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 نبل قةرمدلا برحلا عادا ليبق
 نيسح ماد رذح

 نا ادشلا ةروطح نه

 .رعلا دلبلا اذه ل عرطت تناك يثلا
 .قالدحلا هيف لخادتن يذلا

 .نفال لكشب ةسدلقالا و ةدلحملا حلاصملا هبف مطاقتتو
 .ةفورعملا هتملك لق

 7 مآ دص لإ ١

 حلا يهوقلا رمضلا سحب
 ةققثلا ١ ةرقنلا و عدنملا لقعلا كلتميو

 .ةحورطلا اياضقلا عم لياعتيو
 ةيهوق وأ تناك ةيرطق

 .لياش يجدتارتسا روظنمب
 .كلذ هنل وفم لذ

 .لادبل يف ءاضوألل هناليلحن لمجمو

 .لنسل قف ءاضوألا تقافت املك اهتدقادصم دكاتنو
 ةسرشلا برحلا مغربو

 نا ونس عدس اشم خارعلا اهل ضرعتب ينلا
 لفن نابلوؤلسم نم و هذه هدقلن امو

 .ناسح هادم سيئرلا قناع

 .لبل لقتسمو .نابل نإ
 هلك يدرحلا ليقنسملا امك

 أرضاح لظد
 نيدح ادع لضانلا للعو بلف و

 .هذدأ و هبعشل هنا ءافكو هسفن رذط يذلا
 :لادبل ليقتسمل هناروصت يلع فردشنلف

 .يبرعلا مضولا ليقتسمو
 قاذرلل هذددح لالخ نه

 .لذبل رق ةدق ءاضعاو وس نبأ
 اردشالا يبرقلا ثددلا نرحل
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 هدو رد 2 ف ةسدعزو د ا جوج تود تعدت

 هنايرتقم ىلعو ناني لخاد اهادص روف دجتس نارياو قارفلا نيب برغلا يطتنت امدنع
 يب اهيالا اه ريثأت لرش

 4. - [.: ىلا حلالا" خاج: ماخاب



 لجس بيعش ىسوم ديهشلا قيفرلا نا
 ,انتقث عم ءانناكماي نكي مل هنا الا .هتناكم

 ءايحالا ةناكمب نهكتن نا .انقافر لكب
 يتلا حورلاب اهنمضو هتناكم لجس ىسوم قيفرلاف
 .ةينايسنالا ءادعاو ةمالا ءادعا اهن هباجح

 يذلا لمعلا ىسند ال حيراتلا نأب ةريبك انتقثو
 امئاد ءادهشللو ,ةيئدبمبو فرشب لجسي
 .ةيناسنالا دنعو هللا دنع ةصاخلا مهتناكم

 نرعلا ةايحب لصتم مالسالا
 هتناكمب ىتح نهكتي نا ناسنالا ناكماب نا

 ءامسلط سيل رمآلاف ء.هكولس لالخ نم .هير دنع
 دعب ام نيبو ةايحلا نيب ةقالعلاو لصاونلا نآل
 ىلع ةمهملا لئالدلا نمو :عطقني نلو ءمئاق ةايحلا
 رخاو ,يمالسالا نيدلا وه :ندد رخا نا وه .اذه

 تاي مل يذلا ,ميركلا نآرقلا وه لزنم باتك
 تناك دقلف ءادبا ءبرعلا ةايح نع ةلصلا ع وطقم
 ةايح عم .سبللا لبقي ال امب :ةنيبو ةيح هتلص
 ءامئاق اًنيش فسني يكل تاي مل وهف .برعلا
 اا نا ا اواو سيم يورو

 تالاحلا ضعب د يف امئاو «برعلا اهيلع ناك ينلا

 نم :ميهافملا يفو ءايكولس اهب لصاوتيل ءاج
 يتلا ,تاداهشتسالا ىلا .جحلا ىلا مرحلا رهشالا

 برعلا مه نيذلا مالسالا رداك ناميا اهب ينبي
 لبالا ىلا نورظنت الفا» .ىلاعتو هناحبس لاق نيح
 ةريزج يف ةدوجوملا هكاوفلا ركذو «تقلخ فيك
 ْق ةيوامسلا مارجالا مذختساو ,برعلا

 نا ء.اذه لكن ديرد ناكو .هتاحبس هتاداهشتسا

 اميك :الوأ برعلا مه نيذلا مالسألا رداك ينيب
 كلذ لعبو مالسالاب نوتمؤيو ءاقياث عهنيقي لعجي

 نيدلا ميهافم برعلا ريغل نوريسفي نيذلا مه

 .ديدجلا
 ةمئاق نابدالا نييو ةايحلا نيب ةلصلاف

 لصتت اهنم ةيساسا بناوج يف نايدالاو ؛ةقيمعو
 ف ةيناسنا ةعزن يهف ءاهنوؤش فيرصتو ةايحلاب
 اذكهو .ةينابرلا اهتالالد ىلا ةفاضالاب اهنم بناج
 نم ناسنالا لّمحت امو اهتاريبعت نا دجن
 عم لعافتت امنا قوقح نم هل ددحت امو .تامازتلا
 تناك ناو يهو .ةيبلغالل مئاقلا يلقعلا ىوتسملا
 ىوتسم نم ةيلقعلا ةيحانلا نم ىوتسم ىلعأ
 ىلعأ سيل اهماكحا نم ريثكلا ناق .ةيبلغالا لوقع
 .عمتجملا يف ةدوجوم ةيعاو ةيلقا نم ىوتسم
 ضراعتي اهماكحا نم ريثكلا نا مغر ؛نايدالا ناو
 ةقالعلا ديعص ىلع ضعبلا تاسراممو تاعزن عم
 ةايحلا ىوتسم ىلعو ءضرالاو تاوامسلا بر عم
 ةلاح تسيل يهف :ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 زونكملا مهيعو نطاوبو ةيبلغالا ريمض نع ةبيرغ
 نددلا رهظد نا ام يذلاو ,رشامضلاو لوقعلا ْق

 سوفنلا كلت يف هادص دجحي ىتح ديدجلا

 .لوقعلاو

 - 18141 6دا ا” خطفت -5

 رشبلا لوقع خي روطتلا
 ةيرشبلا ىلع بقاعتت تانايدلا نا ىرن اذكهو

 اضيا لسرلاو ءايبنالا بقاعتيو نيد دعب انيد
 تارابتعالا نم ساسا ىلع رومالا هذه لك نزوتو
 ءامسلا تارابتعا ىلع سيلو :ضرالا يف ةمئاقلا
 .ضرالاب ناسنالا ةلص نع ةدرجملا

 لهف ؟ةدحاو ةرم يئاهنلا نيدلا تأب مل اذامل

 هللا لقع يف روطتلا باب نم نايدالا لسلست ريتعي
 ...كلذك رمالا نوكب نا هلل اشاح ؟ىلاعتو هناحبس
 هناحيس هللا نا .نينمؤمك ؛انميهافم بجوميف
 .طبحم ىلاعتو

 يف لصحي روطتلا ناف نذا .طيحم هنا املاطو

 لوقع نا ىرخاو ةرتف نيب هللا ىريف سانلا لوقع
 نا مهناكمابو ؛نيعم ىوتسم ىلا تروطت سانلا
 ديدجلا نيدلا يتأيف ...ديدجلا نيدلا اويعوتسي
 ءادننالاو تانايدلا بقاعتتو ساسالا اذه ىلع

 دعب نيد يتأي اذكهو موهفملا اذهل اقبط لسرلاو
 نا ىلا ءلوسر دعب لوسرو .يبن دعب يبنو ,نيد
 ىلا ناسنالا لقع ىلاعتو هناحبس هللا لصوأ
 .ءايبنا ىلا هعم جاتحي دعي مل روطتلا نم ىوتسم
 لقعلا ىف ةيباجيالا صاوخلا ةعومجم تراص نا

 يف دهتجي نا الا هيلع امو ؛يبنلا وه يناسنالا
 نيب حوضوب ةقالعلا تتبث نا دعب ةايحلا
 .ضرالاو تاوامسلا برو ,ناسنالا

 دهتجي نا يتايحلا بناجلا يف نذا هيلعف
 .طخلا اذه بحومب

 يىلاعلا ريدقتلا اذه لك عمو اذه لك نمو

 ,ةناكملا هذه يف انماما نولظيس نيذلا ءادهشلل

 تبثي نا يحلا ناسنالا ناكماب نا لوقأ ,ىلعأو
 يخيراتلا لجسلاب قلعتت يتلا لئاسملا نم ريثكلا

 بر دنع 6 "ا ةولر ا اوسانأب ىتحو .هل

 يبرعلا طيحملا يقترب امدنع نانبل يقنري
 ىلعأ ىوذسم ىلا

 يبرعلا طيحملا عبطتسي 1و .
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 لثم .ةنيعم لصاوف ادع ءضرالاو تاوامسلا
 ,تاثيسلا نبب ةصاقم نم لمعيام رادقم

 ءاوس ةضاقملا عارذ ليمتس فيكو .تانسحلاو

 وا :تاجرد رشع وأ ,تاجرد سمخ ةبسنب
 .خلا ...ةحرد نيرشع

 ىقيدس يذلا طقف وه اذه نا دقتعا انأف

 دوجو عم .ءيشلا ضعب الوهجم هيف شماهلا
 .ماعلا داجتالا ىلا تاراشا

 ليلقلا يقبو رثكلا بهذ
 نأف :نانبل يف قدانخلا لخادتل ةيسنلاب اما

 يتلا يه تالاح دجوت ذا ؛ةجيتنلاب لحتس ومالا
 لصا ىلا اندع ول نحنو .اهلاح ةيفصت ىلوتت
 ىلا ةفاضالاب هنا وهو ١917: وأ !/6 ماع انمددقت

 ,اهلهاجتن نا انناكماب سيل يتلا ةيتاذلا لماوعلا

 انتفرعم عمو .اهتايصوصخ ةلاح لكلف
 يقتري امدنع حصي هناف ,نانبل ةيصوصخل
 .ىلعا ىوتسم ىلا يبرعلا طيخملا

 طيحملا حصيتسو .احيحص مكحلا اذه لازامو

 «نآلا سبل :حصي نا الا هناكماي سيل نا ءيبرعلا

 .رثكا وأ ,نيتنس دعب وأ ؛ةئس دعب امبير
 ريثكلا بهذ دقف نانبل عضول ةيسنلاب نذا

 . اذكه رمالا ىرا اناف .ليلقلا لظو
 يتاي نانبل يف انقافر لتق نا نودقتعت له

 ماظنلا نم تامولعم بجومب يئاقتنا لكشب

 يا .؟داجتالا اذهب ع وضوملل هعفدو ؛يرويسلا

 ,قفتا امفيك سيلو .نالف نود انالف فدهتسي هنا
 ؟عقوملا درحجمل سيل يا

 افادهتسا كانه نا حضتي مكتباجا لالخ نمو
 ةنسلا .نا نوروصتي ذا .نيييزحلا نم ةعيشلل
 ىلع نيرداق ريغ .نانبل يف ضيرملا عضولا ببسب
 نكل ؛يعيشلا يريهامجلا طسولا يف اورثؤي نا
 مهنوسفاني نذا مهف .اورثؤي نا مهناكمإب ةعيشلا
 موحرملا «ليئارسا» فدهتست ملفأ .مهتصح ىلع
 .نيملاسملا نم رثكا ملاسم لجر وهو .رصان لامك

 ركفلا نوشخد
 امنا فرطتم ءيش لكو .تارايتلا هذهف نذا

 :رخا يف يأ خو امم ىذكإ ءركفلا ىشخم

 ةلاح فرطتلا نال .بدالا ىشخيو «نفلا ىشخمو

 ؛يعيبطلا اهارغمو .اضانعمب ةايحلل ةضيقن

 اهازغمي ةادحلا لعشم لمحت نم لك فدهتسيف

 رثكأف .يلمعلاو ىلنومشلاو .يعيبطلا اهانعمو

 ا ذا :ملقلا وه 2: هذه هاشخت ءيش

 3 ةئقدن ىشخت امم رثكا

 ملقلا نكل ؛ نيقدنخلا نيب لخادتلا نم اردق انادحا
 نمو :نيقدنخلا نيب امئاد ةحيسف ةحاسلا لعجي

 ةوق نال ,مهسفنا نوحبذيس مهنإف ؛ةجيتنلا ثيح
 ددعب سيلو ؛يبعشلا اهريثاتب نمكن ةكرح ةيا
 ه4 ددع لظنب ةمظنم ةكرح ةيأف ءاهيلا نيدستنملا
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 هذه نا ءبعشلا ىلا سايقلاب ةلقلا وه اهيبستنم هج
 طمنلا اذهل لتقلا بولسا دمتعت امدنع تاكرحلا

 اهريثات فعضيو .نمزلا عم فعضتس سائلا نم

 ىلا لوحتتس كاذ دنعو .يبعشلا طسولا ىلع

 ةمكحم نكت امهم ةينفلا ةلاحلاو :ةينف ةلاح

 بجومب اهتابجاول اهئادا فو ةيميظنتلا اهتاردقب
 املاط مطحتت نا لهسلا نم لظتس اهناف .اهططخ

 .بعشلا نيدو اهنيد ةنبح تسنل ةلصلا نا

 ساسا ىلع ةمئاق تاكرحلا هذه لكف

 ساسا ىلع موقت ةلاح لكو .ءىراوضطلا
 نوكتس .اهلاح نسحا يف اهتوق ناف ؛ءىراوطلا
 ءاهتناب يهتني يذلا ,ءىراوطلا نوناق ةوق لثم
 .ءىراطلا فرظلا

 ةلاح يف رثكا رهظتس تاكرحلا هذه بويع نا
 , اهتيكترا يتلا يسآملا رثكا رهظتسو .رارقتسالا
 سيلو .ايراجفنا اهلخاد يف فالخلا نوكيسو
 .ةيدايتعالا فورظلا ف لاحلا وه امك ءايجيردت

 كلذ يف امب ءايموي هل دكأتي نانبل بعشف
 نانبل نأب :مهسفنا ةعيشلا رايت لخاد طاسوا
 يا نم هل نسحا وه ,رقتسملا نانبلو .دحوملا
 نمزلا عمو .بارسلا لثم هفلخ يرجي رخآ راعش

 ريغ يسايس وج لظ يف ةيقدنبلا لمح ةيلمع ناف
 ريثكلا فشكتس يناحبل يىلحمو يبرعو يل ود اذه

 اونوكي مل نمم ضعبلل ةيسايسلا قئاقحلا نم
 هذه نيب نمو .ديعبلا اهقمعب ةسايسلا عاف
 ..عيمجلل لضفا وه دحوملا نانبل نا قئاقحل
 نم :تايموقلا لكلو :نايدالا لكلو .فئاوطلا لكل
 ةفئاط وا ؛ةيموق يا تنكمت املكو ءأزجملا نانيل
 يف نانبل نم ءزج ىلع مكحتلاو ةرطيسلا مكحت نا
 ىلا نانيل ميسقت يف مهراعش فعض ةلحرملا هذه

 اهدنع صرفلا لك نال كلذ .ةريقح تاليود
 ,.ةماعب نيينانبلل اورهظيل مهماما رفوتتس
 ناك اذا ام هب نومكحتي يذلا ءزجلا نيينانبللو
 نولشفي امدنعو .دحوملا نانبل ما ءلضفا ءزجلا
 ةعزن ناف ءلضفا ءزجلا يف ينانبللا ةايح لعج يف
 يه دحوملا نانبل لظ ىف لضفا ةايح ىلا ينانبللا
 هل بيجتست يذلا قيمعلا ينطولا راعشلا
 يف هنال .بولقلاو سوفنلا هيلا وفهتو لوقعلا
 نانبل ءانبال ضغبلا لوقي دق لحارملا نم ةلحرم
 نا نكمي ام يف انتايناكما دعب اوريتخت مل مكنأب
 نا دعب مهنكل ءانيدياب سيل ءزجلا نال ,مكل همدقن
 ءاطغ نودي هيلع اورطيسيو ءرجلا اوذخاي
 .ةيداصتقالاو ةيلاملا هنوؤش اوريدبو ءيروتسد
 كلذ دعب دوعي ال ءمهلشف اوتبثيو :ةيرادالاو
 ناب :لاقبلا وا «يسكاتلا» قئاس وا ,حالفلا عنتقي
 ,ةلود ءاطغ ءرزجلا اذه ذخأب امدنع هيتأدس ريخلا

 ,ءزجلا اذه يف مهتايحالص لك اوسرام مهنال
 مهل تبث لقالا يف وا :مهلشف تبثو ةلود مهنأكو
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 ءزجلا اذه نم لضفا وه .دحوملا نانبل نأب
 .ةيفدكلا هذه قفو زدمتملا

 ردفتلا هاجتا
 نم ءزج يا نع نولوقت امدنع مكنا دقتعا انأف

 نم رثكا بصعتلا ىلع نماضتم هنا ؛بعشلا
 ةيؤرلا هذه لخاد نأب مكل دكؤا انأف .هاوس

 ةلاح دجوت جراخلا نم ةيرهظملا ةيمومعلا
 سوفن لخاد امامت جاتنتسالا اذهل ةضيقن
 لخادو ,ةعيشلا لخاد كلذ يف امب ,ةيبلغالا
 ادع هللا بزح ريهامج لخادو .اهسفن لمأ ريهامج
 قالخالاو لوقعلا باحصا وا .نييناريالا
 يكاحت امنا .ىضوفلا هذه نال .مهنم ةيناريالا
 يهتنت اهناو :ةيصخشلا يف ءيطاولا ىوتسملا

 مهف :ىلعالا وحن هئاقنراو ىوتسملا اذه روطت عم
 اميك :ةيصخشلا يف ةروطتملا ةلاحلا نوكاحي ال
 ةيصخشلا يف ةروطتملا ةلاحلا نا رارمتساب رظتنن

 .عسنتو اهلوح نم بسكتس
 تغلب امهم .ةيصخشلا يف ىلفسلا ةلاحلا نا

 وه اك زييغتلا ىلا ةحشرم ىقبت .ىندإلا اهتجرد
 نوكتل :ةيصخشلا يقترتس كلذ دنعو .لضفا
 ينبب نم ناف اذكهو .ىقرالا ةلاحلا نم اءزج

 ةلاحلا تاباجتسا ساسا ىلع هتيجيتارتس
 رظتني نا هيلع :ةييعشلا ةيصخشلا يف ىلفسلا

 لوطي امدنع ةصاخبو , هتيجيتارتس ساكتنا
 يف لفسلا رصانعلا مسحت نا نود نمزلا
 ىلا ولو سوملم راصتناب اهتكرعم ةيصخشلا
 .نيبح

 (ءازلا رسكو ميملا مضي) َنيَئرَجملا نا املاطف

 .ةيصخشلا يف ىلفسلا ةلاحلا بسك ىلع نوزكرب

 ملاع يف رظتني ال ةيصخشتلا يف ىلفسلا ةلاحلاف

 دادزد اميك :اهنم لفسا ةلاح ىلا عجارتت نا مودلا

 وا ءىلفسلا نم ىلعا ةلاحب مه نيذلا سانلا

 ةلاحلا ىوتسم ىلا ءاولقاستي» نال نوبرتقي
 دقتعاف .بسكلا يف مهتدعاق عسوتت ثيحب ىلفسلا
 اذهب ينعا الو .صقانت يف ءالؤه لك بسك نا
 يلقعلا بسكلا ىلا رظنا انأف ,ءيددعلا بسكلا

 .نمزلا عم قمعلا يف هليبس ذخاي يذلاو ,رقتسملا
 نبل ةعانم

 اذا دقتعاو .هتاسآأمبي هيسفن فقث نانبل نا

 نم كلتمي فوسف .نانبل ةدحو ةلاح ترهظ
 ضفري ةمداقلا نيذسلا تائم ىلا هلعجي ام ةعانملا
 ,قزمتلا ضفريو .رارشالا ضفريو .ةئرجتلا
 ةبحملاو ةفلآألا جهنم ىلا هجتيو :رحاتتلا ضفريو

 ال انأف .مكل تلق امكو .كرتشملا لمعلاو لعافتلاو

 .ةعلطتملا سوفنلل ريدختلا نم ءيشك ؛اذه لوقا

 نم اقلطنم هلوقا امناو ءلضفالا ىنمتت ينلاو
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 لك دعب ةيلاحلا ةيبلسلا نانيل ةلاح نأب ةعانق
 امناو ؛:ةيبعش ةلاح دعت مل ,تلصح يتلا يساملا
 لخاد اهنم قلعتي ام ءاوس .ةينف ةلاح تحبصا

 ناو :ةنباجبالا ةلاحلا اما :هجراخ وا ,نانبل

 ,خراصلا لوقلاو نالعالا ىشخت تلازام تناك
 سوفن ناو ؛ةيبعشلاو ةيريهامجلا ةلاحلا يهف
 عم مويلا يه .نيينانبللا نم ةيبلغالا لوقعو
 .رقتسملا دحوملا نانبل

 ساسا اهل سئل هذه ةرىنفلا ةلاحلا نا

 .اهضارغال ةمدخ سوفنلا عم لعافتي يجيتارتس
 ةرثؤم ةيجيتارتس ةلاح ةيا نع ةلوزعم يش امناو
 ساسسا ىلع ةمئاق يهف نذا ءديعبلا ىدملا ىلع
 ام ناعرس هذهو .ةيفرظلا تانزاوملاو تاباسحلا

 لماوعلاو ؛اهل ةداضم لماوع رضحت امدنع لتخت
 قلعتي اميف ءاوس .رضحت نال برتقت اهل ةداضملا
 «جراخلا نم نيرخآلا فقومب وا :ةيروس فقومب
 ىلع حالسلا نولمحي نمو :ناريا فقوم كلذ يف امي

 فقوملا نيسحت رصانعب قلعتب ام وا .ىده ريغ

 نا يا ؛برتقت اعيمج هذه ىرا اناو ,يبرعلا

 ةاسأملا مجح ةدابز هاجتاب لعاف وه امم اًنيش

 لخاد يباجيا وه ام ناو .عجارتي امنا اهقيمعتو
 نمزلا عم هريثأت دادزيو عستي هلوحو نانبل
 هذه لثم ناو .هرارقتساو نانيل ةدحو حلاصل

 يتلا ةلاحلا يه اهرظتنن يتلا ةيباجيالا ةجيتنلا
 دج 1 ير ويسمح 1 اي يصل

 لقتعت اننا
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 سبلو ةيبرعلا ةيضقلا مدختو نانبل مدخت

 لقتسملا نانبل :مويلا نانبل اهشيعي يتلا ةلاحلا
 ةيؤر عم .هطيحم عم لعافتملا يبرعلا
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 ىلع امَهاد ءىكتن ةقيضلا ةلاحلا نال «قيضلا نم

 ةيعوضوم ةيؤر اهارت نا نم الدب .,تايصوصخلا
 .ةنراوتم ةيئدبم

 مامألا ىلا روطن
 متها يننا نوملعت متناو يداقتعا وه اذهف

 يا يف اساسا اهدحو اهلعجأ ال يننكل .تامولعملاب

 دلبك نحنف .ةيلكلا ةلاحلا اهناكو :ةيؤر وا رارق
 انلاحو .يثعبلا انلاح ةيصوصخبو ريغص
 ىلع ساسا ةجردب دمتعن .يقارعلاو يبرعلا
 صالختسال اهفصرو .رهاوظلا ةبقارمو ليلحتلا
 انلدلحتو .ةفلتخملا تاهاجتالاو سوردلا

 اذه ىلا انلصوب ةيميلقالاو ةيلودلا فورظلل

 ,ينيقب يف رقتسم ليلحتلا اذه ناو .هلوقا يذلا

 نآلا لجست ةقطنملا تالاح نم ريثكلا ّنايو

 تالاحلا نأف .ماما ىلا ةلاح ىرخا وا ةروصبو

 امه ماما ىلا نيتوطخ اضيا لجستس ىرخالا

 رادتقالا لماعو .ةوطخلا هذه عم ةوطخلا

 .ةوطخلا هذه ءارحج فاضملا

 نارياو قارعلا نيب برحلا يهفنت امدنعف

 تابرتقم ىلعو .نانبل لخاد اهادص اروف دجتس
 لوقن ال اننا :يباجيالا اهريثأت كرتنتسو .نانبل

 وأ ؛أرتحم فقوم وا .ةرظن يا نم اقالطنا اذه

 يروسلا ماظنلا ةسايسل ةسكاعملا نم عونك
 ىلا انقسنا دق نوكن اذه انلعف نا اننال .بسحف

 ءانتسايس ىف مكحتت ةقيضلا تارابتعالا لعج

 .راغصلا ةناخ يف انلعجيس اذه ناو

 ةنسآلا هادملا ْق نوداطصملا

 تناك ءاوس .لاوحالا لك يف .دقتعن اننا

 «يروسلا ماظنلا عم كلت وا ةنفدكلا هذهب انتقالع

 ىلع نيينانبللا نواعن نا برعك انتحلصم نم ناب
 اورحانتي ال ناو ؛اوقرتفي نا سيلو .اودحوتي نا
 نورظني نيذلا سانلا نأب ىرن انناو .اوقزمتيو
 مهتديرط نع نوثحبيو .ريغص راظنمب رومالا ىلا
 حارج يف اودجي نا نكمي ةنسآلا يقاوسلا يف

 اننا .نوفرعت مكنا الا .مهحارج يوادي ام نانبل
 تلاس يتلا ءامدلاو لاتقلا نم تاونس عبس لالخ
 يف لولح نع ثحبن نا لواحن مل .راهنألاك
 ,نزاوتملا انجهنم ريغن ملو ءادبا ةنسآلا يقاوسلا

 يلو :يميلقالا طيحملايف الويل ودنا ظيحملا لال
 ام ىلع الا مدقن ال انناف انيقيو .ةيلخادلا ةايحلا
 .هب نمؤن

 ىتح لعج نآلا ناريا نيبو اننيب لاتقلاف
 نم (؟) مقر لسلستلا ذخأت ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ,عوضوملا اذهب نيينعملا سانلا مامتها لالخ
 يف رطخلا ىرت نا اهناكمإب سيل جيلخلا لودف
 يطعن مث .اهدلب لخادو .اهفرج ىلعو ءاههايم
 ةيضقلل فرصتلا وا .ريكفتلا يف ةيقبسالا
 .ةينيطسلفلا
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 ) مكي ةينويهصلا ميج در يدا 9 ىرحلا دقعت ساسأ نا
 طيحملا يف لقتسملاو ,فقوت الب روطتملا ,ردنقملا ,يموقلا ؛ديدجلا قارعلا

 , اهضعب هيبيسع تراص ةقطنملا اياضق
 ةرم َلَخُت نا امإ .اهنا .هانعم سيل اذه نكلو
 يف اذهك قطنم دجوب ال نا :َلَحُم ال وا ,ةدحاو

 .ةايحلا

 ىلع ايباجيا سكعنتس ّلَحُ يتلا ةلاحلاف نذا
 .ىرخالا تالاحلا

 لقا ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا تاديقعت نا
 ةيضقلا وأ ,ةينيطسلفلا ةيضقلا تاديقعت نم
 .راهنالاك اهيف تلاس ءامدلا نا مغر ,ةيناندللا

 نافرط دجوي ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يف
 العجي نا امهناكمايف :ناررقب امدنع نايساسا

 .فقوتت وأ .رمتست برحلا

 ناودال لو ءاطغ

 رارق وهو :هرارق ىل ودلا نمالا سلجم ذختأآ دقل

 تطعا دق ىردكلا لودلا نا :برحلا رمنستسف

 اهلعجي يذلاو .اههحجو يطغي يذلا ءيشلا ناريا

 تمزهنا امناو :قارعلا ماما مزهنت مل اهنا لوقت
 مهف .هبأر مرتحت نال ترطضاو .هلك ملاعلا ماما

 ال وا هنم ديفتستس مكف .ءاطغلا اذه اهوطعا

 رمتست نحن رارقلا ضفرن امدنعو :برحلا رمتسن

 فقوتتسف نانثالا نحن قفتن امدنعو .برحلا

 .برحلا
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 ال نانبل يفف ن :ناتيل اقف
 نا امك .ةلكشملا يهتنتو ناررقي نافرط دجوي
 يقيقح لح ىلا يهتنت ال ةينيطسلفلا ةيضقلا

 تالخادمل ارظن .بسحف نيفرط قافتا درحجمل

 لعف يا ليطعت ىلع اهتردقو اهيف ةريثك فارطا
 .اهفارطا نم نيفرطل كرنشم

 ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا تاديقعتف نذا
 نال ةماعلا تاسايقلا بجومب ةحشرم يهو لقا

