيبانا طخ ليغشت ءدب عم ةيلودلا ةحاسلا

 نم ديزي يذلا .ةبكرتلا يضارالا ريع ديدجلا يقارعلا

 لمح امم .ةرنبك ةدابز يا قارعلا ةردق

 نم ديزي فوس قارعلا نا داقتعالا ىلع ضعبلا
 ضيوعتل .روظنملا ليقتسملا ىف ةيطفنلا هتارداص

 ريشت انهو .ةيناريالا تارداصلا نيبو هنيب قرفلا
 يف عفترا دق قارعلا جاتنا نا يلا ةيلوالا تاريدقتلا

 دعب) ايموي ليمرب نويلم ؟,١ ىلا يضاملا رهشلا
 . (ديدجلا طفنلا بيبانا طخ ليغشت

 تاروطتلا ددصلا اذه ىف ةماهلا تارييغتلا ثلاثو
 ىتلا ,ةيناربالا ةيتايفوسلا تاقالعلا ىف ةريخالا

 ةيجراخلا ريزول لوالا بئاتلا ةرايز تبقعا
 لثاوا يف نارهط ىلا ءفوستنروف يلوي» يتايفوسلا
 ربكا يلع يناريالا ةيجراخلا ريزو نلعا دقف .رهشلا
 طخ حتف لوح نيفرطلا نيب ةيقافتا نع :يتابالو
 ةيتايقوسلا يضارالاب ناريا طبري .ديدج ةيديدح
 , جيلخلا قاوسا ىلا لوصولا تايفوسلل حمتي يلاتلابو

 .نيدلبلا نيد ماحلا طفنلا لقن بيبانا دمو

 لعصلا فدهلا

 ىلع تاريدغتلا هذه سكعنت نا ا نم ناكو

 يف يلاحلا عافترالا ىلا ىدأ امم ةيلودلا طفنلا قوس

 جنا - |” ىأ والا" ندانلتات ناقلة:



 نادلبلا يف طقنلا ءاربخ ضعب ريشي انهو .راعسالا
 ىلع دامتعالا ليلقت ىلع لمعلا ىف مهتبغر ىلا ةكلهتسملا
 نيلومم نع ثحبلاو .جيلخلا نم دروتسملا طفنلا

 انذل قحن انهو .لامشلا رحيو كدسكملا ةصاخ نيرخا

 ءانغتسالا ةيبرغلا نادلبلا عيطتست له لءاستن نا
 ؟نآلا عاشب امك .يجيلخلا طفنلا نع

 نا ىلا ةراشالا ردجت لؤاستلا اذه ىلع ةباجالل
 مظعمل يسيئرلا لومملا دعت تلازام جيلخلا ةقطنم

 ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلاف .ةكلهتسملا نادلبلا
 ذخالا عم) :جيلخلا نم اهتاخايتحا ثلث ىلع لصحت
 097 ىلا 5١/ نم ةيسنلا هذه طوبه ناسسحلاب

 1١2./ ىلع ليصحت ةيكريمالا ةدحتملا تابالولاو ,(ايلاح

 ىلع دمتعت يتلا نابايلا نع كيهان .اهتاجايتحا نم
 .اهتاجايتحا نم /”6 يىلاوخب يجيلخلا طفنلا

 ةردصملا نادلبلا ةردق تلازام رخآ ديعص ىلعو
 .ةدودحم .كيبوألا ةمظنم ف ءاضعألا ريغ نم طفنلل
 2 عقوتملا يض ذارتفالا اهرابآ رمع رصق ءوض يف كلذو

 نع فشكلل ةلوذبملا دوهجلا ةدايز نم مغرلا ىلع اهنا
 ةبا قدقحت عطتست مل . نآلا ىتح ١917 ذنم طفنلا

 تالدعم ناف يلاتلابو .ةيطفنلا اهتايطايتحا يف هدايز
 رمعلاف) .اليوط رمتست نل  يلاحلا لكشلاب  اهجاننا
 (تاونس رشع نم لقا لامشلا رحب طفنل يضارتفالا

 ينامث نم لقا) يكريمألا لامشلا لورتب رمع امنيب
 لظت نا عقوتيف يتايفوسلا داحتالا اما .(تاونسس
 لدعم نوكت ناو .ام ةرنف ناصقن نود هتارداص

 ةضورعملا تادمكلا رارمتسا عمو .البلق اهنف عجارتلا

 تاقالعلا لفغن الا بحي نكلو .ىفاوسالا ىف هنم اهسفن

 تايفوسلا اهدمي يتلا ةيقرشلا ةلتكلا عم ةيتايفوسلا
 امم ايجيردت نادلبلا هذه بلط ديارنيو ؛اهتاجاينحاب
 يف ةيتايفوسلا تارداصلا مجح ىلع سكعني دق

 َرازَحبا نم رثكا تسيل ناريا تاديدهت ..رمره قيضم
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 نابسحلاب انذخا ام اذاف  اليقتسم ةيجراخلا قاوسالا

 ماعلا نم لؤالا عمرلا ْق ةيتايفوسلا تارداصلا طوبيش

 انل حضتا .ايموي /ليمري فلا ٠6 يىلاوحب يلاحلا

 لظب انه نمو .ةيتايفوسلا ةسفانملا فعض ىدم

 ,.ةيلودلا قاوسالا ْق يسيئرلا طفنلا ردصم .جيلخلا

 رمملا هرابتعاب نمره قيضم» ةيمها نم ديزي ام وهو
 نم ردصملا طفنلا يف ةيساسالا مكحتلا ةطقنو يسيئرلا

 ةدحتملا تادالولا وا ةيبرغلا ابوروا ىلا جيلخلا نادلب

 يناريالا طفتلا ءارش نع عنتمت استرق ..نيلدام نلا

 ةردصملا تايمكلا طوبه نم مغرلا ىلع كلذو .ةيكريمألا
 نييالم ةتس يلاوح ىلا ليمرب نييالم ةعست نم اهدم
 .ايلاح ليمرب

 نمالا روحم لازام زمره قيضمف .بسحف اذه سيل
 ةيئاملا تارمملا مها نم ادحاو دعي امك .لكك ةقطنملا يف
 ةانقو بدنملا باب قيضم عم لكشب نا :ملاعلا يف

 اننطو يف ةيجيتارتسالا قياضملا ثلثم سيوسلا
 .ةيبوروالاو لب .ةيبرعلا نادلبلا حلاصم يف مكحتلا .هيلع رطيست يتلا ةوقلل حيتي وهف كلذلو .يبرعلا

 يف ةرمتسملا ةيناريالا ةبغرلا يتأت قلطنملا اذه نمو
 ةصاخ ,قيضملا اذه ىلع اهذوفن ضرفو .ةرطيسلا
 تلازام ناريإف ةقطنملا نم يناطيربلا باحسنالا بقع
 بنط» و «ىرسبكلا نتطو ىنها ةزسيئر رْوَج ثالث لثخت

 لخدم ةبقارم نم اهنكم امم .«ىسوم وبأ١ و «ىرغصلا
 ةدابز يىلاتلابو ,يبرعلا جملخلاو يدنهلا طدحملا
 تارديغتلا ةيمها ينأن انه نمو .قيضملا ىلع اهذوفد
 يدؤتسف ,ةقطنملا يف طفنلا بينانا طوطخ يف ةديدجلا
 هزهل اقفو .ديدح نم ةيبرعلا ةقطنملا خسر ةداعا ىلا
 .اهتدمها ىدمو طوطخلا

 ايسيئر ًارود اقنآ ةروكذملا لماوعلا بعلت انه نمو
 واانلافغا مدع عم .ةيلودلا قوسلا ىف راعسالا ف اماهو

 ةصاخ .ىرخالا ةرشؤملا لماوعلا ةيمها نم انليلقت
 ةكلهتسملا ةيلامسارلا نادلبلا ىف ةيداصتقالا عاضوالا
 ينلا سشاعتنالاو يبسنلا ج جءاورلا ةلاحو .طفنلل

 ةدائز تالامتحا ف سكعني امم .لودلا هذه اهدهشت
 ىلا تاعقوتلا ريشت ددصلا اذه فو .طفنلا ىلع بلطلا
 ةمظنم يف ءاضعالا نادلبلا يف ةقاطلا كالهتسا نا
 دحاو ةيسنب دادزيس ؛يداصتقالا نواعتلاو ةيمنتلا»
 ذا) ىلاحلا ماعلا نم يناثلا فصنلا لالخ ةئاملاب
 مهر ىلا لانمرن نويلم "4 / نم بلطلا عفتريس
 . جيلخلا ةيمها نم ديزن اعيمج لماوعلا نزذش (ًانويلم
 ديدهتلا و٠ ةقطنملا ف ثادحالا دعاصت ةروطخ يلاتلابو

 .ةيلودلا ةحالملا هجو يف زمره فيضم قالغاي
 اهديدهن ذفنتس ناريا نأ داقتعالا بعصلا نم

 ًارارم هتنلعا ام وهو. ,ةحالملا ماما زمره قيدضم قالغاب

 اهنأل :قدضملل ةجاحب اهسفن نارياف . اراركتو

 ام لك هربع ردصتو .اهتاجايتحا مظعم هنم درونسن
 ال تاديدهتلا هذهف يلاتلاب و .طفن نم هريدصت عيطتست
 .ًازازتبا نوكت نا ودعت

 طفنلا قوس يف راعسالا لبقتسم دمتعي ءانه نمو
 كيبوالا ةمظنم ةردق ىدم ىلع ًايساسا ًادامتعا ةيلودلا

 نا بلطتي امم .قوسلا يف رومالا مامز ىلع ةرطيسلا يف
 رود نع اهيف تلخت يتلا ةيلاحلا اهتسايس يف رمتست
 اهحلاصمل اقفو جتنت تحبصاف ,ىقوسلل هممتملا دروملا»
 اهددحت يتلا قوسلا عاضوال ةباجتسا ال :ةصاخلا
 قيسنت ىلع لمعلا ةرورض عم .ةكلهتسملا نادلبلا
 نيرخآلا نيجتنملاو ةمظنملا نيب ةيلبقتسملا تاسايسلا
 .نيفرطلل يرورض كلذف

 - ١8 دودح ف راعسالا رمتست نا حجرالا لامتحالا
 عم كلذو .ةفيفط تافالتخا عم .ليمربلل ًارالود ٠

 0:هيلغ يه ام. ىلع .عاضوألا تابن

 يلابحلا حاتفلا دبع

 مى _ ومال نا اال 55+ ددفلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ؟ةلاطبلاب ا 0 :ةيئابستا كليف فورظ . .لتحملا نطولا يف برعلا لامعلا

 تالكشملا ا مها نم ةدحاو ةلاطبلا ةلكشم دعتا

 .يىن ودهتلا نابكلا هحاون يتلا ةيبسابسالا

 ثالدعم ىلع ءاوس ,ةديدع راثا نم اهل امل كلذو
 عاضوألا وا (جراخلا يلا ةرجهلا يا) حوزنلا
 ىلع ةفلتخملا اهتاريثأت نع الضف اذه ةيعامتجالا
 لدق ةلنحملا يضارالاب) ةلغتشملا ةيدرعلا ةلامعلا

 .(ةزغو ةديرغلا ةفضلا يف وأ /1 ١

 ةيسن يف عافترالا ديازت ىلا تاءاصحالا ريشتو

 ددع عفترا دقف ٠ ينوبوصلا ُنابكلا لخاد ةلاطبلا

 برقيام ىلا 1584 ماع فلا 5 نم لمعلا نع نيلطاعلا

 ىلا لصي نا عقوتنب وو 5 ماع ةئاهن يف فلا ةئام نم

 ءوض يف ةصاخ .يلاحلا ماعلا ةناهن عم اقلا ٠

 نابكلا دوست ينلا يداصتقالا داسكلا ةلاح رارمتسا

 هذه نم ديزملا نع ءانغتسالا ىلا عفدتو ينويهصلا

 تنغثسا يتلا .عافدلا ةرازو يف ثدح امك .ةلامعلا

 لماع 1:5٠ مهنم .لماع فالا ةثالث يلاوح نع اهدحو

 يف :ليئافر» لاتقلا لئاسو ريوطت ةئيه يف اينفو ثاحبا

 ا١ةم9 ىأ 851-١92 ددعلا ةييرعلا ةعيلطلا 37"

 يدوهيل ةرجا ثلث نع ديرت] هنرجا ل معز
 يبو وصوم قد و لإ

 ةلاطسلا تالدعم تعفلرأ اهلك
 يبرغلأ لماعلا ارق ىلا ةوعدلا تداد را

 نع كنهاسن اذه سرين تاسعانصلا ( ءاقإ

 ةهيتونهضصلا تاكرشلا اهب موقت يدلا تاءانفتسالا

 ةكرش ىتحو :«ليئارسا ةناسرت» وا ءانا» لثم ىربكلا

 ةيعانصلا تاكرشلا مها نم ريتعت يتلا ::تانيسلا»
 يىلاهجا نم لماع فلا نم رثكا نع تنغتسا :ةروطتملا

 يزاويام يأ ءلماع فالآ ةثالث مهددع غلابلا نيلماعلا
 ةلكشم ةعيبط نا ىلا ةراشالا ردجت انهو .اهلامع ثلث

 ىف اهنع فلتخت ينويهصلا نايكلا لخاد ةلاطبلا

 ْق عافترا نم يضاسعم نا .ىرخضالا تايداصتقالا

 يشهو) ةصصختملاو ةرهاملا ةلامعلا تايوتسم

 يناعت اهنا نبح يف ؛(ةلاطبلا اهيف دادزن ينلا تاعاطقلا

 ' لامعلا اهب موقي يتلا ةرهاملا ريغ ةلامعلا ف صقن نم
 .برعلا

 ةيبرعلا ةلامعلا مادختسا ةبسن تدادّزرا دقو

 ةريخالا رشعلا تاونسلا لالخ .ابيرقت 4٠/ يلاوحب
 ١5١ مهنم) لماع نويلم عبر يلاوح ءاهعومجم غلب دقف
 (ةزغ عاطق يف افلا 4١ و ةيبرغلا ةفضلا يف نولمعي افلا