 تقولا سفن ف نكلو ,نيتيضقلا نيتاه لبق يهتنت
 ىلع ايباجيا سكعنت فوسف يهتنت امدنع اهناف

 يف اهدعب لسلستلاو . نييرخالا نيتيضقلا لح

 ةيضقلا مث .نانبل :وه لحلا ةيناكما
 نم اديقعت لقا لظت نانبل ةيضِق نال ,ةينيطسلفلا

 .هتايمومعو رمالا تايصوصخ
 ةيضقلاو نانبل يف عضولا نيب طبارتلاف

 نيب طبارتلا امنيب يوبعت طبارت ةينيطسلفلا
  ةيقارعلا برحلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا

 طيارتلا تاساكعناو ,يقوس طيبارت ةيناردالا

 نيب طبارتلا امنيب .قوسلا ىوتسم ىلع رهظت
 ىلا لصي نانبل يف عضولاو ةينيطسلفلا ةيضقلا
 هيف سكعني يذلا دحلا ىلا يا .ةئيعتلا دح

 يف اذك ةيرق ْق نالف هلجسي يذلا راصتنالا

 وا ادبقعت ةلاحلا ىلع ابروف ًاساكعنا ؛بونحلا

 سيل ءادج ادج يعرفلا لخادتلا اذهف .اليهست
 برحلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا نيب ادوجوم

  ةيقارعلا
 طبارتلا امنيب :ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةينانبللا
  ةيقارعلا برحلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا نيب
 .قوسلا ىوتسم ىلع دوجوم ةيناريالا

 ةيضقلا نيب دوجوم وه امك ةيناريالا

 ردنقملا ديدجلا خارعلا
 ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ديقعت ساسا نا

 ,ديدجلا قارعلا يف نمكد ةيندودهصلا تالخادمو

 يف لقتسملا ,فقون الب روطتملا ءردتقملا ,يموقلا
 لعفلا ىلع رداقلاو ءيميلقالاو ىلودلا طيحملا
 .فرصتلاو

 ءاقتلا ىلا داق ديدحلا قارعلل فصولا اذه ناو
 ةعزن عم ىربكلا لودلا ةسايس يف هل داضم وهام
 .ةينونهصلاو «ليئاربسا»

 نايدؤي ةرباثملاو ءربصلا ناف لاوحالا لك يو
 اهلحي ال ةدقعملا اياضقلاو ..ةكرابم ةجيتن ىلا
 وه اهف :رابخالا ءارو ضكري وا :ءيزنجي صخش
 ضكرن ال اننكلو مهم وه مك نمالا سلجم رارق
 تايساسالا نع انيهلي امي هيف تايئزج فلخ
 .رومالا لح حاتفم يه يتلاو .ةدناسلا

 تدحيس اهنم دّحاو لفاري رشف امدكع ةايجلاف

 ةايحلا يف دحاو دفار ىلع ُرَكرُي يذلاف :لالتخا

 نم دحاو نكر ىلع زكري نم لَثَم ِهّلَثَم .بسحف
 ام بسحي نا نود هيلع هلمح يمريف «فروز
 دقو الا هسفن دجي الف ؛ نزاوتلا طورش نم يغبني
 .قامعالا يف رقتساو قروزلا هب بلقنا

 هءاطعاو ةايحلا عوورف نم عرف ىلع زيكرتلا نا
 ىلا دوقي ام ابلاغو ءيحص ريغ هقاقحتسا نم رثكا
 .نزاوتلا لالتخا

 ىلع ةجيتن ىلع لصحت نا ديرت تنك اذاف
 ذخ .تايلمعلا ىوتسم ىلعو ءقوسلا ىوتسم
 ةجيتني جرخت نا ديرت تنك اذا اَمأ اهلك ةايحلا

 «قيض قاطن فو .بسحف ةئبعتلا ىوتسم ىلع
 ىلع زيكرتلا ابسانم نوكي دقف ءانقؤم نوكي دقو
 .يل ومشلا لكلا نم أَرَنِحُم عرف

 مودلا يقاس هنأب ,هللا عاش نا .,ةقذلا انيدل

 دوعب نا رصنلاب دصقاو ..هيف نورصتنت يذلا

 .ةثداهو ةكسامتمو ةديدج ةايح ىرجم ىلا نانبل
 عمو ينخادلا :لعافتلاب هتبرجت ءاميب أدبيو
 ىلا مدقتيس كلذ دنعو .يبرعلا يموقلا طيخملا

 نكلو .رثكا قدانب نوكلمي ال نيذلا سانلا ماما
 بزحلا ةناكمل رظنيس اهدنعو ءربكا القع مهدنع

 ,ةديدجلا تارابتعالا هذه لك بجومب نانبل يف
 نم هريهامجو هؤاضعا لمحي ام رادقمي سيلو
 1 .نم عم وه وا :قدانب

 ىرخا ةلاحو رخآ انزو نخأت ةايحلا آديتسو

 ةيدابتعالا فورظلا ىف لعافتلا ىوتسم دادزيسو
 2 0.ىقرا ةلاحل اقيقحت
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 دل ةليسو تناك ةهج ةيأ نم ةطاسولا
 كي اا ا ا يلا ا ا ا ا ا لا م اا م ا ا م

 :نسح دمحم مساج دادغب

 تالدلحتلاو ءاينالا نم ةلسلس دعبو ,اريخأ

 دنس يأ نود اهيلغا ,ةلئافتملا تاجاتنتسالاو

 نع ددرت امل ًأدح قارعلا عضو .يعوضوم

 ىعسملا بقع ىروسلا ماظنلا عم مهافت وا براقت

 دح قيقحت ةطفاي تحت مت يذلا ديدجلا يتارامألا
 خيشلا هساسا ىلع لحو .يبرعلا نماضتلا نم ىندا
 ؛ةيروس ف يضاملا عوبسسالا نايهن لا ناطلس نب دياز
 هقفاري ايصخش ةآثوعيم دادغي ىلا كانه نم لسراو

 مادص سيئرلا روف امهلبقتسا دقو .ةيجراخلا ريزو

 ةلاكو هتلقن يذلا أبنلا تابتنالل اتفلم ناكو

 ,نيمودب دياز خيبشلا لوصو لبق .ةيسنرفلا ةفاحصلا

 ىلع نا نم ةيروس ىف يبرع يساموليد ردصم نع

 ةيروس ىلا اهعفد نيعتب ةيلام تارخاتم ةيدوعسلا

 يساموليدلا ردصملا ردقو .دادغب ةمق تارارق بجومب

 بيلاسأب نوفراعلاو .رالود رايلمب ةيلاملا تارخأتملا
 يسامولبدلا ردصملا نا نوفرعي .ةيروس يف مكحلا
 ثب دارا دقو .نييروسلا نيلوؤسملا دحأ وه .يبرعلا
 يسايس فقوم يا ذاختا نا اهادؤم .ضايرلا ىلا ةلاسبر

 .ةمركملا ةكم ىف نارهط اهتلعتفا يتلا ثادحالا هاجت

 ةرازو يف الوؤسم ًاردصم نا ريغ .يلام فقوم ىلا جاتحب

 ددكأتلا ىلا عراس .ةيدوعيسلا ينطولا داصتقالاو لاملا

 اهيلع ةيترتملا طاسقالا تددس» ةيدوعسلا نا ىلع

 ةيبرعلا لودلا ضعبل دادغب ةمق تارارق بجومب

 - [8اللاا' تحاطات هعئسإت - 9

 هدعوم ّلح طسق رخآ ىتح ريرحتلا ةمظنملو ةقيقشلا

 ىلا ناطلس نب دداز حيشلا لوصو ليق ةيلاملا طورشلا

 .قيشمد

 يروسلا طاوتلا لمثتسا
 ةلود سيئر ةرايز جئاتن نع ددرت ام زربا نم ناك

 مايقلاب دسأ ظفاح عانقا ةلواحم ةيروس ىلا تارامالا

 نمالا سلجم رارق لوبقل يناريالا ماظنلا عم عاسمب
 فقوملا ليصافت ىف لوخدلا لبق .ينعب اذهو .

 :يلب ام :ةيضقلا هذه نم يقارعلا يئدبملا

 اهب موقت ةرمتسم لازت ال تالواحم كانه نا ١

 يروسلا ؤطاوتلا رامثتسال ةيبرعلا فارطالا ضعب
 هريوصت يأ .هبجش نم الدب يناريالا ناودعلا عم
 هتنادا نم الدب :مالسلا ةيضق يف ةيباجيا ةلاح ةباثمي

 اباضقلا عم لماعتلا ف ةفرحنمو ةزاش ةلاح هرابتعاو

 .امومع ةيبرعلا ةيسايسلا ةايحلا يفو .ةيموقلا
 حجن ءاوس ةياهنلا يف دوقي رمألا اذه لثم نا "

 نيمْراَج دكؤن لب_ هيف كشن ام اذهو ءيروسلا ىعسملا
 ةعيبطب ةلصتمو ةفورعم بايسال ققحتن نل هنا

 اذه حجن ءاوس لوقن  يروسلاو يناريالا نيماظنلا

 ةباثمب نوكيس فاطملا ةياهن يف هناف ,لشف وا ىعسملا
 ,دسأ ظفاح ماظنل بهذ نم قبط ىلع تمدق ةيكرت

 ةهوبشملا هتاسايس ىئندآألا دحلاب:ىتح :ترربو
 دض لب بسحف قارعلا دضال .ةينايخلا لب ةفرحنملاو
 .اهتمرب نيطسلف ةيضقو ةينيطسلفلا ةمواقملا

 ام ىتلا ةمظناللو برعلل مئادلاو رمنسملا هزازتباو

 .اهباب عرقت يتلا برحلا لوبط نع اهناذأ مصت تحرب
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 تحص ول ىعسملا اذهو ,ءاينالا هذه لثم نا

 هفده رخآ ويرانيس ىلا ةياهنلا يف يضفتس .تامولعملا و

 رارقلا وا مالسلاب ةقالع ةيا هل سيلو .برحلا ةئرجت
 ةعقر عيسون مدع ةمغن ًاددجم عمسنسف .

 جيلخلا راطقاو ناريا نيبرتوتلا ةدح ةئدهتو :برحلا
 ام اذهو ءاهنيب مهافتلا نم فاك دح قيقحتو ,يبرعلا

 يروسلا زازتبالا نم ديزم ماما اعساو بابلا حتفيس
 طوغضلا نم ديزمو ,ةيجيلخلا ةيبرعلا راطقالل
 فقوملا ةمذرش يف مهسي يلاتلابو .ءاهيلع ةيناريالا
 ةيضق نم .اصوصخ ةقطنملا فو .امومع يبرعلا

 فقوملا اذه رولبت نا دعب :ناريا عم مالسلاو برحلا
 ةيناردالا تاديدهتلا بقع :ةريخألا ةنوآلا يف ايباجبا

 جيلخلا راطقا دض ةيناودعلا تاسرامملاو ةيدجلا
 .ةريهشلا ةكم ثادحا بقعو يبرعلا

 وا ةيروس تناك ءاوس ةطاسو وا ىعسم يا ناد :

 ةفوشكم ةلواحم وه .تقولا اذه ىف ىرخا ةهج ةبأ نم

 عامجأب ردص يذلا يلودلا رارقلا 04/ رارقلا عييمتل
 رس وه اذهو .ملاعلا راطقا ةفاك لوبقب يظحو «يملاع

 ةطاسو ةبا اهنم صقتنت نا متحملا نم يتلا هتوق
 ةهوبشم ةلواحم انيقي يه لب .ةيميلقا ىتح وا ةدرفنم
 نع راظنالا دعبت تاهاتم يف هلاخداو رارقلا اذه عيدمتل

 كلذب حرص امك :برحلا ءاهنال ةميلسلا تاهاجتالا

 ءادنالا ةلاكول مالعالاو ةفاقثلا ةراّزو ِق لوخم ردصم

 : يلب ام ردصملا لوقي .هتيمهال هصن درون :ةيقارعلا
 و ووو و وس سوس وو جو يعج تا 11 دسم مجدل سل

 نرد دو ا سعف شم نما حسم ةوووسمدللا

 0س حج سس جلت 5
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 لبق :قارعلا نا يلودلا عمتجملا فرعي»
 القتسم افرصت فرصتي اهءانثاو برحلا اطل

 وا ةهج ةبا نم ريثأت وأ طغض يا نع امامت <

 يقارع قطان قلع ةرصتخملا ةرقفلا هذهب «ردصم

 بلط ىلع قارعلا ةقفاوم لوح ءابنا نم ددرت ام ىلع

 ىلع ناريا دض ةيوجلا هتامجه رصقب يكريمأ
 ىلع ناريا عيجشت مدعل ةلواحم يف ةيربلا فادهالا

 دتنانوي ءاننا ةلاكو اهتدروا ءابنالا هذه .ماقتنالا

 اهافنو يلاحلا سطسغا /بآ ١8 خيراتب سيرب
 يمس كا وو وجو ووسسسج و موج موو و ور جت دج جمب جوج جيش نط

 ١ 4ا/ بآ 54  ؟1؟4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- و١

 .ناوألا تاوف دعب ةطاسو . .دياز

 278025 يورك ىلا 0 2 س5 2س مير يا ب 6 22 ل يل ا عي يلا يي نة ل ف

 .ةدش لكب قارعلا
 دسق سيرب دتيانوي ةلاكو نا احضاو ودبيو

 يف تدنتسا امدنع ةيرابخالا اهتيقادصم تدقف
 تايلمعلا ريس ىلع تامولعملا هذه اهبيرست
 يتلا :ةمرصنملا ةرتفلا لالخ ةيقارعلا ةيوجلا
 ترصحنا دقف .يوجلا هطاشن اهيف قارعلا لصاو
 ةيداصتقالا فادهألا نآلا ىتح تفدهتسا وا
 لطت ملو .قمعلا يف ةيناربالا ةيويدحلا تاشنملاو

 وا :تجتنتسا اذه نمو داعم يرحب فده يا

 .موعزملا ربخلا اذه لثم سيرب دتيانويلا تقلتخإ
 ىلا داعا ءابنالا هذه ىفن يذلا يقارعلا قطانلا

 ةيعافدلا هتايلمع يف قارعلا ةيجيتارتس ناهذالا
 ةمزال اهاري يتلا تارابتعالل اقفو قلطنت يتلا
 نم ًاءادتبا :مالسلا ةداج ىلا اهرجو ناريا عدرل

 ريمتبس /لوليا 4 ذنم يناريالا ناودعلل هيدصت
 .ةظحللا هذه ىتحو 14/٠١, ماع

 ةيوجلا تايلمعلا نا قطانلا دكؤي اذهب

 رارق رودص نم ةرتف دعب تفنؤتسا يتلا ةيقارعلا
 ينلعلا و يمسرلا ناريا ضفرو 514 نمآلا سلجم
 اهنا وا .اهردغ نود ةندعم فادها يف رصحنت مل :هل

 امك لازت ام اهنا لب ءطقف ةيرب فادها ىلع رصتقتس
 نم قلطنتو رحبلاو ربلا يف ةحوتفم تايلمع تناك
 ريمدتو فاعضا يف يقارعلا يزكرملا فدهلا
 ليومت نايرش عطق يلاتلابو يناريالا داصتقالا
 ديدكآتلا ىلا اندوقي اذهو .ةيناربالا ةدبرحلا ةلآلا

 لعف در يأل قارعلا مامتها مدع ىلع ىرخا ةرم
 صخي ام ادع ءايماقتنا وا ايضارعتسا ,يناريا
 هئاقشا هاجت ةيموقلا هتامازتلاو ةينطولا هتدايس
 0.ةقطنملا يف
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 يروسلا سيئرلاب قند ١
 اهتلوادت تاجاتنتسا و تاليلحتو ءاينا ىلع ًابيقعت

 نا تمعز جئاتن لوح ةيبرع مالعا ةزهجاو ءابنا ةلاكو
 ةلود سيئر نايهن لآ ناطلس نب دياز خيشلا ةرايز
 ,.اهنع ترفسا دق ةيروس ىلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 مايقلاب يروسلا سيئرلا عانقا لواح هنا اهنمو
 نمآألا -ننلجم رارق لوبقل يناريالا ماظنلا عم عاتسمب
 ءيش لك لبق :لوقن ءاينالا هذه ىلع اقيلعت :597 مقر

 ول ىتحو .تامولغملا هذه دكؤي ام قارعلا ىدل سيل

 هلاق نا قيس ام ةركاذلا ىلا ديعي قارعلا نأاف تحص

 نم مالعالا لئاسو ىفو برعلا نيلوؤسملا ماما ةحارص

 ام سرامب يك هماظنو يرويسلا سيئرلاب قثب ذب ال هنا

 يناربالا ناودعلاب قلعتت لّئاسم ِق ةظاسولاب يمسي

 يتلا ةهيجولا هبابسا كلذ يف قارعللو .قارعلا ىلع
 ةذاش هفقاوم تناك ماظن عم ةريرم براجت نم قلطنت

 كلذ نمو :ةيرهوج ةيبرع اياضق هاجت ةينئايخ لب
 ىلع ناودعلا يف يناربالا ماظنلا عم نينس عبسل هفلاحت

 .ةيبرعلا ةمالاو قارعلا

 لح ىلع ملاعلا عمجا نا دعب :ردصملا فدضي

 نمألا سلجم ينبت لالخ نم عازنلل نزاوتمو حضاو
 نم عقاولا يف كانه دعي مل ,54/ مقر رارقلا عامجالاب
 الو يبرعلا طيحملا يف ال .اههباشي ام وا ةطاسولل رود
 .يلودلا طيبحملا يف

 قارعلا معدبا] نعب لقا
 رارق ذيفنت ةعباتمب ةفلكملا ةهجلا نا :لوقي مث

 ةيا ناو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يه نمألا سلجم
 ءاوس .لوخملاو يعرشلا راطالا اذه جراخ ةلواحم

 نا الا نكمي ال .هريغ نم وا يروسلا ماظنلا نم تناك
 تاهاجتالا نع راظنالا دعبت تاهاتم ىلا يضفت

 نوصرحي نيذلا ىلع نيعتيو .برحلا ءاهنال ةميلسلا
  .ءافرشلا .برعلا نم ناودعلاو برحلا ءاهنا ىلع

 اوززعي نا  نيتطاوتملاو ةنوخلا نع ثدحتند ال نحنو
 هدومصو قارعلا معدو ناودعلا ةهجاوم يف دوهجلا
 قارعلا دض يناربالا ماظنلا ةيناودع بجشو

 ماظنلا اذه ىلع طغضلاو .ةيدوعسلاو تيوكلاو

 لبقيو ةيناودعلا هفقاوم نع ىلختي ىنح ريرشلا
 يف يلودلا عمتجملا ةدارا هنع تربع امل اقفو مالسلاب
 .59/ مقر رارقلا

 وه بولسالا اذه نا :هتاذ ردصملا فيضيو
 نيذلا عنقي يذلا وهو لاعفلاو حبحصلا بولسالا

 برحلا ىلع مهرارصا نا نارهط يف برحلا لوبط نوقدي
 .مهتراسخ نم ديزي لب :مهماهوا مهل ققحي ال

 يتلا تاجاتنتسالاو ءابنالا ىلع ردصملا بقع امك

 نيب ةطاسولاب ىمسي امع مالعالا لئاسو اهتلوانن
 دقو ,.عوضوملا اذه يف ديدج ال :الئاق ةيروسو قارعلا
 ام مهاو .ةبسانم نم رثكأ يف انيأر انحضوا نا انل قبس
 ةيعيبط ةقالع ةماقا لاح يأب نكمي ال هنا يارلا اذه يف
 عم مجسند ًافقوم فقو اذا الا «يبرع فرط يأ عم

 ناودع نم قارعلا هل ضرعتب ام ءازا يبرعلا فقوملا .
 يبوعشلا ين داربالا ماظنلا بئناحج نم رمتسم

 [0.ينويهصلا

 100 - 1م ارخللا] جرام 1 815 -
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 :نارهط ندعت ةنلسا
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 د ال جدلخلا يفك ةيركسعلا مافلألا عزن دعب
 #8 عايد 0007 3 مس جودت جت #1

 ةيسايسلا مافللا رت
 ا وهج 5 #2 اي ارا

 لسفلاب د 1 ننال سلجمرار ره فافتلالل ف سابلا ناروانم
 يد دو هما 2775 متجج ة137

 نيحت نقلل نو ![يصيروما» ةعتفا تالقان له

 ةيكريمألا جراوبلا نا مآ ةيدكريمالا جراوبلا ْ

 نيماتو ةيكاوملا ةمهمد ,ًالعف موقت يتلا يه 2

 ؟اهل ةيامحلا

 ةلداعم لظ يف .ّدحلا اذه ىلا ًاييرغ ودبي ال لاؤبسلا
 ةعطق ٠+ وحنب جعت يتلا ةيجيلخلا هايملا قوف تفط

 يتلا ةلئاهلاو ةمئاعلا ةناسرتلا هذه نا يه ةقرافمب تنرتقاو :ةيسنرفو ةيناطيربو ةيكريما ةيرحب
 ال ,ةدتب وكلا نفسلا ةيامح لجا نم ترضح اهنا ليق
 .ةيناربالا ةحالملا طوطخ ىوس .نآلا ىتح يمحت

 ةيبنجالا مالعالا ليعافم لعج ىلع ًاناهر ةمث ناأكو
 نم :ةينيمخلا ةيطفنلا ةنوحاطلا يف ةرشايم بصت

 .ةيتيوكلا تالقانلا قوف ةّلظملا طسب ةعيرذ لالخ

 ىلعو ,نييقارعلا ىلع «ةراطشلا» وا يكاذتلا اذهو

 ةيرايبتخا ةرتف دعب ذا .ًاليوط ارمعي مل برعلا

 ةيطفنلا تاشنملل ضرعتلا نع دادغب اهلالخ تمححا

 تاراغلا ةلسلس ٠ ,يضاملا ع وبسالا تدواع .ةيناريالا

 ةيجيتارتسا نمض نم يناريالا قمعلا يف ةّركرملا

 هّنشل ,يناريالا يطغنلا بصعلا فدهتست ةيسابسا

 وا ا

 هناودع طيشنتل هدئاوع دافرتسا نود ةلولبحلاو

 ىدح ,قارعلا ناك اذاو .برحلا يف رارمتسالاو

 يف ةرحبملا ةيناريالا نفسلا برض نع ًاعنتمم .ةظحللا
 تاباسحل ءريدصتلا ءىناوم وا يبرعلا جيلخلا

 سلجم عطتسي مل اذا لوطي نل كلذ ناف دادغب اهردقت
 برحلا ءاهناب يضاقلا 5148 رارقلا ذيفنن نمألا

 ىلع دكؤي وهو .ةلماشلاو ةثفاكتملا ةيوسنلا ةغايصو

 لماشلا مالسلا ىلع رصيو برحلا ةئزجت هضفر
 يسايسلا رادتقالا عقوم نم ةقلطم ةيولواك

 ناودعلا ةرارش عالدنا ذنم هلجحس يذلا يركسعلاو

 نا ًاحضاو ناكو . هناسناو هضراو هنابك ىلع يناربالا

 ةبعل باحصال ىدصتت .روظنملا اذه نمو .دادغب

 كئلوال امك :54/ رارقلا ىلا ةبسسنلاب عانقلاو هجولا

 تقو يف رطملاو وحصلا ةيسامولبد نوسرامي نيذلا
 ناك مالسلا رابخب تباثلاو يئدبملا اهكسمتو .دحاو

 رداصلا رارقلا ةحاس ىلا ةيكريمالا ةرادالا بذج ءارو

 نا كلذ .هقيبطتب اهتبلاطمو نمألا سلجم نع

 يف جراوبلا دشح ةسايسل زاوم طخ يفو .نطنشاو
 يلودلا رارقلا قديطت لجا نم لمعت :يبرعلا جيلخلا

 يتلا سيراب يف يحوي نم ةمثو .برحلا فلم لفقو
 وحن يكريمالا فقوملا فاطعنا لجا نم اهلقث تعضو

 ًاهجّوم سيل ليطاسالا دشح نا :ةيلعافلاو تويضولا
 ةيكريمالا ةوقلاو .54/ رارقلا ةسارحل لب :ناريا دض
 يف ةئدابلا نوكت نل اهنكل .يناريالا شرحتلا ىلع درتس
 ةثالث نم در ةطخ ناكرالا ةتيه تعضو دقو .رانلا حتف
 قرشلا يف ةيكريمالا ةوقلا دئاق اهحرش .لصافم
 تبرض اذا : الئاق نسنرب دلوراه لاريمدالا .طسوالا

 نوكي اهيلع درلا ناف :مرولكيس خيراوصب نارهط
 ,ماغلالاب تشرحت اذاو . خيراوصلا تاصنم ريمدتب

 يف ةيركسعلا تاشنملا ريمدت . ,ذئدنع .لميشد درلا ناف
 ةينقت ىلا نوينارسالا أجل انآ اما .«يسراسف» ةريزج

 ةداضملا ةيكريمالا ةبرضلا ناف ,ةعيرسلا قراوزلا
 سرحلا» مجاهي دقو .ةيناريالا ءىناوملا لمشت
 ةيناريالا تاراطملا ضّرعتت ذئدنع . ..اوج .«يروثلا
 ربعو ,باهرالا ,ةنيكام» نوقلطي دقو .ريمدتلل
 نارهط نوكت ةلاحلا هذه يف و ...ةينانبللا مهتادادتما
 اهلاطيس يتلا فادهالا ةطيرخ لخاد اهريغ وا
 هنا لبوك نايتا يسنرفلا لارنجلا لوقيو .نويكريمالا
 ىلع ةمئاعلا ةناسرتلا هذه جّرفتت» نا لوقعملا نم سيل
 نكلو .«درت نا نود ,اهددهتي دق يذلا ين داردالا رطخلا

 يف تسيل ناريا نا لدت .لبوك فيضي تارشؤملا لك
 ةبيركسعلا ةلآلاب شرحتلا ةقامح باكترا دراو

 نا فرعت اهنأل .درلا رماواب ةدوزملا ,ةدقعملا ةيكريمألا
 كلذ ثدح لاح ىفو .ةملؤم نوكتس ةداضملا ةبرضلا

 ,يسنرفلا يجين دتارتسالا ريبخلل ًاعبتو ؛ .نييكريمالا ناف

 .ميدق عورشم طخ يفو ,ةمئالم ةصرفلا نودجيس
 دعاوق يا .ةقطنملا ْق مهل مهاد مدق ه ىط وم داحنبال

 ضوحلا ىلع مهترطيس طسب نم مهنكمت :ةيركسع
 نايكلا ىلا ايكرت نم دتمملا ساسحلا سوقلا يف .يطفنلا
 .نارباو ةيدوعسلاو رصم ىلا ٌبوصو .ينويهصلا
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 ناريا ةبعل :ليطاسألا

 برحلا رارمتسا يف دجت دقو .اهذنوفن ةميخ تحت ىلا
 هذه نكل .هتركسعو ةقطنملا يف اهدوجو زيزعتل ةعيرذ

 نيبو اهنيب قيفوتلا نويكريمألا لواحي فادهالا
 .ينودلا مالسلا رارقل ةيناديملا ةمجرتلا ىلا مهيعس

 يناريالا رارصالا يف نوري مهنال كلذ يف نوداج مهو
 .تادفوسلا اهنم للستب ةرغث يناودعلا ديعصتلا ىلع

 .ةيلبقتسملاو ةينمالا مهتاياسحو ضقانتب ام اذهو

 يف تايفوسلا عم ةيئانثلا ةكارشلا طاقسا اهروحمو
 زفنيكورب دهعم نم :تناوك مايلو هيمسي ام وا ءذوفنلا
 جيلخلا ٍِق «يكريمالا _ ينايفوسلا موينمودنوكلا»

 .يبرعلا

 نويبرغلا نوللحملا لءاستي نا تفاللاو
 بدند نودصرمب نيذلاو .ةقطنملا ُِق نوصصختملا

 تارادخلا هذه تناك اذا هنا مالسلا بيبد امك .برحلا

 لالخ نم ىعست يتلا ةيكريمالا ةسايسلا بل لكشت
 ,تايفوسلا موقي اذاملف .برحلا فقو ىلا نمألا سلجم

 ؟مالسلا ةحلصم يف بصي ال :لقرعم رودب .لباقملا يف

 اهل حبصي يكل ةقطنملا ريجفت ىلع وكسوم ناهر لهو
 .ءىطوملا اذه عازتنا يف تحجن لاح يفو ؟مدق ءىطوم

 اهذوفن طسبتف نطنشاو ناكم لولحلا نم نكمتت لهف
 ؟ايركسع ادوجو ميقتو
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 اةبتافوسلا ةقرلفا
 يه ام ردقب .مالسلا ةلقرع ف ةيتايفوسلا ةقرافملا

 ةالامملا فادها لوح ةلئسسا ريثت ام ردقب .ةقلقمو ةبيرغ

 وكسوم ةسايسو ضقانتت ةالامم يهو «ناربال
 .فورعم يديلقت طخ ىلع ًاجورخ لكشتو .ةيبرعلا

 ,ةيناريالا ةسايسلا روحم نا تايفوسلا لهجي لهف
 تابلآ ىلا زكترت .مكحلا ىلا ينيمخ لوصو ذنمو
 ةينيمخلا نا يف كش اال ؟برعلاو قارعلا هاجت ةيناودع
 ال يذلا يكريمالا يركسعلا روضحلا يف تدجو

 .يئادعلا اهعورشم يف اهفظوت ةيفاضا ةليسو اهجعزي

 عم فوشتكملا لزغلا يف تادب هتاذ تقولا يفو

 ,ةيجراخلا ةرازو ريدم راز .,راطالا اذه يفو .تايفوسلا
 ةقفص اهيف نيلوؤسملا ىلع ضرعو .وكسوم ,يناجرال
 سلجم رارق ىلع تيوصتلا نع عانتمالاب آدبت ىربك
 اوطعا مهنال ءاوي واجتي مل تايفوسلا نكل .55/ نمألا

 سلجم ءاضعا نا امك .رارقلا ىلع تيوصتلاب مهتملك
 عامجالاب اوقفاوو .مهعامتجا ةعرسب ءاواجاف» نمألا
 حاتفنالا تالواحم ترتاوت .كلذ دعبو .5948 ىلع

 اهدافم ًارابخا نارهط تئرسو .وكسوم ىلع يناربالا

 ةيقافتا» ليصافت يف لوخدلا كشو ىلع نيدلبلا نا
 ةكس طخ لدهأت ةداعا لالخ نم .:نواعتلاو ةقادصلا

 رحبلا ىلع ءوكاب»و ناهفصا نييزاغلا بيباناو ديدحلا
 .بواحتلا دراو ٍِق تايفوسلا نا اديو .دوسالا

 أديم ىلع ةقفاوملا يف ؤكلتلا لالخ نم كلذ اومجرتو

 ًاعبت :مالسلل ةضفارلا ناربا ىلع تابوقعلا ضرف
 نوديري مهناب اوعرذتو .يلودلا رارقلا تايثيحل
 ليكو ركذو .برعلاو ناريا نيب مهتاقالع يف ةنزاوملا
 نواعتلل» نا يكنينروك يكروغ ,مهتيجراخ ةرازو
 حلاصملا ديعض ىلع .هرربي ام يناريالا  يتايفوسلا
 ةكرتشم دودح لوط ىلع .ًاينماو ًايفارغج ةلخادتملا

 هطبرت يذلا قارعلا نكل ....رتموليك يفلا ءاهز غلبت
 ؤكلتلا نم ءاتسم هنا وديب ةقادص ةدهاعم تايفوسلاب

 كلذ نع تربع دقو .51/ رارقلا قيبطت يف يتانف وسلا

 ,وكسوم ىلع تذخا يتلا «ةروثلا» ةفيحص ةيحاتتفا

 ىلع ينارسالا فقوملا ىلا اهحونج .اهيمست نا نود نم
 يموقلا نمألا بتاسح ىبع امك .ءىداسمملا باسسح

 دوجولا نوكي امدنعو .مالسلا تامزلتسمو .يبرعلا

 حلاصملا كلذكو . تاسرامملا هذه لثم نم فدهتسملا وه

 حبصت .اهدنع تاباسحلا لك ناف .ادلعلا ةيموقلا

 يف تايفوسلا نا ىلا نوللحملا ريشي انهو . شاقنلل ةلياق

 رارقلا ىلع فافتلالل ةيناريالا تاروادملا ةبعلب مهطروت
 نيسحتل نييكريمالا ىلع طغضلا نولواحي ينودلا

 ,ءاجيردت .ربكي قزاملا ثيح :ناتسناغفا يف مهعقاوم

 يعادتلا نع الضف .لوباك تاباوب ىتح ددمتي لاتقلاو

 ةفيحص عفد ام اذهو .هللا بيجن مكح ىف يكيتاماردلا

 ةلفح لثمد روتاكيراك ميسر ىلا ةيكيجلتلا «راوسول»

 ةطيرخلا قوف تايفوسلاو نيبكريمالا نيب عارذ يول

 ناف .رومألا نكت ابا نكل .ةيناغفالاو ةيناربالا

 عورشملا ةسارش اوعو نيذلا ءبرعلاو نييقارعلا

 ّدض طقف سيلو دوجولا دض .ينيمخلا يناودعلا

 وكسوم تاباسح ذخا مهيلع بعصلا نم .دودحلا

 نآل .رابتعالا يف ةيناريالاو ةيكريمالاو ةيناغفالا
 ةرذاحمل يجذومنلا ليبسلاو .فدهتسملا وه مهلبقتسم

 .ليطاسالا دشح يف سيل ةيناريالا مدلا ةمشرو

 يفو :برحلا ءاهنا ىف امنا :تاروانملا يف قايسنالاو

 عم ةئفاكتم تاقالع ةماقا ىلع نارهط ماظن رابجا
 اذاو .لدايقملا مارتحالا سامسا ىلع برعلا هناردح

 دقو .ةئطخم يهف .كلذ ريغ ىلع نهارت وكسوم تناك

 ماظنلا نيبو اهنيب تاضقانتلا ةدح اهسفني تريخ

 نيب تانزاوتلا دعاوق ددهي يذلا .يناريالا
 ريعسلا نا فدك تيسن لهو .ةمخاتملا اهتابروهمج

 برح ججديو .ناجيبرذا ةيروهمج برض يفئاطلا
 هيغلت ال يرذجلا نيابتلا اذهو .ناتسناغفا يف ةمواقملا
 :يلودلا مالسلا رارق قيبطت ضفرو نارهط ةآلامم
 ةحضاولا فقاوملا غاص يذلا قارعلاو .هتنزحتو

 ضيقنلا وه يذلا اهناودع ىف ةيضام نارهط نا ىربد

 يف ببسلا نا اضيا ىريو .ةقطنملا يف ةيعيبطلا ةلاحلل
 .جيلخلا يف ةيبرغلاو ةيكريمالا ليطاسالا تادشحت
 ةديحولا ةقيرطلا ناو .نارهط فقاوم ببسب وه امنا
 سلجم رارق لوبقل ناريا ىلع طغضلا يه .اهباحسنال
 .هب مازتلالاو نمالا

 .ّدح دنع يناريالا ماظنلا تاروانم فقوتت الو
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 رارقلا ذيفنت تقو ناَح :نمآلا سلجم

 ًاضيا لياحتلل هعم تايفوسلا قايسنا رمثي هنا ودبيو
 ةيلودلا ةمظنملا لعو .ةدحتملا خمألا ماع نيما ىلع
 غلبا كلذل .5518 رارقلل تتوص يتلا اهتايلاعفو

 ةيلود طوغض دعبو ىلوا ةظحل يف ءنارهط بودنم
 .برحلا ةيوستل فاك ريغ يلودلا رارقلا نا ,ةعراستم

 ؟١ يف راليوكيد هغاص عورشم ىلا ةدوعلاب حصنو

 دودي ةينامث ىلع يوطنيو ١9/65 (سرام) ناذا

 اتالم املستاو يناريالا ماظنلا ىلا ةيسنلاب لكشدو

 ىلع ..هعم لماعتلل ةدعتسم نارداو .مالسلا دوهجل

 نيمالا طاقن نارهط تضفر اذامل :لاؤسلاو .هلوق ذح
 اهب ثيشتتو .14/5 ماع ينامثلا ةدحتملا ممألل ماعلا
 فقو ىلع يلودلا عامجالا عانقا لواحت فيكو ؟نآلا

 ,مامالا ىلا :برهت يهو,:مالسلا يف .ةداج اهنان:برحلا
 ىلا ةقابس تناك تارارق عيراشمو ًاصوصن يبيحتو

 ودبت انه نم ؛اهتامازتلا نم ًايناودع للحتلاو ؟اهضفر
 تايوتسم ىندا ىلا رقتفتو .ةفوشكم اهتروافم

 هؤم رارقلا ربتعيب نمألا سلجم نا كلذ .كسامتلا

 صرحي دوهج ةجيتن وهو .مالسلا ءاسرا يف ًايساسا

 هتزواجت حارتقا ىلا عوجرلاب اهفسن مدع ىلع راليوكيد
 نم ًاطاقتر ارقلا تادثدح نمض هنا نع ًالضف .فورظلا

 نمآألا سلجم ءاضعا نا رينعاو .19/65 ماع ع ورشم
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 فقو وه يعيبطلا لخدملاو .يرابجاو لجاع لكش يف
 امدنع يسنرفلا بودنملا هيلا حملأ ام اذهو .رانلا قالطا

 .«كراعملل لماشلا فقولاب طورشم ضوافت يا نا» لاق

 يف ناريا يضمت فوس .تابوقعلا أديم بايغ يفو
 تاكدتكتو .,ةوعدلا بسك ىلع ةنهارم ؛ةروانملا

 مازتلالا دراو ريغ يف اهنأل ,يلودلا رارقلا ىلع فافتلالا
 ةئبعتلا ديدجتل ,عييمتلا» ريمثت لواحتو .مالسلاب
 ةقئاضلاو برحلا هتكهنا عراش ضاهنتساو ةيلخادلا

 ةحنجحالا تاعارص طسو عاضو ,.ةيداصضتقالا

 .اهحئاضفو

 جراوبلا تاماق ىلع نونهاري نارهط ماكح ناك اذاو
 طاقتلا ةلواخمو .مامالا ىلا مهيورهل راتسك ةقالمعلا
 نولواحي هسفن تقولا يف مهناف ءلخادلا يف سافنالا
 ينابو .مالسلا رارق دآول .ةهبج نم رثكا ىلع ةروانملا

 ,تقولا اذه ىف سالغ يكريمالا قاحصلا حارس قالطا
 يروسلا نوبزلل ءاضرا تالواحملا هذه نمض
 .اعم يكريمالاو

 تاقلح لالخ نمو ةيناريالا تاباسحلا نا عقاولاو
 .ةحوتفم برحلا ءاقبا ةناخ يف اهلك بصت .ةروانملا
 برح يف ينويهصلا دعبلا حطسلا ىلع وفطي انهو
 تاحيرصتلا لك نم مغرلا ىلع .ةيناريالا تاروانملا
 يلالملا اهفرتحي يتلا ةيرانلاو ةيجوغاميدلا
 نوصصختم نويجيتارتسا ءاربخ ةمثو .نويناريالا

 فوس ةبعللا هذه نا نولوقي ةيناريالا نوؤشلا يف
 دق قارعلا ماد ام .ةيثيبع ةحوارم ُْق اهتاذز ىلع رودد

 اهفادها ىلع برعلا ظاقيا يف :ةديغب ةرتف ذنمو ؛حجن
 ةباثمب يناردالا نونجلا تاظحل تناك مث .ةروتسملا
 نهارن يذلا لئاهلا يريمدتلا ىحنملا ىلع ةديدج ةلدا

 يف كش الو .هرسأب يبرعلا نطولا لخاد :نارهط هيلع
 نيدجتارتسالا ءاردخلل ًاعبتو :يقارعلا دومضلا نا

 نمالا سلجم يف تلذب يتلا دوهجلا ءارو ناك مهتاذ

 يلودلا عمتجملا كرحتي ملو .برحلا فقو رارق رادصال
 راوسا ماما ةيناّريالا ةميرهلا دعب الا ةيلاعف يف
 ملكتي برغلا ناك اهلبقو ...ةعينملا ةيرشبلا ةرصبلا
 ,ةيسنم .مويلا .دعت مل يتلا ةيسنملا برحلا ىلع
 صقارتلا ةهجاوم يف .ةيقارعلا تياوثلا ةسايس لضفب

 ةيعجرم لوقت انهو .ةيومدلا هتيوضوفو يناريالا
 (هيسرود يكلا) ةيسنئرفلا ةيجراخلا يف ةيسامولبد
 يف ةنونجملا تاظحللا» نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»ل

 .ةكيترم ةيعضو يف نآلا ودبت ةيناريالا ةسايسلا
 نوكت دق ,ةنيعم تاراجفنا عضولا دهش ول ىتحو
 عراستلا ناف .ةيضارفتسالا تاديدهتلا ةليصح

 دحتسس ثيح كروي وين ىلا دوقيس تاروطنلا ف قيقدلا

 ملع تحت :مالس ةوقب ينأب يذلا رظتنملا رارقلا كلذ

 يهتت ةيسايس تاثداحم قلطتو .ةدحتملا ممألا

 راظتنا يف شيعن نحنو .برحلا ىلا تدا يتلا بابسالا

 عزن ةيلمعو .قاقحتسالا اذهل ةيناديملا ةمجرنلا
 عرن عورشم ىلا ريشؤت وا ,يفخت ةينركسعلا ماغلالا

 .«ةيسايسلا ماغلالا

 ؟لؤافتلا يف نوفرسي نويسنرفلا لهف
 نا لب .دحلا اذه ىلا «ةيسفن» ةيضقلا نوكت ال دق

 ماما طوقسلل ةحشرم يناربالا مهولا ةيرامعم

 امك :يناديملا ىؤتسملا ىلع .,ةيموقلا ةيقارعلا تباوثلا

 نوسحلي نويناريالاو .ةيلودلا ةسايسلا لفاحم يف
 دوجولل ال لوقت دادغبو .مهمد نم نوذغتيو .دربملا
 الو .برحلا عوضوم ةئزجتل الو ,يبنجالا يركسعلا
 تاياسحل وا .وكبيسوم عم حلاصملا ىلع بع الخلل

 يموقلا نمالا باسح ىلع «ناريا يف يكريمالا لبقتسملا
 ةليسوك نمألا سلجم رارق ذيفنتل معن ...و يبرعلا
 ضيرعت نع ةرابع كلذ ىفاني ام لكو ...ناوذعلا ءاهنال

 ميوعت وهو .رطخلل يلودلا مالسلاو يميلقالا مالسلا
 اذهو .رارمتسالا بابساب هّدمو .يناريالا ناودعلل
 رشابف .يلودلا نمألا سلجم هيلا هبنت بناجلا
 تاكرحتو تالاصتاو :,ةديدج تارواشم ؛ةكرعم»

 .591/ رارق قيبطتو .مالسلل يناريالا ضفرلا قيوطنل
 لالخ نم :يناريالا ناهرلا نا لوقي نم ةمث ناك اذاو
 ةلاحلا رارمتسا ىلع .تاروانملا ةيعلو ضومغلا ةبعل
 ,يبرعلا جيلخلا يف تآجافملا ىلع ةحوتفملا ةيوضوفلا
 عسضول ؛يلودلا نمألا سلجم رارقب مازتلالا مدع عم
 ركفت ةديدع ةيلود تاهج ناف ٠ ةجاجزلا قنع يف ةقطنملا

 يل ودلا رارقلا ىف ةيناثلا ةظحللا ىلا ايدج روبعلاب

 .تابوقعلا ضرف يهو
 نونجلا ماما ةدودحم لقعلا ةصرف نا ف كس ال

 ىلع ديكأت قافولا وحن ىلودلا فاطعنالا نكل .يناريالا

 ...روبقلا يرافحل دعي مل ناريا يف لبقتسملا نا

 رئزم ضاير
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 ةلبتع ىلع هفقب نانيل نأ ودي يوشأ ةوم (
 يبرعلا نايكلا اذه نا ودبي نكل .لوهجملا

 .ريضملا كلذ هجاوي يذلا هذحو سيل ريغضلا | "7
 ةمالا اميرو ,ةيتعلا كلت ماما فقب يبرعلا جيلخلاق

 .اهتمرب ةيبرعلا
 ام :ثادحالا ةهجاو ىلا لاؤسلا دوعب ىرخا ةرمو

 دعب وا ًادغ ثدحيس اذامو ؟نانبل يف مويلا يرجي يذلا
0 

 يلام او يداصتقالا رايهنالا ةعاظف نم مغرلاب و

 ال ًادحا ناف .نانبل لوح بورضملا راصحلا ةعاشبو
 تاروطت نم ثدحي نا نكمي امب نهكتي نا ميطتسي

 ,ًاماع رشع ةثالث ذنم ةرمتسم برخلاف .ةعجفم
 نع اموي اهتالجع فقوتت مل تالايتغالاو تايفضتلاو
 ةطيرخ ةماقا ىلا وا ميسقتلا ىلا يعسلاو .نارودلا

 يقب .دحاولا نانيل ةطبدرخ ضاقنا ىلع تانوتناكلا

 يتلا ةيفئاطلا تايشيليملا 0518 زرسبا دحا ًامئاد

 .ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا ضعب د نم اهتوق دمتست

 ًاديدجو ًاريبك ًاتدح .ةمث « نا ودبي :كلذ عمو

 «لبقملا ثدحلا ةيوه ديدحت بعصلا نمو .عقيس
 .ةيبلسلا تارشؤملاو حمالملا ضعب زورب نم مغرلاب
 طبارتلا وه .ًاديقعتو ةبوغص رثكأ فقوملا لعجي امو
 ام نيبو .يبرعلا جيلخلا يف يرجي ام نيب قيقدلا
 ىلع اهارن يتلا تامدقملا نوكت دقو :نانبل يف يرجي

 يذلا عفادلا يه .يبرعلا جسملخلا يف هايملا حطس

 نم حبصي ةيكيتامارد تاريغتمو تالوحت ىلا دوقيس
 كرحتت يبرعلا جيلخلا يفف .اهيلع ةرطيسلا بعصلا
 ,ةلدابتملا تاذيدهتلا ىلاعتتو .,ةيلودلا ليدطاسالا

 ةظحل نيب عقيس مادصلا نا ىلوالا ةلهولل ودبيو

 اهيف امب ةيميلقالاو ةيلودلا ىوقلا نا ريغ .ىرخاو
 يتابفوسسلا داحتالاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
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 جاردتساب ينعم فرطك نارياو اسنرفو ايناطيربو
 اصرح يدبت ءيبرعلا جيلخلا هايم ىلا ليطاسالا

 نيب ادودشم تالاصتالا طيخ الدم نا ىلع اديدش

 تاحيرصتلاف .يسامولبيدلا كرحتلاو ليطاسالا كرحت
 رثكا لخادلا يف نييناريالا ينعت ةجنشتملا ةيناريالا
 عقاولا لظ يف نارهطف .يجراخلا ملاعلا ينعت امم
 عفد نع ةزجاع .يسامولبدلا راصحلاو يواسأملا
 ةدعاقلا ساسا ىلع الا لوهجملا راجفنالا وحن فقوملا

 امك «بر اي يئادعا ىلعو ّللع» ةريهشلا ةينوشمشلا
 يتثنماخ تاحيرصتف .ةمركملا ةكم ىف لعفت نا تلواح

 ديدهتلا يف مغانتت يتلا يوسومو يناجنسفرو
 ضارعتساو نييناريالا ةئبعت ىلا ىعست :«خارصلاو
 نوكي نأ ايرورض سيل كلذل .ةيركسعلا تالضعلا
 ةحاس كانهف . يبرعلا جيلخلا يف ريبكلا ثدحلا
 تاروطتلا عفادتتو ءاهيلع ثادحالا لعافتن .ءىرخا

 ةحاسلا يهو .راطخالا دشأب رذنت ةروصب اهيف

 رايهنا تارشؤمو حمالم نانبل يفف .ةينانبللا
 نع الضف .يناسناو يعامتجاو يلامو يداصتقا

 تناك اذاو .ةحاسلا نادوسب نيذللا بقرتلاو فوختلا

 نم ثدحي نا نكمي ام ىلع ًارشؤم ةيرانلا تاحيرصتلا
 بازحالاو تايشيليملا ضعب ةداق ناف :تاروطت
 نولدب اوداع ؛:ةيركسعلاو ةيفئاطلا تامظنملاو

 .راجفنالا وحن ريسي نانبل نا ىلع ريشت تاحيرصتب
 نيدركسعلا ةيروسلا تاوقلا ةداق نا هايتنالا ريثب امو

 يذلا ينمالا تالفنالا نم ؛ةرتف ذنم ,ءنوكشي نيينمألاو

 كلوا ناك ناو :ةينانبللا ةحاسلا ىلع رطيسيل داع
 مهتاباسح يف تالفنالا فيظوت اولواح نولوؤسملا
 جئاتنلا قباطت ال اهنا ودبي يتلا ةيسايسلا
 جذومنلا ةيبرغلا توريب نوكت امبرو .تاريغتملاو

 .يركسعلاو يسايسلا نايرهلل ًاريبعت رثكالا

 يناددللا زايهنألا
 نيدو ةيروسلا تاوقلا نيب ةوهلا عيستت تأدب دقل

 تاباسحلا يف ضقانتلاف .ةيبرغلا توريب ناكس
 نيح يفف .امهنيب تاقالعلا مكحي يذلا وه حلاصملاو
 :ةيمسرلا تايسسؤملا ريمدت ىلع ةيروسلا تاوقلا لمعت

 شيجلا وحن ناكسلا علطتي .ةيركسعلاو ةيندملا
 بازحالاو تالسسؤملا ةدوع قوحتو يناييللا

 فقوو يسايسلا غارفلا ءلمل ةينطولا تايصخشلاو
 بلسلاو لايتغالاو فطخلا تايلمعو ىضوفلا
 يلاملا رايهنالاف .فراصملاو تويبلا ىلع وطسلاو
 ةرييل 12١ يواسي  يكريمالا رالودلا) يدابصتقالاو
 هقفارب :(15817 ماع يف تاريل ه وأ 4 لباقم ةينانبل
 يروس يدنج فلا )١4( دوجو نم مغرلاب ينما رايهنا
 ةريغصلا ةنيدملا كلت يفف .اهدحو ةيبرغلا توريب يف
 متو :ةيروهمجلا سيئر راشتسم ريقش دمحم ليتغا
 ما لتقم ىلا تهتنا بلس ةيلمع يف تويبلا دحا ماحتقا

 ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا قشلا سيلو .اهيتنباو
 ةيمسرلا تاسسؤملا بييغت نم وكشي يذلا وه هدحو
 : هايملا) ةيعامتجالاو ةيتايحلا قفارملا رايهنا نمو
 لامشلا ةمصاع سلبارطف :(تايفشتسملا :ءابرهكلا
 ءاضيا ,ءوكشتو .اهسفن تارادهنالا نم وكشت ينانبللا
 يتارباخملا نوناقلا ضرفت يتلا ةيروسلا تاوقلا نم
 رقفلاو ةلاطبلا ةبسن عافترا لظ يف ,يسيلوبلاو
 يأ ذيفنت نع لاملاو لامعألا لاجر فقوتو :عوجلاو
 يتلا ةيلاملا تاوخلا نا املاط .ءسلبارط يف عورشم
 داكت ةيروسلا تارباخملا طايض ىلا لاملا لجر اهعفدد

 ةيروسلا  ةيكريمالا تالاصتالا يف يساسالا لصقملا ..ةينيطسلفلا تاميخملا
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 بابسا نم نا لاقيو .عورشملا ذيفنت فيلاكت يزاوت
 نا ةيئاذغلا داوملاو دوقولاو نيحطلاو ريخلا نادقف

 كلت ماستقا يف نيينانبللا كراشت ةيروسلا تاوقلا
 فالا ىلا ةفاضالاب .ةيروس ىلا اهبيرهتل داوملا

 نم .ايموي دودحلا نوربعي نيذلا نييروسلا نيئطاوملا
 ركسلاو زبخلا ىلع لوصحلل لامشلاو عاقبلا يتهج
 اهلقن يرجي يتلا ةيئاذغلا داوملا نم كلذ ريغو زرلاو

 نم وكشت يتلا ةيروسلا ندملا نم اهريغو قشمد ىلا

 ثدحتيو .ةلحفتسم ةيعامتجاو ةيداصتقا ةمرزا

 .نيترم عاج نانبل نا» نولوقيف .عوجلا نع نونطاوملا
 رامعتسالا دهع يف ىلوالا ةيملاعلا برحلا نابا ىلوالا
 ظفاح يروسلا سئرلا دهع يف ةيناثلاو :يكرنلا

 .« لسأ

 ,ةيلشارسالا»  ةيروسلا  ةبكريمالا تالاصتالا
 تاسرامم لالخ نم ةيناثيبللا ةاسأملا ةروص لمنكتو

 ام ىلا ةفاضالابف .بونجلا ىف ينودهصلا لالتحالا
 لامشلاو ةيبرغلا توريب ىف ةيروسلا تاوقلا هذفنت
 تاوق اهذفنت يتلا ةيمويلا تامهملا كانه .عاقبلاو
 ,ةينيطسلفلا تاميخملا دض ينويهصلا لالتحالا

 نم ةيبونجلا ىرقلاو تادلبلا يف طيشمتلا تايلمعو
 نا ارس سيلو !يروس يركسع لخدت يا نود
 ىلع تزكرت قشمدو نطنشاو نيب ةريخالا تالاصتالا
 ,نئاهرلا نع جارفالاو باهرالا :اهنبب نم ةدع اناضق

 يف ينويهصلا نايكلل ةينمالا تانامضلا ريفوت نكل
 تالاصتالا ىف يساسالا لصفملا ىقبي ينانبللا بونجلا

 طاسوالا ضعب لوادتتو .ةيروسلا  ةيكريمألا
 فانئتسا نا اهدافم تامولعم .توريب يف ةعلطملا
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 ةقفص نم ءزج وه , ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا

 كلت فيضتو .بيبأ لتو قشمدو نطنشاو نيب ةريبك
 فوس تاميخملا دض برحلا نا اهداقنعا طاسوالا

 نم اهتورذ غلبت فوسو .نيلبقملا نيعوبسالا يف دتشن
 ةمظنم سيئر ةرايز نابا .يومدلا فنعلاو راضحلا
 .وكسوم ىلا تافرع رساب ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةيسايسلا يروسلا ماظنلا اهسبرامب ينلا طوغضلاف

 نيينانيللا فدهتنستو ؛ةجودزم ةيركسعلاو

 عورشملا قاطن يف لخدت يهو .نآ يف نيينيطسلفلاو
 يف ينويهصلا نابكلا كراشبو .ةقطنملل دعملا يكريمأالا

 بيلاسالا بيبا لت ضراعت مل كلذلو .بونجلا

 .نانبل يف يروسلا ماظنلا اهمدختسي ينلا لئاسولاو

 هتقفاوم ينويهصلا نايكلا ىدبآ دقل كلذ نم رثكأو

 ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ىلع ةلماكلا

 ال ةدوعلا كلت نا املاط ءيضاملا رياربف /طابش ٠7١ يف

 :بونجلا يف يجيتارتسالاو ينمالا هعضو ىلع رثؤت
 اهراطا زواحتت الو .نيينيطسلفلا فدهتست اهنا املاطو
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 ةيروسلا  ةيكريمالا ةقفصلل ىلوالا ةرمثلا :سالغ زلراشت

 ؛نوينانبللا سجهي انه نمو .يتارباخملاو ينمالا
 «ليئارسا»  يروس مهافت نع رارمتساب نوثدحتيو
 .هتدحوو نانبل باسح ىلع

 أدب ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا ةردوع عمو

 تابيترت ىلا لصونلا ةرورض نع اددجم دوعي ثيدحلا
 وحن بيبا لت علطتتو.ينويهصلا نايكلا عم ةينما
 ,قلظم يروس معدب ىظحت ينلا «ءلمأ» ايشيليم
 نيبو اهنيب قيسنتلا لالخ نم ليلجلا نما نامضل
 نايكلا همعدي يذلا «يبونجلا نانبل شيج»
 يتلا ةينمالا تابيترتلا كلت نا يعيبطو .ينويهصلا

 ,ةينانبللا ةلودلا بييغت لظ يف اهيلع مهافتلا يرجي
 نا عيطتسي ال يسايسو يركسع معد ىلا ًايلمع جاتحت
 نطنشاو تفناتسا يتلا ةيروس ريغ فرط يا هرفوي