 ذنم ةلتحملا يضارالا لخاد نيلماعلا ىلا ةفاضالاب اذه

 يلاوخ ىلا لماع فلا 21 نم مه ددع عفترا دقو 48 ةنس
 .لماع فلا
 تاعاطقلا يف ةيبرعلا ةلامعلا ةيبلاغ زكرتتو

 ةيشماهلا لامعالا ضعب عم ,تاءاشنالاو ةيمدخلا
 ةمدخلاو نييفرحلاو نيلوجتملا ةعابلاك) ىرخالا
 141775 هرم شكا يعامضجلا عاطقلا بعوتتس هو وا
 2/١ يلاوح يبعارزلا عاطقلاو ,ءال وه

 يف لمعت ةيبرعلا ةلامعلا تلازام رخآ ديعص ىلعو

 قورفلا نع كيهان اذه .ةبسانم ريغ ةيفيظو ةئيب
 ام ردقب نا ؛ةيدوهبلا ةلامعلا نيبؤ اهنيب ةيرجالا
 يذلا رجالا ثلث نم لقأب يبرعلا لماعلا هيلع لصحي
 لمعلاب همايق دنع يدوهيلا لماعلا هيلع لصحي

 يف لمعلا قاوسا ةلكشم تحبصا دقف انه نمو
 .ةيمهالا ةغلابلا تاعوضوملا نم .ينويهصلا نايكلا
 اهنع جتني امل ال .عمتجملا ىلع اهريثأت ءوض يف ةصاخ

 مارجالاو ؛:تاردخملا نامداك) ةبعامتجا رارضا نم

 تالدعم ىلع ةفلتخملا اهتاريثأتل امناو (خلا ..ةليذرلاو
 هذه بل وهو .اهبلا ةرجهلا وا .ةلودلا نف حوزنلا

 نيب رتوت نم هثدحت امل ةجيتنو .اهرهوجو ةلكشلملا
 .ةيدوهبلا فئاوطلا

 ىلع عاضوالا ن ذه ريثأت ددصلا اذه ٍٍق انمهد امو

 تالدعم تعفترا املك هنا ظحالن ذا .ةيبرعلا ةلامعلا
 ةيبرعلا ةلامعلا ءاصقا ىلا ةوعدلا تدادزا .ةئاطبلا
 كلذ ىلع لدأ سيلو .اهلحم ةيدوهيلا ةلامغلا لالحاو
 تلاق نيح .«ةينودهصلا ءابنالا ةفيحص» هتركذ امم
 ١,55٠ ةلماعلا ىوقلا تناك اذا: دحاولا فرحلاب
 هلمع بجي ام ناف ,نولمعي ال مهنم فلا ةكم ناو نويلم
 نل اهدنعو .يبرع لماع فلا ةئم نم صلختلا وه

 ةيؤرلا ةديدش ةطاسبب يه هذه .«ةلاطب ةمث نوكت
 تاطلسلا عيطتست لهف .ةيبرعلا ةلامعلل ةينويهصلا
 .؟فدهلا اذه قيدقحت

 تاعاطقلا يف لمغت ةيبرعلا ةلامعلا نا فورعملا نم
 لب ءاهب قاحتلالا يف يدوهيلا لماعلا بغري ال يتلا
 ةدئاف ينويهصلا نايكلل ققحت ةلامغلا هذه تلازام
 ام ةلاضل ةجيتن , جاتنالا ةقلكت ضفخ يه .ئربك
 صلختلا ناف انه نمو .بتاورو روجا نم هيلع لصحت
 ام ءوض ىف ةصاخ .فلكمو بعص ةلامعلا هذه نم

 نم ةيداصتقا تامزا نم ينويهصلا نايكلا هيناعي
 عمزملا ةيندملاو ةيركسعلا عمراشملا ءوض ىو .ةهج

 ةهج نم لامعلا نم ةيعونلا هذه ىلا جاتحتو . اهؤاشنا

 : .ىرخا
 رعتت ةيبرعلا ةلامعلا تلاّرام رخآ ديعص ىلعو

 عم .ةيناسنا ال لمع طورش طسو بهنلاو لالغتسالل
 يتلا ينويهصلا ناطيتسالا تاسايس رابتعالاب ذخالا
 قظانملا يف ةيساسالا لكايهلا ميطحت ىلع اساسأ لمعت
 باسحل يبرعلا نطاوملا ةرجه نم ديزم ةيغب .ةلتحملا
 بلطتي يذلا رمالا وهو .دوهيلا نينطوتسملا
 هذه ةيامحل دحوم يبرع فقوم ذاختا ةرورضلاب

 لمعلاو :ةلتحملا يضارالا يف اهدومص معدو ةلامعلا

 ناكلا لخاد ىوقلا هذه فازنشسا فقو ىلع

 داصتقالا ىنبي نا لوقعملا راغ نمف ٠ ؛:ينويهصلا

 [0؟.ةيبرعلا اندعاوسب ينويهصلا

 يداصنقالا مسقلا

 56 - |( خخ نة (ةاننغ خل -



 يروسلا نطقلا
 يتلا ناطقالا ةيمك تضفخنا

 يجراخلا ملاعلا ىلا ةيروس اهتردص
 :يىلاحلا ماعلا نم لوالا فصنلا لالخ
 تناك نا دعب كلذو :نانطا <05 ىلا

 نم ةليثملا ةرتفلا يف ًانط
 ىلا كلذ ىف ببسلا عجريو .يضاملا ماعلا

 عضولا لظ يف ةهج نم جاتنالا صقانت
 ةبسن ديازت ىلاو :يدرتملا يداصتنقالا

 دقف) نطقلا نم يلحملا كالهتسالا
 فلا 5٠ لياقم نط فلا "8 ىلا تلضو
 .يضاملا ملعنا يب ايلشع تعاتيتنبلا نان

 تالمعلا يطادتحا ةدادز

 ينويهصلا نادكلا
 ةيبنجالا تالمعلا يطايتحا عفترا

 نايكلا يف يزكرملا كنبلا ىدل
 .رالود نيبالم ؛5١5 ىلا ينويهصلا
 ماعلا ةيادب نذنم ةرمتسم ةدايزلا هذه

 رهشلا لالخ اهنا ظحالب نكلو .يلاحلا

 ةعست نم رثكا زواجتن مل .يضاملا
 57 ىلا تلصو نيح يف .رالود نييالم
 اذه .هقبس يذلا رهشلا يف رالود نويلم
 يظايتحالا اذه نا رابتعالاب ذخالا عم

 زومت لبق رالود يرايلم زواجتي مل
65. 

 ضورقلا مجح نا ركذلاب ريدجو
 نايكلا ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا

 يضاملا راذأ ىتح تغلب ينويهصلا
 كلذو .رالود رابلم 55,57 يىلاوح

 ةيمسرلا تاءاصخحالل اقبط

 هزه ةدادز ىلا تراشا دقو :ةينويهصلا
 ماعلا نم لوالا عبرلا لالخ ضورقلا
 .نالقد نويلط راو ١ ةما/

 جزخنلا نياتلا تاكرش بك

 «نديوللا» ةكرش ةريشن تراشا ب

 ةميق عافترا ىلا .يرحبلا نيماتلل
 تاضيوعتلا نع ةمجانلا اهتراسخ
 ةرماعلا تانحاشلاو نفسلل ةعوفدملا

 ةجيتن كلذو .رالود رايلم ىلا .جيلخلاب
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا رارمتسال
 تماق اهنا ةرشنلا تفاضأ و .نآلا ىنح

 ةكرشلا تفلك ةنيفس ال" حالصاي

 ىلا ةفاضالاب .رالود نويلم 5٠ يىلاوح

 ىلا تحاتحا وا تقرغ نفيس ٠٠

 .ةرتفلا هذه لالخ ىرخا تاحالصا

 اننلكإ وذبا' (! ئ ا: 1 خلجات - 7

 رممب ةيبرعلا ةحلتتسلا
 يحايسلا لخدلا دادزي نا عقوتب

 ١ , ه ىلا يىلاحلا ماعلا ةباهن ف يرصملا

 دادعا ةدابزل ةجيتن كلذو ءرالود رايلم

 نيذلا بناجالاو برعلا نيحئاسلا
 ىلوالا ةعيرالا رهشالا لالخ رصم اوراز
 تقلبي) ةريبك ةدايز ؛:1481/ ماع نم

 ندع اضسا دادزا امك ؛ 2/29 اهتيسن

 ءالؤه اهاضق يتلا ةيحايسلا يلايللا
 7” , : لياقم ةبحابس ةلبل 5,” تغليف

 .ةيحايس ةليل
 يرصملا لخدلا نا فورعملا نمو

 رايلم فصن زواجتي مل ةحايسلا نم
 ةجيتن .قباسلا ماعلا يف رالود
 .دالفلا مع فد ثادحالا

 . معدت ةدحتملا عمالا

 ةينا دوسلا تارداصلا
 تدحتملا خمالا جمائرب» موقي

 تالصاحلا نم ةينادوسلا تارداصلا

 يبرعلا عردصلا ةصاخ ةيساسالا

 فدهيو .يدكركلاو ينادوسلا لوفلاو

 ىودج ةسارد ليومت ىلا عورشملا اذه
 عمصلا فينصتو فيظنت ةدحول

 ةساردو نادوستروب يف يبرعلا

 لوفلا لوصحم يف ىرخالا تالكشملا

 .ينادوبسلا

 ةينادوسلا ةيجراخلا ةراجتلا ميعدت

 :نالود ينويلم علبم عيدقت قيرط نغ
 ةراجتلا ةيمنتل لماكتم ع ورشم ذيفنتل

 ةراجتلا زكرم هب موقيس ةيجراخلا
 .ةيلودلا

 يناطيربلا يراجلا
 ةيناطيربلا تاءاصحالا ربشت

 ,يراجلا نازيملا يف نيسحت ىلا ةتقؤملا
 هالا/ نم هزحع ضافخنال ةجيسن كلذو

 ىلا ,يضاملا ويام /رايا يف هينج نويلم
 يف طقف ينيلرتسا هينج نويلم

 .يضاملا ناريزح رهش

 دق يراجتلا نازيملا زجع ناكو
 ١١7 نم ضفخنا نا اضيا نسحت

 نويلم 61/4 ىلا رايأ يف هينج نويلب
 ةفاضا عمو :يضاملا ناريزح يف هينج
 لثم) ةروظنملا ريغ تالماعملا ضئاف
 (نيمأتلاو لقنلاو ةحايسلا تامدخ

 غ0 ا ا
 نا 0و جا

5 

 5 ا

 ليكشت ىلع ًاماع

 ( 0 «ةكرتشملا ةيبرعلا قوعلا»
 ُ نيرشعو ةثالث رورمب ةيبرعلا ةيداصتقالا ةدحولا سلجم لفتحي هس

 | رارقلاب تئشنا يتلا ؛ةكرتشملا ةيبرعلا قوبسلا» 2
 1 ١954. ماع سطسغا /بآ نم رشع ثلاثلا ىف رداضلا |

 هيف ىعادتت يذلا تقولا ْق ىركذلا هذهب تالافتحالا ينأت نا تاقرافملا نمو

 راطقا مظعم جامدنا دادزيو .اريبك ًادعادت كرتشملا يبرعلا لمعلا روص

 نواعتلا باسح ىلع كلذو .ةيلودلا ةيلامسارلا قوسلا يف يبرعلا نطولا
 ىهذش ليشف بايسا هيساردل ةفقو رمالا ىلطتبي انه نمو .يبرعلا يميلقالا

 ىداصتقالا لماكتلا ةيلمع عفد هب دصقنو) دوشنملا اهفده قيقحت يف ةيقافتالا
 متت نل ةدوشنملا ةيمنتلا ةيلمع ثادحا نا نم اقالطنا كلذو ,مامالا ىلا يبرعلا

 ربع الا متي نل هرودب وهو .«يداصتقالا لماكتلا» وه دحاو قيرط ربع الا
 نيب جاتنالا رصانعو علسلا لاقتنا قوعت يتلا زجاوحلاو دويقلا ةفاك ءاغلا
 .(ةينعملا فارطالا ةفاك

 موسرلا غلت مل اهنأ ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا ةيقافتا ايازه ىدحا
 لك نع اهتغلا لب ,بسحف علسلا لاقتنا ىلع ىرخالا دويقلاو ةيكرمجلا

 نيب ةراجتلا ةيرح ميظنت ىلع لمعلا لجا نم كلذو .اعيمج جاتنالا رصانع
 .ةيبرعلا راطقالا

 ةحيحص نكت مل , ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا نأب لماكلا انميلست عم اذه
 لود نيب ةيكرمجلا ةفرعتلا ديحوت ضورفملا ناك نا .ةملكلل يملعلا ىنعملاب

 ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا يف ثدحي امك يجراخلا ملاعلا لودو ةيقافنالا
 نادلبلا ىلع تداع يتلا غفانملا مجح نم نوهن وأ للقن الا يغبني اننا الا «نآلا
 لشفلاو يدرتلا بايسا تسرد ام اذا دادزَت نا نكمي ينلاو .اهيف ةكراشملا

 يهو نادلب ةعيس ىوس نآلا ىتح اهيلا مضني مل ةيقافتالا هذهف .نيرمتسملا
 ةيطارقميدلا نميلاو ايناتيرومو ايبيلو ةيروسو رصمو ىقارعلاو ندرالا»
 .ةكراشملا نع ىرخالا نادلبلا ماجحا بابسا ةسارد بلطتي امم .«ةيبعشلا
 .كرتشملا يبرعلا لمعلا زيزعتن يف ةمهاسملا ىلا اهعفدل ةلواحم يف كلذو

 ديعص ىلعو ,اهلك ةقطنملا ف ةمساح لوحت ةطقن دعت يتلا ,1471 ةميزه ذنم
 مث «نواعت» ىلا «لماكتلا» ةريسم لوحتل كرتشملا يبرعلا يداصنقالا لمعلا

 امو ؛ةبطفنلا تاروطتلا» فقوملا ديقعت نم داز اممو .«ةيئانث تايقافتا» ىلا

 بايغ ىلا ىدا ام وهو ,ةيبرعلا راطقالا لوخد يف قورفلا ةدح ةدايز نم اهبقعا
 نيدانملل ةصرفلا تحيتاو ,«ةيرطقلا ةعزنلا» زوربو ؛«يموقلا روصنلا»
 جيورتل ؛ةيعبتلاو ةيرطقلاب»

 سلا د جوس ست ع سجل

 ا ل ا

 يبوح يوحد وسب

 د ا جس يدب دمي ومو ا وجم وحول
 "دس مرر داش بج يسوم + "م تون

 | ةصاخو .يبرعلا اننطو ىلع تارط يتلا تاروطتلا تءاج ىرخا ةهج نمو

 ١ ةيبرعلا ةقرقلا تسركتو ,مهفادهاو مهراكفا
 .ةفلتخملا فارطالا نيب عارصلاو

 نواعتلا دوهحو كرتشملا يبرعلا لمعلا ىلع ادوقعم لمالا لازامف كلذ عمو

 " نل كلذ نكلو ,ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالاجملا ةفاك ف لماكتلاو
 | يتلا تايدحتلاو ةيتايحلا انتالكشمل ةيعقاوو ةيقيقح ةيؤر ربع الا ىتآتي
 ةيلاصفنالا ةعزنلا مقافتت فوسف ةيؤرلا هذه نود اما ,ةيبرعلا انتما هجاوت
 .ةقطنملا ف ةيرطقلا تارعنلا دادزتو

 / ةيغب سفنلا عم فوقولا يه ةبسانملا هذهب لافتحالل ةقيرط لضفا نا
 يف ةصلخحتسملا .سوردلا نم ةرافتسالل اماع نيرشعو ةثالث تردسم باسح

 [].كرششمل ا يبرعلا ىداصتقالا لمعلا ةريبسف زريدزفت

 حاتفلا ددع

 امم مس و وحم 7 0 0 دمعت طل 0 ا ةعجبم هلا ا ا ات

 ١ | .طقف هينج نودلم ١154 ىلا رجعلا ةسيق هيف تطبخ ىذلا تقوسلا ق | «لكفختي (هسج نوم ++ ةغئابلاو ؛
 تارداصلا ةميق نا ركذلاب ريدجو

 نونلم 5741 نم تعفترا ةيناطيربلا

 اذه انويلم ”57/“ ىلا .ينيلرتسا هينج

  ةينرعلا ةميلطلا

 ١4٠ ىلا انويلم 40/7 نم تادراولا
 ىلا ىدا اهم . 0 د .. نويلم
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 ةشوب دل 'يحلملاو رعسلا ادلع

 باتكلا فالغ
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0 0 
 مانا رورو
 سدقلا منين ىلع
 يرعاك فلم ريشا

 هس

 ا 5 4

 نم ديدعلا ُِق ارخؤم تدقع |

 ىركذ ةبساتمل .ةيبرعلا مصاوعلا | "1
 نيطح ةكرعم ىلع ةنس ةثامامث رورم

 322 حالص لطبلا اهداق يتلا ةدلاخلا

 ىجبب ىجن «نيرمعتسملا ةازغلا دض يبويالا

 ا ىنيطسلفلا ثحابلا باتثك

 رؤرم ىركذ  نيدلا حالص» يزاجح
 ائيدح رداصلا «سدقلا حتف ىلع ماع م٠

 يف بصيل .نامع يف حابصلا راد نع
 دتمي حيراتل الازتخا مدقيلو .اهتاذ ةيسانملا

 .نورق ةينامث ىلا
 حالص دافحا ىلا» هباتك فلؤملا يدب

 عايض ا دسم نأب نونمؤي نيدلا نيدلا

 تاليودلا نيب تافالخلا ناك سدقلا

 ةدحو ىلع نولمعي نيذلاو .ماكحلاو

 ديحولا قيرطلا ابءأل . فدهلاو فصلا
 برعلا فرش ةداعالو .ريرحتلل

 . «نيلتحملا لاحوأب غرمملا نيملسملاو
 هذه ةيمها ثحابلا ددحي ءدبلا 0

 3١مل بآ 1ال 78+ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةلأسم» مساقلا نانفا باتك ن1 530-
 يه .ةيفيوردلا ةمحلملاو رعشلا هب

 لظلا حيدم ةديضق ف ةسارد 5

 ملاع نع رداصلا «سشيورد دومحمل يلاعلا

 هيف ددحتت تأدب تقو يف توريبب بتكلا

 عسجارتلاو تاوملا دعب ةيفاقث ةكرح ماعم

 توريب راصحو نانبل تتار اقع نيدللا

 يف بتكلا نم ديدعلا كائهف ١4. ماع

 تردص ةياورلاو ةنذيصقلاو ةصقلا

 ةلحرمل سيسأتلا جبع اهلك جبت ءارخؤم
 «ءاعلخلا» ةياور اهتم ركذن .ةديدج ةيفاقث
 دمحأل «ةزانجلا» ةياورو يميعنلا ليلخل
 متاحل ةيدقنلا تاباتكلاو .ىنيدملا

 ٠ شيورد دومحمل ”اسلاح فدو يركصلا

 ناقوط ىودف ناؤيد نيواودلا نمو
 .لوالا روصنم ماسب ناويدو .ريخالا

 ةلأسم يف مساقلا ثحبي قايسلا اذه يف
 اذه تايادب ذنم يبرعلا ثيدحلا رعشلا

 ضرمعيف .رضاحلا مويلا ىلا درقفلا

 وللوبا ةعامجلو ينزاملاو يقوشو يدورابلل
 ةياي يداعب تايبلاو بايسلاب يوم

 موي ؛ 1 ةقارشا عمف ىركذلا

 ءاامال لواآلا نيرشت رهش نم ثلاثلا

 نيدلا حالص حتف ٠ ماع ةئاغامت لبق يا

 ءفيسلا ةوقب سدقلا ةنيدم يبويالا

 .لاتقلا ىلع مزعلابو .ناميالا ةدارابو
 برعلا تباضا راع ةلحرم ءامال

 تاوق تنكمت مهذاختي نيذلا نيملسملاو

 .؛ندحلا سدقا لالتحا نم نييبيلصلا

 يبويالا نيدلا حالص ةلوطب ناف كلذلو

 ال ةرهاظ « اندئع يه امك .فلؤملا دنع يه

 لمأت ةفقو .مويلا اهدنع فقوتن نا نم دي
 صولخلا عيطتسأ ىتحح ٠ . قيقحو ةساردو

 ىلع رثا نم هكرتن نا بجي ام ىلا اهربع نم
 اندادعا ىلعو املامعا ىلعو انتايح

 فلؤملا فده ناف كلذلو .اندادعتساو

 يا م 4 0 4 اك
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 نكل . سينودأو ةرصانملاو مساقلاب

 «فينصتلا» يف تسيل انه ةفافضآلا

 فقوسملا يف نكلو .عبتملا يكيسالكل
 .«تياوثشلا نم ريشكلل ضقانلا يدقتنلا

 تسرك ىتلا ريياعملا نم ريثكلل لخلخملاو

 .كاذ وا رعاشلا اذه
 ددم ةديصقل ىساسالا ليلحتلا اما

 ويسوببلا ليلختلا جيم جيغيف .يلاعلا لظلا
 بتاكلا هضرعي يذلاو .يوينب -

 مسرب فتكي مل امدنع» : يلاتلا حومطلاب

 لمعلا يف ةيركفلا ةينبلل ةيجراخلا داع

 لب  نامدلوج دنع لاخلا وه 5
 ةلماشلا ةيلخادلا تاقالعلا اضيا

 صنلا يف ةيركفلا ةينبلا هذه تاي

 ةيؤرل ةينفلا تاقالعلاب اهوعدي ىتلا يبدألا
 افولدم ثيح نم طقف ةيؤرلا ال ملاعلا
 .«يجولويديالا

 : كانه ةساردلا لوصف نيوانع نمو

 .ريمضلاو ةروصلا .يرعشلا ريبعتلا
 عوضوملا . ةيرعاشلاو ةقيرطلا

 عانقا» وه هباتك فيلأت نم م لوالا

 يف بوذت نل ةمالا هذه نأب نيككشتملا
 لحارم تغلب امهم خيراسلا بصهايغ

 ودعلا ةسارش تناك امهمو ءايهعأني

 .«ةدوقحو ةينجتمو ةيغاط نيبصاغلاو

 يف بصت ةيوناث نيوانع ابنه لصف لك
 ثحابلا صوغي الو .هتاذ ثدحلا ىرجب

 يخي رات يميداكا قلطنم نم , خيراتلا يف

 ئديا ىلع سدقلا ريرحت نم قلطني هنكلو
 ِق لخدي يكل .يبويالا نيدلا حالص

 ةيضق يفو , هتايطعم ةفاكب نهارلا رصعلا

 عسسوا ربع .ينويهصلا يبرعلا عارصلا
 ةمانقلا بفويي :كنذنل ىبهو .ءاماونا
 لون ىلع .رصاعملا جيستلا يف ةيخيراتلا

 نيدلا حالص هنم قلطتا يذلا هتاذ مزعلا
 ةرهاطلا سدقلا ةنيدم ريرحتل هشويحب

 .ةازغلا ليخ كبائس نم

 باتكلا اذه فلؤم يزاجح تافرعل

 ىلا انه ريشن اعوبطم اباتك نيثالث نم رثكا
 .تاميخملا حباذم :اهتيوانع ضعب

 حالسلاو ليئارسا .ةقورسملا ضرالا

 لحارمو ةيئيطسلفلا ةمواقملا .يوونلا
 روفلب ءةينيطسلفلا ريرعتلا برع
 ناودعلا لبق ةينويهصلا ةيخيراتلا ةرماؤملا
 جورخلا دعب يركسعلا رايخلا .هدعبو
 ىلا رويعلا .ثوريب نم ينيط_لفلا

 يدحتلاو ليلخلا ةئيدم .سدفقلا

 .ةبكتلا ماع رايأ ١5 .ينويهصلا

 اهتامظنمو ؟عدايقو اهتأشن ةينويهصلا
 8: ةيرسلا

 , لافطالا ةفاقث راد نم باتك

 ورون روتكدلل
 ب

 ربعشل يأ هعب
 دقو لفطل

 ةيدكلا ءانغال رمل ابنأد ىف

 اياضقب ىنعت تاعوبظمب ةيبرعلا
 راد تردصا ةلوفطلاو لفطلا

 ١ ًاديدج ًاباتك قارعلا يف لافطالا ةفاقث
 .رقعج يرون روتكدلل تاساردلا ةلسلس

 ءازا» ناوبع تحت . ؛« سفنلا ملعي صتخملا

 .«هتيبرتو لفطلا ومن ريسفت يف ةثيدح
 يتلا ةلسلسلا هذه ريرحن ريتركس مدقي
 ةضتخم بتك ةدنع لبق نم تردضا
 اذه ءفسوي قوراف رعاشلا . ةلوفطلاب

 نئاكلا اذه . لفطلا» : الئاق باتكلا

 لاؤسلا اذه ؟الوهجم لاز اما لوهحملا
 ءاملع نم ديدعلا هنع بيجي نا لواح

 ريسفتل ةفلتم قرطبو اوعس نمم .سفنلا
 قرتخي وهو لفطلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا
 لكشب ينعي يذلا جضنلا هاجناب نمزلا

 , يباجيا عقوم نم يعقاولا م احءتلالا ددحم

 نم دحاو اهذيي ةداج ةلواح باتكلا اذه

 وهو ؛لفطلا سفن ملعب نيمتهملا مها
 فلتخم دصرل رفعج يرون روتكدلا
 لب .اهضرعب ىفتكي ال وهو . تايرظنلا
 ةغلب .صحفتملا دقانلا ةقدب اهل ضرعتي
 زيح نم سفئلا ملع لقنت .ةطيسب
 ةعس رثكا ةحاسم ىلا قلغملا صاصتخالا

 سملت ىلع ةردقلا يداعلا ءىراقلل رفوت

 . .لوهحملا نئاكلا اذه هاجتاب قيرطلا

 رفعج يرون روتكدلا ناف اقحو .«لفطلا
 بلغا اذه ديدحلا هباتك يف ضرعي

 ىتلا ةيملاعلا ةيوبرتلاو ةيسفنلا تايرظنلا

 ةئونيكلا ملاعو .لفطلا ملاعب ةقالع اه
 وهو .ايراضحو ايعامتجاو ايئيب «ىل والا
 يكل امنا .تايرظنلا هذه هضارعتسا يف

 دش ءارأ
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 دادغب نم باتكلا ردص

 بدا باتكو نيبرملاو نيصتخملا مامأ عضي

 ةعس هل اهرفوت تامولعم اضيا لافطالا
 ءنانذيملا اذه ىف هصصخت و هعالطا

 تاجاتنتسالا نم ةعومجم ىلا الصوتم
 نم سيل» هنا اهنم ةيوبرتلا تاالالدلا تاذ

 ىلا رابكلا رظني نا ايعامتجاو ايملع زئاجلا
 ناو ءارغضم الجر هنا ول امك لفطلا

 كلذو رابكلا سيياقم هكولس ىلع اوقبطي

 نم امساحو ايعون افالتخا . مهنع هفالتخال
 هماحتلا مغر ةيلاعفنالاو ةيلقعلا نيتيحانلا
 .دغلا دشار وه مويلا لفط هنوكو مه
 يضاملا يف الفط مويلا دشار ناك ايك اماَمت

 .«بيرقلا
 لفطلا» نم باتكلا لوصف ددعتت داو

 ؛داليملا دعب لفطلا» و :ةينينحلا ةلحرملا يف

 فلؤملا اهشقاني ىتلا تاهاجتالا زربا ناف
 ناجب ةلثمتملا ةيرسيوسلا رظنلا ةهجو يه
 رظن ةهجوو )1895  198٠0(2 هيجايب
 )١845 قايفوسلا سفنلا ملاع يكزتوكيف