 يف ليطاسالاو جراوبلا جيجض لظ يف اهعم راوحلا
 نع جارفالا لعلو . تاطيحملا هايم يف و يبرعلا جيلخلا
 ,ةيبرغلا توريب يف سالغ زلراشت يكريمالا يفاحصلا
 عئارذلا تئاك ًايأو .تالاصتالا كلت تارمث ىلوا وه
 ةقيرط ناف , سالغ فاطتخاب مهتتس يتلا تاهجلاو
 تارباخملا ىدل ازجتحم ناك هنا ىلا ريشت هنع جارفالا

 ,هللا بزح») ةيناريالا تايشيليملا ىدحإ وأ ةيروسلا
 يديا نيب نم سالغ رارف ريسفت نكمي فيك الإو . (الثم
 ف «دئالرمسلا» قدنف وحن ةرشابم ههجوتو ,هيفطاخ
 ةيروسلا تارباخملا ةدايق رقم ثيح .ةيبرغلا توريب
 ةرايز لبق هيفطاخ نم سالغ برهي مل اذاملف ؟ًايلاح
 ةدحتملا ممالا ىدل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا بودنم

 سيئرلا عم هتاثحابمو قشمد ىلا زرتلوو نونرف
 دوجو ءانثا يفو :نآلا هنع جارفالا اذاملو ؟يروسلا

 نب دياز خيشلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود سيئر

 ةنروس ءاطعا ناربا تدارا لهف ؟قشمد ٍِق ناطلس

 مأ ؟ةيبرعلا  ةيبرعلا تاثحابملا لاشفال ةقروك سالغ

 ريع ؛ برغلا ىدل اهتعمس نيسحت تدارا ةيروس نأ
 ؟سالغ نع جارفالا

 ةيقيقحلا يناعملا رسفي سالغ نع جارفالا نا
 ةيكريمالا تالاصتاللو .ةيناريالا  ةيروسلا تاقالعلل

 كسمتلا ىلع اهرارصا يف قشمد يعاسمو .ةيروسلا
 .توريب نم نطنشاو ةرواحمل ةينانبللا ةقرولاب
 راظتناب ةرمتسم ةيروسلا  ةيكريمالا تالاصتالاو
 يفو .قشمد ىلا نوتلغيا ميلو يكريمالا ريفسلا ةدوع
 يروسلا فقوؤملا رولبتي نا رظتنُي ةدوعلا كلت ءوض
 بونجلا يف هتاساكعنا رهظت ناو ,ةيئاهن ةروصب
 مهألا ءزجلا بيبا لتو نطنشاو هريتعت يذلا ينانبللا

 .ةينانبللا ةروصلا نم

 مساقنلا و ملسفنتلا

 ,ُدعب .اذام :ايلاح نانبل ىف حورطملا لاؤسلا ّنكل
 ؟لعفت نا تالاصتالا كلت ةعاطتساب

 رايهنالا نع نوثدحتي توريب نم نيمداقلا عيمج
 رهش يف ةلبقم ةلودلا ةزهجا نا ىلا نوريشيو ؛لماشلا
 لمعلا نع فقوتلا هيشي ام ىلع مداقلا ريمتيس /لولبأ

 ةينانبللا ةعاذالا فقوتت امدنعف .ةيئاهن ةروص يف

 يمسرلا نويزفلتلا حبصي امدنعو ؛ثبلا نع ةيمسرلا
 ةرجه نع الضف ؛نيفظوملا تابترم عفد نع ازجاع
 تايصخشلاو ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيبطلا تاءافكلا

 قزأملا نا ىلع ًايفاك ًارشؤم نوكي كلذ ناف .ةيسايسلا
 تالاصتالا زجعت دق .ًاحوتفم اقزأم تاب ينانبللا

 فقو ديرت تناك اذا .هكرادن نع ةيروسلا  ةيكريمألا
 نا يعيبطو .اهسفن ةيروس ىلا هبرست لبق رايهنالا
 ةقلح يه .ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةينمالا تارايهنالا
 مساقتلاو تادشيلبملا نيب ميسقتلا تاقلح نم ةديدج

 ىلع نيتدوجوملا نيتيساسالا نيتيميلقالا نينوقلا نيب
 .ينويدهصلا نايكلاو ةيروس :امهو .ةينانبللا ضرالا

 امع نانبل يف يرجي ام لزع نكمي ال :ةيئاث ةرمو
 ىلع ثدحي ام نوكي دقو ,يبرعلا جيلخلا يف يرجي

 عورشملل يقيقحلا ىدصلا وه ةينانبللا ةحاسلا
 0 .هكرادت نكمي فيكف .ةيبرعلا ةقطنملا يف يكريمالا
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 رصم ف فنعلا ططخم فشكت ليعامسا يوبنلا لابتغال ةلشاف ةلواحم
 دك دع ما 1 42 22 حا وطستاجولا : ا 7 ري ا ل ا لا

 ةطرشلا ىوق عم ةكرعم دعب نرالا ىلع راصحلا قيضي نأ
1 

 00032 وس

 اسر دمحم  ةرهاقلا

 لابيتغالا ةلواحم نم ةعاس 1/ نم لقا دعب ّ
 ةيلخادلا ريزو ليعامسا يوبنلا ىلع ةلشافلا

 ديدحت ىلا نمألا ةزهجأ تلصوت .قيسالا 1

 ةيمالسا ةعامج ىلا نومتني دارفا ةثالث مهو ةانجلا

 ةعامجلا هذهو «رانلا نم نوحانلا» ىمست ةددشتم

 نع تقشنا دق نمآألا لاحجر تامولعم ىلا ًادانتسا
 «نيبتلاو فقوتلا» مساب ةفورعم ةينيد ةعامج
 رفكت ال. اهمسا نم حضاو وه امك ةريخألا ةعامجلاو

 سو ايس ا ا دا 7 0 6 دع ع سو ب يسد 7777 اا دج م دست 17 1 د سس

 مكاحلا ىلع جورخلل وعدت الو عمتجملاو ةطلسلا
 مث حيحصلا مالسالا ةلاسر هغلبت نا دعب الا هلاتقو
 ردصت مث مكحلا لاجرو دارفالا كولس ثحبتل فقوتت
 «اهمكح كلذ دعب

 تامولعم رفاوتت الف «رانلا نم نوجانلا» ةعامج اما
 ةريغص ةعامج اهنا ودبيو .اهتأشن وأ اهراكفا نع
 ةليسو حلسملا فنعلا نم ذختتو أارخؤم ترهظ

 نيذلا نيقباسلا نيلوؤسملا ضعب ةيفصتل ةيساسا
 ,فرطتملا يمالسالا رايتلا ةهجاوم ماهم مهي تطينا
 ركف عم نوفلتخي نيذلا نيركفملاو باّتكلا رابك كلذكو

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ٠8"  ”4بآ ١9417

 .هكولسو فرطتملا يمالسالا رابنلا

 ةعامحلا كو فشك

 دوجولا تابثا ةريغصلا ةعامجلا هذه لواحتو

 نع نلعي نا رظتني ططخم قفو لايتغا تايلمع نشب
 يذلا لزنملا تمهاد نمآلا ةزهجا نا ذا ءايدرق هليصافن

 رطانقلا زكرم ىرق ىدحا يف هيف نوفتخي ةانجلا ناك
 ىلع نمآلا ةزهجحا ترثع دقو .ةرهاقلا لامش ةيريخلا

 ةيودب لبانقو رئاخذلاو ةحلسالا نم ةريبك ةيمك
 نا ىلا لئالدلا ريشتو .ةعامجلا تادنتسمو قارواو

 نع لوؤسملا وه فرطتملا ينيدلا ليكشتلا اذه

 اشاب وبا نسح ءاوللا دض ةلشافلا لايتغالا يتيلمع
 سنئئر دمحا دمحم مركمو 2,قدسالا ةيلخادلا رسزو

 .«روصملا» ردرحت

 يفتخي يذلا ركولا ترصاح دق نمألا تاوق تناكو

 ةكرعم دعب برهلا نم اونكمت دهضأ هلا .ةانحلا هيف

 ةطرش نيمأ اهلالخ لتق نيتعاس ترمتسا صاصرلاب
 ةحفاكم قرف نم ةطرش نيمأو ناطباض بيصأو
 .ةلودلا نمأ ثحابمو يزكرملا نمألاو يلو دلا باشرالا

 ةدودحم نوكتس ءافتخالا ىلع ةانجلا ةردق نا ودبدو

 امك .مهل ةفلتخم أروص عس لن مالعألا ةزهجاف :ةياغلل

 نمل ةريبك ةيلام ةأفاكم نع ةيلخادلا ةرازو تنلعا

 ىلع دعاست تامولعم ةيأب يلدي وا ةانجلا ىلا دشري
 ينمأ ردصم حرص دقو ,مهيلع ضبقلا ةعرس
 يتلا ةرايسلا ىلع روثعلا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا.ل
 راوجب ليعامسا يوينلا لاينغا ةلواحم ِق تمدختسا

 دوجو ىلا ةفاضالاب .هيف نوفتخي اوناك يذلا لزنملا
 انمق» اهيف ءاج ليعامسا ي اويشلا ىلا ةهجوم ةلاسر

 ةيقدنبلا ىلع روثعلا كلذكو «اهنم برهت نلو ةيلمعلاب
 ىلع ةقلط ٠١ ىلاوح قالطا يف تمدختسا يتلا ةيلآلا

 ةثالثلا ةلدألا هذه ..لدعامبسا يوينلا لزنم ةفرش

 موجهلاب اوماق نيذلا مه ةثالكلا صاخشالا نا حجرن

 اذه نوكي نا لمتحملا نمو .ليعامسا يوبنلا لزنم ىلع
 لايتغا يتلواحم نع الوؤسم يمارجالا ليكشتلا
 .دمحأ دمحم مركمو اشاي وبأ نسح ءاوللا

 امون نيرشغ لك ةدلمغ
 كشو ىلع ةيرصملا نمألا ةزهجأ ناف ةلاح يآ ىلع

 لالخ تعقو يتلا باهرالا تايلمع ضومغ نع فشكلا

 :اموب ٠١ لك ةيلمع لدعمبو ةريخألا ةعبرآلا رهشألا

 رايا يف اشاب وبا ىلع موجهلاب فنعلا لسلسم أدب دقف
 لايتغا ةلواحم ترجح ًاأاموبي ٠١ دعبو ,يضاملا

 مجوه ناريزح ؛ يف و .نييكريمألا نييسامولبيدلا
 ىلع ريخألا موجهلا عقو مث دمحا دمحم مركم يفاحصلا
 با ١١ سيمخلا ءاسم ليعاشفسا يوينلا لزتم

 نيدكريمألا لايتغا ةلواحم نأب داقتعا ةمثو .يراحلا

 بولساو فدهلا ثيح نم تايلمعلا ةيقب نع فلتخت
 ةقالع داجيا ناف انه نم ..ةلوؤسملا ةهجلاو ذيفنتلا

 آبوق الامتحا لظي ىرخألا ثالثلا تايلمعلا نيب

 نيذلا ةنالثلا صاخشالا ىلع ضيقلا ءاقلاب انوهرم

 مه صاخشالا ءالؤه نا دكؤملاو .برهلا نم اونكمت
 ًاجمانرب و لمع ططخ كلتمت ةمظنم ةعامج يف ءاضعا

 داهجلاو ريفكتلا رايت فوفص نيب نم زرفلاو دينجتلل
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 تنكمت دق نمألا ةزهجأ تناكو .يمالسالا رايتلا لخاد
 نا دعب هيف نوفتخي يذلا ركولاو مهئامسا ديدحت نم
 هتلواحم ءانثا ةعامجلا ىف مهل ليمز ىلع ضبقلا تقلا

 تاوقلا طابض دحأب ةصاخ ةرايسل ماقرا ةحول ةقرس
 ةبقب ءامساب وضعلا اذه فرتعا دقو :ةحلسملا
 تابثا نا كش الو .هيف نوفتخي يذلا ركولاو ؛مهئالمز
 تايلمع نع ؛رانلا نم نوجانلا» ةعامج ةيلوؤسم
 نكميس ليعامسا يوبنلاو مركمو اشاب وبا لايتغا
 فنعلل ةرؤب مها ىلع ءاضقلا نم نمألا ةزهجأ

 رارقتسا ىلع ديدج نم دكؤيو ,ينيدلا باهرالاو
 نمألا ةزهجا ةردق نع الضف .ةيلخادلا عاضوألا

 .اهتءافكو

 ينمألا ردنؤلا يلع أدر
 مساب فنعلاو باهرالا لسلسم فقوتن له نكلو

 ةيمالسالا تاعامجلا ضغب هسرامتو مالسالا

 اهئاضعا بلغا نا تاساردلا تنبثا يتلاو :ةريغصلا

 ناف لاثملا ليبس ىلعو .بابشلا فوفص نم نوتاي
 ليعامسا يوينلا ةيلمع يف نيبولطملا ةثالثلا ةانجلا

 لاوسلا اذه ؟اماع ١"  '؟" نيب مهرامعا حوارتن

 سشاقن لحم تناك اياضقلاو ةلئسالا تاريشع نم هريغو

 كراش دقو رصم يف ةينمألا ةعاسلا اياضق رمنؤم ثحبو
 فلتخم يف نوثحابو ءاربخو ةطرشلا طابض هيف
 ىصوا دقو .نودفاحصو ندد لاحرو تاصصختلا

 ةيلخادلا ريزو هتاسلج ضعب رضح يذلا رمتؤملا
 سيئر يقدص فطاغع روتكدلاو ردب يكز ءاوللا يلاحلا
 نسو .ةميرجلا نع فشكلا لئاسو ريوطتب .ءارزولا

 ءايضعا دكأ كلذك . باهرالا ةهجحاومل ه ةهدندج تاعيرشت

 نيدلا حميسأب باهرالاو قولت يىدصتلا نا رمتؤملا

 لهاك ىلع عقت ةيلوؤسم هنا لب .طقف ةينمأ ةمهم سيل
 وعدي هاجتا زرب مث نمو .عمتجملاو ةسردملاو ةرسالا
 9 يعبتجم روظنم نم يفيدلا فرطنتلا ةلكشم لحل

 ىلع ءادتعالا ةيلمع نا رظنلل تفلملا نكلو .ينمأ

 ءاهتنا نم ةعاتس 5١4 دعب تءاج ليدعامسا يوينلا

 ايدحت لكش امم ,ةينمألا ةعاسلا اياضق رمتؤم لامعا
 .رمتؤملا لخاد ةفلتخملا رظنلا تاهجو باحصال أرفاس

 يرظنلا فرطتلا ةهجاوم نا ىلا ةراشالا ردجتو
 يمالسالا فرطتلا تاعامج هسرامت يذلا يكولسلاو
 ةيداصتقالا تالكشملل لولح حرط بلطتي
 راشتناو زوردل ًابتاوم ًاخانم لثمت يتلا ةيعامتجالاو

 ميهافملا حيحصت ةيمها ىلا ةفاضالاب ,ينيدلا فرطتلا
 ماعلا راوحلا ربع تاعامجلا ىدل ةيمالسالا
 وارهقلا ةوق ىلا دانتسالا نود نمو .حوقفملاو
 موجهلا اتيلمع تتبثا دقف :لاقتعالا حالمس مادختسا
 ذا ؛ةيراثلا امهتعيبط ليعامسا يوبنلاو اشاب وبا ىلع
 اشاب وبا مهتت ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامجلا نا

 تاعامجلا هذه ءاضعا بيزذعتب كارتشالاب ي وينلاو

 لايتغا تبقعا يتلا ةعساولا تالاقتعالا ةلمح رثا
 يطارقميدلا شماهلا عيسوت ناف انه نم .تاداسلا

 ءادا ةيقارمو تادبرحلل ةديقملا نيناوقلا نم دحلاو

 نع الضف :«تازواجت ةبأ ثودح عنمل نمألا ةزهجأ

 ةيداملا بابشلا تالكشم لحل داجلاو ثيثحلا يعسلا
 فرطتلا رداصم فيفجت ىلا يدؤت دق ةيركفلاو

 5 .مالسالا مساب باهرالاو

 مالا نحت 1511-17

 روز ةضاخن لع نوكحتا رارماو يفالنإلا هاجت يشل نيب
 را سا ل ل ا

 صون لخدن لل
 يي عت

 - يفسل راتلب مهتلصب نوقرشعي نوقتعلاو .يتيمخ ماظنب جتا ل ةقالع تنثت تدثت دنت قئاثو
 ب 0 ا ا ا

 رابتلل ددرت ريغ نم ماهتالا قاطعا هاجتإ مغر

 ةيضق يف «يمالسالا هاجتالاب» الثمم يفلسلا
 ةدم عيمجلا رظتنا .يراجلا بآ ١ تاريجفت

 هباحصا هيف ىنبتي نايب علط ىتح لماك عوبسا
 حرج اهنع مجن ينلا ةروكذملا تاراجفنالا ةيلوؤسم
 ريثملا نكلو .دحاو يسنوتو ايبوروأ احئاس رشع ينثا
 ايبسن ةلصافلا ةدملا لوط ىلع ةوالع .نأشلا اذه يف
 جازملا لدتعم دلب يف ةروطخلا هذه لثمب ثدح نيب
 يذلا نايبلا نا وه .هينيتو هنع نالعالاو ,سنونك
 ءاج ءبا ٠١ موي سيرابب اهبتكم يف رتيور ةلاكو هتقلت
 .!!«سنوت يف يمالسالا داهحلا ةمظنم» مسأب اعقوم

 نلعت يتلا ةمظنملا هذهب «يمالسالا هاجتالل» ةقالع ةبأ

 ؟سنوت يف ةيناثلا ةرملل اهروضح نع
 هعارذ ما ءةاجتآلا نع:العف القتسح اميظنت: نوكت: له

 تاراجفنالا وططخم رظتنا اذامل مث ؟ةجاحلا دنغ ةبراضلا
 كلذ نوكي لهو ؟مهتيلوؤسم نالعا لبق عوبسا ةدم

 نم اهباحصا اهيف نجهتسا يتلا فقاوملا ةلمجب اطبترم
 بوكسألا) :اذه :ةنطانقتسنلازو نال رشللا ةخسنوكلا ةنهزاسكلا
 ؟.سايسلا لمعلا يقف ىرومدلا

 .الوأ ناينلا ةءارقن ةلئسالا هذه نع ةباحالا لواحن

 امو .ةضراعملاو ةطلسلا لاعفا دودر ةعباتمب مث

 فلم قف ةديدج رصانع نم تاراحجفنالا هتعيبتتسا

 رايتلاو يسنوتلا مكحلا نيب رئادلا داحلا عارصلا
 .يفلسلا

 نويسنوتلا اهفرعي لالهتسا ةرابعب نايبلا أدب
 كنلوا .لقألا ىلع مهنم نودعماجلا بالطلاو .!اديج

 يف ؛هاجتالا» ءابطخ نم اهعامس اودوعت نيذلا
 ةيسايسلا مهصوصت ْق اهتءارق اوداتعاو .ةعماجلا

 .!«ندرابحلا مصاق هللا عمسأن» :ةيطئاحلا مهتاقلعمو

 سئدوت يف يمالسالا داهحلا ةمظنم نلعت» :نادبلا لوقد

 ١ ةيلمع نع اهتيلوؤسم  يواضلا بييبح ةعومجم

 ؟ نال فتلاو فنا ةماود يف
 و ب أ

 ددهن و« ,يواضلا بيبح انديهشل اماقتنا تمت يتلا بأ

 ةمكاحلا ةرمزلا علاصم برنضب» نايبلا باحضا
 ًاعيط ىفن يمالسالا هاجتالا «ناكم لك يف ةيوبحلا

 نينايب يف كلذ ناكو .تاراجفنالا نع هتيلوؤسم
 يف دعبيب ال كلذ نكلو .سيراب يف امهردصا نييلاتتم

 لماوعل ًارابتعا ماهتالا ةرئاد نع رابتلا اذه انرظن
 .3 ليدع

 بيبحل يمالسالا داهجلا ءماقتنا» نا اهلوأ

 ةعومجم همعزتل 1/0/1 ٍِق مدعا يذلا ي واضلا

 موجهو وطس لامعأب اوماق نييركسعلاو نييندملا نم
 رفاخم نم ةحلسا ةقرسو ةيلامو ةيرادا زكارم ىلع
 ءانثا نلعا دق ناكو .رطقلا نم ةنيعم قطانم يف نمالا
 يف يمالسالا داهجلل»د هتعومجمو هءامتنا هتمكاحم

 ىفخت الو .الماك اماع رخآأت ماقتنالا اذه .«سئنوت

 ةهباشملا داهحلا تاميظنت نع فورعملا نا كلذ ةبارغ

 لعفلا درب مايقلا ةعروتنإ, الثم تيوكلا رصمو نانبل يف

 يسايسلا لمعلا قطنم يف انايحا روهتلا دحل
 طبر نم أرفم بقارملا دجي ال انهو .مظنملا يركسعلاو
 يف ماظنلا ةلمحب ةريخألا «:ةيخايسلا تاراجفنالا»

 رمتستو روهش ذنم تادب يتلا نييفلسلا ىلع سنوت
 يف ةصحاف ةءارقب داقتعالا اذه ززعتبو .ةداوه نود

 نا «يمالسالا داهجلا» اهيف لوقي هنم ةرقف يف و نايبلا
 نيعلا بولساب ةلماعملل ةديدج ةلحرم ةيادب» مت ام
 لءاستنو .«ةيمارجالا ماظنلا تاءادتعا ىلع أدر نيعلاب

 ةلمح نكت مل نا ىنعملا اذهب دوصقملا وه ام :نحن

 نييفلسلا نم تانملا تلاط ينلا ةعساولا فيقوتلا

 عوضوم يف ًاراذنا «راذنالا» محيصي اذكهو .نيطشنلا

 جرخت دق امو ةمداقلا عيباسألا يف ةبيرقلا تامكاحملا
 .«هاجتالا» ءاضعاو ةدايق قح يف ماكحا نم هب

 كولسلا و يفدلا ند

 ةبا ماع لبق ىفن «يمالسالا» هاجتالا نا حيحص

 يواضلا بيبحلا ةعومجمو داهجلا ميظنتب هل ةقالع
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 اوربع داحتالا ةداق نا كلذك حتحصو .اهتمكاحم ءانثا -

 لباقملا يف ديكألا نكلو .سنوت يف يعامتجالاو يسايسلا
 هروهظ ذنم لب .ماودلا ىلعو ًايخيرات دمع رايتلا اذه نا
 فنعلا لامعتسا ىلا :تانيعبسلا نم يناثلا فصنلا يف
 يف ديحو بولساك .تارملا بلغا يف مظنملاو يدسجلا
 لب ءراسيلا ةصاخو ,نييسايسلا هموصخ عم لماعتلا
 ددرتت يتلا ةدياحملا ريهامجلا نم تاعومجم دض ىنح

 فنعلا ذينيب هلعجي يذلا امف .هتاراعش ءارو ريسلا يف

 ,هيداعي مكح ماظن عم هعارص يف هيلا اجلي الو مويلا
 .؟امهنيب ةحوتفم برح ةلاح فو

 لّمحتل ةيفاكلا ةغاجشلا كلتمت ال «هاجتالا» تادابق
 بآ ١ ةليل ريتسنملاو ةسوس يف ثدح ام ةيلوؤسم
 ام تاعبت لّمحت ىلع ةأرجلا دجت ال يهو .يلاحلا
 اهتقالع يف ةصاخ .هذيفنتب تراشاو هل تططخ
 عمتجملابو ةيمسرلاو ةيطارقميدلا ةضراعملا لئاصفب
 نم ربتعت ريتسنملا  ةسوس ةبرضف .امومع يسنوتلا
 يسايس كيتكت لوصف نم ادج اًئيدر الصف بناجلا اذه
 تايصوصخ رابتعالا قح ربتعم ريغو ؛قسانتلا ميدع
 كلذل .سنوت يف ضيرعلا يندملاو يسايسلا عمتجملا
 ةيلوؤسم نالعا ريخأتل رادتلا اذه ةداق رطضا
 كلذي مهلع .راعتسم مسأيو .الماك اع وبسا تاراجفنالا

 اوناكو .مهب الا قصلت نا نكمي ال ةمهت نوعفدي
 ىنبتي ال نايب رودص مدع نا مكحب كلذ ىلا نيعوفدم
 رطضا .اماهتا الا لباقملا ىف مهديزي ال .ريجفتلا
 مدع مهل نيبت نا دعب ةغوارملا هذهل نذا نويفلسلا
 امامت ,مهعم هبواجت مدعو مهتحلصمل عراشلا كرحت
 تماق نا دعبو .مهتارهاظم ءارو كرحتب مل املثم
 ,جفتلا لامعا راكنتساب ةيمسرلا ةضراعملا بازحا
 يف رخآ يباهرا لمع يأب ديدنتلا لثم اهب ديدنتلاو
 فقاوم تردضص دقلو .ةحهللا ةداحو ةحضاو تانايب

 ةياهنلا ىتح ةهجاوملا :ةبيقروب
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 نييكارتشالا نييطارقميدلا ةكرح نع راكذتسالا
 مهلبقو :ةيبعشلا ةدحولا بزحو يعويشلا بزحلاو
 قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا نع اعيمج
 .ناسنالا

 ةببحا وملا لما وب مكحلا
 ةبيقروب سيئرلا ميمصت رمتسيف ,مكحلا يف امأ

 ةزهجاو يروتسدلا بزحلاو ةموكحلا يف هلاجرو
 .ةهحاوملا ةلصاومو سفنلاب ةقثلا مازتلا ىلع .,نمألا

 اهزيمت مغر ةسوس  ريتسفملا ةبرض نا وديبو
 تايونعم نم اريثك لثت مل .ةغلابلا اهتالالدو يعونلا
 ىلعو .ةظقيلا نم اديزم مهيف تزفح ناو مكحلا ناكرا
 يسنوتلا مكحلل تاراجفنالا تمدق اهفادها نم سكعلا

 نم مت ام ىلع دمتعيس هنا كلذ :ردقت ال ةيسايس ةيده

 يف اهنع هاجتالا ةدايق ةيلوؤسم ىلعو ,تاريجفت
 ايفاك ارربم تاريجفتلا نوكتسو .ةبيرقلا تامكاحملا
 ملاذا ىتح .ةددشم ماكحا رودصل ماعلا يأرللاعنقمو

 «هاجتالا» ةقالع نع افلس ةدوجوملا تاكسمتسملا مدقت
 ةمئاقو ةيدج ةجح لكشت ينلاو ةيناريالا ةرافسلاب
 هتداع ىلعو .ماكحالا كلت لثم رادصال ايئاضق ناكرألا
 يلاتلا مودلا ىف عراسف .«ةطقللا» هذه ةبيقروب توفي مل

 اهب دارا ..ىمظع ةنايخ» اهرابتعا ىلا تاراجفنالل
 ,ةلودلاو بعشلاو نطولا حلاصم نم لينلا اهباحصا
 دض دحاو لحجر ةفقو فوقولا» ىلا نييسنوتلا اعدو

 يروهمجلا ماظنلل انوص هرداصمو باهرالا

 . «هيساكمو

 ضمىقلا تقلأ اهنزهجأ نا ثتنلغا ةيلخادلا ةرازو

 ىلع اهدي تعضوو .ةيلمعلا يف نيطروتملا نم ددع ىلع
 امل طيطختلاب «يمالسالا هاجتالا» ةدايق مايق تيثي ام
 لئاسو ربغ ةيلخادلا ةرازو ترشن امك .هذيفنتو ثدح

 نيمهتمل اروص بآ 4 موي ذنم ةءورقملاو ةيئرملا مالعالا

 :هاجتالا ةدايق اوضع مهنيب نم تاراجفنالا ةيضق يف
 نينطاوملا كلذب ةيعاد :يلابجلا يدامحو ركرك حلاص
 نييسنوتلا» ةربتعمو :مهيلع ضبقلا يف اهتدعاسمل
 ماظنلا رارقتساو ةيرارمتسا نع نيلوؤسم ةفاك
 بارتلا لماك يف نمألا بابتتسا نعو .يروهمجلا
 .«ينطولا

 ةيسلق اكحأإ .بيمنلا
 ركركل ةقالع ةيا يفنب ؛هاجتالا» عراس .هنهج نمو

 ماهتا ريتعاو .ريتسنملاو ةسوس يف ثدح امب يلابجلاو
 ةجح ىلع موقي الهو ةياغلل اريطخ المع امهل تاطلسلا
 فرع يسايس سفانم ءاصقا ىلع ماظنلا رارصا نيبي لب
 لادتعالا طخ يف رمنساو ,هسفن طيضي فيك نآلا ىتح