 سئفنلا ملاع زنورب رظن ةهجوو (1974 -
 سفنلا لاعو :(1401) يكريسالا
 ,(194879 كابس نيمايئب رخآلا يكريمالا

 ءاملعلا ءالؤبب قلعتم لصف لك يف اريشم
 قلا ةصهولوكسلا نجاسلا زوسا,ىلا
 ةيمست نع الضف ءاهتساردل اوضرعت
 يف ثحابلل عجارمك ةديدعلا مهتافلؤم

 هتسارد

 يف ةيبرعلا ةبتكملا ىلع ديدج باتك هنا
 «تانسازدو هلل ثانيفاَكلَذَلَو عةئاانيم
 .ريبكلا رثالا اه رادلا اهردصت ىتلا هذه

 ةبتكملا ءانغا يف اهصصخت ةعيبط ثيح نم
 لفطلا ناديم يف اهزوعي امب ةيبرعلا
 [] . ةلوفطلاو
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 ف
 رح ع

 ءادغي زله
 اير ناتعل

 ديمح رعاشلا ةيوضع ةرتف ءاهتنا دعب

 ةيبرعلا ةفاقثلل دادغب ةزئاج ةنحل يف ديعس
 نوناق بسحو .ؤكسنويلا اهحنمت يتلا
 نسحم روتكدلا ةيمست تمت دقف .ةزئاجلا

 ةصاخلا ميكحتلا ةئحل يف اوضع يوسوملا
 . ةزئاحلاب

 زيزع روتكدلا هعفر باتك يف كلذ ءاج
 ةمظنملا ىدل مئادلا قارعلا لثم جاحلا
 ىلا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا
 هذه نا فورعملا نمو .ةصتخملا تاهجلا
 بناجالاو برعلا نيفقثملل حنمت ةزئاجلا
 ةفاقثلا ءانغا ّق نومهسي نيذلا

 © .ةيبرعلا

 د لا سا ف حن

 نانفلاو رعاشلا . غئاصلا فسوي

 امئيسلا ةسسؤم سأرتي يذلاو يئاورلاو
 : ةيبرعلا ةعيلطلل لاق قارعلا يف حرسملاو
 ةقورا لخاد ةيدايتعا ربغ ةكرح ةمث نا

 ىلع لمعلل ةسسؤملا يف يئامنيسلا جاتنالا
 .ةدحاو ةعفد ةيئاور مالفا ةدع جاتنا

 ةمخضلا تاجاتنالا ديؤي ال غئاصلا

 كلذلو .ةعفترم تايئازيم كلهتست يتلا
 جاتنا ةيقارعلا امنيسلل ةديدجلا ةطخلا ناف
 نمو .ةفلكم ريغ تاينازيمي ةيئاور مالفا
 بح ءلبجلاو سرافلا :مالفالا هذه

 نم ءىش .ةبعللا .تيبلا ةحاردو

 . ةوقلا
 : غئاصلا لوقي .اهعيمج مالفالا هذه

 يف ةديدجلا ةايحلا لوح اهتاعوضوم رودت 0
 ةضبنلا اهتثدحا ىلا تاالوحتلاو .قارعلا

 ةيناسنا مالفا يلاتلاب يهو .ةينارمعلا
 ل ك4
 1 ا

/ 

 . عمتجملا لكاشمل ضرعتت ةيعامتجا
 ةيجرسم نا .ىرخا ةرم ءانه ركذت

 اهضرع داعي غئاصلا فسويل «بابلا»
 ةيموقلا ةقرفلا ءاضعا ءاداب دادغي يب اددجم

 دمحم مساق نائفلا جارخا تحنو ليثمتلل

 نمو .رئازجلا يف ا ضرع رخا ناكو
 دومجم :اهراودا ىدؤت ىتلا ءامسالا زربا

 دبع ءاثس , جارسلا يماس ٠ سايعلا ديع

 ال . نمح رلا
 ا
 طل ف :

 + يروا 2و بج 07 8 1 04 ب

 ينا هفحلا رسم 8الفأ

 اررقم ناك يذلا يريهامجلا لافتحالا

 .سدقلا يف تاوكحلا حرسم رقم يف هدّقع

 ديهشلا ىيطسلفلا بتاكلا ئركذ ءايحال

 ١ . ينامتك ناسغ

 عنمب لالتحالا تاطلس فتكت م

 قلغب ارارق تردضااغاو عامتجالا

 ةنوألا 8 دهش يذلا ناوكحلا حرسمم

 تايخحرسملا نم:ةلسلن ةريخالا

 ناطيتسالا ةسايس ددنت ىتلا تاعمجتلاو

 8 . ةينويهصل
 10 زا نب هه هم وو 7

 7 ل

 ةيكرلا زلاؤخ
55 

 ةصح تناك ىربك زئاوج ينامث
 ةياورلا نع ةدعملا « ءاسؤبلا» ةيححربسم

 وغيه روتكيف ىسنرفلا بتاكلل ةريهشلا
 يحرسملا مسوملا لالخ (18868-18:5)

 : ,ريخالا يكريمالا
 ياودورب ُْق ارخؤم ميقا مسوملا اذه

 ىلا هيف ركاذشلا تاغييف تعفترا دقو
 ردقت تادئاع تحن دهاشم نويلم «٠ ه

 .رالود ينويلم نم رثكأب

 ل دس 2



 قدام عمرا يدالوأ مهلك :مسوملا اذه

 ةداعا نسحا ةزئاج ىلع تلصح يتلا

 : .يحرصم حارخا
 لضفأل تناك ءاسؤبلا ةيحرسم زئاوج

 لوا رود لضفاو جارخا لضفاو جاننا
 21. ةيقييسوع ةبون لضفاو لات روصو

 .ناهنأ دناعن

 اهيرفغ نأ راند
 ادامتعا برعلا ءارعشلا ضعب دمعي

 مهتيؤر عم ايشمتو .ةيدقنلا مهتقئاذ ىلع

 ءارسعش نم صوصن رايتخا ىلا ةيرعشلا
 اذه ينو .ءارقلل اهميدقتو .نيرخا
 ةدع تدهش دق ةيبرعلا ةتكملا ناف راطالا
 .ةيرعشلا تاراتخملا عوضوم يف بتك

 هراتخا ام ناديملا اذه يف باتك رخا

 ةنس وبا ميهاربا دمحم يرصملا رعاشلا

 اه مدق«تومت ال دئاصق» ناولع تحن

 يلهاجلا رعشلا نم دتمت يهو اليلحتو احرش
 نع باتكلا ردص دقو .يقوش دمحا ىتحو
 اهل ةرهاقلاب يلوبدم ةب ةيتكم

 يئاذإلا يضلا لاه كم ١
 بتك ةلسلس ىف رشع سداسلا باتكلا

 ناولنع تخت ردض ةيتيوكلا «يب رعلا»

 مهاسو (يئاقولا بطلا لوح تاسارد»

 : مهنم نيصصختملاو م مك

 .د .قدبع ديعس .د «:تحاتح ناسغ .

 نوحاط وبا ميهاربا .ذ . ىنسو رعلا نيسح
 . مهاوسو

 ةيبرعلا ةلوقملا باتكلا لوصف روح
 مدقو .(«جالع راطنق نم ربخ ةياقو مهرد)»

 :الثاق يحيمرلا دمحم روتكدلا باتكلل
 ام باتكلا اذه ىتفد نيب انعمح دقل»

 ةيضق لوح ةديفم ةءارق لكشي هنا اندقتعأ

 بناتكلا فال

 صارم ا نم ةياقولا ةيضق ىهو الا .ةمهم

 نمو .ءاودلا مادختسا يف طارفالا نمو

 انه هياقولاو , ءاوس دح ىلع ماعطلا عاونا

 ناسيئالا ةةايحن لضفالا ىعولا نعت

 الا , هتئسو

 ما كضلا فاقأ
 صاقلل ةديدج ةيصصق ةعومجم

 ارم تردص ملاسلا ردب دراو ىقارعلا

 جم عباصأ) ناونع تح دادغب 6

 يف اهبتك يتلا هصصق اهيف عمج
 .نيتريخالا

 نيذلا ددحلا نيضاصقلا نم ملاسلا

 صصق ربع .مهتاباتك ىلا راظنالا اوتفل
 تاهبج ىف نيلتاقملا ةعاحش نع ثدحتت

 لبق نم ردصا نا هل قبس دقو .لاتقلا
 ءاكبلا كلذ» ناونع تحت ةيصصق ةعومج

 ل اليمحلا

 راصمشلا مف اق
 كاف ادع )ا جاهذ

 ةنيرق تيورلا ةلبع هتبتك ام رارغ ىلع
 نآلا بتكت . لقند لما لحارلا رعاشلا
 لحارلا رعاشلا ةنيرق بلاغ ةحيمس

 اهتايح نع اهتاركذم روبصلا دبع حالص
 . روبصلا دبع عم

 ىحاإ ناونع لمحتس تاركذملا هذه

 اذه نم تاركذم نا تفاللا نمو .؛نآلا
 ةصاخ .ىربك ةيدقن ةدئاف تاذ عونلا

 ءارعشل ةيح ليصافتب قلعتت اهناو
 ةيؤر مدقت امن .ةيمويلا مهتامامتهاو
 ةفاقثو تاداعو عئابط نع ةيلومش
 نيينعملا ءارعشلا

 روبصلا دبع ةنيرق بلاغ ةحيمس
 نويزفلتلا يف ةيفاقث جماربل ةعيذم لمعت

 [ل . يرصملا

 نالوشحم ارت
 نرقلا ىف نولوهجملا ءارعشلاو رعشلا»

 باتك رخا ناوئع وه «رشع عساتلا
 يبرعلا بدالا ذاتسا يداو هط روتكدلل
 اددعغ لوائتت ةلوطم ةسارد هيفو . ثيدحلا

 درقلا لالخ نيلوهجملا ءارضشلا نم
 .شيوردلا ىلع : ءارعشلا ءالؤه نم

 .يدجم حلاص .نيدلا باهش دمحم
 كاديع يربك قادح عجيرف كائن
 نامثع دمحم :؛راطعلا نسح .ميدنلا

 نحت .يواطهطلا ةعافر .لالح

 .مهاوسو قوزرم ميهاربا ؛يواريوطلا
 ِق ةفاقثلا راد نع بتاتكلا ردص دقو

 [ل . ةحودلا

 سبراي يف اهيبرغ نان
 يف يرصملا يفاقثلا زكرملا طاشن فقي ال

 تاودتلا ةماقا ىلع ةيسئرفلا ةمصاعلا
 اضيا عضي لب «بسحف مالفالا ضرعو

 ةيليكشتلا نونفلل ضراعم هجمانرب يف

 هيف ةديدحلا هترود يف ليكشتلا هحمانرب
 جروج مه نينانف ةثالثل ضراعم ةثالث
 نيثالثلا ىتحو ربوتكا ١ نم) يروجهبلا
 ؛ ىتحو ربمفون 4 نم) نينح مداو (هنم
 ربمسيد 4 نم) بجر نسحو (رسمسيد
 عمم نيثالثلا ىتحو

 ناف تحبلاو مسرلا نف نع الضفو

 نع ىرخا تاودذنو تارضاحم كانه

 مالفا ضورعو ةميدقلا ةيرصملا نونفلا

 لمحي زكرملاو .ويديفلاب ةيرصم
 يذلا ليشيم ناسلا عراش ين ١١١مقرلا

 ةكرح نع الضف بابشلا ةكرحب حضي
 ةيحايسلاو ةيراجتلا عراشلا

 نيدح مدآل هحول

 ةهحجلا ماما اهقوسب ة ةريغص ةهابتنا

 حاتفنالا ةرورض يهو زكرملا ىلع ةفرشملا
 يحل ٠ ني رخا ناعلبم تاحاتن ىلع

 يف لماش يبرع دوجو هل سسأني
 [] . سيراب

 ا 0 ١ 00 00 6 1



 ناطيغلا لامح : نم ةرهاقلا

 ىلع ارصاق يمامتها نكي مل
 يبودروالا تارخلا باعيسا

 حرسمملاو .ةياورلا ىف ١ .طقف

 ءامتعالا ديدش تنكامأا * . يليكشتلا نفلاو
 لبق هتفرع ثارتلا اذهو «يبرعلا ثارتلاب

 يتسارد يف هتفرع .ءاسنرف ىلا يرفس
 . خياشملا نم انتذئاسا رضعب ناك .ةيوناثلا

 رعشلا انل نوسردي ,ةيبرعلا ةغللا يسردم

 صوصنلا ضعب نوأرقي اوناكو ؛يبرعلا
 بتكلا يف فرامملا ةرازو اهتراشخا ىلا
 ان ةجردلا
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 تامملاو ةايحلا يف ولع

 تازجعللا دا كالت قل

 هذه لاثما نم انتيرخس يدسن ذاو
 بيط «انل لوقي سردملا ناك .١ صوضنلا

 باب لفقن نا انم بلطي مث ءاورظتنا

 قلغنو .ةأجف رظانلا رمي ال ىتح لصفلا

 أدبي مث ءامرحم امرج بكترن اننأكو بابلا
 .فقئحالا نب سابعلا راعشا ةءارق ىف

 رايهمو .سيقلا ءىرماو .يىبنتملاو
 اذا ءهل لوقت ذئدنع مهريغو ا ؛يمليدلا

 .لامحلا ادب رعش ٠ رت تاك

 هله اعل نلوسردي اذاملف ةقرلا هذهو

 ةءارقب انحضني مث . . ؟ةدماحلا صوصنلا
 نم ىرخا نيواودو .ةببامحلا ناويد

 اتك تيفو ءاح ْنا ىلا .يبربعلا رعشلا

 ؛ةبلطلا نم ددع .ءاذغلا ةصح ةصح يف عمتجن

 ىف انم لك أدبيو . ةسردملا ءانف يف سلجنو

 ا .رعشلا نم تيب داشنا

 لك ىدل ترفوت اذا الا انكمت اذه نكي ملو

 يف رمألا روطتو ؛ ةزيبك, ةيرعش ةليضج ام
 ىلا رعشلا فيلات نم هّسردملا ءاآتف

 لشمنس انتنا الثم لوقن نأك .ليثمتلا
 عزونو .ةردقملا دنع وفعلاو لآومسلا
 .ارود صمقتي انم صخخش لك ء.راودالا

 روطت مث :ةلماك ةلجترم ةياور لمتكتو
 نم ةريغص ةيحرسم انددعا اننا ىلا رمآلا

 يف ؟فيلأتلا ناك فيك .دحاو لصف

 .ةحسفلا تقوب نيددحم انك ةسردملا

 .ءاقدصالا دحا تيب انرتخا .ءاذغلاو

 بلطا تنكو .ةرجحب هرفنن انك ثيح

 تارملا ىدحا يف . فلؤملا رودي مايقلا
 : ةءايعلاو هدلاو ةمامع ىبحاص راعتسا

 تلق :لطبلا وه هئا نلعأو : امهادتراو
 له ؟لطبلا رودي موقت فيك : . لطب عدل

 ؟ةلطظب حبصت ةءابعلاو ةمعلا كلتمت كنال

 تنكو .ةلحرملا هذه انز واجن .فلؤملا انا

 0 #0 لج يك سو ع و

 ىلا ىنلسرا يدلاو .ةيسنرفلا ةغللا ىف

 ةيسئرفلا ةغللا 6 اسورد ىقلتأل ةلبس

 ثالث لباقم .عوبسالا يف ناسرد

 ةدنتسلا هذه نا مهلا ءايرهش تاهيئح

 و رق ا ءاديج أرقأ نأب ىنتحصن

 ناو .ةغللا نقتا يكل لئاسولا لضفا

 نا ينتحصنو . يراوج ىلا سوماقلا عضا

 بولسالا ةطيسبلا بتكلا ضعب :.ارسقا

 00 وس وع . الوا

 باتكلا اذهو ؛ىتنوحاط ىلا لئاسر)١

 سنوفلا ناك .نآلا ىتح يدنع لازال
 لهس هنكلو ؛ءاايظع ابهتاك هيدود

 ناءانكمم ناكو .ةرايعلا طيسب .بولسالا

 نمو («هيدود سنوفلا نم : اوس هأرقا

 .ةيولسالا ىف ةلوهسلا تملعت عفقملا نبا

 تائيماتيفلا

 ىلا لوصولل ادحب مهم رسما ةطاسبلا

 .ةءارقلا نم ةدعاق عسوأ .ءارقلا

 ىذؤي الا بجي :ديحلا ىاقثلا نيوكتلاو

 ,هتطاسن ىلا امئاو يالا نيتعت لأ
 ابهنمضتي ةيقاقثلا ةلضصحملا لك نا

 .هتطاسب ىف ظحاحلا ةيرقبعو ةطاسبلا وه ىقيقحلا بولسالا
 وأ نوميللا بارش لم .بولسالا
 نم ردق ربكا ىلع يوتحي يذلا . لاقتربلا

 .همعط ىف كلذ ودبي نا نود تانيماتيفلا

 ا . هلكش وا
 , عفقملا نبا تفرع يبرعلا ثارتلا نم

 ةيربلا هفلا| ةنيسشي الو 1< يلم
 يف الا رهظت نكت مل ىتلا .ةدقعملا .ةرعقملا

 ناتف هنا .ظحاحلا كاته .طاطحنالا دوهع

 ىلا ةنلوهسلا نم هبولسا ناكو «ميظع
 ةسغللاب بتكي هنأب هومبتا منا ةجرد

 لكشي لغتشي بتاك لك .ىنعي .ةيماعلا

 ةيسنلاب ءىثلا سفن . ةيماعلاب هومهتي ىنف

 مدختسي هنأب ةيادنلا يف هومها مو

 هتايحرسم بتك نا ىلا ةيماغلا ةغللا

 عطتسي مل يبريعلا انيدأ يف .ةيرعشلا
 دنع ةيريوصتلا ةوقلا اومهفي نا نوريثكلا
 . ةزحعملا ةطاسيلا ىلع هثردقو .ظحاحلا

 :ثيدذحلا رصعلا يف ىطولفنملا هدلق دقو

 ةرهاقلا يف ميكحلا نامتج عييشت
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 ةلوهسب اوزاتما نيذلا برغلا تاتك نم

 اركفم ناك ٠ سنارف لوثانأ اضيا بولسالا

 نكل ؛ليمجو قيفر هيدود سنوفلا ءاضيا
 لهسو ليمجو فاص هيولسا سنارف لوتانأ

 سفن يف ةقيمعلا ةركفلا يوتحيو ادج
 يف هبعت نع (مئاد ثدحتي ناك .تقولا

 دجو اذاو «تاملكلا طسبا نع ثحبلا

 ناك .ادبا اهمدختسي ال ةيعص ةملك يا

 ءالؤه لك ٠ .ةلوهسلا ىهتنم ْق هبولسا

 راج اذا ؛ءيردا نإ نود يف اورثأ باتكلا

 نم اوناك ءاوس ءالؤش يءارق ناف .هيسفتلا

 ماعطلا ةيلمع هبشت برغلا وأ قرشلا

 ءامدلا ىلا برستيو .دسحلا همضب يذلا

 كانه .شيعيو ناسنالا ومنيف قورعلاو

 ناو ا ا ا

 2 . ىقلتا أرقا 0 لك برشت

 6 نمو . يب رعلا بدالا 0

 نل ىننكلو :نيريثكلا تأرق ٍيوروالا
 نم ظحاحلاو عفقملا نبا لضف ادنا ىسنا

 سنوفلاو سنارف لوتاناو .يبرعلا انبدا
 ىنملع مبنم لك ؛ يبرغلا بدآلا نم هيدود

 .ذيقعتلا نع دعبلاو ةطاسبلاو حوضولا

 داقعلا بولسا

 ةرخالا هفابأ ّق

 ىلع يوتحت ال ,.ةيلستلل تايحرسم
 دعب ىننكل .ةيركف اياضق وا .فقاوم
 تانفاقثلل ياعيتساو .سيراب ىلا يباهذ
 امامت ةفلتخت ىرخا ةلحرم تأدب ,ةقيمغلا
 لها اهتيانب تناك امبر .ةباتكلا يف

 نكا مم .دمعتا نكا مل ىننكلو . فهكلا

 ةيركف ةيضق قايحرسم نيمضت دمعتا

 مت ءيش لك ءاقمع رثكأ حبصت يكل ةنيعم
 يركفلا دمعتلا اذه .ةطاسبو . ةيئاقلتن

 هللا همحر ناك .داقعلا سايع دنع هدجت امبر

 ناك هنكل ءةريبك ةيبدأو ةيركف ةميق هل

 اهب يمري ةلهسلا ةملكلا .ةبوعصلا دمعتي
 ءاهنم الدب ةبعص ةملك مدختسيو ءابناج
 تابثا يف هتبغر نك عجري اذه نا نظاو

 «؛نيملعتملا نم رثكا مهضي هناو .هتفاقث

 ًامامت لاعت اهيف - هّللا همحر  هتباتك تناك
 اذاو .دحا همهفي ال ىتح بتكي بتاك لثم

 . نزحي هناف ةلوهسب مهف هتبتك ام نا هل ليق

 ب يع جلاعا تنك يل ةبسنلاب
 وأ .ةبعص اهنا ركفا نا نودب ؛ةبعص
 نوكا نا يفده ناك ءاهتبوعص دمعتا

 نودبو يئاقلت لكشب كلذ مت دقو ءاطيسب
 .هذمعتا نأ

 افدارم انفرع يف ميلسلا بولسالا ناك

 ىلا نظف نم ليلق .ةقمنملا ةعنصتملا ةغلل
 ناك .ةيصخشو حور وه بولسالا نا
 كرت ىلا ينوعدي نييسنرفلا ىئاقدصا دحا

 ءاهتسحا ال ينال ال ةيسنرفلاب ةباتكلا
 اهقمناو اهفلكتا ينار هنال .سكعلاب

 ةغالبو ةعوضوم بيكارت مدختساو

 نجسو يحور سيح امن ةظوفحم
 بذكلا نم لالغا ىف يتيصخش

 قلخي ال .ةقيقح ا تا . عنصتلاو

 ّق قداصلا بتاكلا الا قحلا بولسالا

 ءىشتي هنا هيسني دح ىلا هريكفتو هروعش

 0 ءابولسا
 عضاوتلا يه .طيسبلا بوثلا يف ةليبثلا

 20 0 .ركفلا يف يماستلاو يزلا

 ىلا رظنا .مهتايح يف ءايبنالا بولسا

 يف ةطاسب .ءاضيا ىسيع ىلاو .دمحم انديس
 يف ومسو .رهظملا يف عضاوتو سبملا
 .ريكفتلاو روعشلا

 اريبك اءزج ةيبرعلا ةغللا تلغش دقل

 ضعبلا ناك .يتايح يف يمامتها نم
 يف ريبعتلا نع ةرصاق ةغل اهنأب ايلظ اهمهتي
 ريكفتلاو ةفسلفلاو مولعلا بورض ىتش

 ةغل تسيل اهع) كوقي نم عينم لب <يلاعلا
 ؟اذامل ءقيمنتو جربم ةغل يه امنا :ركفت

 كلت وهو لبق نم ببسلا َترَكذ كاسل

 نحنو انيديا نيب اهوعضو يتلا جذامنلا
 جذامن تناك اهلك «ةيبرعلا ةغالبلل راغص
 صخش ابي بتك ول .ةفلكتم .ىنعملا ةثغ

 اننوملعي اوناك . سانلا ةيرخس راثأل مويلا
 ةسردملا يف اهانلمعتسا ول ةغل ةسردملا يف

 -| عيطتسي ناك نم ؛سائلا ةيرخخس انرثأل
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 ةلاسر بتكي نا ةسردملا نم هجرخت دعد

 ىلع اثحب وا بتاكلا ديمحلا دبع ظمن ىلع
 ضرعتي نا نود .يريرسلا ةقيرط
 بولسالا اذه ناك .نيرخاسلا ةيرخسل
 نمدختسي امدنع يراوحلاك ةغللا مدخحتسي

 بولسا .برطلاو سنالا سلاجم يف دوعلا
 . مئانلا عمسلا راها ءيش لك لبق هتياغ
 لقتل ةطيسب نوكت نا بجي ةادا ةغللا نا
 نا لوقي,«ويوج» ناك ..روصلاو راكفالا
 ةكربحلا ءاذا يه صقرلا نف ٍِق ةقاشرلا

 امب كرعشي فلكت نوذ ةريسعلا ةينامثحلا

 صئاصخ ىلوا كلتو .دوهجم نم اهيف لذي

 .نف لك يف ميلسلا بولسالا

 امتي فرعي لا هجري ني ازا اييرقلا

 دنع اهأرقيلف ةيبرعلا ةغللا لامحو لالجو

 ناك كئلوا .برعلا نيخرؤملاو ةفسالفلا
 ال مهف هييلومب ام ةتلقع مالشق

 ثبعلا يف انتاقواو مهتاقوا نوعّيضي
 اوناك . يحطسلا ءالطلاو :يناستتلا

 ةيعامتجاو ةيركف نوؤش يب نوئدحتي

 ال ةميقتسم ةلهس ةغل يف ةينيدو ةيفالخاو

 .فسألللو ءءاعدا الو وهل الو اهيف بعل

 ل انسرادم يف يبرعلا بدالا جهانم ناف

 يربطلاو دشر نباو يلازغلا تافلؤم مضت
 ناك فيك ؟كلذ فيك :نودلخ نباو

 فرعن نا نودي ةغل فرغن ْنا انكمن

 دشر نبا لقني ملا ؟اهيخرؤمو اهتفسالف
 انتغلب قيرغالا ةفسالف راكفا قمعا

 تمض انجهانم ناول اقح .ةيبرغلا
 برعلا ةفسالفلا تافلؤم نم تاحفص

 :«يبرعلا بدالا هجو ريغتل .ءاهحرش عم

 ةغالبلا نم جذامن ىلع ميلعتلا رصتقا نكلو
 بولسالا طيسب برع بتاك لك .ءافوجلا
 , غيلب ريغ هنا ةححب ائتايح نع هوصقا
 انتايح يف عفني ال يذلا بتاكلاب انيلا نونأي
 رمقلا يح ةيرشسلا ةراثآل اجتوغ'الا
 هنم ائل اوراتخا ةيبرعلا ةغللا ةرخفم وهو

 كانه نا حيحعص . او ظعاوملا دئاضق

 رعاشلا فرعي ةمكحلاو ةظعوملا نم اعون

 ةيسحلا روصلا نم ابوث اهسبلي فيك
 امك يلاعلا نفلا ةبترم ىلا اهعفرت ةينهذلاو
 يبنتملاو يرعملا ءالعلا يبأ دنع دححن

 هذه نكلو مه ريغو ينايبذلا ةفئانلاو

 يريوصتلاو يقيسوملا رعشلا ىتح

 نكي مل هجذاغ ضعب انيلع اوضرع يذلا
 اذه لاز الو .ةفورعملا راثآلا ريخس نم

 ةيميلعتلا انحهاتم يف ارمتسم عضولا

 بداآلا ةبلطلا فرعي اللا دوصقملا نأكو

 ام لمجأ ىلع اوعلطي الاو . يقيقحلا يبرعلا
 [ل.هيف

 : مداقلا ددعلا يف .
 سابتقالا قف هتب رجن و ميكحلا قيفوت

 تفيلأتلاو
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 يزمر لايت ةرهاقلا

 قيفوت لامعا تعاطتسا (لثم

 ةيشخ ىلا اهقيرط قشت نا ميكحلا

 اه حسفت نا اضيا تعاطتسا . .ةريغصلا
 . ةيضفلا ةشاشلا ىلع اناكم

 ةيئاور مالفا ةعست (منيسلا تمدف
 . ميكحلا قيفوت بدأل يمتنت ةليوط

 دجرخ] يذلا («بلقلا يف ةصاصر» اهتيادب

 اهرخأو .1444 ماع ميرك دمحم
 فسوي هجرخا يذلا «قرشلا روفصع)»
 ةيادبلا نيبو ..19 ماع سيسنرف