 !«عمقلاو زازفتسالا نم ةليوط روهش مغر ةيعرشلاو
 تاراجفنالا دعب يناثلا اذه هنايب يف هاجتالا فاضاو
 عقدي ماظنلا بناج نم لوؤسماللا فرصتلا اذه نا»
 .«فنعلا ةماود ىلا كش الب دالبلا

 دجلا ذخأم ةيسنوتلا تاطلسلا ذخأت مل .كلذ مغر

 ةياورلا الو .«يمالسالا داهجلا» نايب قيدصتلا الو
 ةءاربلا ينايب يف «يمالسالا» هاجتالا اهمدقي يتلا

 مساب قطصان حرص دقف .سيراب يف امهردصأ نيذللا
 الو داهجلا نادب قيدصت مدعب» بآ ١١ موي ةموكحلا
 اوماق نيذلا نأل هاجتالا تاكبش نيبو هنيب زييمتلا
 ةكرحل مهئامتناب اوفرتعا .؛مهيلع ضبقو ريجفتلاب
 .:يمالسالا هاجتالا

 فنعلاو فنعلا نم ةماود العف سنوت شيعتس له
 تامكاحملا برقب ةصاخ .ةمداقلا ةدملا يف نداضملا
 لهو ؟مداقلا لوليا ةيادب يف حتتفتس يتلا ىربكلا
 ؟نيدفلسلا ةبعج يف ام رخا تاراجفنا نم ثدح ام نوكي

 ناو .بلسلاب وا باجيالاب ىرخا ةرم باوجلا بعصي
 يف ضام يسنوتلا مكحلا نا اخسار باوجلا لظ

 اذه باينا مغر فنعب هعورفو يفلسلا رايتلا ةبراحم
 .رخآل نيح نم ديدشلا ضعلا اهب هنكمي يذلا رايتلا
 - اهتاز ةقطنملا فو .قدانفلا تاراجفنا نم مايا دعبف

 قالطاب نيتبسانم يف نولوهجم ماق  ريتسنملاو ةسوس
 يف ةيروهمجلا ليكو امهدحا نييضاق ىلع ةيران تارايع
 نييسنوتلا ركذ بولسألا اذهو .ريتسنملا ةيالو
 موقت يتلا ابوروأ يف ةفرطتملا تاميظنتلا بولسأب
 رصم يف ثدح امبو مهتامكاحم لبق ةاضقلا باهراب
 رداوكل «نييمالسالا» ضرعت نم اهلبقو ةدملا هذه

 .ةيلخاد ءارزوو

 ف ارخأتم ردص مادعا مكح ذفن يىلاحلا بأ ٠١ موي

 ذنم مهتم وهو .ينادضغلا حلاص نب دمحم قح
 ماع ةصفق ىلع حلسملا موجهلا ةيضق يف تاونس

 ةدوصقم ةمدقم مادعالا ذيفنت نالعا ىفو
 نييفلسلا تامكاحمل يفكي امب ماعلا يأرلا ةئيهتل

 يفو .ماكحا نم هب جرختس املو .ةينيمخلا ةكبشلاو
 نم ةتس تافارتعا يسنوتلا نويزفلتلا عاذا ءبآ ٠

 مهروصو مهتاوصأب ةريخألا تاريجفتلا يف نيمهتملا
 مهيقلتو «يمالسالا» هاجتالل مهءامتنا مهدبكأاتو

 ف ميظنتلا لوؤسم نم ريجفتلا ذيفنتل كرحتلا رماوا
 ةصق يف ةياهنلا ةيادب نوكت لهف .لحاسلا ةقطنم
 ال .؟هاجتالا

 فيرشلا ناورم

 ]18 - ]ن1 ىلا جم خخ



 اهلالتحا ىلع ةنس نيرشغ دعب
 1 عاام هت موو توست سقت يجر 1ع ترا 7>ج ينم حوج ده وعين كبج وحج دز

 اول ا اجب توسان 17 جس تكا

 ا ادا ستاد 000 ب ا 0 ل سس سا 0 اوس ا ا ل ا ا ل ضر ا ود

 يف برحلا ديكرأل امستقر نورميل ناد قييفت دعت

 نع ريثكلا عمسن دعن مل ينويهصلا نايبكلا

 موي اهل جّور يتلا هتاططخمو هعيراشم |[
 طقف يضاملا عوبسالا .موي ةئام نم رثكا لبق هنييعت
 قحسا ينويهصلا ءارزولا سيئر عم نورمش عمتجا
 يف ةينويهصلا تاوقلا زيزعت ةيناكما يف ثحبلل ريماش
 نا دعب ,ةريصق ةرتفل ولو ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا
 اذه ةبادب ذنم ةيمودلا ةيئادفلا تايلمعلا تدادزا

 .لالتحالا دونج دحا ةباصا نود موي رمي ملف ,ماعلا
 ططخ رييغت بحب هنا ريماش حرض :عامتجالا دعب

 كابرال .ىرخال ةرتف نم «يليئارسالا» شيجلا
 ,ةبقارملا تايرود زيزعت ىلا ةفاضالاب :نييئادفلا

 داعفياو .ةيعامجلا باقعلا تايلمع ذيفنتو

 .ةرثؤملاو ةماهلا ةينيطسلفلا تايصخشلا

 نيوانعب يلاتلا مويلا يف ةيربعلا فحصلا تردصو
 ةفيحص تلاق دقف .ريماش حيرصت ىلع ًادر ةزراب
 اهنع ثدحتي يتلا ةديدجلا ططخلا هذه نا :سترآه»
 نيرشع ذنم شيجلا هذفني ام ةقيقحلا يف يه ريماش
 نا دعي نينطوتسملا نئمطي نا ديري ريماش نا ...اماع

 ةزغ يف ثدح امك .دونجلا دض ةلتاقلا ثداوحلا ترثك

 ةلينق ءاقلاو ةنياهصلا طابضلا دحا لتقم دنع ًارخؤم

 .ةيليقلق نم برقلاب ةرايس ىلع ةقراح
 ىريو .ةزغ يف ثدح امب نورمش ناد نيهتسي الو
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 «ةرزجلاو اصعلا» ةنبامس لامعتسا ويحس

 تايلمع ىلع ميتعتلا ةنياهصلا ةلواحم نم مغرلابف
 ,موي دعب اموي تادلمعلا هذه دادزت ةزغ يف ةمواقملا

 دومحم نييثادفلا تالوطب ةنياهصلا ناهذا ىلا ديعتو

 يف ةينويهصلا تاطلسلا هتلقتعا يئادف لوأ) يزاجح

 ايذلخ رطخا ىدحا» داق يذلا ىملس قيفرو (ةزغ عاطق

 .«لالتحالا دض ةمواقملا

 سيئر ررق اذاملو ؟مايالا هذه ةزغ يف عضولا وه ام

 يف هتاوق زيزعن نورمش ناد ينودهصلا ناكرآألا

 ؟اهعراوش

 ناكس ددع نا ةيمسرلا لالتحالا تايئاصحا لوقت
 مكاحلا بتكم ف اما ,ةمسن فلا ه75 وه ةزغ عاطق

 6٠" ىلا لصي ددغلاف ؛:تايوهلا حنمت ثيح يركسعلا
 ًارتمولبك ١" عاطقلا ةحاسم غعليدو .ةمسن فلا

 يكل اهثلث ىلع ةينودهصلا تاطلسلا تلوتسا ًاعبرم

 اما .كانش « «يليئاريسا» نطوتسم افلالا اهلمعتسي

 ١5١ يهو ةيقبتملا ةحاسملا يف نونكسيف برعلا

 يف قطانملا رثكا نم ةرغ ربتعت كلذل .ًاعيرم ًارتمولبك

 "00 اهتفاثك غلبت ذا ء:ناكسلاب ًاماحدزا مالا

 ينويهصلا نايكلا يف) عبرم رتموليك لكل صخش
 يا ؛نيفلا ةنس فو . (رتموليك لكل ًاصخش 185 لدعملا

 نويدلم ةزغ ناكس ددع غلييس :طقف ًاماع ١١ دعب

 . ةمسسن

 نا ةينويهصلا ةموكحلا تركف /1”١4: ماعلا ٍِق

 برعلا مايق مدع نمضت ىتح ةزغ عاطق عضو نسحن
 فلا نيعبرالل لح داجيا كلذ نمو .ةيئادف تايلمعب
 ًاريزو ناك يذلا ناياد يشوم نا لب .لمعلا نع لطاع
 ,ناكسلاب مامتهالا بجي» :لاق تقولا كلذ ف «عافدلل»
 ,ةيدرحلا نم اعون مهحنمو ٠ :لافطالا ٍميلعتب مامتهالاو

 نا فرعي ناك !«يتاذلا مكحلا نم ًاعون لقالا ىلع وأ
 .اهراجفنا ليجأت نم دب ال هتوقوم ةلينق ةرغ

 ليبرا ءاج :يتاذ مكح نع ثدحتم نابياد ناك نيحو

 "ل ماعلا ىف ىرخا ةرم ةنيدملا لتحبل نوراش

 دب ىلع فلا حرجو اصخش ١6١ لتق ماعلا كلذ يف
 اونواعت مهناب هايتشالا درجمل ,مهسفنا نيينيطسلفلا

 وهو .كلذ نوراش لمحتي ملو .لالتحالا تاطلس عم
 دقل ..ةرتفلا كلت نع ثدحتي نا ضفري مويلا اذه ىنح

 رييبستب رمأف ,ةيديدحلا ةضيقلا لامعتساب ادب

 نيدنجح لك .ةنيدملا عراونشش بوجت ةيماظن تايرود
 نيينادفلا روص ٠ ,دانزلا ىلع امهيدياو اعم ناريس

 ًاديهش وا ًايح هيلع ضيبقي نم لك .عيمجلا ىلع عرون

 ...ءارمح ةراشا هدي ىلع نوعبطي

 تاميخملا تاقرط عيسوتب نوراش تاوق تأ دب كلذك

 تمدهف :؛اهيلا لوخدلا نم لالتحالا تايرود نكمتت يكل

 ءانيس ةريزج هيش يلامش ىلا اهياحصا تلحرو توردبلا

 ضرع حيصاو .ةروجهملا تويبلا يف مهتنكسا ثيح
 لالتحالا دونج عيطتسي ىتح ارثم 1٠ عراشلا

 برغا لعلو .نييئادفلا ةقحالمو ميخملا ىلع ةرطيسلا

 ميخم ناكس ةصق يه .مدهلا اذه ءارج تثدح ةصق
 مسالا اذهب يمس يذلا ميخملا اذهف .«نيئجالل ادنك»
 دعبو ٠ ؛هناكس رجه ,ةيدنكلا ةدحولا ناكم ميقا هنال

 ميخملا فضصن حيبصضا «ديفاذ بماك» ةيقافتا عيقوت :

 فصخلاو .ينويدهصلا لالتحالا تحن يا ٍةرغل ًاعبات

 ةدحاولا ةلئاعلا ءانبا ديرب امدنعو .رصمل ًاعبات رخآلا

 كالسالا لالخ نم كلذ متي اضعب مهضعب عم اوقتلي نا

 ! ةكئاشلا

 !يدب تدهن دفل
 ريباعت لامعتساب نوراش ادب ؛ كلذ ىلا ةفاضالاب

 «اهريهطت» وا تاميدخملا «فيظنن» بجي :لثم ةديدج

 يف هلشف ىلع لدي امم ءاهثباخم نم «نارتفلا» جارخا وا

 يف ةنياهصلا دونجلا حبصاو .نييئادفلا ىلع ةرطيسلا
 يذلا ميارفا ةقطنملا دئاق نا ىتح :ةمئاد بهأت ةلاح

 ةيرودلا فقوا ...دونجلاب ةيمحم هتيرود يف ريسي ناك
 اذاملا :ةنياهصلا دونجلا دحأب حاصو موي تاذ

 نم مك» :يدنجلا هباجاف :؟دانزلا ىلع سيل كعبصا
 ,ةنس ؟دانزلا ىلع يعبصا يقبا نا عيطتسا تقولا

 !«يدي تبعت دقل ؟ًاثالث . .نيتنس

 ةزغ تلظ .لالتحالا نم ًاماع نيرشع دعبو ,مويلا
 ىلا موب نم ءوست ةماعلا تامدخلاف ...اهلاح ىلع

 نالقسع ىلا لماع فلا 45 جرخي موي لكو ::.وخآ

 ةزغ يف عيمجلا نكل .مهلافطا قزر نع ًاثحب (نولكشا)
 ماما لحلا دجي ال اهودشم فقي يذلا لالتحالا مواقي
 0.ناكسلا دانعو ةمواقملا بيلاسا

 لصاو ويا بيهو

 ١84 15410 بنآ 4 - 74 ذدغلا  ةيبرغلا ةقيلطلا



 بوروأ يف مهيامرال فرتحم ىلا اهولوحف افاليح وعتسا
 2000 000 سو هوو وبو وو توج تومك و وووجوجوج »وجو سو

 يناربلا تويكنعلا 3 ايو دب وما دسوجس»يوجسم جب هج هسا هو سسوس وك

 ميرا هاجنا يف هطويش
 و عع هلا جود عسا جوا خم يح جما با

 فدنح راطم مرش اهتشتف ىثلا .ةدأز نمأ سيرا ل يئازبالا ايولملا قمللا ةيظي ةاررتم ٠

 يجدروغ د فذك هكيطص تناك.
 هي 0 بمب ع 9ع 7 اوم و راج + ميج ا ركود 3 وسر نادل ع ا نا كادوا ل 1و ناد ا ا 1و و 1 ا ا 1 واج لي زول

 ا و لا 20 ا لا ل 1 ا و د هر ب ما تا يو ا 1 ادا يا و ا ا ل و م عر د دو

 نسحلا وبأ :قبسألا يناريالا سيئرلا ٍتأي مل
 هثيداحا دحا يف فشك امدنع ًاديدج ردص ينب
 .دمحا .ينيمخ لجن نا .ارخؤم .ةيفاحصلا (

 يف نييكريما نيلوؤسم ىقتلا .هيبا نمرماب مكاحلا وهو
 سيئر لجن .ينيمخ دمحأ لاونم ىلع جسن مث .فينج
 ,ىقتلا يذلا ,.يناجنسفر يمشاه .ىروشلا سلجم

 ,اضيأ ,ةيرسيوسلا ناميل ةريحب فافض ىلع
 ةلاكوو يكريمألا يموقلا نمألا سلجم يف تايعجرم
 نبالا ناك اذاو .«يا .يا .يسلا» ةيزكرملا تارياخملا

 :هتاذ ُْق اثدح تسئل تاعامتجالا هذه ناف :هيبا رس

 لدق ٠ يكريمألا  يناريالا تودكنعلا جيسن نع الوزعم

 دعب .اهنامز سيل اهيف ديدجلاو .اهدعبو تيغ ناريا
 :نيبكريمألا عم ةجلصملا جاوز ةينيمخلا تدقع نا
 ْف هلعل ديدجلا لب .ةنياهصلا نيلواقملا دو تبطخو
 ماظنلا فظو يذلا 0 وهو تاعامتجالا هذه ناكم

 ريغو ةيسامولبدلا هتثعب رقم لوحيل .اهدايح يناريالا
 اهلخاد يف مسري ةملظم ةفرغ ىلا اهيف ةيساموليدلا
 تسيلو .اهتمرب ةيبرغلا ابوروا يف ةيباهرالا هططخ
 لخاد ةينارنالا بيرختلا ةفوزعم يف ءانثتسا فينج
 ةيساموليدلا ةثعبلا) ندنل كانهف .زوجعلا ةراقلا
 نم ةحلسالا حئاول بطقتست يتلا ءالاك» ةكرشو
 ةثعبلا رقم) سيرابو (ءادوسلا ملاعلا قاوسا

 4 بآ ؟1.-90*+ ناكشلا ةيبرعلا'ةعبلا >8

 يف تيبلا لهأ ةيعمجو .«انايبا» |. ةداج قف ةيسامولبدلا

 امورو (تايعمجو دجاسمو تابتكمو رتسيب نالميرك
 يلوسرلا يسركلاو ةيلاطيالا ةموكحلا ىدل ناترافسلا)
 ثيح .اينولوكو تراغتوتشو نوبو (ناكيتافلا يف
 ام ايلاغو .ةيباهرا تايلمعل ةدايق زكرم يناربالا تيبلا

 «سيراب ةرافس يف «مجرتملا» ؛:يجدروغ دنحو هنلا ددرف

 :تاكبش ملتساو .تاميلعت هيلع فرشملا نم ىقلتو

 .يجدروغ راسم يف ةطحمو .اسنرف يف يناردالا باهرالا

 ىلع رصي يذلا :كولوب يضاقلا فلم يف ةقرو لكشتو
 صقارتملا طخلا ىلع طشن يذلا ءيجردوغ قاطنتسا

 .اينولوك يف يناريالا تيبلا يف و .سيرابو اينولوك نيب
 ماع .سيراب يف يناريالا نويزفلتلا لسارم ملست
 فرتعاو .ةلئاس تارجفتم يدنه دوعسم وهو .: 4

 .اينولوك ةيحاض يف .غربنيرامدليف يف ةرتف ىضق هنأب
 - ةروثلا سيرح  ناردسابلا ةداق نم ددع ددرت ثيح

 نارهط نبني ةصاخلا تاقالعلا نم نيديفتسم

 ىحرج نم أددع بكاوو .ةيلارديفلا ةمصاعلاو
 اهوبشم ًازكرم تيبلا اذه رمتساو .يناريالا نونجلا
 دوعسم .قلخ يدهاجم ميعز هتطشنا حضف نا ىلا

 يف يناريالا باهرالا ركو» هنأب هفصوو .يوجر

 3 وح هند جو جرصوصو جس دمج ميد رس لا و حما حس

 ف ةطحم تناك اينولوك نا دعب اميف تبثو «..ابوروأ
 سوؤر نم ددع اهيلا ددرتو .تيغ ناريا ةحيضف
 رخآو .ةنياهصو نييكريما عم تاقفص اودقعو .ماظنلا
 ةناطب نم وهو ,يمشاه يدهم ناك هيلا نيدفاولا
 نع قباسلا لوؤسملاو .يرظتنم ,نيعملا ةفيلخلا
 عضو هيفو .هلاقتعا لبق مق يف ةروثلا ريدصت بنكم
 رفيلوا فاطتخاو ىروشلا سلجم سيئر ةحاطال ةطخ
 يف ناقباس ناوضع امهو :نيلرافكام تربورو ثرون
 نارهط ىلا أرس الصو دقو :يموقلا نمألا سلجم
 .سدقملا باتكلاب ةاطغم :ةحلسالا نم ةيده نيلماح
 لجن نا فرع نا دعب هعورشم نع مجحا هنا ريغ
 لالخ نم هنم رأثو .ةحيضفلا ف علاض .دمحأ ؛ينيمخ
 ناكو ةينانبل ةلجم ىلا قئاثولا تبرس ينلا هنعامج
 ...راجفنالا

 ةنيدم نم أارطخ دشأ «ةيئاربالا» فدنح نكل

 بيرختلا ةرامع يف ةيفلخ ةفرغ ربتعت يتلا اينولوك
 :«.فيدشح جراخ «شئوكد يحؤو عقم , «اليف» يفو .يىلودلا

 ء.اسنرف عم دودحلا برق ؛«فيلاس» ليج مادقا دنع

 اهتنش يتلا تارافسلا برح يف ويرانيس نم رثكأ كبح
 فيزملا يسامولبدلا قلطنا اهنمو .سيراب ىلع نارهط
 كرامجلا ةرادا تبصن يذلا :ءهداز نيما نسحم

 نارتناوك راطم يف :ندرهش لبق هل اخف ةيسفنرفلا

 قئاثو ىلع ةيساموليدلا ريغ هنيدقح يف ترثعو .يل ودلا

 ..ةروزم تالمعو ةيمسا حئاولو

 نييناريالا نا فينج يف ةيسامولبد رئاود لوقتو
 كنرف ىدوملمي ١ م ماع .«شنوك اليف» اورتشا

 ىدل ريفسلل رقمك هاشلا ةموكح اهتلوحو يرسيوس
 تلقننا :191075 ماعلا يفو .ةيرسيوسلا ةطلسلا

 ذنمو .اهبلا ةدحتملا ممألا ىدل ةيهاشنهاشلا ةثعبلا

 اهدب ةيمالسالا ةيروهمجلا تعضو 2١91/4 ماعلا

 ,ةيسامولبدلا ةثعبلل زكرم ىلا اهيتقبط تلوحو .اهيلع
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 هيي ماو ف رو

 .ايوروا يف ةيباهرالا تايلمعلا قيسنتل فرتحم ىلا امك

 «,ناردسابلا نم تادحو اهنوؤش ىلع ترطيسو
 نم ليدبلا يهو .:كافيفلا» ةزهجأ نم اديدحتو
 قيفر  يروثلا سرحلا ةدايقب ةقحلمو .كافاسلا

 هللا ةيا رهص وهو .يرهشير دمحم ريزرولاو - تسود
 ةرابع يهو .مق يف ةينارقلا سرادملا لوؤسم .ينيكشم
 نيدلا راتس ءارو نييباشهرالا ليصآتل لئاشم نع

 تحت .تايلوؤسملا مكاري يرهشير ريزولاو .هسوقطو
 امك ؛تارابختسالا نع لوؤسم وهف .ينيمخلا ةءابع
 عم يتايلمعلا قيسنتلاو .رئاخذلاو داتعلا ءارش نع

 يرهشير ةزهجأو .«هللا بزح يف نيينانبللا انئاقدصا»
 اذه يف و .نارهط لامش .نيفيا نجس ىلع اضيا فرشن
 نم ةميدق رصانع ,كافيفلا» تبطقتسا نجسلا
 ةثعبلا ناردج قرتخا يلاطيا لسارمل اعبتو .كافاسلا

 هيف ةينالمعلا رداوكلا ةيبلاغ ناف .فينج يف ةيناريالا
 .اقباس .كافاسلا نم يهو .نيفيا نجس نم اهوتل ةبتا
 / وحن تعرز ينلا ءارضخلا «ارتسكروألا» لكشتو

 نويلم ١07 سمالت ةينازيم عم .ملاعلا ف ليمع فالا
 اهقسنيو ةطشنالا ريدي يذلا «ريدملا لقعلا»و .رالود

 ممألا ىدل ةيناريالا ةثعبلا ناردج ءارو دجاوتي
 ماع ذنم هل اصيصخ درفأ دقو .فينج يف ؛ةدحتملا
 .«سكنوكساف قيرط» عراش يف رخآ ىنيم 5

 نابمل اقصالم ىنبملا اذه نوكي نا نويناريالا دمعتو
 رصقو لاتتنيتنوكرتنا قدفف نيب ةيبرع ةيسامولبد
 ١987 (رياربف) طايش ذنم هيلع فرشيو .ممألا
 ةعيبرا ىلا ةفاضا .بايمك يمظاك «ريفقسلا»

 يذلا .يدويبم يقداص ىفطصم مهزربا «نيدسامولبد

 .ابوروا يف «كافيفلا» ايارس ةدايق ايمسر ىلوتي
 يف «ثلاثلا ريتركسلا» وه يسامولبد بقل ءارو ىفختيو
 ,فينج يف ممألا رصق ىدل ةيمالسالا ةيروهمجلا ةثعب
 .ممألا رصق يف ةلماعلا ةيلودلا تامظنملا ىدل اديدحتو

 سيراب يف يناريالا لامعألاب مئاقلا ةطشنا بقاري وهو
 ,يرظتنم هللا ةبا ةناطب نم وهو ؛يدادح اضر مالغ

 .نيعملا مامالا ةفيلخ

 ورتسيام نا فينجح يف ةيسنرفلا ريراقتلا دكؤتو

 ناربيا لصنق ىوس سئل «ءارضخلا ارنسكرؤوألا»

 2.515 يف هيتاكم دحاوتت يذلا ء:يعلاط حلوصم ماعلا

 ,ينوتناكلا ىفشتسملا» نم برقلاب .لبماش ةداج
 ,"7 مقر ىنيم ىف نكسيو . (!160مأ18) 080101381)

 اهيف عقت يتلا ةقطنملا يف .«ناسيرولف قيرط» عراش
 ادبو ؛ةيسامولبدلا ةناصحلاب عتمتت يتلا ,شنوكاليف
 ةيبرغلا ايوروأ يف ينيمخلا .باهرالا سوؤر نا انباث
 .اهيف عامتجالا ىلع اوجرد

 ىلا يجدروغ ديحو باهذ ربخ رشتنا امدنعو

 ناك ةيسنرفلا ةيئاضقلا ةطلسلا نم ابره .فسشح

 اهربتعي ينلا ؛شنوكاليف ىلا هجوت هنا دوصقملا
 لك هاجتا يف نييباهرالا خضي يذلا ركولا نويسنرفلا

 ؛يضاملا (وينوي) ناريزح رهش فو .ةيبوروألا قوقشلا
 بزح» نم ًايدايق نيعبرا وحن شنوك رقم ىلا دفاوت
 ةبرافمو نويسنوتو نوينانبل مهنيب ..«هللا
 ميمعت يف ةطحمك فينج ةيمها يمانت عمو .نويرصمو
 «ةروثلا سرح» ةدايق ترطضا ,ةيلاكيدارلاو ةيفلسلا
 تاليف راجتثتسا ىرج .راطالا اذه يفو .ددمنلا ىلا

 ةيحاضو سنرالك ىفشتسم نيب ةرئانتم .:ةصاخ
 دمحا نا ددرتو .«ناميل» ةريحي فافض ىلع .ورتنوم
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 دي

 دعب اهارتشا دقو .اهنم ربكألا ءزجلا كلمي ينيمخ
 ىف اولمع نيذلا لاجرلا دحا ةطساوب ١18١ ماعلا

 لقن نا دعب ,«يئارز» ىعديو .هاشلا عم قباسلا
 ةيسنجلا ىلع لصخو ,ىرخا ىلا فتك نم ةيقدنبلا

 ليمع عم ينيمخ دمحاو يئارز نواعتو .ةيرسيوسلا
 ةوشحم ةزوا ىلا ةويلا لوحت دقو .قباس يزان

 يف هتربخ عضو دقو .دونيج اوسنارف ىعديو .؛ةورثلاب
 ,هتاسرف» نيب لاصتا رسح ماقاو :حالسلا قوس تايلا

 تالومع كلذ لجأ نم ىضاقتو .ةروثلا سرح ةدايقو
 . ةهيسن ل

 لك نع ءاطغلا عسفر نم راطالا اذه يف دب الو
 ,.1187 ذنم خيروزو فينج ىف تدقع ينلا تاقفصلا

 فرصلملاف .حالسلاو توملا ةعابو يناربالا ماظنلا نيب

 ةقلحو .مزاللا ليومتلا مدقي ناك نارهط يف يزكرملا
 ءابرقا دحا اهسسا يتلا «بورغ» ةكريش تناك لصولا
 عم خبروز يف تمربا تاقفصلاو .ىفرام ىعديو .هاشلا

 «اردلبموثتوادو «لتسيسد لضم .ةيلاطبا تاكرش

 «سركيف» لثم .ةيدنلوهو ءروفوب» لثم ةيديوسو
 يهو .«لرهوب ناكيلروا» رارغ ىلع .ةيرسيوسو
 .ي وايمتكلا حالسلاو ةدتعالاو رئاخذلا ِق ةيصصختم

 مرخ نم ترم تاقفصلا ليومتل ةمزاللا ةدصرألاو

 ْق «وراديسكاي» ةيبطلا ةكرشلل ةفسأسف تاناسح

 ةيناربالا ةموكحلا عئادو تززعو .تروفكنارف

 مربت ملو ..ءسيوس يديرك» فرصم يف اهيطاينحاو
 ةيلامجالا اهغلابم نم عطتقت مل ول تاقفصلا هذه

 يئنماخ حلاصل ةينعملا تاكرشلا نم ةمسد تالومع

 يسامولبدلاو ينيمخ دمحاو يتيالوو يناجنسفرو
 نيبرهم عم اطاوت يذلا ,يئابطابط قداص
 ١9/1١ ماع اومربأ .ةلادعلا نم نيب ولظم .نيبريسي وس

 اهونج يتلا غلابملا اولوحو .نارهط عم ةيمهو ادوقع
 ايناملا ِق .فرودلوسود ٍِق «لايولغ» 4 ىلا