 «سدقملا طابرلا» :مالفا تءاج ةيابنلاو

 ىديالا) .ا٠95١ راقفلا وذ دومحل

 21958 راقفلا وذ دومحمل ؛ةمعانلا

 .باهولا دبع نيطفل «سودرفلا ديرطو»
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 ؛.1/ ماس فطاعل «ءىداطغا شعلا»

 14594 «فايرالا يق بئان تايمويا

 ىيحيل «ناطيشلا تبلغ ىتلا ةأرملا»
 . 1917/7 يملعلا

 ضو رسعلا ناش اهنأش .مالقفالا هذهو

 ةيعاذالا تايليثمتلاو ةيحرسملا
 ىلا .تعضخا . ةينويزفلتلا تالسلسملاو

 ميكحلا قيفوت صوصن .ريبك دح
 ؛اهلمحي ِق تدب يلاتلابو .اهديلاقتل

 .ةيرصملا اهنيسلل ماعلا رايتلا نم اءْزج
 اريثك فلتخي ال ؛بلقلا يف ةصاصر» مليفف

 دمحم اهتلوطبب ماق ىتلا مالفالا ةيقب نع
 ءاوس ؛ درك دمحم اهجرخاو باهولا دبع

 ءاهتب نكي مل نا .ةصقلا ةطاسب يف

 .قلطملا لطبلاب فرسملا مامتهالا يف وا

 . يناغالا نم ةنكمم ةيمك ربكا ىتغي يذلا

 ناك يذلاو .الثم (سودرفلا ديرط»و

 2 .اريبك المع نوكي نا نكمملا نم

 نيطف بولسأل ىمتني ءايروتاكيراك المع
 ا ,كاحضالا ىلا لايملا ,باهولا دبع

 تادقتغملل قيمعلا دنقثلا باسح ىلع
 ُِق داقتعالا لثم .ناميالا ىلع ةليخدلا

 .تازجعملاب نايتالا ىلع «ءايلوألا» ةردق

 «سدقملا ظابرلا» يف يدمح دامع

 3 0 ات تس يي ةنالجم 8

 يا سا م

 | ةنان ىلع ميكحلا و ةروص
 ع د ا ل ا ا اج نيا

 يس نعل

 0 و هك ها وحلا ا ا وا واو باعت 8 تضل حام

 . . مه دلاوملا ةماقاو
 قيفوت منيس نيب فالصخالا نكل

 قيفوت «(نويزملت) و «ةعاذا) و , ميكحلا

 يف .هداعنأ نم دعب يف . نمكي . ميكحلا

 : .هسفن ميكحلا قيفوت ةروض ماهلتسا

 وأ .سبالملا يف ءاوس .ةيصخشلا 0

 وا .كولسلا ةقيرط وا .هجولا حم
 بسس رس يذلا رمألا : عاملا ةيعون

 44. - ز وك نحت" نكات ان خلقت -



 دق ءام وحن ىلع .ىهف .ديكأتلاب (نيسلل
 قيفون ةروصب اهبركا يف تظفتحا

 روفصعو فايرألا ىف بئان ا

 لبيجستلا مليفلا نع الضف .قرشلا

 دشار دمحا هققح ىذلا ( ميكحلا قيفوت)

 , 151/5 ماع

 ال ةجوز لوح « سدقملا طابرلا» رودي
 ىلا اهتع فرصنملا اهِجوَر نم ةياعر دجت
 بهار» بتك ةءارق ىلاو ةيحان نم هلمع

 فرعتتو ...ىرخا ةيحان نم «ركفلا
 اهنا ةيعدم ؛ركفلا بهار» ىلع ةجوزلا

 ((«سييات» ةياور ابيدبيو .ةديدج ةبتاك
 ورا ا ا ب

 ررقيو :ةروشملا هثم بلطيو .هيلع 3

 يفتكيو ءهبح عمقي نا «ركفلا بهار»

 : مالا نم اهبل ريغي لكاسرااه بكي نأي

 ءىبشان لقمن ىلع ةجوزلا فرعتتو

 عيقت ايديبو ٠ . . قش ىلإ اهجرداتسي
 هضق يف اهقيتلع عم. ةلياعا هقالغ ةجوإلا

 قيفت . مليفلا يف .ابغاف :ميكحلا قيفوت

 يفو .ناكملا نم برهتو اهركس نم
 ةقالع «ركفلا بهارو لمكتسي ةصقلا

 ءاهجوز اهقلط ىتلا ةأرملا نيبو هنيب بحلا

 ىلا - سيات ةقيرط ىلع - ىه هجردتستو
 قيفي ىتلاو .ةلماكلا ةقالعلا نم برقيام

 يليفلا يف اهشيب ..نؤفيلت سرج ىلع اهغم

 .«فائرالا 8 بئات تايمود» ِق ميلحلا دمع دمحا

 |( ة1 ونا نولبلنا# ةاانانان - ه5

 هبح شعني نا هركفلا بهار» ضفري
 دوعت نا ىلع لمعيو .ىرخا ةرم ةجوزلل
 , هأعسم ُِق جصوعيو ع .اهجو زل

 ركفلا بهار
 .«ركفلا بهار» رودب يدم دامع ماق

 .«يجاعلا هح ربا قف الا ةأرن داكن الو

 .ةباتكلا وأ ةءارقلا يف اما هلك هتقو يضقي

 يذلا ؛هيريبلا» تاد هسأر ىلع عضي

 يف وهو .هسأر ىلع ميكحلا قيفوت هعضي
 امم رثكا ةايحلا بقاري .مئاد لمأت ةلاح

 .راقولا نم ةريبك 0 .اهشيعي
 . هتالاعفنا يف مكحتيو ءءطبب ملكتي

 وحن ىلع . ميلدلا دبع دمحا برتقيو

 تايموي) يف ميكحلا قيفوت نم .ةقد رثكا

 جرخملا ناك ءاوسو .«فايرالا يف بئا
 1 وا بارتقالا اذه دمعت دق حلاص قيفوت

 لوقن .ةشاشلا ىلع .ةجيتنلا ناف دمعتي
 لمش بتاكلاو لثمملا نيب قباطتلا نأب
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا حمالملا نم ريثكلا

  تاركذملا  يبدالا لمعلا نأل امير

 بتاك نأل امبرو ءديدش قدصي ةبوتكم
 قيفوستت جرخملاو جرف ديرفلا :ويرانيسلا
 مب نع .اظفاح دق . حلاص

 امم .اهليصافت ىلع لب ؛بسحف ثاركذملا
 . مليفلا يف .ةيوارلا حبضي نا ىلا ىذا

 ةروص :تارقالجلا  ةيواوقأ نأش هنأش

 .«بئائلا» رود يف . ميلحلا ديع دمح |

 بضهارا رود ف يدمح دامع نأش ةئأش

 ال ءاهشيعي نا نود ةايحلا لمأتي .هركفلا

 ناك اذا نكلو ؛ اهرييغت يف ايباجا كراشي

 ,سدنشملا طابرلاو. يف «رتكفلا بهاز»
 ةيهآل ةليمح ةأرمآل ةريغص .ةبرجت دهاشي

 يف «بئانلا» ناف ءاهنع فرصنم جوزو
 .ةعزفم ةيساق ةبرجت دهاشي :تايمويلا
 ةيرقلل ةعورملا عاضوالا رادتقاب صخلت
 نوناقلا ثيح تانيئالثلا بلق يف ةيرصملا

 تاجرد نم ةجرد ىندا ققحي ال ماظلا

 .ريثكلا فرعي انه بئائلا» و . . ةلادعلا

 نكل .قمعلا نم ةريبك ةجرد ىلع هيعوو

 لهف ىلا نالوجبتي ال هتفرعمو هيعو

 حبصي . هتفيظو مكحب .هنا لب .كولسو
 هماما ىقبي الو . ةطلسلا بلاخم نم ابلخم

 جرخملا دمعتيو . .هتاركذم بتكي نا الا

 .دهاشملا نم ديدعلا ٍِق هلطب مدقي نا

 انعفدي ناك ول اك ءبتكي مث بتكي وهو
 ىلع ظفحتن لقالا ىلع وا .نيدن نا ىلا
 : ارمس ؛نيمولظملا عم فطاعتي يذلا كلذ

 لع هسفن ىلا الا فطاعتلا اذه نلعي الو
 ءاضيب ةءابع ىدتري هنا . . بسحف قرولا

 هترجح لخاد هب طيحي مالظلا نكلو .معن
 اعئاض ودبي ءاهقيض نم مغرلا ىلع يتلا
 ىلع ةيقاطلا ميلحلا دبع دمحا عسفي . . اهيف

 امدنع «هيريبلاب» اهديتسيو .انايحا هسأر

 : ةطلسلا ىلثمت نم هئالمز ةيقب ىلا بهذي

 ىسني الو ءةاضقلاو ةدمعلاو رومأملا

 ىللع (ئاد وذبي نأ . مهالاو ءاصعلا

 ؛هتفيظوو هعضو ىلع ظفاحي ناو .دايحلا
 . هلعفي امو .هب نمؤي ام نيب ةفالع الف

 قرشلا روفصع

 . حومطلا «قرشلا روفصعو امأ
 فسوي ىليكشتلا ناتفلا .هجرخم هل دارا
 نامزلا يف ءاديعب هب قلطني نا ,.سيسنرف
 زحعلو . هتيؤر بارطضال هناف ءناكملاو

 .امشهم يوبعو طبختي ام ناعرس .هتقاط
 ١ . ءالشالا رثانتم

 ىلا  هسفنب  ميكحلا قيفوت دوعي
 هتلحر نم دوقع ةسمخ دعب .سيراب
 عيدبلا هباتك يف اهلجس ىتلاو ءاهيلا ىلوآلا
 انعلاطي .سيراب يف . .«رمعلا ةرهز»

 نمزلا هكبنا ,ريرس ىلع ايقلتسم بتاكلا
 قدنفلاب هترجح ىلا لخديو :ضرملاو
 (هيريبلا» هسأر ىلع عضي .فيرشلا رون

 نا ملعيو .ميكحلا شهديو .ريهشلا
 ىتلا ةبرجتلا تاذ شيعي نا لواحي باشلا
 ةهتيو' . .قرق فض ذم بيدالا انهشاغ
 ودبيو . .ريغت دق ءىش لك نا ىلا بتاكلا

 ءامامت اييشغ ديدخلا «قرشلا روفصعب

 ركاذتلا ةعئاب ؛افيا» عم بح ةبرجت شيعي

 مهاميا) ةليمقح يهو .نويدالا حج رسف ْق

 يف قشاعلا ناك منيب نكلو .«رمعلا ةرهزا
 «رمعلا ةرهز» وأ «قرشلا نم روفصع»
 روفصع نا دجت .هرصعل ةيسنلاب احضان
 بحي . .ارئاح . اددرتم .افلختم رضاحلا

 يف ىري ال هنا مهألاو . .ايئاخ ابح

 الا ءابتالكشمو .ءاهتاعارصب ؛سيراب

 .قفدتنفلاو .ةميدقلا عراوشلا ضعب

 . ةرخافلا ءاشعلا ةلاصو

 رصف ىلا فيرشلا رون دوعيو

 يف بئان تايموي» ةيرق ىلا بهذيو

 لحي نا ةبايت ليكوك . لواحيو .«فايرآالا
 تلتقو اهتخا جوز تلتق ىتلا :مير» زغل
 عسيراب يف بام يق” نكل :ةياجلا يق
 الف .ةيرصملا ةيرقلا يف ىرخا ةرم بيخي
 .ائيش فرعي وأ كردي داكي

 .؛قرشلا روفصع» قف .فيرشلا رون

 يف برتقي .ةيرقلاب قلعتملا ءزجلا يف ةصاخ
 ,ميكحلا قيفوت نم ةيجراخلا هحمالم
 نوكي نا لواحي «ةريح رثكا ودبي .هنكلو
 دمحا هليثم همهف ام مهفي ال هنكلو ءايباجيا
 يذلا ؛حلاص قيفوت مليف يف ميلحلا دبع
 رطخا ملظلاو لهجلاو رقفلا نا كردا

 رون ناك ناو .رصم فير يف مئارحجلا
 نف احملم مدق , ةيابعلا يف - فيرشلا

 يدمح دامع ناش هناشا ميكحلا قيفوت

 بست ةيباضا يعز .ميلحلا دبع دمحاو
 تاصقارلاب ةداع متبع يتلا ةيئ ةيئاورلا امنيسلل
 باحصضأب انااا نم رثكا تايناغلاو
 [ل . ملقلاو ركفلا

 + 86 ١ ة410/ نآ ١ا/ - 85+ ددعلا  ةيبرعلا ةعبلطلا
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 - )ثنا ةنلاا (: خلان: ىاغخ نان 47