 نا لبق اماع ١7 يئابطابط شاع ثيح .ةيداحتالا
 نا ليقو .نويفا بيرهت ةكبش يف هعولضل .اهنم درطُي
 روز أدج صاخ فنص نم وه يذلا يساموليدلا اذه

 دق يبد تناك لاتق ةرزنجم نيسمخل نحش قئاثو

 تاكرشلا ىدحا نم ١9/١ ماع اهئارس ىلع تدقاعت

 يف ماعلا ناريا لصنق .هدعب فلملا ملستو .ةيناملالا
 سأر نم تالخادمل ةجيتن .هلفقأو .يعلاط .فينج

 ددع ددض اهماقا يتلا ىوعدلا نم مغرلا ىلع :ماظنلا

 ايافخلا هذهو .فرودلوسودو خيروز ةاضق نم

 ال ول فشكتل نكت مل يل ودلا دايحلا ةمصاع يف ةيناريالا

 زومت ؟ يف .«نارتناوك» راطم ف يسامولبدلا ثداحلا

 ةرافسلا «قحلم» هلطب ناك يذلا .يضاملا (ويلوي)

 رفس زاوج لمحي وهو .يضاملا (رياني) يناثلا
 براض» كلذ لبق ناكو ٠7١57 ٠,. مقر .ءيسامولبد
 تاوبع يف دعب اميف صصختو .نيفيا نجس يف هطوس
 ىلا لقني نا لبق - فوتولوم ليتكوك - تيمانيدلا

 (ويلوي) زومت ؟ يفو .سيراب ةرافسو فينج رقم
 نا يف مهو :فينج راطم يف دودحلا ءارفخ ظحال ,يضاملا

 موحت باشلا يحتلملا اذه نا .نويرسيوسو نويسنرف
 ,يجدروغي ةقالع ىلع هنا اصوصخ .تاهبشلا هيلع

 حتف هيلا اويلطف . هتيضق اهيف ترجفت يتلا ةرتفلا فو

 ةناصحلا اهيلع بحسنت ال يتلا ةيصخشلا هتبيقح

 يسن هنا ةجحب عجارتي نا لواحف .ةيساموليدلا

 لاجر هل ىدصتف .ةصاخ ةرايضا هترايس قئاس ميلست
 اهنم اوفقلتو .ةبيقحلا حتف ىلع هوربجأو .كرامجلا
 ودبيو .ةرفيش قارواو قئاثوو ةريبك تافلغم ةسمخ
 اذه دصر ةرورض لوح مهيلا تمارت ايلع تاميلعت نا

 هيلع يوطننام عازتناو ,«بدرغلا يساموليدلا

 دب ف تحيصا قاروألا نا نم دكأت نا دعبو .هتييقح

 هسأر برضي حارو .؛اضرأ عقو .ةيسنرفلا ةطرشلا

 رمهناو .مئاتشلا لاكو .ةمدصلا نم يذهب وهو ,ةردثم

 .اهريوصت دعب هقاروا هيلا تديعا :ةعرس ىفو .ةمايس

 ىلا هداز نبما تلقنو .فاعسا ةرايس ترضحو

 رايب روسفوربلا ىرجاو .ينوتناكلا ىفشتسملا
 ىلا يىلاتلا موبلا يف هداعاو .هل تاصوخف اوسنرف

 ,نرسب ٍِق ريفسلاب لصضتاو .يعلاط ,يناريالا لصنقلا

 ةيجراخلل ماعلا ريدملا رفنتساو .كيالام نيسح
 ةطرشلا نا هغلبأو .يناها ىلع ؛نارهط يف ةيناريالا

 بيصاو . بيس الي هتدلجو هداز نيما تناها ةيسنرفلا

 يرس ةناخ يف ةفدصم قئاثو» هنم تيلسو .ةيويبغلاب

 .نارهط ىلا هيبيرهت ةيلمع كلذ دعب ريدو .«ءأدج

 .ءاضقلا ماما هلوثم نود ةلولبحلل

 ةنكيتاماردلا ةياهنلا نع ةروص هداَر نيما لعلو

 فينج وأ تروفكنارف ىف طيخلا سار فشكت نا درجمب

 ةباغلا لاعشال ًادفاك ناك دحاو باقث دوع .سيراب وأ

 اهب اذاف ...اهتامامعو اهتاءابع مهتلت رانلا تذخا يتلا
 يذلا مدلا ةيحض .اهتاضقانت لقث تحن ىعادتن

 حابصلا ريذم
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 نارهطو ..دادغب نم لك عم سيراب ةقالع يف ةيساسا تاطحم
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 ةدفق دل

 يوما اا ا ا ا

 برد 1 ,رظنلل ةتفاللا رومألا نم
 يف ديدجح ديعصت نم هدهشت امو :جيلخلا

 ةسايسلل يصوصخلا عضولا ,ةردخالا ةرتفلا

 اهيف مكحتت ةنهار ةمزا عم اهكباشت نمض ةيسنرفلا
 ىتشل ةلباقو ةقيقد ةيفيكب نارياعم تاقالعلا

 .تاروطتلا

 جيلخلا برح نأ :مويلا ,نوكردي نيبقارملا نم ريثك
 نيدلب نيب رشابم يركسع مادص ةلاح نم تلقتنا

 ةلاح ىلا :ةنماثلا اهتنس مايا دعب لخدتسو .نيرواجتم
 ىوقلل لماكلا لاغشنالا لعفب لماش يلود باطقتسا
 ناكماو اهتاروطتب ةماع يلودلا عمتجملاو ىمظعلا

 صرحت يتلا ةيويحلا حلاصملا لعفيو .اهفيقوت
 رشابملا ريغ وأ رشابملا اهروضح ءارو نم ءاهتاذ ىوقلا
 ,قبس ام عم ًاطابتراو ءاريخاو .اهنامض ىلع :عازنلا يف
 ىلع جسلخلا عازنل ةيمتحلا تاشساكعتالا بيسي

 :هعماةشقفتملا ةسناسلا- ةيفارغجتا ةقطتملا
 .اهيف ةضافالا نع ىنغ يف تتاب يتلا تافعاضملاو

 سمن .اديدحت .هدنع فقوتلا ديرن ام نا ىلع

 عازنلا نع تمجن يتلا ةيصوصخلا تاريثاتلا
 ينعت ةيلخاد ةيسايس تاقالع نازيم طبض يف روكذملا
 ةفوصوم اهشيعت ةيلاقتنا مكح ةلحرم قايس يف اسنرف
 نكل :ةيناملربلا هتيبلغا دقف يذلا راسيلا نيب نكاستلاب
 ,(ةيروهمجلا ةسائر) هيزيلالا رصقب ,دعب ,ميقملا
 ةطلسلا ملستو نوينتام رصق لصو يذلا نيميلاو

 .يضاملا ماعلا نم سرام /راذا ١5 ذنم ةيذيفنتلا

 ١1 ٍبآ 55 ”١؟ 4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١541
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 نيبت ديفملا ريغ نمو لب :بعصلا نم هنا عقاولاو
 عالدنا عم .امئاد ؛هنارتقا يف فرظلا اذه صئاصخ
 نود .اهتالعافت لسلسمو ةينارمالا  ةيقارعلا برحلا

 سيراب اهتنيت يتلا لماعتلا ةيفيك ىلا .اءدب .هابتنالا
 نيتمصاعلا عم ًافلسو ؛ءاهتاذ برحلا عض اهتاقالع ْق

 ةلاحلا هذه فو .نارهطو دادغيب يأ .اهيف نيتعرطصملا

 امل لماش يخيرات درجب مايقلا يرورضلا نم نوكي

 ءاناضقلا ددعتم امخض افلم ةقيقحلا يف ,لكشب

 الثامم المع نا امبو .لحارملا دقعمو حلاصملا كباشتم
 ةراثا ىلع رصتقنس انناف ' .ةقرولا هذه مامتها نم عمسوا

 ام قيرط ىلع اهتابثا موزل ىرن يتلا رصانعلا ضعب

 ةيتيمتلا ةَينلَعألا نأ ىلا :الوا هاجتنالا اني ردجي د ١
 يتلا ةعيطقلا هبشي ام هاجتو ءاسنرف يف :انلاح-«ةفكاحتا
 ملستل تداع امنا :يناريالا ماظنلا عم اهتاقالع يف اهشيعت
 تطخ يتلا يهو :قباس تقو يف اهيدي نيب ناك فلم
 .ةدصحت ام ضعب ناف « يلاتلابو :هقاروا يف ىلوالا فرحالا

 لضتنتلاب اهل ليق آل ةيلوؤسم هيف لمحتت جئاتن نم.:ًانهار
 انلعجت نأب ةريدج ليبقلا اذه نم ةصاخ لعلو .اهنم
 يف يجيتارتسا سفن  دوجو مدع وأ  دوجو نع لعءاستن
 عاطل : عيطلابو .ناريا هاجت ةيسنرفلا ةيجراخلا ةيهلا

 رييغتلا تادلابو :ةقطنملا اهتدهش ستلا ىيريكلا تال دبتلا
 :ةطلسلا ىلا ىنيمخلا لوصوب ناريإ هتفرع يذلا يرذجلا

 .ةقالعلا يف تاردغت نم لدبتلا اذه هالمأ امو ءسيراب ربع

 يسنرفلا نيميلا نا ىلا ,ايناث « هابتنالا انب ردجيو - ؟

 دهع ىلع .يضاملا يف ٠ ,ناريا عم ًاديتع اخيرات كلمي ناك

 ةيبرغلا ىوقلا نيب نم اسنرف تناك دقو .هايشلا

 ةناسرت ىلا ناريا ليوحت ىلع تدعاس يتلا ةيساسالا

 ةيجراخلا تاقالغلا ىلع بحستياال ..ةيلخادلا اياضقلا يف. فالتخالا :كاريش - نارتيم
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 ةطخ نمض نم .ىندالا قرشلا يف ةلئاه ةيركسع
 ىلع :ةروظنملا اهفادها نبي نم لمشا ةيسلطأ  ةيبرغ

 نم كعدو .ةقطنملا يف ةيطفنلا حلاصملا ةيامح .لقالا
 مل نيبقارملا نا كشن امو .ةتباثلا ةيسايسلا فادهالا

 نيمدلا ناك ناام نع لؤاستلا نم مهيسفنا اوكلهي

 بقع .ناريا رحلا ةرظنلا سفني ظفتحا دق يسنرفلا

 دذه قحل دق ًاديدج نا ما اهماظن قحل يذلا ريدغتلا

 اذه قف .لمشألا ةينرغفلا ةرظنلا ع اهفدكو ,ةرظنلا

 نع لءاستن نا الا ءانيناج نم .كلمن ال هتاذ قادسلا
 ةفاضتسا ءارو تناك يتلا ةيسنرفلا ةيسائرلا ةينلا
 باسحلاو 148١: ةنس «وتاش ول لفون» يف ينيمخلا
 ينب ةفاضتسا لوبق ءارو نم مث ءاهئارو نم ردقملا
 رصحي نا نكمي ال رمالا نا كلذ .ةقحال ةلحرم يف ءردص

 ةغيصو ناسنالا قوقح نع نيعم موهفم دودح يف
 (!)؛ىفنملا ضرا ءاسنرف»
 ثا: كفورغح نسوان ةكقح نا ءاثلاك :نظتلل حفالالا: نمد"

 يف لوا ريزو وهو : ١11171 ةنس حجن يذلا يسنرفلا يسايسلا
 هالك نيفاطباورلا قكوا 'ةناقا' ىق.: ناتسد راكشمج ةنساكز
 تاسسؤملا ىلع ريخالا اذه قاوسا حتف يف اذكو ؛قارعلاو
 ةمساحلا ةقالطنالا هذه .ةيسنرقلا ةيعانصلاو ةيجاتنالا

 ديوزتب اهجوا تغلب ةيقارعلا  ةيسنرفلا تاقالعلا يف
 دحا اسنرف نم تلعجو :ء(زومت) يوون لعافمب دادغب
 نا يعرتسي امو .قارغلل ييركسعلا حلستلا رداصم
 مل دادغيب  سيراب نيب ةقالعلا ىمانت نا وه ؛هدنع فقوتن

 يف ىتحو لب ىلوا ةلحرم يف «نارهط باسح ىلع متي نكي
 نا امك .جيلخلا عازن عالدنا ةرتف يف تلثمت ةيناث ةلخرم

 ةيجاودزالا هذه ةبجاش ايلا اهتوص عقفرت نكت مل نارهط
 ءانه ؛اهيف باهسالل لاجم ال ةدع تاريدقت ىلا دوغي اموهو

  اضيا «:نارياو ؛اسنرف نا ىلا ةراشالا ماهلا نم ناك ناو
 دومصلا ةيمهأ اديج ابسحت مل ةددحم تاعانق نم اقالطنا

 .ًابلق تاباسحلا بلقي اهتقو نم حار يذلا يقارعلا
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 دق يراسلا يسائرلا دهعلا نا حوسحم وه اممو : 

 ,ةيقارعلا  ةيناربالا  ةيسنرفلا تاقالعلا فلم ثرو
 باطقتسالا ًاشنم ِق ,اديدحت :تاقالعلا هذه فلمو

 اهيجوت اهيف مكحتي تابو هيف تجردنا يذلا يبرحلا
 ناأديم نم انقلطنا اذاو . لعف دودرو ةيسراممو

 قرافب ,ًامجسنم الك لثمت اسنزفل ةيجراخلا ةسايسلا
 نيميلا نيب :ةعيطق يأب اناتب رذنت مل ةيئرج تافالخ
 .,ذكدنع :عسولاب ناف :كاذ وا اذه مكح : راسيلاو
 فرصب .عيمجلل ةمزلم ةروكذملا ةسايسلا رابتعا
 طورشلاب ةقالع اهل ةزراب تازيمم نع رضنلا
 نم رثكا اسنرفل ةيلخادلا ةيداصتقالا  ةيعامتجالا
 يسنرفلا نيميلا نأب ًاملع اذهو ؛جراخلاب اهطابترا
 ةسايسلا تارقف رظخا غاص يذلا وه يلوغيدلا
 هاباضق .طسوالا قرشلا هاجت ةيسنرفلا ةدجراخلا
 هحماطم ءازا كولسلاب لصتي امو ,هتاعازنو

 فلملا ملست ثيرولا راسيلا ناف اذه مغر .هلبقتسمو
 - دادغبو نارهط عم تاقالعلل يخيراتلا فلملا الماك
 غوص يف ىلوالا ةيلوؤسملا بحاص هسفن دجو هناو
 ام ءلصاوتملا يبرحلا اهقفا يف ةدقعملا يهو .ةقالعلا
 ف هيزيلالا رصق لخد دق نارتيم اوسنارف سيئرلا ماد
 ةنس نم برقي ام يضم دعب يا 1441 وينوي /ناريزح
 .ةيناربالا  ةبقارعلا برحلا عال دنا ىلع

 والا نيزولا ئدل فوقي عل ةيزاتسيلا ةموكحللا ةيادجق
 ةفد ةدايق نع ىلعالا لوؤنسملا نارتيف ىدل الو ءاوروم رين

 يف ليدعت يا قاحلا ىعدتسي ام :ةيسنرفلا ةيسامؤلبدلا

 سيراب تلصاو دقل ,نيتلتتقملا نيتمصاعلا عم ةقالعلا
 عم لوحت يذلا توافتلا ضعبب ناو نيفرطلل اهحيلست
 جهن ةيادب يفو ءسيراب نأ قحلاو .دادغب حلاصل نمزلا
 ةيلام  ةيداصتقا .تاناهتراب ةموكحم تناك رايتخالا اذه
 هذه نا ىلا رظنلاب :ةيجيتارتسا  ةيسايس اهنم رثكا
 ةيادب يف .عازنلا ددصب ءطغض لماع نكت مل ةريخالا

 عقوم ىلا ؛كلذ بقع :لوحتت تحار امناو :تانينامثلا
 ةسايسلاو ةراجتلا ينازيم ناف لك ىلعو :لعافلا طغضلا

 تيقاوملا ببسسحب ةفكلا ناحجر نالدايتي اناك ةيجراخلا
 كولش نا قه كشلا هيلا ىقري ال ام نا ديب .فورظلاو
 ,يكارتشالا هوعدن نا انيلعو :مكاحلا يسنرفلا راسيلا
 ملو قارعلا عم هطباوز تامزلتسمل ايفو لظ :ًاديدحت
 اباون نا اذهب ىنعن ال .ةيناربالا تامواسملل عضخي

 هو .,قارعلا ةجول امانت ةةملاع ناك وكارتكالا
 ين اردالا يدتعملا دض اهضوخي يتلا ةدايسلا نع عافدلا

 لماكب يلودلا ماعلا يأرلا ماما هيف رهظ يذلا تقولا يفو

 يعاسملاو عيراشملا لك ضفرت ناريا نا حاضفنالا
 يسنرتقلا جالسا اكتب كعاجع نصح 0 ,ةيملسلا
 اذه يف مهملاو ءايوتلم وأ ةرشابم ينيمخلا ماظن ىدل بصي
 ءىدابملا مغر يكريمالا حالسلا لثم هلثم لصي ناك نا هلك
 وعدي ال امب اذه نم ريثكلا حضتفا دقو ةنلعملا اياونلاو

 ىنعم لكب ةيباهرا ةلود ىلا ناريا تلوحت دقو ؛نكل . ديزملل
 نقياقت ةتطساودو :«تاهزألل ةسروانعو | ةردسحمو :ةملقلإ
 هجو يف هب ةددهم حولبو :ةيبرغلا ةيبوروالا حلاصملا
 نم قارعلا تاجاحل ةباجتسالا يف يسترفلا رارمتسالا
 يف تتبثت دق ةعيطقلا تناك لوحتلا اذه عم لوقن :ةحلسالا

 ةلصاوم ىلع ناهرلا تابو ,ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا
 يف بذاجتلا ىوق بسحب ؛ةيئابرح وا ىطسو ةسايس
 .ًاثبعوأ اليحتسم تاب .كاذو فرطلا اذهل «هيسرود يكلا»
 نوناقلل انزو ميقي ال ئذلا يناريالا فرطلا عم ةصاخو
 .ةيسامول,دلآ فاعل الو.قودلا

 ةطلسلل دئاعلا نيميلا حار ةريشايم خيراتلا اذه بقع -

 ىعسيو . ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلل درجب موقي
 مجانو ؛ففرظ هبلا تلا يذلا قزاملا نأب عانتقالل

 ,تئافلا دهعلا ليق نم فرصت ءوس نع ,ساسألاب

 ىلا ةحفص يوطي نا ديري نم ةداراب كرحتلا يلاتلابو
 ةطبترملا ةينمالا ةلأسملا رمثتسا هناو اميس يضاملا
 دهع ىلع .اسنرف بيصن حار يذلا باهرالا عضوب

 ,ةيناملربلا ةيباختنالا ةلمحلا يف رامثتسا يا .نارتيم

 اذه هاجت ةيقادصملا ميدقتب ًابلاطم حيصأو

 يف نييسنرفلا نئاهرلا هاجن نأشلا وه امك .عوضوملا

 .توردب

 تاقالغلا عيبطت ةطخو راعش قثبنا ةيفلخلا هذه نم
 يف ةمساحلا ءىدابملا دحا ىلا لوحت يذلا .نارهط عم

 .ةيناربألا - ةيقارعلا برحلا نم سيراب كلسم
 قالطنالا يف رهظ روكذملا راعشلل لوألا صيخشتلاو
 طبترملا يناربالا نيدلا لوح تاضوافملل ديحلا

 لهمي مل يمادلا لوليا نا ريغ .(فيدروأا) عوضومب
 تاراجفنالاب سيراب تلعتشا ذا نييسنرفلا
 ,مويلا ,ةيسنرفلا تاطلسلا يعت يتلا تارجفتملاو

 مهليومتو مهتاميلعت اوقلت ءاهتنقاهد» نا ءاديج
 زازتبالا ليصافت يف لخدن نلو .مق» نم ةرشابم
 نارهط حاجنالو .كلذ دعي لصاوت يذلا يناربالا

 دوعسم ءالجا اهنيب نمو .اهطورش ضرف يف يجيردتلا
 بارتلا نع قلخ يدهاجم نم هتعامجو يوجر
 ادع .فيدروأ نيد نم لوا كص ميلستو .يسنرفلا
 .قشمدو توريب ربع نارهط عم ةفلتخملا تاطاسولا

 اهنألو .دعت نا نم رثكا قايسلا اذه يف ليصافتلا نا
 ةيجراخلا ةسايسلا ةعيبط ةيواز نم ذخؤت نا يغبني
 عازنو طسوالا قرشلا هاجت (دئاعلا نيميلل) ةيسنرفلا
 ,هيلع انقلطا يذلا ساسالا اهرذجل دوعتو ,جيلخلا
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 " ةيلعفلا ةعبطقلا تبا زافسلا قلغ

 وأ) يجيتارتسالا سفنلا دوجو :ةيمسن .ةيادبلا ذنم
 .(هدوجو مدع

 اسنرف يف ةينيميلا ةيبلغالا تاباسح نإف رمألا ناك ايأ
 ةجوونا ةيسقت نيميلا كيلانم نا :نعيآلا اهاذم ىلا :لسق مل

 ,سمألاب ناك امو ؛ةليق راسيلا اهب هجوو يتلا لمألا ةبيخب
 ىلعو :نييكارتشالا مكح نم ةريخالا عيباسالا يف ةصاخو
 كاريش كاج دهع يف لوحت ذيفنتلا فقو عم ةعيطق مهدهع
 نأب نودقتعي نيذلا نم انسل نحنو .ةيلعف ةعيطق ىلا
 لماع تناك وا تعفد يتلا يه يجدروغ ديحو ةيضق

 سيراب نيب نهارلا ةعيطقلا عضو يف يئاهنلا مسحلا

 وفييارس يف اسمنلا دهع يلو لايتغا نا امك ًامامت نارهطو
 برحلا عالدنال ىقيقحلا بيسلا ىه نكي مل برصلا
 .ىلوالا ةيملاعلا

 امب ءانه .اهركذ ىلع انيتا دقو ؛اهلك رصانعلا هذه

 ءازا :ةيناث ةهج نم .راسيلاو .ةهج نم نيميلا زيمي
 .ةدح ىلع ةوق لك هيف درفنت اميو :ناربا عم تاقالعلا

 الامجا ةيقارعلا ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا ءيضت
 ةيعضو راطا ىف تاقالعلا هذه نم هم ناهتسي ال اءزجو

 رضقو هيزيلالا رصق نيب ةنهارلا ةيسايسلا نكاستلا
 : .نوينتام

 عماجلا وحن .ًاريخأ .نادوقي ةيفرظلاو ةيعجرملا
 تاقالعلا ةمزا نمض نكاستلا عوضوم يف كرتشملا

 ام وهو .اهعم نالخادتيو ةيناريالا  ةيسنرفلا
 :ةيلاتلا تاظحالملا ليجست ربع هدصر يع دنسي

 ,ةضراعملا ىلا اولقتنا دقو .نودكارتشالا لواحي مل - ١

 يف مهموصخ ىلع يسنرفلا ماعلا يأرلا ضيرحت
 ىلع اصرح كلذ نع اوفكنتسا دقو ,ةديدجلا ةيبلغالا

 ,اضبا .نكلو .كش نود نم :اسنرفل ادلعلا ةحلصملا

 ,بابلا اذه يف اهيلع نودسحي ةكرت اوفلخي مل مهنال

 44١مل ٍبآ 58 ”*14 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ؟5

 نوسحي مهو مكحلا نم نويكارتشالا جرخ دقلف
 مل كلذ ءارو نمو :نئاهرلا اوررحي مل مهنا يف ةرارملاب
 نم ةلعتشم تيقب يتلا باهرالا عباصا رباد اوعطقي
 :مهدعب
 كاردش ةيبلغا تزه يسيرابلا يمادلا لوليا ثداوح - ؟

 ىلا اهلاحب يدوت نل اهنا ىلا ةنئمطم تناك اهنكل ًافينع أزه

 ةكرتل ثيرو درجم .عقاولا يف ءنيميلا سيل وا «لاوزلا
 يا لمتحي ال كاذو اذه دعب رمألا نا مث ؛هيلع ةقباس
 نييسنرفلا نينظاوملل ةيمويلا ةايحلا ذا هتامش وا ةديازم
 حلاصملا ةيمها اهنع لقي الو ناهرلا يف ةحورطملا يه
 .مالا - ع ازنلا ةقطنم يف اسنرفل ةيويحلا

 تاضراعتلاو تافالخلا تناك يذلا تقولا يف - “
 نوؤشلا لوح ةضراعملاو ةيبلغالا نيب لحفتست

 عوضوم طغض رارمتسا عم زاوتبو .اسنرفل ةيلخادلا
 ريزولاو ةيروهمجلا سيئر صرح :نئاهرلاو باهرالا
 تامادطصالا يف ريخالا عوضوملاب جزلا مدع ىلع لوالا
 عامتجالا يف احابص ءاعبرا لك اهيلع ناقرتفي يتلا

 الك مهف ناو ءاذه ءهيزيلالاب يعوبسالا يموكحلا
 ىوقلاو ,نخاسلا يناريالا فلملا تاسبالمل نيلجرلا
 ىلع فرط لكل ةدودحملا تاردقلاو :هيف ةبراضتملا
 .نكاستلا ةكرعم يف هلالغتسا يف ناددرتي امهلعج هضف
 نكاستلا ةيرجت رارمتسال يلعفلا صرحلا نا ريغ
 نأب امهعنقأ ,تابوعصلا مج هجاوت يتلا يهو .اهتاذ
 ترشتنا اذا يتلا رانلا هذهب بعللا امامت ةرطاخملا نم

 .رذت نلو يقبت نل اهنإف

 ةيرجت ءدب ذنم اصرح كاريشو .نارتيم نا لجأ - ؟
 حرطي ال نم ةروصب روهظلا ىلع امهيقيرف نيب شياعتلا
 يف وهو الا ةيلودلا لفاحملا يف اسنرفل «يلخادلا ليسغلا»

 ارهظو ,رمتؤمو ءاقل نم رثكا امهربتخا دقل .هتعاصن مامت

 اذاو .يلاثم يسايس يئانث لضفأك ةفرغتسملا مويعلا ماما
 ةيذيفنتلا ةطلسلل ةيساّئرلا ةطلسلا مارتحال ناك

 يتلا ةيولوألا ناف كولسلا اذه يف ديكالا ريثأتلا اهتايولوأو
 يسايسلا نأشلا صوصخب ةيروهمجلا ةسائر ىلا دوعت
 .ديكأ رود هل ناك :هدالبل يجراخلا

 يف رتوتلا حمالم ضعب تحال نيريخالا نيرهشلا يف ه
 انه عفترت ةضراعملا نم تاوصا تأدبو .قابسلا اذه

 يفلم عم لماعتلا يف ةيبلغألا جهنم دقتنت اما كانهو
 .انايحا .هارت ام ةنادال لخدتت اماو .نئاهرلاو باهرالا

 ةيلخادلا كولسو :ةيجراخلا تاردابم نيب ضراعت نم
 ةمداصملا هذه يف ريثا ام رخآو :تارابختسالا حلاصمو

 ىلا لوالا ريزولا اههجو يتلا ةلاسرلا ع وضوم ةرباعلا
 ةيجراخلا ةراجتلا ريزو ةطساوب .يقارعلا سيئرلا
 ,ةيعوبسالا اهنع تفشك يتلا ةلاسرلا ءراون ليشيم

 هيزيلالا رصق نم رداصم تركذو .«هينيشنوا راناك ول»
 ملو :اهتانبيرا لبق اهيلع حلطيمل ناوتعم سيئرلا نإ
 يف ناوتيل كاريشل يسايسلا و يموكحلا قيرفلا نكي
 سك ةضراعملا تاشرحتو تاداقتنا ىلع ًاعيرس درلا

 سيساوجلا ةحيضف ىلا دوعت ةحلسا هتبعج يف نأب
 ةيضقو .ةدناليزوين يف رضخلا ةرخاب ىلع نييسنرفلا
 ةحلساو .نيسناف يف نيموعزملا نييدنلرالا نييباهرالا
 .كلذ رمالا بلطت املك دمغلا نم اهجارخا نكمي ىرخا

 ةيسايسلا نكاستلا ةبرجت ناف :رمألا لمجم يفو 1
 اهبيصي ال نا يف ءنهارلا تقولا ىلا ٠ تحجن ةيسنرفلا
 يا نم رثكا .مويلا ةرولبتم يهو .جيلخلا عازن فصع

 هايم يف اهلوطسأب دوجولاب سيراب ةطخ يف ءىضم تقو
 نا مغرو .ىرخالا ةيلودلا ليطاسالا عم يبرعلا جيلخلا
 نيب ةقرفلا ثب ءنيعوبسا ذنم :لواح يناجنسقر يمشاه
 ةينيميلا ةضراعملا نأب هنالعا ىدل نينكاستملا نيفرطلا

 متي ال يكل نارهط دنع تلخدت ةيناملربلا تاباختنالا ليبق
 مغر لوقت :سويباف ةموكح ىلا نييسنرفلا نئاهرلا ميلست
 ؛ايلاح نارهظي كاريشو نارتيم ناف (ةديكملا) ربخلا اذه
 يف ةيسنرفلا ةنيفسلا دوقي دحاو نابر باهاو عقوم يف
 نارهط عم ةرعتسملا ةمزألاو :جيلخلا عازن بخصو ةرمغ

 عسوب سبل هنا دقتعن اننإف ةقرولا هذه ةياهن فو - ٠

 هدنع يهتنتس يذلا ريصملاب اركبم نهكتبي نا دحا

 قلطي ام وأ) ةيناريالاو ةيسنرفلا نيترافسلا ةيعضو
 تعطق نا دعب (يجدروغ ديحو فلم مسا هيلع
 تاروطتلاب الو :نيدلبلا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا

 ةيبنجالا ىوقلا ةفاكب .جيلخلا عارن اهفرعيس يتلا
 هبرثأتت دق امو اسنرف اهنمو .ههايم ف ارضاح ةيلاكتملا
 ةبرجت نا وه هب نهارن نا ديرن يذلاو .كلذ لك نم
 تاقالعلا نازيمو ةيسنرفلا ةيسايسلا نكاستلا
 نمضو .ةنهارلا ةمزالا نمض ةيناربالا  ةيسنرفلا
 قحالتس ًايلود ىسمأ دقو جيلخلا عازن تالعافت
 ليبق ةريخالا عيباسألا ىلا ءلقالا ىلع .اسنرف
 سيلو ,1488 ويام /رايا يف ةيسائرلا تاباختنالا

 :مقد يف نئاهرلاو باهرالا عانص ىعسي نا ادعبتسم
 دحأن ثيعلا ةلواحمب ةنيهر اهلك اسنرف ذخا ىلا
 نوكتسو .يسائرلا باختنالا ةيروتسدلا اهتاسدقم
 يذلا نكاستلا ماظن اهفرعي دق ةريسع ةبرجت رخآ هذه

 00.عباوزلا لك مغر ةدينعو ةكرتشم ةدارإب يشمي

 يواوزلا ناميلس
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 سيئر ماما قيرطلا ةدهمم ؛ةطلسلا نم لامراك
 هللا بيجن دمحم ناتسناغفا يف تارباخملا

 اهيدل ناك ؛ةطلسلا سار ىلع :لامراك نم الدب لولحلل
 .رارقلا كلذ ذاختا ىلا اهتعفد يتلا اهبابسأو اهتارريم
 كاسمالا نع لامراك زجع تارربملا كلت ةمدقم يفو

 تاوقلا دض ةيناغفالا تامجهلا دعاصتو .ةطلسلاب

 ءاضيأ .نييسامولبدلا ضعب فيضيو .ةيتايفوسلا
 ليئاخيم ديدجلا يتايفوسلا ميعزلا نا مهداقتعا
 نم وكسوم فقوم يف رظنلا ديعي نا دارأ .فوشنتابروغ
 ماما ةيقيقح تابقع ىلا تلوحت يتلا ةيميلقالا اياضقلا
 دلاقتعالا كلذ نوكي دقو .يلودلا قافولا قيقحت

 تذخا نطنشاوو وكسوم نيب تاقالعلا نآل .احيحص
 ف ةطلسلا ىلا فوشتابروغ لوصو ذنم رخآ ىحنم
 ىلع ىلودلا قافولا نا ادبو :يتايفوسلا داحتالا

 ةيوونلا خيراوصلا اهيف امب ؛عيضاوملا فلتخم
 .رخآو موي نيب ققحتيس ,ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا
 قالطا .ةطلسلا ىلا فوشتايروغ لوصو قفار دقو
 ةلكشملا لح ىلا الصوت ,ةدع ةيتايفوس تاردايم
 رهش ذنم تلاتت يتلا تاردابملا هذه نا ريغ .ةيناغفالا

 نيرهشلا يف ادب ,. 1987 ماع يف ربمسيد /لوآلا نوناك
 تضفر دقف . دودسملا قيرطلا ىلا تلصو اهنا نييضاملا

 ف اهكارتشاب يتايفوسلا ضرعلا ةيناغفالا ةضراعملا
 كلذ تربتعا ذا ,ةيفالتئا ةموكح ليكشتو .ةطلسلا

 فوفص قشل وكسوم نم ةلواحمو ةروانم ضرعلا
 نكمي الو :لاتتقالاو رحانتلا وحن اهعفدو ؛ةضراعملا
 ىلع ةيتايفوسلا تاينلا ةءارقو .لاجملا اذه يف مزجلا
 ةدوع ناكما نمضت ضرعلا نا اصوصخ .ةروانم اهنا
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 قاري يناغفلا سسئرلا وكسوم تصقا امدنع

 رادهنإلا رحتهللا بيجن ةطلس

 ىف ذب ةيباففالا ةرفشلا
 : ةينايفوعل ةيساموللالا ٠

 .ىقثمل ِق شدعب يذلا هاش ويقال تخل كلملا

 .ناتسناغفا ْق سسدئرلا بئئان بصنخم هملستو ؛ يلاطيالا

 وديب .,ةردعتملا ةيتايفوسلا تاردابملا لالخ نمو

 نم ربكا ناك .هللا بيجن ىلع وكسوم ناهر نا حوضوب

 تاردابملا كلت نا ىلا ةراشالا يفكتو .لامراك ىلع اهناهر
 يوقلا لجرلا هنأ ربتعا يذلا هللا بيجن دهع يف تلاتت
 هنأل امنا .طقف تارباخملل ًاسيئر ناك هنأل ال دالبلا يف
 رئاشعلاو لئابقلا هاجتا يف راوحلا روسج دم ىلع رداق
 ةيناغفالا ةضراعملا ىف يرقفلا دومعلا لكشت يتلا

 تداع :راوحلا روسج رايهنا عمو .ايسايسو ًايركسع
 الضف :ةيراحتنا ةيركسع تايلمع ذيفنت لمحت ءاينالا
 راد ام اريثك :ةيتايفوسلا تاوقلا دض لاتقلا نا نع
 وكسوم لعج يذلا رمألا :لوباك ةمصاعلا باوبا دنع

 يف امبرو :هللا بيجن نم اهفقوم يف رظنلا ديعت
 دقو .ةيناففالا ةلكشملا لحل ةيساموليدلا اهتاردابم
 ةكحي ال هللا بيجن نا .ةيناث ةرم .وكسوم تفشنكا

 ةطساوب اهمكحي نا نع زجاع هناو .ناتسناففا

 يعسلا نا ءادفاربلا» ةفيحص تفرتعاو .ناغفالا
 ىلا وا «ةينطو ةحلاصم» ءارجا ىلا يتايفوسلا

 ءامعز نيبو يناغفالا يعويشلا بزحلا نيب تاضوافم
 ,نيلمركلا روصتبي ناك امم بعصا وه .ةضراغملا

 بيجن هنلعا دق ناك يذلا رانلا قالطا فقو نا ظحولو

 بناج نم .يضاملا رياني /يناثلا نوناك رهش يف هللا
 نم تدعص ةدناغفألا ةضراعملا نآل .راهنا دق .دحاو

 ةلواط ىلا سولجلا اهتداق ضفرو .ةيركسعلا اهتايلمع
 يعويشلا بزحلا ةداقو هللا بيجن ةلابق تاضوافملا
 بزحلا داعيتسا ىلع ةداقلا كئلوأ رصأو .يناغفالا

 ملو .ةيئاهن ةروصب ةطلسلا نم يناغفالا يعويشلا
 بيجن لادبتسا ىلا وكسوم أجلت نا دعيتسملا نم دعي
 دحتت يتلا تامولعملا دراوت دعب .رخآ ميعزب هللا

 ةسايس دقتنا فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا نا نع
 تززعتو .وكسومل ةريخألا هترايز لالخ هللا بيجن
 داحتالا يف هللا بيجن يقب امدنع تامولعملا كلتا ةّحض

 نيلوؤسملا ضعب راشأف نيعوبسا نم رثكأ يتايفوسلا
 يرجي هللا بيجن نا ىلا ةيتايفوسلا ةيجراخلا يف
 6-2 ُِق دوجوم» هناو .:ةيبطلا تاصوحفلا ضعب

 .«تاعجتنملا

 نع .نآلا .ثدحتت يتلا تامولعملا تناك آيأو
 نعو ,يناغفالا يعويشلا بزحلا لخاد ةداح تافالخ

 ناتسناغفا ناف ؛هللا بيجن ةطلس يف رايهنالا ءدب

 ىلعو ؛ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا ىلع اهلالظب يخرت
 .ةدع اياضق نم وكسوم فقوم

 ؟ وكسوم لعفتس اذام

 راوحلا ىلا اجلتس اهنا نيبقارملا ضعب لوقي
 :يأ «ناتسناغفأل ةرواجملا لودلا ضعب عم رشابملا
 امهعضوو امهدييحتل ةلواحم يف نارياو ناتسكابلا
 ىلع تلظ ناتسكاب نا ودبيو .عارصلا ةبلح جراخ
 ًايبرع ةروشحملا نارهط تحتف اميف ,بلصتملا اهفقوم
 نيلوؤسملا ماما بابلا :جيلخلا برح يف ايلودو
 ةرغثلا نم للستلل اهنم ةلواحم يف .تايفوسلا

 سلجم رارق لوح تايفوسلا ةمواسم ىلا ةيناغفالا
 .هيناج ىلا تنوص دق وكسوم تناك يذلا 55 نمألا

 بعضي هنا عمو .جيلخلا برح ءاهناب يضاقلاو
 .اهناكم حوارت لازت ال فقاوملا نآل .جئاتنلاب نهكتلا
 ءوكلتلا نإف .تاروطت نم ثدحيس ام راظتنا نم دب الو
 اهيلع صني يتلا تابوقعلا رارقا نأشب يتايفوسلا
 كلذ. وكسوم لكاشم نم ديزي دق .ناريا ىلع 5148 رارقلا
 قارعلاو ؛ناتسناغفا نم اهفقوم نع ىلختت نل ناريا نا
 0.مهباسح ىلع تاقفصلا متت نا اولبقي نل برعلاو

 "© 4م يآ +5 -554 ةدعلا _ةيبرعلا ةعيلطلا
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 0 رواياف» طوط را رعأ لني
 تاما ةلئسإلا تراكم :ةسداشتلا تاوقلا ئدنآب « وزوأ» :ةنيدم طوقس ا عبم .
 : يف ةريبك تاب وعض نم لضأآلا يف يناعي يذلا يننللا ماظنلا ليقتسم لوح: ماهفتسالا

 تاءافكنالا نا ةدنيدغ رداصن دقتعتو :ةيسابسلاو ةيداضتقالا تالكشملا ةجلاعم
 .هيعاصم:نم تدار دق ,يفاذقلا رمعم ديقعلا يبيللا سيئرلا اهب بيصا يتلا ةيركسفلا
 يداود تدع عازتناو ؛وجرالاباف, .ةفطنم ىلا ةيدابشتلا تاوقلا مدقت ذنم ًاصوصخ

 نع رارسألا فشكتت تادب ؛وزوأ» ةنيدم طوقس دعبو .ةيبيللا :تاوقلا يدبأ نم :مود
 اهدشأو ةحلسألا ثدحا اهيف دشج دق يفاذقلا ناك يتلا «مود يداو, ةدعاق طوقس
 تارغتسالل أريثم ناكو : ع وردلاو تانايدلل ةناضملا حبراوصلاو تارئاطلا نم ةيلعاف
 سلبارط نم ارخؤم ةدراولا تامولعملا لوعتو .ةمواقم يأ نودد ةدعاقلا كلت ظاوقس

 عمرب ناك ةرانزإ بيسين مف دق ةمود يداو» ةذعاقو «ؤحرالاباق» طروقس نا «؛برغلا

 عزنب ؛اهيف ةظيارملا ةيبيللا تاوقلا ةدادق رمأ ثدح :ةقطنملا كلت ىلا اهب مادقلا ىفاذقلا
 ىلا تدرسي تافمؤلعملا هذه نا ودسو لامتغالا نم افوخ .ةحلسالا ةفاك نم ةريخذلا

 لعج.يذلا نمألا : تغابملا موجهلا ىلا: ةيداشتلا .ةدابقلا تعرابس .انيماجن ةمصاعلا
 اج لدا هلال حل تاوقلا هذه هنا فلع ا وول تاوقلا

 ْ تل: الضأ

 ا 1 ا نايل قيسالا 0 ' د شر 3 ا
 1 ..ديلو يكارشتالا يمدقتلا بر

 1 | دع ناعتخ نإ : قاينسلا اذه 5 .ظحاليو
 | | لهن يف هب دروسلا .تارياعلا زكر 3 0 ميقا

 4 بح تولعم ينحل نإ ةرعق كلا 100 10 ٠ ا 00 حس علا 0 |: 4و نارهطو 0 هاجتالا: نيب: |[ 502 . قياؤ نهارا ل لظشبا ا | طم لضولا ةلض وه .اسنرف يق ميقملا ٠ 0 ظ
 4 ساند 5 1 ل ميتا ىقأ ع ٠ ف > نيدعن و8

 ل : 0 ىلا 0 نو لفلان 4 د 21 ا ا ا 1 رج د 2 2 7

 | | قرحتلاب رماوا مهيقلتو ٠ 0 |: ينابجتسفر نما تامتلخت ىقلتيا
 11[ ةفقطنمب ةعامجلا ريما نم :نيجفتلاو 1|: : مسنخو دعما

 4 | ينسي امي مهل ةقالم . د .نأو ءلحاستلا : 1 2 1

 ظ 1 د 00 يا رم ف ةالخل
 0 دقي ةربخلا ناربا" رم ١ تداقا 00

 2 1 . نمل مم دع ه4, رازقلا رود يف ذيخت يذتا: وذل ءادشلا لفكو

 ' ”لصفلا شيعت جيلخلا برح نا دكؤي ؛ناردإ هجو يف ددشتلا ىلا ىربكلا لودلا ضع:
 ٠ يتدارا نيب يا :برخلاو مالسلا يتدارا نيب عارصلا لوصف دنشا نوكي دق يذلا ربجألا

 : هضرا نع عانفدلا يف مجالملا عورا لجبس يذلا قارعلا نا دكؤملاو .:نارياو قارعلا

 17 انضيا اهيف لجسي :ةيسامولبد ةكرعم دوقي :يبرعلا يموقلا نمالا نعو ,هتدايسؤو
 2 رولبتي ذخا دبق :يبرعلا عامجالا نا ودبي :يلودلا عامجالا ىلاف .ةريبك تاراضتنا
 1 نمو :نارسبا نم اهفقونم تلجس ةنيزعلا لودلا عيمجف .يقيقحلا ةهراسم ذختنو

 ل :يبرعلا ىوتسملا ىلع الوزعم هسفن دجو يذلا يروسلا ماظنلا ادع ام. اهتيئاودع:

 5 :ناوبا عب ةقلاعما تايسا رردب نا لواحتو اهددريب ناك يتلا تالوقملا طوقس باقعا

 نا ودبي :حبطلا برح ءاهنا وه .ًايلودو ًايبرع :نآلا :خورطملا عوضوملا
 : داحتا يف ةيقارغ ةردابم لؤأ ديم :يهتنت نا يغبني ناك يتلا برحلا هذهت

 .افاهيفافن :ةريخالا تاروظتلاو. ئرخا ةيسدرغ لود وجن دتمت تذخا :مالمسلا 43

 فاو نانيل ف ةيباهرالا تابلمعلا اهلبقو ةمركملا ةكم يف يومد نونج نم ناريا هتلعتفا 5
 :. ماظنلا نا ىف :ةضارعلا تال وقملا ةحص تيثتل تءاج. :ةبب وروالاو ةينزعلا لوذلا ضعت

 0 ءيموقلا 1 فقده 00 .يناريالا

 ماظنلا ةعببطل ةيسايسلا ةدايقلا 0 :ةيضحالاو ةيبرلا ذالغألا ةزهجا هلوقت
 نييتاريالا نيلوؤسملا كولسلو جئاتنلل اقباظم َءاح .ةيناودعلا هتاهجوتلو :يناربالا.

 كلذ .نم 0 هيام ولكالا فارعالاو 0 نناوقلا جراخ نوفرضتب :نيذلا 51

 0 ماا مالبسالا ىلا نوتيسي 44

 ةقورا دخل يعن نوبكيس يروسلا ان ريزو فقوم نا نونقارملا دقتعي و

 .ةيفرعلا ةعماجلا

 00 :يزاجلا كا ١ يف هدقع ررقملا عامتجالا نع ابيل بيغتت دقو:

 | .فقوملا ىلع هرثا كرصيس كلذو :داشت يف برحلا يف اهلاغشنا ةجحب (ذدغلا اذه
 | ١ تاءاقلب هنغ ةضاعتسالاو . عامتجالا اذه ءاغلا ىلإ: تعس دق قشمد تناكو. يروسلا

 : د 16 مشل كك ىلع ةييزخلا لولا لذي رازملا ناز اغأ :ةيغامر وا ةيناثل :
 10 ياللا ولا اللا 0 ميت



 هنم ةلواحم يف ماعطلا نع ًاباريضا ,سيرام |
 تاطلسلا تررق يتلا هتع اذا ىلع ءاقبالل 01

 اقرب هان نفاخ

 ْش طاكطسح 8 1 ا بزخلا

 طالبنج مهتيو .يرب هيبن «لمأ» ايشيليمو
 | روسجلا دمو ةغوارملاو ةرواشملاب يرب
 نيمأ ةيروهمجلا سيئر هاجتا يف ةيفخلا
  يعسلاب طالبنج يرد حيهتل امننب ؛لدمحجلا

 ةينذملا ةرادألا ةماقا لالخ نم ميسقتلا ىلا

 .طاليجج ةرقيدنس تخت 00 3 1

 رابهنا ىلا ىدأ يذلارمالا :نانبل يف ؛ ًاريخا |
 تعقوت دق تناك امك اهككفتو ةهمجلا

 !؛ةقفاسإلا اهنادعأ ِق :ةدبرعلا ةعبلطلا» 1

 تاوخلا ىلع فالخلا

 ماسستقا ىلع فالخلا باقعا يف ,,لمأ٠.

 "ابطل ضايارتا

 يف 7:31. ةجوم ىلع ثبت يتلا ؛ نقلا

 هتعادا راتخملا ريتعيو .اهقالغا ةيسنرفلا |.
 |: نزال و نانك تاذ ةينراكم ةيكاجب لكما

 100 ا دك 000 414111 257 1

 : هن لع كلفالخلا ةذهأ تيحعلا دقوا

 | ,ةيروس اهتلكش يتلا «ريرحتلاو ديحوتلا»

 ْ لا اا 1

 ايشيليم نم نيحلسمو ةيروسلا تاوقلا |[

 ٠ | راجتلا ىلع اهنوضرفي يثلا ةيلاملا تاوخلا |
 توريب يف ولا تتاحملا تاطماو 1 آ 3

 | يتلا غلابملا نا تامولعملا ديقتو .ةيبرغلا
 000 7١ دودح ىلا لصت راجتلا نم:اهتيابج مقت 1

 : | ةدايق ناو .ًايرهش ةينانبل ةريل نويلم | 2
 1| .ةدايق رضت امنيب :اهماستقا ديرت «لمأ» |

 00 ةينسشل اكهئالتعا لع ةيروبسلا تارباخملا :

 ا ١ 0.ةيلاملا تاوخلا نم | 2٠١

 ةعاذا بحاص راتخملا دمحم ريش طع 1

 سلجم نا .لاجملا اذه يف :هركذ ريدجلا
 ةينوناقلا هتارارق ردصا تايرجلاو مالعالا
 ؛يضاملا ويلوي /زومت 54 يف صيخارتلاب
 [.ةينوناق ةصخر «قرشلا» ةعاذا حنمو

 ةفالع ىلع ةينلاوبا ةداغش
 « لجأ رسأ> , نار ٠
 وفأ قداسلا ينازيالا سيششرلا لاق

 ةيرسلا تالاصتالا نا :ردص يدم نيسحلا :

 ةطساوب 5 ةرمتسم «ليئازبسا»١ و ناربا نين

 اقرط تالاصتالا هذه ذختتو .سرحلا

 برغلا يف نا ىلع لدي امم ةيوتلمو ةفلتخم
 ينيمخلا ماظن ءاقبا ف ةحلصم اهل ىوق

 هثيدح ْف ردص ينب لاقو .هنلع وه ام ىلع
 8-5 ميراتب ةبرصملا «مارشأالا» ةديرجل

 مه هيدعاسمو يتشهب نا .يراجلا رهشلا
 . لاصتالاب اوادب دق اوناك .نيذلا

 قو يزول ا رقما 1 و

 سف 3 شرعا
 . ضفشاو ىلا

 ١ عج ورخ ةيبرغ ةيسامولبدرداصم عقوتت ا
 تحت نم ؛ةيروسلا  ةيكريمالا تالابضتالا
 سيئرلا ناك نا .دغس .اهقوف ام ىلا ةلواطلا

 2 بتودثم غلبأ دق دسا ظفاح يروسسملا |[

 *  نونرف ةدحتملا ممألا ىدل ةدحتملا تابالولا |

 ف ايئاهن هفقوم مسح يف هتيغرب ؛زرتلوو .
  تلهما نطنشاو نا اهسفن رداصملا لوقتو .ةيتايفوسلا  ةيروسلا تاقالعلا ناش

 يف ةضخ ىلا يدؤي دق ةدحاو ةغفد لاقتنالا نا رابتغالا نيع يف ةذخآ :يروسلا سيئرلا
 ان .ةساسا نم ماظنلاب خبطت دق ةيروس

 ةرودسلا كلت لغتستسا ةيروسلا ةفوكحلا

 نطو اذهل

 « ىداسملا رب فقاوملا

 لودلا حلاصضم نا ىلا ,يبرعلا جيلخلا يف عضولا انهينب :ىرخا ةرم
 :تاراعسلاو دئاقعلاو ءىدابملا نع ًاديعي .فقاوملا رانعم ىزرتكلا

 ضقانتلا فشكنا اذإف ؛اهضقاني ام يفخي ًاراتس عفرت ام ًاريثك يتلا
 .«ةيشثدبملا» تاريربتلا تمدق .ءرتس هعم عفند ال ًافاشكنا اذنملاو فقوملا نيب

 .بنذ نم حبقأ رذع يه اذإف

 فقوي ريهشلا هرارق .يضاملا زومت نم نيرشعلا يف نمألا سلجم ذختا دقل
 فرظطلا دض تابوقعلا ذاختال تقورصقا يف عامتجالابو ءاروف جيلخلا برح
 .رارقلا ضفرب يذلا

 مدعي فنكن مل ناريإ نإف ,نمألا سلجم بلطمل قارعلا باجتسا نئلو
 :سلجملا عامتجا ليطعتو .رارقلا ىلع فافتلالا لواحت لب .دسحف ةباجتسالا
 .ه4/ رارقلا اهيلع صن يتلا تايوقعلا ءارجا ذختي ال ىتح .هعنم لقن مل نإ

 نم ذفنتل :ىربكلا لوذدلا حلاصم ةبعل بعلت .هذه اهتلواحم يف «*ناربإو

 .رارقلا ىلع فافتلالاب اهتياغ قيقحت ىلا اهلالخ
 يف بهذت تناك يتلاف .ةرملا هذه سكعنت لودلا كلت راودا نا تفلملا

 يخلا امنيب .ةمواسملا جراخ ودبت ؛ناردا حبلست قف طروتلا دح ىلا ةمواسملا

 عم ضقانتي رود يف طروتلا دح ىلا ةمواسملا ىف لغوت .طروتلا كلذ نيدت تناك
 عامتجا لقرعت يهف .لقألا ىلع ماع نم رثكأ ذنم اهتعفر يتلا تاراعشلا لك

 لودسلا لحم لحتل .نارهط وحن حلاصملا طويخ طسبتو .نمآلا سلجم
 نم هيلع لوعت امب ,اهتيقادضم ةدقاف ,ةقطنملا قو .بساكملا يف .ىرخالا
 .يحلصملا لماعتلا ىف ناريا ةيقادصم

 ,عداخلا نانئمطالا ف تبهذ يتلا جيلخلا لود ضعب .رخآلا ةلمعلا هجو
 :ودعلل اهضرآو اهتناوم تحتف لب .اهغليت نل برحلا ران. نا داقتعالا دح ىلا

 .هرسن اهينجيل :؛تاواتإ هل تعفدو :ًايدام هفعد يف تمهاس لب

 ناو .ةيساسألا برحلا فادهأ دحأ اهنا تفشتكا .اهاحضو ةيشع نيبو
 اهتنامط يتلا لودلا ناو :قحخ ىلع ناك ؛اهنع عفادب هنا لوقبي ناك نيح قارعلا
 ضرفتل .اههاجتاب عارصلا عفدت تناك ؛برحلا تاليو نم اهئانثتسا ىلا
 .ةيبرح تاليهستو .ةيركسع دعاوق .اهيلع اهدوجو

 نع عفاديس هنا ىلا اهماظن مهنامط يتلا قشمد ىلا نوجحي اهزومر مهاهو
 معزب ناكو !كرحتب ملو اهتلاط دقو  «برحلا اهتلاط اذا ةيجيلخ ةلود ةبأ

 املف .هضرأ نم ًاريش ناردا تلتحا اذا قارعلا بناخ ىلا فقس هنا ليق نم

 .راعنشلا ريغ «ريشلا» اذه تلتحا

 مه .قشمدو نارهط يماظن ةمواسم ىلا نيوعدم برعلا ماكجلا دعي مل ءال
 :ىربكلا لودلا حلاصم ةبعل فشكنإ نا دعب نيرمأ ىلا نووعدم نآلا

 .ةمزاخ ةفقو دادغب بناج ىلا اوققم نا- ١
 هرارقل اذيفنت تايوقعلا ذاختال نمالا سلجم عامتجا ىلع اورصي ناو - ؟

. 

 ©.!اهدحو نارهط نم مهيتاي نل رطخلا نإف .كلذ اولعفي مل اذإف
 يناولح دجام

 ' .يملاعلا ماعلا يارلا ماما اهتروص نيسحتل
 . تامظنم ريراقت هيف عمجت يذلا تقولا ىف
 | ىلع .ةيلودلاو ةيبرعلا ناسنالا قوقح

 ةيطاقلاب ةيللطم
 نع عافدلل ةيروسلا ةنجللا تردصا

 بلاطب ًانايب :ةبرونس يف ناسنالا قوقح

 ةرشاعلا ةرودلا يف ةكراشملا لودلا يبضاير

 مدعب ,اهتاموكحو طسوتملا رحبلا باعلال
 ٍِق مم نيدلا ةرودلا كلت 3 كراس

  تايرح ىلع ءادتغالاو ناسنالا قوقح

 6. يروسلا بعشلا ىدل رثالا بيظا

 211 1 دكا نأ 56255 ايدعلا ب ةتيرفلا ةفيلطلا

 ظ | كاهتنا يف ةيروسلا ةموكحلا رارمتسا

 | ,ةنجللا تربتعاو .,ةيساسالا نينطاوملا
 | كرتيس ةيضايرلا ةرودلا نم باحسنالا نا



 121 ووو و وعووورطو واوا دبواس دوا وت عطا دم سمس رد اوقات اطل

 .نوي نم قلطنملا يناريالا يسايسلا كرحتلا

 رخل دم هواش
 نما سلخم يف ىمازلا رار

 سعسوحوصممل »وجو مم هو وجوه مهورسمو» »هو جيكوس جب زر و هروب  مجحجا »جة 77 جست »نا با نجت

 مهنجاح نوفخي ال نارهط يلالم
 ةدكريمألا ةحلسالا ىلا

 ةيئاردالا نسلألا لدعت ةعلو ..