 قل دو كل ريسك رادغعا
 ( يديخت 5 16 ف

 دوس  حبسسج ودبس سس جو

 أطخلا نا انا قير رع

 ةعيلطلا ةلحمل ةقالع ال .يأطخ

 اظخي اعرب رمت ةغيحلآلو «ةةيبرغلا

 هيف ةلجملا ةقث ةدشل يذلا يملق هبكترا
 يهو .ًايقيثوت ؟ندسلو ءاعجرم ةربتعت

 ةيدجلاو .قيثوتلاو .قيقدتلاب . يبسبعلا
 رةسو لما

 .ةرشع ةغبارلا هتافو ىركذب تلق اذإف

0 

 يننألا اذه لهو ؟ًادوضغم رمألا ناك لهف

 ميعسأ يننألو رسل يننألو لو

 ري وا؟ةعومجم نم رثكا

 لا حابر انماسر بضغ ةراكبا

 ؟بسضغي الو هركي الف ءرخسي

 ءامسالا طالتخا
 هاعدم نكي مو ءادوصقم رمألا نكي م

 دري هنكل ؛ ءايدالا ةتاما قششع وا ؛ لسكلا

 .دحاو لك هيف عقي نا نكمي .يناسنا أطخ

 نكمي .يل ةبسنلابو . ءيطخب ال نم لَجَف

 ناغملا ةبرغ يف .ًايعوضوم أطخلا نوكي نا

 طالتخاو .روصلا مكارت يف 65
 كيلع ضرفي ؛«صاخشالاو ءامسالا

 ديكأشل 4 تناو ءاقيرط نوبل

 1 نوال ف ولا راب عراصملا

 اقيرط ضومغلا كيلع ضرفي .ةايحلا

 د

 كاخأو 2 ل مح

 بايسلا زكاش ردي يف ىرتو ءاحيبذ العو

 ريسيت لو .جاحلا يسنأ وأ مساقلا حيمس

 ءأطخلا ءاج انه نم .راوعق يرخخف لوبس
 ارجالا الو ال .لسكلا هثعبم سيلو

 ايي .رمعلا لوطب هل وعدن بتاكب

 الا اهمهفي ال ةدقعم ةظحل يف سابتلألا

 ىيسيعلا ميهارباو راوعف يرخفو .نانفلا

 تدرو يتلا ءامسالا لكو .ريغصلا حابرو

 توصد و ؛يأرلا» يديرج تاملك يف

 نفلا يف ضيرع عاب اه .«بعشلا
 ةرظن اماحصا نم تلفت فيكف .ةياتكلاو

 لعف دودر به مهسفنا نوكرتيو ؛نانفلا
 ؟ةيردق نكت مل نا ةيعجن

 ىننا .يأطخ ريربتل رخآ ببسو
 ريسيتو راوعق يرخف نييتاكلا الك تسرد
 يلاوح ذئم نوبروسلا ةعماج يف لوبس
 يدل يتلا تاظحالملاو .تاوئس رشع

 .ةطلتخملا .ةميدقلا تاظحالملا كلت

 م ىنكلو .نيبتاكلا نيب طلخا ينتلعج

 ءايهنم دخاو لك ةدام نيب , عيطلاب ٠ .ظلخا

 يرخف ةصق يه اهتحلاع ىتلا ةصقلاف

 متبي ل «:؟اريثك يزوس تكب اذامل» راوغق

 اهتميقبو اهنغ ةيدقتلا يتدامب اهبتاك
 - ةئيس نوكت نا نكمي ىتلا  ةيعادبالا

 ملعي وهو . (هتافوا رهو همامتها ردقن

 الو .يجيو رت دصق رماآلا يف سيل نا امامت

 رثكا هيف جاتحن تقو يف . ةحمس ةباعد وه

 نيب ءانبلا راوحلا قيمعت ىلا جاتحن ام

 نيب تالصلا نيتمتو :برعلا باتكلا

 ةجرح ةظح يف نييثدرألاو برعلا باتككلا

 ءالؤه نم دحاو اناو .مهتطبار اهيف رمت

 مهتيضق بناج ىلا مهعم نوفقي نيذلا

 نم ةلق نا دقتعا ىنكل .ياوق لكب

 دق يلع نيبضاغلا راوعق يرخف ءاقدصا

 وا ءاهاوحف ىلع قيلعت الف ؛ ةلاقملا اوأرق

 سفن عفاد نم قيلعتلا نع اوعنتما مبعا

 يتلاقم نأل :ىلوالا ةيعجنلا لعفلا دودر
 ىلا ةانخوتملا ةيغوضوملا لكب لضت
 ؛صاقلا حلاص 2 كيبل تاحاتنتسا

 ةلجملا اوحمصت نيذلا مه ةلقلا نم رثكأو

 راوعق يرخخف ناك امبرو ءاهوأر ىتح وا
 اضيا مهو  اهوعدي وه اهف .مبنم ادحاو

 ةعيلطلا» وأ :«ةيبدالا ةعيلطلا» ب
 ميهاربا اهوعدي [(لثم :ةيبرعلا ةيبدالا

 املثم :ةيبدا ةيبرع ةيفاقث ةلجم» وأ . يبسبعلا

 يف اهتدام (مهنيب ,ريغصلا حابر اهوعدي
 ىلوالا اهتحفص ىلعو :ةيسايس اهمظعم
 ةيعوبسا ةيب رع» لوقت ةلمج دوسالا طنبلاب
 ريغ لهسلا ةفاحص ابيأف :(ةيسايس
 ةلحي يأب» يردت سفن يأو ؟«عسنتمملا

 انئعمق ىلع ضعنبلا أرجت الثم ؟«تومت

 يىرخف لجسي .ريخالا يلو .انمابتاو

 ِق ايندلا تدوساو .مءاشت هلأ راوعق

 !ههجو

 لعجت الو .يرخف خا اي مءاشتت ال

 ىسنت تنا الاو .كهجو ىف ءادوس ايندلا

 اهمسحي يك ةلأسملا كرتاو .صاق كنأ
 شيورد دومحم نا ليق كلبق نم .كلايخ
 نا ليقو .ةديصق بتكو .مستباف .تام
 بتكو .مستباف ؛لتق ةفيلخ ليسرام

 رثكأ لايخلا ةحنجا ىلع قلحنو .ةينغا
 ءارحص» بحاصل الثم قوسن امدنع

 .يقتازتوب ونيد ىلاطيالا بتاكلا .؛هراتتلا

 تام يذلا» اهمسا ًارتح اهفرعت هل ةضقو
 اهترشنو .دعوم 2 اهمجرت .«أطخ
 اهلطب ٠ :.يتيعاشا داغلا ق «يبرعلا» ةلجب

 نا ررقشيف .تام هنا ةلجم يف أرقي ماسر

 قفتي هنكل .هاسني ال اسرد ررحملا نقلي

 :.تاحول متسرسيو ١ يفتح نأ هاياو

 ىلع .لاع نمثب عابتف ,ررحملا اهحدتميل
 اذكهو .هتوم لبق تمسر اهنا ساسا

 اي لايخلا هنا . . .اريتويلم ماسرلا راض
 ءردصلا ةعس وهو !لايخلا هنا .ىخا
 ودغت نيح عقاولا تارماغم ىدحاو

 حابر لوقي املثمو :ةباتكلا تارماغم
 رخاسلا يروتاكيراكلا ةحهلب .ريغصلا
 اًملعم ناسنا لك اولعج نا دعي .ةرملا هذه
 أطخ وحمي ال امدنعو :ةقنشملا لبح ىلع

 يف امانغ نيرشعو ةسمخ لمع ريغض
 .يزوسلو ينم كل ريبك راذتعاو . ةباتكلا

 عا/ _١1ةم1/ با ١ث +58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



١ 

 .تاعحش

8 
 فمففوو «

3 

 هلا اند املف

 سار ىلع
 ذ اب تاعحش تمّرأ

 تح راس م
 :لاقو ةينثلا

 مهشبس
- 

 هلا ةحجحم

 ملا

- 

 نم هس

 أ ,اذكهو

 3 قار دكا تلاف
- 

 اأأيفمنا* و اهئانغ عم

 ب

 ة الي

 | ةقريملا تقن

 |مك .ضرالا هذهف .مكتاوذل اهوكلما

- 
 هكييمبعب

9 

 متناو  اذك ربسلةخ | يديا
3 

 يضارالا اوصلخو ءسدقملا رب
 اوذخناف 0

 اهلك
ل
 

1ع
 

 م
1 
3
 
ىف
 
ا
ي
 

5 

ل
ع
 

34
ع [
 
0

0

 

1

0

0

 

0 
1
 

2
3
 2
 3
 
رح
 ق

0

 

ا
ي
 

و
م
 

- 

1

 

5
1
 

0

 

3

5

 

ا
 

3
ق 
ا
 

' 

-
5
-
 

ل

 

١
 

1
1
5

 

0 

3

 

1
ك
 

 وت
 دقو «ةيبي ات 5

 اصتقالا لماوعلا ةقلحلا
 براتلا ربع بورخلا

 ةيد

 برحلا هذه ةيخيراتلا لماوعلا قباسلا
 اه ىلا

 ص

 ا

 اتنو بابسا ىف ك

 ريش

 ثحابلا

 دقي يكل ٠
 ددعلا ف

 هذه ق

 ىئارماسلا دومحم ر

0 

 م
 مايق: يل ربك كلا

 ررحملا

7

 

2
4
 

ك

4

 

2

 

2
 

-
 

3
2
9
 

9
1
-
6
 

5

5

 

ك
ز
ا
و
ة
 

2
 

2
 

د

 

0
1
1
1
1
4
0
0
0
1
 

1
5
3
2
5
3
 

1

2

2

 

51
 
دف
 1
01
2 

0
0
1
 

ف
 

1
 

3
2
3
4
5
1
4
3
 

ع
 

ا

 

 ل
ك
ك
 

1
 
4
 

 د

4
 

ي
د
ع 
 
1 
 ع

ا
ل
 

ا
 

6
 

 ١21 3 ١ ان 7 ىو 1 ل .

 ع
 ع

 3ك

5555 

2 

 د50

5 

30 

7 

4 

 دك
 هد.

2 

5 

( 

1 

 ذا ده

> 

 د

: 

1 

7 

 م

 ا

 سالما

 َّذ

 ١

 ل

 ك0

ٍ 

0 

 ل

1 

2 

0 

3 

/ 

 د

0 

 ايبا دنع
 اَقي د (مهمو

 ار تلا فا ةلعتفم

 داك ةمزالا هذه نا نم ل

0 

 هد زا وه انمبي يذلاف د لا نم مهلجو

/ 
| 

 اهباس 9
 ا هنأ

3 
 © ي «٠

5 َ
 

٠ 

.1
 
3 

ف
 

ز
ر
 

ا
 

ا
 

5

 

ل
ح
 

ا

ر

 

5
5
1
 

0
5
2
3
1
3
1
1
0
 
4 
33
15
 

ا
 

ا
ل
 

1 
6
 

1
 
2 
12
9 

5
2
-
3
0
0
 
3 
و
و
 

5
1
3
3
3
3
5
1
5
 

0
 

ا
ت
 

1
 

 د
ل
 
1
 
0
 1
 11111 

5
3
1
3
3
1
1
3
 
د
ن
 
ج
د
 
كو
 
او
ةر
 
1
5
3
 



 ةيلالغتسا ةيداضتقا ةغبصب اهرما لوا نم

 تاعامجللاو ندملا نم رشكف .ةحضاو

 ةكرحلا كلت اوديا نيذلا دارفالاو

 مل .قرشلا ىلا اوحزنو اهيف اوكراشو
 ابرحو بيلصلل ةمدخ كلذ اولعفي

 عمجو لاملا ءارو ايرج لب .نيملسملل
 زكارملاو تارمعتسملا ةماقاو تاورشلا

 فازتتسا ةيغب ىبرعلا قرشملا يف ةتباثلا

 ةرابعبو ('؟) هتايداصتقاب ةرجاتملاو ةدراوم

 لوا ةيبيلصلا بورحلا تناك) :ىرخا
 ممالا اهب تماق يبرغلا رامعتسالا يف ةبرجت

 قيقحتل اهدالب دودح جراخ ةيبوروألا
 مو (7) قاطنلا ةعساو ةيداصتقا بساكم
 ةيبيلصلا ةلمحلا تمض نا ابيرغ نكي
 ءارقفلاو نيمدعملا نم ةريفغ اعومح ىلوالا

 ...نوناقلا يديرطو نيكاسملاو

 نا لبق مهنوطب يف نو ركفي اوناك مهعيمجو
 ا مول يد يف اوركفي

 لامغا نم سما ١ ىلا مهقيرط

 بوعشلا دض ببنغلاو بلسلاو ناودعلا

 ضراعتي امن ءاهيضارأب او رم ىتلا ةيحيسملا
 . ينيد عزاو يأ عم

 ةكرحلا من خيرات يف ثحابلا نا مث

 نم ريظنلا 79 ةسامح ظحلي ةيبيلصلا

 ريغو ايلاطيا يف ةيراجتلا ندملا بناج
 ةمهاسملل .يبوروالا برغلا نم ايلاطيا

 اهتامدخ ضرعب ءاوس .ةكرح ا كلت ٍِق

 ىلا رحبلا قيرط نع نييبيلصلا لقنل
 ةفاكو ةحلسالاو نؤملا لقن يف وا .قرشلا

 وا .ماشلاب نييبيلصلا ىلا تادادمالا
 ىلع ءاليتسالا يف نييبيلصلا ةدعاسم
 ميدقتو ماشلا دالب يف ةيرحبلا ءيناوملا
 ءيىناوملا هذه نع عافدلل ةيرحبلا ةنوعملا
 انهو .ةيبرعلا ب تامحه دض
 ا نا ررقن نا عيطتسن اضيا
 دقت ىلا ةعوفدم نكت مل ةيرحبلا ايلاطيا
 نا نييبيلصلل تادعاسملا كلت عيبمج
 اهحلاصم ءارو ترج اهناو ؛ىنيد
 بو رجلا يف تأرو .ةصاخلا ةيداصتقالا
 اهصضانتقا بجي ةبيط ةصرف ةيبيلصلا
 ةتاذلا بساكملا نم طسق ربكا قيقحتل

 نييبيلصلاو ةسينكلاو ةيوبابلا باسح ىلع
 , اعيمح

 ال اوناك ماشلاب نيسيلصلا نا عقاولاو

 ليطاسا ةدعاسم نع ءانفتسالا :

 - ازيبو اونجو ةيقدنبلا  (رابكلا ةثالثلا)
 لاعف رودي تماق ليطاسالا هذه نا ثيح
 برغلاب ةيبيلصلا ماشلا دالب طبر يف
 تايروهمجلا هذه تناك اذاو :يبوروالا
 ةبولطملا ةدعاسملا تمدق دق ةيلاطيالا
 اماركا كلذ لعفت , ابغاف .نييبيلصلل

 لباقم امناو .هللا ةاضرمل ءاغتباو .ةسينكلل

 ةيبيلصلا ىوقلا عم امتدقع تادهاعم
 تازايتما ىلع اهاضنب تلصضحو .ماشلاب
 ماشلا ءيناوم يفف .ةماه ةيداصتقا

 اهيلع ىلوتسا يتلا ع ربكلا هندمو

 ةيراجتلا ةيلاطيالا ندملا تعتمت نويبيلصلا
 عراش نع الضف .ةصاخ تاءافعاب

 ةنيدملا راجتب صاخ زبخمو ىدنفو فوسو
 اهتامدخ تمدق ىتلا ةيلاطيالا
 لو ..ءانيملا اهعبتي ىتلا ةيبيلصلا ةرامالا
 تذح نا اسنرف بونجب (ايليسرم) ثبلت
 ىلع تلصحف ةيلاطيالا ندملا وذح
 ندملا نم ديدع ىف اهراجتل ةريثك تازايتما
 نيودلب) كلملا حنم ذا .ماشلاب ةيبيلصلا
 ايح ايليسرم راجت سدقملا تيب كلم (يناثلا
 ةنس اهتاذ سدقلا ةئيدم يف مه اصاخ
 نم (كلوف) كلملا مهافعا مث ءه7
 نيودلي كلملا أخل ىتح كلذ دعب بئارضلا
 تازايتما مهحنم ىلا م87١١ ةنس ثلاثلا
 ءيناوملا ةفاك يف بئارضلا نم تاءافعاو
 . نيطسلف يف ةيبيلصلا

 مل ثيدحلا هانعمب رامغتسالا نا عقا ولاو
 يعانصلا بالقنالا دعب الا همللاعم حضتت
 ىنعم سيل نكلو .رشع نماثلا نرقلا يف
 مايا ذنم رامعغتسالا فرعي م ملاعلا نا كلذ

 ينو .ىمادقلا نيينانويلاو نييقينيفلا
 بورلا تناك ىطسولا روصعلا
 رامعتسالا ىف ةبرجت لوأ) :ةيبيلصلا
 جراخ ؛ةيبو روالا ممالا اهب تماق يبرغلا
 ةيداصتقا بساكم قيقحتل اهدالب دودح
 ةرطيس ىلع لدا سيلو قاطنلا ةعساو
 ىلع ةيلالغتسالا ةيرامعتسالا ةعزنلا
 ةكرحلا يف اومهسا نمت ريثك لوقع
 تاعزاتم نماقت ان ةيييلضلا

 نيب ةيلها بورح لب .تامصاختو
 .ماشلا دالب يف ضعبو مهضعب نييبيلصلا
 نيب ةصاخبو بو رتلا هذه ترمتسا دقو

 يف - ازيبو اونجو .ةيقدنبلا  رابكلا ةثالثلا
 .نييبيلصلل ةبسنلاب اجرح تاقوألا دشا
 ثلاشلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف يا
 يف ةيبيلصلا اياقبلا تذخا امدنع .رشع
 دعب ةدحاو برعلا يديا ف طقاستت ماشلا

 .ىرخالا

 ءالقعلا تاحيص تبهذ اثبعو

 سريق كولمو نيدلا لاجرو تاوبابلا
 رطخلا ماما .مهفوفص نويبيلصلا دحويل
 دّقف .اعيمج مهب فصعي نأ كشوي يذلا

 تاموضخلاو ةيراجتلا تاسفانملا تناك
 نييرامعتسالا نييبيلصلا نيب ةيداملا
 رثا ىوقأو ارذج قمعا ضعبو مهضعب
 نيدلل ءالولا روعش نم اعفن رثكاو
 [4(0) . ةسينكلاو

 عبتب

 سشماوه 6

 71 صض ١ جس ةيبيلصلا

 (تسيو ينوتنال) ةيبيلصلا بورحلا (؟)

 ١" ص (ميدن دومحم يركش) ةمدقم
 م نع يلج ةكرحلا (9)
 .م _ه ص قباسلا ردصملا (4)

 ةييبرعلا ةفللا رارعأ
 . لماوغا فورحلا نم : الول

 اهو .الو ول نم ةبكرم اهنا ركذ دقو
 : ناعضوم

 : لثم  اضيضحتن نوكت نا - ١
 ىلا تنسحا الول ءاديز تمركا الول
 . اله يأ :ورمع

 : رعاشلا لاق

 مكدجم لضفا بينلارع نودعت
 اعنقملا ىمكلا الول يرطوض ينب
 لضفا عنقلا يمكلا نودعت اله يأ

 .ًارمضم ؤا ريق لش الا

 ١ هريغ دوجول ءيشلا عانتمال نوكي نا .
 ديزف .كتمركأل 2 الول :لاقي

 الول يا فوذحم ربيخلاو .ءادتبالاب عفت ري

 .كلذ هبشا امو .كدنع وا ةرضحلاب ديز

 . هيوبيس بهذم اذهو
 .الول بتاوج «كتمركال :لاقيو

 : تلقف اهتحتف

 اه اهحبتف اناو .تمقل رضاح كنا الول
 ' هيف لعفلا عوفو نمأ ناكم هنال انه

 ربخ دسم دسي وهو نا ربخ رضاحو
 .أدتبملا

 دمحم نب دمحا رفعج وبا يكحو

 ادحج نوكت ابنا ساحنلا نيإب فورعملا
 .اًنايحا

 :رخا لاقو

 :ادلوقك يفيض ع
 ىلا تئسحا الولو ءاديز تمركا االول

 [] , كلذ هبشا امو ءورمع

0 



 ام هايف ىلسع ليسلق تقو الا ضامي مل
 ةصعنقالا طقست تادئ ىتح :ةيئاربالا ةروتلا هنومسي

 'ناكاذاو :حبيقلا هحجولا نع رفستل رحآلا ولت دجاولا

 طوقس ليق حسبقلا هحولا اذه دانكتسا دعي

 نودن خبقلا اذه ىرب ال نم نآلا يمسُن اذامف .هتعنق

 ظظحملا حوضو يف كش كانه لازام لش .ةعنق

 ىلجتاو : :ةيخحضاو قاروالا تكبصا دقل ؟«ينيمخلا

 اهيف لخادتت :حوضو اهينادب ال ةروص نع رابغلا
 تاحومطل ناتيداعم نتوقك ةينودهصلاب ةسشسنمخلا

 زرف بعضلا نم حبصا ةجردلا ؛ينرخلا اندعش

 ' ةكيش جسنتل لخادتت فادهالاف ؛ ىرخالا نع ةدخحاولا

 هتريسمو يبرعلا:ناسنالا ىرخا ةرم لبكت نا اهل دارب

 افطا نا ذنم افلختو آسؤب عمشن ند مل اننآكو .ةدعاصتملا

 هؤسق امدضع كلذ لببق لي ال ءدادغبب ةراضح لوغملا
 تيملا مسجلا اذه انناكو .انتراضح هجو بارغالا
 اوناك يذلا .نامزلا كلذ ىضم دقل .هيف كارح ال يذلا

 ىلع اوططخ ام اوققحيل قرولا ىلع هيف نوططخي
 ديعأ لصولا نأ .كشلوأو ءالؤه كردي لهف :ضرالا
 ةرتفلا ناو :عاعشالاو ةراضحلا ةقلحب اديج هطبر

 ميبراتلا طاقث ناو .بسحو ةملظم تذغ ةمللملا

 ناك اذا و ةديعنلا جوجنلا ةوق كلمت ةئيضملا .

 اذه ءازجا ضعب. لان امف..داعبالا هذهد ًاحضاو كلذ

 ؛يمحلاو رهسلاب ىعادتي ال دسجلا
 .ةيئيمخلا هجو هي اافنأز يذلا حوض وضولا لثمن

 !اًنم مهنا اهباخصا يعدم :ىرخا اهوحو ىرف حسيبقلا

5 
 عمجأ ملاعلا فخصو ةتدوروالا ةفاحصلا متهت

 اضوصخو .ةيدرعلا انتقطنم يف يرجت يتلا تادحالاب

 :: صان يسيح راتهتسالا ثديح .يقرشلا اهحانج يف

 تصخش دقلاو 4 : دريتسيهلا هتالاح سرامي و هتابدم

 ماظنلا تادصوضخ نم اددع مالعالا الئاسنو نم ريثكلا

 :اسئرف يف يسايس نم رثكا دكأ دقل ,ةيضّرملا يناريالا
 بحبي ةشم لماغتلا و :ةصاخ ةلاح يتاريالا حاظفلا نأ

 يف مالذن يا هبشن ال هنا .:اصاخ الماعت نوكن نا

 الو نيناوقلاب 001 ماظن هنأ ..ملاعلا

 عئارشلا نم ةعيرش ةبا مره

 ىلع ءوضلا اسس ءالؤش نم ريثكلا يقلإ+ دقن

 يرزحمل رح ربدم
 نيدمؤملا اهتاقدصا وةلحملا

 ا تا 6

 . عيمج يف اهلجرا دمت يهو ةيناربالا ةفارخلا تافيضاوم

 :تاهاجتالا

  ةفيحص يف هتنار يريتاكيراك مسر فرطا ناكو

 .. الو لكق ال ةبابزك ينيمخلا روصي يذلا وه ةيسنرف

 هوجو نم ام ناكم ىلع رارقتس الا ةلواحم نع لم

 تشا .!نانمف .اهدرط لوؤاحب لكلاو :مهماسحاو ساندلا

 اها وحلا 2 :حاجنإلا اذه حلت امهدنع :هذهك ةريشخل لعاق

 1 .ترحلا دهبجا ىلع:

 لب كب كب
30 

 ماظن لثم مايقل ةرورض ةمث تناك اذا يردن ال
  قارعلا يف ةيقيقح ةروش كانه نكت مل ول يتيمخ

 ةحردل ,ةنبتملا اهتدعاق ءاذب مكحت نأ تبعاطتسا

 :اوكردأ املف .نييلابربماو ةنباهص نم اهءادعا تفاخأ
 ... ةروكلا هذه اهنا يف عَ دعت مل ةنديلقتلا ةحلسألا نا
 . ميئارجن آبعم الماك المعم ةدخاو ةرئاط اولَمَحا

 1 مروج «ةمامعو بابلحب ذلمعفم -بيرختلا و .ةيفئاطلا
 يلا نسميشلا لع هللا دمحت ذا .كانهو انه هضارما

 اثانإ ةجئام ةَيبرعلا انضرا ىلع رارمشسان قرشت

 . كتفت نشمشلا نآل اضنا ةدمحنت انناف ءفدلاو ءوضلا

 :ميئارجلا نم ريثكلاب

 ل ا :ةرذقلا ع ويفعل كلذ: نوددرت

  بقتلا اذه ثادحالا روطت قلغا دقل :ةيغصلا ةلمعلاب
 نازي دا يه اهف جيلخلا لود دسأ ظفاح هنم زتبا ي ىذلا
 تلا اهتاديدهتو اهجمانرب حوضوب نلعت ينيمخلا
 ' فدكف برقملا تح تيوكلا نم يبرعلا مسجلا لاطت

 ..: هن وطحفن مهو ةرملا هذه همالزا بهاور دسأ غفديس

 !! ةيسرافؤو .ةدطقن .ةيجيلخ

 " ماظنلا رؤدلا يبرعلا خيلخلا راطقا رظنتس قيكو

 . ةقطنملا هذه يف نآلا دعب هبعلي ٌرود هل لهو 'يروسنلا
 11 ادعيشسم سبل ؟ةفشاكلا ءاوضالا اهردشت ينلا
 سيل امك :سيلاوكلا فلخ يروسلا قدما يقي
 تحت ًافقوم جيلخلا لود نود نع ًادعيتسم



 نبض بص ماوصل

 دهس مهين مدي. ب. تسمنههتسم قنعص فحصت ةمف سف يي

 : ةثالث انك . يراخبلا مامالا حيرض ىلا ائي اوضمب نا انتلحر
 .انأو راطو رهاطلا يرئازجلا ىئاورلاو « ملاعلا ن ريما دومحت

 نع ارثم وليك نييسمخ يلاوح دعبت يتلا كنتزحخ ةيحاض ىلا

 قارواو راجشالل رضخألاف .انلجرت . ضيبالاو .رضخالا

 نول ضيبألاو .ةطيحملا ةريبكلا ةقب ةقيدحلا للظت ىتلا تابنلا

 حيرضلاو . يدؤملا رمملا هب شرف يذلا رمرملاو «باشخالا
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 اوؤاج ناتسكبزوا يلاها نم ديدعلاو .ةعمح مويلا

 زبخلاو ,ةهكافلا نولمحي مهنا ريغ ءانلثم ةرايزلل
 اما .قيمع ءودمهلا . هوو ىلع ةدسصالا يوحقلا شيدرألا

 ..ةنوسالا حمالملاب ةيروطسا ودنتف نيغاسلا هوجو

 يف .نينسلا تائم ذنم ريغتت مل امبر يتلا ةشكرزملا ةيدرألاو
 حي رضلا ماما انفقو .ءوضلا حش رم ٠ .تمصلا قيمع ءانف

 يئتعلاط يرمرملا دهاشلا 0 .ةحتافلا انأرق .نيتماص

 .ىف قامعالا نتح تدفن تاملك

 ميهارب را ليعامسا نب دمحم هللادبع مامالا حي رض ائهزإ

 بحاص .ةححلا يظفاحلا . يفعج ا يراخبلا ةريغملا نب

 رشانو ةيوفطصملا ثيداحالا رصان .حيحصلا عماج
 ةعمجلا هتالص دعب ىراخب يف دلو : ةيدمحملا ثيراوملا

 . ةئامو نيعستو هعبرا ةنس لاوش نم تلخ رشع ثالغل

 ةتس زواجتي ال هنس ناكو جاحلا ىلا هيخاو هدلاو عم رفاس

 راصمالا لح تاوئس عبرا ةكم ين ماقا نا دعبو .رشع
 ةدايزو افلأ سموم يقلو دالبلا فاطو

 سمك قيال هيع لخلاو

 .ةيقفخ ناعمب ةريخالا املا تناك .تفقوت انه

 .يباحعالو ؛ يشهد نم تحص ىننا ىتح يوتل اهتكردا

 هخويش تغلب ىتح دابعلا يقلو دالبلا فاطو راصمالا لح»
 . ةدايزو افلأ

 [ل!ريغت مكلو .هليحر ذنم ملاعلا لدبت مكلو
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