 نطنشاو ةنأمط اهفدش

 ١ة ملال بآ 554 7١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7 8

 :يدعسلا ديعس .د نيلرب

 ةيجراخ ريزو رشنيغ شرتيدزناه حيرصن دعب
 لاعتشا ةيلوؤسم لوح ةيداحتالا ايناملا

 لؤاستلا رجف دقو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا
 دعبو .ةيناملالا ةيجراخلا ةسايسلا ةيوه ةقيقح لوح
 ةكم ثادحا ةننام آلا فحصلا ىربك تفصو نا

 تأدب :نارهط نم ةهجوملا ةيناريالا بالقنالا ةلواحمب
 يناربالا يسايسل ا! طاشنلا ةلبق ىلا لوحتن نوب

 نودفاوتي نارهط ماظن زومر نم نويناريالاف .يجراخلا
 عاطقنا نود ةيداحتالا ةمصاعلا ىلع مايألا هذه

 .ىرخا تامهمل ةفلتخم تاهحاو تحتنو

 لامك ىعديو .ةيناملألا ةيمالعالاو ةيسايسلا طاسوألا يف ًاديدش اطغل ريثي لازي امو راثا لجر ءالؤه رخآ
 ِق ندس ونش ةعماج جيرخ وهو ,ةماع 2”4» يسارخ

 عافدلا سلجم ف ةثالثلا ينيمخ يلثمم دحاو ءساسكت
  ةيقارعلا برحلا ءدب ذنم ,ًاوضع ١١١ ىلعألا
 ١/. لوليا ف ةيناريالا

 ينرلا دغو يشرللا
 يسارخ ةماقال ةيئرم ريغ ىرخاو ةيئرم ضارغا ةمث

 طاشنلا هجوأ ىلع علطا هنا لوقب ضعبلا .نوب يف
 تاءاقل ةلسلس دقعو .ةيداحتالا ايناملا يف يناريالا

 عم ةيناريالا ةرافسلا ىنيم لخاد تاعامتجاو
 رخآلاو .ةيناربالا تاميظنتلا ىف ةطيشنلا رصانعلا

 رارمتسا ددصب نارهط تاديكأت هلقن نع ثدحتي
 سودروك نييناملألا نيتنيهرلا ةلكشم لحل اهيعس»
 ىلا ةفاضا :لوقي ثلاثلاو «:ةيمرغلا توريب ىف تيمشو
 ةيسايسلا رشنيغ ةئيطخ رامثتساب فلكم هنا ,مدقت ام
 ,ةيناملالا ةسايسلا ف اهروضحو اهمخز ةمادال ةريبكلا
 لي .اهفاعضا تالواحم نارهط تظحال امدعب
 يلمعلا نوب طاشن ديعص ىلع آيجيردت اهنم لصنتلاو
 .جيلخلا برح ءازا يلو دلا

 ةيمها ةيداحتالا ايناملا ف ديدجلا يناريالا كرحتلل
 يمارلا يناريالا كيتكتلا تاكرح نع فشكلا يف ةصاخ

 ,55/ ىلودلا نمالا سلجم رارق ةوق صاصتما ىلا
 برح ءاهنا نأشب هريثأتو هتيلعاف ىلع فافتلالاو
 قارعلا نيب اهبلع عرانتملا تالكشملا لحو ,جيلخلا

 .ضوافتلا ةدئام ربعو ةيملسلا قرطلاب نارياو

 نمألا سلجم رارف ضاهحإ ةلواحم
 اذه نم نارهط فقوم نا ناملآلا نوللحملا ظحاليو

 يف نسلآلا ددعت ةبعل راركت ىلع ءدبلا يف زكعت دق رارقلا
 حيولتلا كلذ لالخ نمو .ةيناربالا ةسايسلاو ةدادقلا

 ساسأك رارقلا اذه دامتعا ةيناكما لوح ليئض لمأب
 ءاحيالا وأ .ءايحا رخآ ىنعمبو .يناريالا فقوملل
 دوجو لوج ةديدجلا ةميدقلا رشنيغ ةيرظن .ءايحأب
 ةيطارقويثلا يف ةيعقاوو ةلدتعم ةعومجم وأ طخ
 دعب اهل جور نم لوأ ناك يتلا ةيناريالا ةيسايسلا
 رشنيغ حيرصت نكي ملو ١1184. ماع نارهطل هترايز
 ىلا نارهط لاقتنا ببس هدحو نوبل يتيالو ةرايز رئا
 ,نمألا سلجم رارق ضاهجإ كيتكت نم ىرخألا ةلحرملا
 با رهشل نمألا سلجم ةسائر ايناملا ؤوبت كلذك امنإو
 ةشقانمل ةيناث سلجملا تاعامتجا ءديو يراجلا

 .يمازلالا رارقلا ع ورشم

 لجر نوكيل يسارُخ ريتخا قئاقحلا هذه نم اقالطنا

 نكميو .يبرغلاو يناملالا لقعلل يناريالا ةيطاخملا
 ةيجوغاميدلا نم ريبكلا ردقلا ةظحالم ءانع نود

 تايثيح حيضوت تالواحمو هتاحيرصت يف ةيسايسلا
 ليبس ىلع كلذ دكؤت امك :يناريالا فقوملا نسسأو

 عم هبلط ىلع ءانب تمت يتلا ةيفاحصلا ةلباقملا لاثملا

 يف راشتنالا ةعساولا ةيبرغلا ةيناملألا ءلغيبش» ةلجم
 عم اماجسناو .يراجلا بآ ١17 خيراتب رداصلا اهددع
 ةيفاحصلا ءابنالا لوقت نوب يف يسارخ تاكرحت
 ًارخؤم ارسيوس ةأجف راز دق ينيمخ دمحا نأب ةدكؤملا
 يف ةيكريما تايصخش عم تاءاقل ةلسلس دقعو

 ىدل ناريا بودنم عمتجا امك .داصتقالاو ةسايسلا
 عم كرويوين ىف ةدع تارم يناسارخ ةدحتملا ممألا

 ريزو يتبالو نلغا نمازتم لكتشيو..ةلئامم تايضخش
 دادعتسا نع نامُعل هترايز ءانثا يلالملا ماظن ةيجراخ

 ماعلا ريتركسلا راليوكود زيريب لابقتسال هتموكح
 .ىل ودلا نمألا سلجم رارق ءوض يف ةدحتملا ممآلل

 لقن تفدهتسا نوبل هترايز نا هسفن يسارخ فرتعي
 الوأ تنمضت نطنشاو ىلا نارهط نم ةيوفش ةلاسر
 مدع ءادباو .جيلخلا يف فقوملا ةئدهت ةلواحم اريخأو

 28 -- 1١ ىا/ للا نم خخ 11



 ةدحتملا تايالولا عم يركسعلا مادصلا يف ةبغرلا
 .ةيكريمألا

 نطنشا و ةدامط فدهلا

 سرحلا تاروانم نع ثيدحلا ءانثا لوقد وهف

 ثودح ةروطخو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ينيمخلا

 ىوقلا زكارم ىضوف لظ ىف شئاط يناريا لمع

 تحت عيش لك» نا ةددعتملا ةيناردالا تاميظنتلاو

 لك مظني ةباقر زاهج انيدل نا .ةماتلا انتباقرو انترطيس

 لهف .يسوربلا ديشنلا نينر كمالكل نا: :لغيبش ةلجم
 يف ىلعألا عافدلا سلجم يف فورعم وضع ةلوج ينعت
 لمعب مايقلا يونت ال ناريا نا ىلع ديكأتلا برغلا
 ةنامط نوب ةرايز نم نوديرت وا ,جيلخلا يف يركسع
 لك» لاؤسلا اذه ىلع يسارخ بيجيب ؟ةرشابم نطنشاو

 .«نكمم ءيشن

 ماظن تانالعاب اريثك متهت ملاعلا تاموكح دعت مل
 يتلا ةددعتملا تاونقلاو ةيرسلا تالاصتالا نا نارهط

 فقوتت مل اكريما عم تالاصتالا ةكبش : يناجتسسفر

 هاياون سايقل تارشؤملا يه ماظنلا اذه اهيلع صرحي
 ينب كلذ دكا امك ًامامت ةيلمعلا هتافرصت تاهجوتو
 لالخ ناريا يف ةيمالسا ةيروهمج سيئر لوأ ردص
 تاقالع ةكبش نع ثدحتي وهو مرصنملا عوبسألا
 زومر ءوجل ىتح .ةيرسلا هتالاصتاو يناجنسفر
 أآدب قئاقحلا هذه راكنا وا يفنل يناريالا ماظنلا

 ىلع هتظحالم نكمت ام اذهو .رخآل تقو نم فعضي

 نود فرتعي وهف .نوب يف يئاعدلا يسارخ طاشن لمجم

 ىلع لوصحلل تعس دق نارهط ةموكح نا ةيراوم

 فقوسملا رركدو .توريب نئاهر لياقم ةيكريما ةحلسا

 ةيقدو ةيدوعسلاو تيوكلا ديض يعسوتلا ين داودعلا

 .طقف لاثملا ليبس ىلع لقننلو ,يبرعلا جيلخلا راطقا
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 ةلودلا رودي ةقلعتملا ةيوحألاو ةلئسالا صن

 :ناريا حيلستب ةينويهصلا

 ةددوديبملا مداصألا

 مككراعم يف ةمواقملا مترتخا مكنا نولوقت)  لغيبش
 ءيش لك له .نانبلو ةكمو جيلخلا يفو قارعلا عم
 فيدكو ؟ةمواقملا هذه ةمادا فدهب ايعرش نوكيس

 ربكألا ناطيشلا عم حالسلا تاقفص انل نوحرشت
 (؟ليئاريساو اكردمأ

 عم ةرسششابم تاقفص انيدل تسيل  يسارخ»

 ملعن نكن ملو .ةحلسالاب انوزهج ناكريمالا .ليئارسا
 اندعأ رمألا انفشتكا امدنع .ةيليئارسا عباصا دوجوب

 نم :ةيربعلاب اهيلع بتك .ليئارسا ىلا اخوراص
 .«ليئارسا جاتنإ

 يف نمكي اهتداعا ببس نكل حيحص اذه)  لغيبش
 مكنوكلو .ليئارسا جاتنا نم اهنأل ال ؛ةميدق اهنوك
 عباصألاب نوملعت ال فيك .ةعدخلاب مترعش
 مكعم ةكراشملا ةقفصلا فارطا لكو .ةيليئارسالا
 .(؟كلذ فرعت

 77 ويلا نيلعم ةنيلطر يل بقوم لالعتبتلا راجت ركتيه
 نكن مل نكلو فارطالا دحا نحن معن  يسارخ»

 نكلو ةنفاحص تاعاشا اعيط عمسن انك .كلذب ملعن

 ..ناروطل نيلرفكلم ةزايز ىنح ةلدا نود

 ملعت ةفاحصلا .ًاقح بنر بيدرغ)  لغيبش

 يف نيلوؤسمك متناو كلذ نع ثدحتي هلك ملاعلاو

 .(!رمألا نع ائيش نوفرعت ال نارهط
 ةيناودعلا اهيرح يف ةعورملا ناريا رئاسخ لوح اما

 عيرس ءوض طيلست اضيأ اديفم نوكي دقف قارعلا ىلع
 :ىلاتلا راوحلا صن لالخ نم نارهط ماكح ةيلقع ىلع

 رثكأ تسيل قارعلا باقعب مكتبلاطم نا)  لغيبش
 نورت له .ةيراثلا ينيمخ تاوهشل ءاضرا ةلواحم نم

 ؟ينيمخ لجأ نم اهلمكأب لايجا توم رربب ام كلذ يف

 . (؟مكالتق ددع ىرت اي غلب مكو

 نوصحت ال مكالتق ىتح ةيارغلل اب)  لفيبش

 (؟مهردادعا

 رس اذه ةينلع تايئاصحا دجوت الم يسارخ

 .«يركسع

 مهالتق ددع نالعإ نوشخب

 دنع مكيعش ىدل لعفلا ةدر نوشخت له)  لغيبش
 (؟ىلتقلا ماقرا نالعا

 تامولعم ءاطعا ديرن ال اننكلو .الك» - يسارخ
 .«برحلا يف داتعم ريغ اذه .رخآلا فرطلل ةيفاضا

 ماقرألا نوفرعت ايصخش مكنكلو)  لغيبش
 (! ؟نيثناه مونلا نوعيطتست لهف مكالتقل ةيقيقحلا

 تالباقم ترشن لغيبش ريغ ىرخا تالجمو فحص
 يذلا ىلعألا عافدلا سلجم وضع عم وحنلا اذه ىلع
 ةيركسعلا ةدايقلا وضع اضيا هنا هسفن نع لوقد
 تافارتعالا نم ريثكلا ايناح انعضو اذاو .ةينادبملا

 ٍِق ةينئاربالا ةسايسلاو ماظنلا ةمزا مسضغت ينلا

 كرحتلا يف يرهوجلا طخلا نا دجن .ةنهارلا ةلحرملا
 تاعامتجا ةلقرغ هاجتاب ريسي امنا يلاحلا يناريالا
 يمازلا رارق رادصتسا ىلا ةيمارلا يل ودلا نمألا سلجم

 ىلع حالسلا ريدصت رظح ةبوقع ضرفو .برحلا فقوب
 .هذيفنت نع عنتمملاو رارقلل ضفارلا يناريالا فرطلا
 عامجالا ىشخت يتلا نارهط هيلا رطضت كرحتلا اذه

 ةيناكما ىلع 51 رارق نهرب امدعب ءىرخا ةرم يلودلا
 يأ نم رثكا نآلا جاتحت اهنوكلو عامجالا اذه ققحت
 ةيركسعلا تازيهجتلاو ةحلسالا ىلا ىضم تقو
 يكريمألا يباجبالا فقوملا رارمتسا ناف :ةيكريمألا

 قاحلا هناش نم .رانلا قالطا فقو رارق يف رهظ يذلا

 امهم :ةيكريمألا ةيركسعلا ةلآلا يف يلعفو ميسج ررض
 نعو ربكألا ناطيشلا نع ًايلاع نارهط ثيدح ناك
 ةيلودلا حالسلا قاوسا نم هتحلسا ضيوعت ةيناكما
 .ءادوسلا

 عرخم نع ثحبلا
 مهسفنا نارهط ماظن زومر نآلا هب فرتعيرمألا اذه

 نأف اذكهو .يسارخ لامك برغلا ىلا مهثوعبم ةصاخو
 ةيداحتالا ايناملا عم ةيئانثتسالا تاقالعلا لالغتسا
 رفوي دق .رهشلا اذهل يل ودلا نمألا سلجم سارتن يتلا
 نع ثحبلاو يل ودلا راصحلا كفل ًافاضم ًانقو نارهطل

 طبختلا ةلاح هيلا تداق يذلا نهارلا قزاملا نم جرخم
 .ةيناريالا ةسايسلا يف

 ريتركسلاب هدالب بيحرت نع نامُع يف يتيالو نالعا
 تفاللاو ءيجافملا هحادتماو لب .ةدحتملا ممألل ماعلا

 ,رالي وكيد اهحرتقا دق ناك يتلا ةينامثلا طاقنلا ةطخل
 بسكل ةيناربالا ةيكدتكتلا ةيعللا دودح نع جرخي ال

 .تقولا
 نم مهقلق نع نوربعي انه نويسايسلا نوللحملا

 نل رالي وكود نا نودقتعيو ةيناريالا ليلضتلا ةسايس
 نم جورخلا لواحي وهو رفوأ اظح ةّرملا هذه دجي
 لح ىلا لوصولل ةيناربالا ةيزيجعتلا طورشلا لاغدا
 [1.جيلخلا يف مدلا فيزنل لماشو مئاد فرشمو لداع
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 ملاعلا ١

 ةيبرغلا اينما ىلا ركينوم ةرايز
 ُخ 59 مه محسا وب + ا را وللا 1 جوبا ديدوويوج اولا 5 اذذ/ 9 ., 2 د , 2

 قواد جتا ل ل لا ا يسمو ةووجتسووسو حد »ومو جحا جسيس هيمو طووجةنانو ندا لوز

 اند كي ا فخ ا ل ا ل يل ا ل ا ل ا اي معو و وا 9 د د وو سب طتم دوا با

 ا ددعس .د- ع

 يطارقميدلا يناملألا سيئرلا نا نم مغرلا ىلع ِط
 عيباسلا لبق نوب يف نوكي نل ركينوه سيئرلا |

 ريغ امامتها بقارملا ظحالي .لبقملا لوليا نم |:

 ابنب نيتيناملالا نيتلودلا يفو برغلاو قرشلا يف يدع
 ١ا/ ُْق اهنع كرثشملا نالعالا موب ندم .ةرايزلا هذه

 :.مربصتملا زومت

  ركينوه ةمقب يئانثتسالا مامتهالا اذه لك اذامل
 هداعبا يف فلتخي لهو .ةيداحتالا ايناملا ف لوك فد 0 م 0

 تاءاقللا نع ةيلودلاو ةيبوروألا ةنمدلقالا ى 9 هيلاعلا ةيداحسلا فورظلا

 عوبسا ولخي داكي ال يتلا ةددعتملا تاعامتجالاو | نسحند نادحرت نطنشاوو وكسومو
 ؟انملاع يف لودلا ةداقواب أ ءامع' نيس اهنم ١ -« هييعور *» هايع نا

 ف هر 0 أ ةيئاملألا ةيناملألا تاقالعلا

 ةزدإلا لعد
 كلذ .يرورض امناو بسحف اعورشم لاؤسلا سيل

 يف ةلودلا سلجم سيئر ركينوه سيئرلا ةرايز نا
 بزحلل ماعلا ريتركسلاو ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمج
 اذه ىلع اهعون نم ىلوألا يش ء,دحوملا يكارتشالا

 ءادعألا ةوخألا يتلود سيسأت ذنم .عيفرلا ىوتسملا

 اوملا/ نآ 84 - 54 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا ا"

 ثلاثلا خيارلا ايناملا ةميزه دعبو .تانيعبرالا رخاوا
 فشكي يذلا رخآلا دعبلا .ةيناثلا ةيملعلا برحلا يف
 نوب يف لوك  ركيدوم ةمقل ةصاخلا ةيمهألا نع

 ةلودلا ةيطارقميدلا ايناملا نوك ةقيقح يف دسجتي
 فلح ةبيكرت ف ايداصتقاو ًايسايسو ًأيركسع ىوقألا
 ايناملا نوكو .يتايفوسلا داحتالا دعب وسراو
 ًاضنأ .لقألا ىلع ,ايداصتقا ى وقألا ةلودلا ةيداحتالا

 ةدحتملا تايالولا دعب وتانلا فلح ةبيكرت ف
 نم ةيلوغيدلا اسنرف باحسنا ذنمو .ةيبكريمألا

 ناتيبوروألا ناتوقلا ناتاه هباجت يسلطالا ودناموك

 نيركسعملا سامت طاقن دشأ ف اضعب امهضعب

 نالكشتو ؛ةيسايسويجلا ينايربمالاو يكارتشالا
 ةبرحلا سأر :كرتشملا يناملألا ءامتنالا مغر ايعوضوم
 تايالولاو يتايفوسلا داحتالل ةيديلقتلاو ةيوونلا
 .ايوروأ طبسو ةيكريمألا ةدحتملا

 برحلا جين ضاقنا ىلع
 ًافورظ تانيعبسلا يف جارفنالا دقع ءدب قلخ دقلو

 ايناملا ىف ةنقرشلا ةسايسلا فاطعنال ةيتاؤم

 يليف كل يكارتش نالا راسشتسملا بعلو .ةيداحتالا

 ردع ةينوناقلا هدعاوق خيسرن يف أدئار أرود تنارب

 .ةدتلويو يتايفوسلا داحتالا عم تادقافتالا ةلسلس

 ةيسافسلا ةدايقلا عم مهافتلاو نواعنلا جهن ريوطتو

 ةدرايلا برحلا جهن ضاقنا ىلع .ةيطارقميدلا ايناملا ْق

 لوقلا نكمي و .تانيتسلا دقع صاخ لكشب داس يذلا

 نيم كرتشملا نواعتلا نم ايبط اساسسأ كانه نا نآلا

 امن :ةيناسنالا نيدايملا عيمج يف نيتيناملالا نيتلودلا
 يف نسحتلا تالاح نم ًاديفتسم .تاونسلا ربع رولبتو

 لقعلا ىوق فلاحت :ركيئوه
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 وكسوم نيب ةصاخ .يملاعلا يسايسلا سقطلا

 .نطنشاوو

 تروفريا ةنيدم تنارب يليف راز تانيعبسلا علطم يف
 تاز ةديدع تارايز بناج ىلاو .ةيطارقميدلا ايناملا يف
 ةيداحتالا ايناملا ءامعز مظعم اهب ماق يصخش عباط

 ايناملا يف ةبارقو ةيلئاع تاقالعب نوطبتري نمم
 يكارتشالا راشتسملا ةرايز تءاج :ةيطارقميدلا
 ةقطنم ىلا تانينامثلا علطم تيمش تومليه قباسلا
 ةريسم ززعتل ,ةيقرشلا نيلرب برغ لامش هيز نيلبريف
 نيد اهرصحو :.رتوتلا تالاح نم ليلقتلاو مهافتلا

 امهريثأت ديعص ىلع يلاتلابو .نيتيناملالا نيتلودلا
 تالتكتلاو ةيركسعلا فالحالا راطا ْق يسوروألا

 .اهيف ناطشنت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 لفعلا يوذ فلاحن

 يناملآلا سيئرلل ناب فارتعالا نم دب الو
 جهنلا اذه ةلضاوم يف دسألا ةصح يطارقميدلا
 فورظلا ىف ةصاخ .هنع عجارتلا نود ةلوليحلاو
 برغلاو قرشلا يف ناملألا لاَر امو .ةيسصعلا ةئيلودلا

 فلاحت» راعش عفر نم لوا وه ركينوه نا نوركذتي
 ]دب امدنعو .38 ي وونلا ديلجلا ماع ِق «لقعلا ىوق

 ةطسوتملا ةيكريمألا ةيوونلا حيراوصلا رشن ف لمعلا
 خيراوصلا مث :ةيداحتالا ايناملا يضارا ىلع ىدملا

 ايناملا يضارا ىلع ىدملا ةريصقلا ةيتايفوسلا ةيوونلا
 ناك يتلا تاداقتنالا نم مغرلا ىلعو :ةيطارقميدلا

 يف اهجيجض حوضوب عمسي انه يسايسلا بقارملا
 سيئر لصاو .ةفيلحلا ةيقرشلا مصاوعلا ضعب
 رتوتلا ةلاح نا ةلئاقلا هتسايس ةيطارقميدلا ايناملا

 ةيتاّوملا فورظلا :لوك
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 ةغل لالحا ىضم تقو يأ نم شكا بجوتست يلو دلا
 .ايوروأ يف برغلا و قرششلا ءامعز نيب مهافتلاو راوحلا
 خيرات ىف ةرم لوألو :تاذلاب ةرتفلا هذه تدهش دقو

 لودلا ءامعَر نم ديدعلا لابقتسا ؛ةيطارقميدلا ايناملا
 تاوعد ةيبدلتو ,يسلطألا فلح ُِق ءاضعالا ةييرغلا

 .مهعم مهافتلا ةغل ريوطتو مهتارايز

 ررضلا ديدحت لدشو
 ايناملا يف رارقلا وعناصو ةسايسلا وللحم

 ركيدوه راعش نأي مهريغ لبق نوفرتعي ةيداحتالا
 ةحلسا راشتنا نع جتانلا ءررضلا ديدحت» ددصب

 مهاس دق ةيبرغلاو ةيقرشلا ابوروأ ف ةيوونلا رامدلا
 ةحنجألاو تارايتلا ريثات ةجرد رصح يف هرودب
 عمو .قرشلا هاجت ةيداحتالا ايناملا ةسايس يف ةفرطتملا
 قباسلا يكارتشالا راشتسملا ناك يتلا ةوعدلا ناف كلذ

 8١, ماع ركينوه سيئرلل اههجو تيمش تومليه
 يحسمملا راسشتسملا هفلخ 87 ماع اهددجح يخلاو

 دهع نم ةريخآلا تاونسلا ةليط دجت مل ءلوك تومليه
 ةصرف .وكئيتريشتو فوبوردنا هدعب نمو .فينجيرب
 .ذيفنتلا

 بايسالا نم ًاريبك ُاَءْرِح نا انه لوقلا عيطتسنت

 نيتلودلا ىلع ةبترتملا ةرشابملا تامازتلالا ىلا دوعي

 نوكو .يسلطألاو وسراو يفلح راطا يف نيتيناملألا
 وه امنا .ةيناملالا ةيناملألا تاقالعلا يف نكمملا مدقتلا
 .ةدكريمألا ةيتايفوسلا تاقالعلا مدقنل الوأ ةلصحم

 .اهل ءانبو يباجيا ريوطت لماع مث نمو
 امومع أرط يذلا نسحتلا نا لوقلا زوجي امه نمو

 يتايفوسلا داحتالا نيب يلودلا قافولا ةسايس ىلع

 ليئاخيم ؤوبت ذنم ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو
 يذلاو ,865 راذآ ف وكسوم يف ةدايقلا فوشتايروغ

 يفو .فينج تاضوافم يف مدقتلا ف هتاساكعنا دجن
 لصاوتو .ةيتايفوسلا ةمصاعلل ركسنياف ةرايز
 فوشتايروغ ةرايزل يراجلا دادعالاو تابينرنلا
 ةئيضملا تامالعلا نم اهريغو ةيداحتالا ةمصاعلل
 فورظلل رثكأ ةرولب ىلا داق نيسحتلا اذه ىرخألا

 ةرايزل نوكي اميك ةبولطملا ةيسايسلا طورشلاو
 .يباجياو ماه يلودو يبوروأ ىنعم نوب ىلا ركيدوه
 ضقانتو ددعت انظحال دق ةيضاملا تاونسلا ىف انك اذاو

 ايناملا يف ةيسايسلا ىوقلا كييازوم يف لاعفالا دودر
 قافتاب لوقلا يف ةيوعص نآلا دجن ال انناف .ةيداحتالا
 ةضراغملا وأ مكحلا يف ءاوس ةيسايسلا ىوقلا عيمج

 اهتيمها زارباو ةرايزلا هذهب يلودلا بيحرتلا ىلع
 تاقالعلا ىلاو ةيناملألا ةيناملألا تاقالعلا ىلا سايقلاب

 .ةيبوروألا
 ةمألا خيرات يف ىلوألا لوك  ركينوه ةمق نوك نا

 ةيقرشلا دوهجلا تارمث نم ةرمث ثيدحلا ةيناملألا

 يف ديطوو يقيقح جارفنا قيقحت ىلا ةيمارلا ةيبرغلاو
 ةيمهأل انريدقت نم للقب الا بجي ةيلودلا تاقالعلا
 .مداقلا لوليا يف ثحبتس يتلا ةيئانثلا تالكشملا

 نم ريثكلا كلتمي يعقاو جذومن نم هارن امل ارظنو
 نآلا ةدئاسلا ةيبرعلا تاقالعلا عم هباشتلا بناوج
  يناملالا فلملا حتف ةلبقملا دادعالا ف لواحتس انناف
 لمحم يف يبودلاو يئانثلا هروطت ةعباتمو يناملألا

 [1.ةيمويلا ةايحلا نيدايم
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 رابشلااب دهم ينانسللا داصتقالا

 جروج نايسول :ملقب
 رالودلا ناك 5/!١5 ماع برحلا تأدب امدنع

 نآلا .ةريللا فصنو نيتينانبل نيتريل لداعي
 لصي رالودلا داكي برحلا' نم اماع ١١ دعبو

 رعس نا ًاملع .يعيبط عضو اذه لهف .ةريل 55١ ىلا

 / دعبو 19417“ ماع يف يأ .طقف تاونس 4 ذنم رالودلا
 ؟ةردل ٠٠٠١" ناك برحلا نم تاوذس

 لصو نا دعب ءيش لك قزاملا لاطي .ناننل يف
 نا ةجردل .رمحألا طخلا ىلا ةبعصلا ةلمعلا يطابتحا
 ءارشل تادامتعا حسنفت نا مسيطتست ال ةموكحلا

 الو ءابرهك الو تالصاوم ال دوقو نود نمو ء.دوقولا
 ؟رايهنالا وه لهف .زياخم الو تايفشتسم الو عناضم
 نورخم اف .كش نود أدغ امناو :مويلا سيل نكل :معن

 نيرشت ةياهن هاصقا دعوم يف يهتنيس دوقولا نم |[
 تاعاطقلا وذ كلذ. ىلع بترتيسو .ردمفون / يناثلا

 قيبطت يف هتارشؤم حولت تادب يذلا ةيراصتقالا

 يتلا ةيئايرهكلا ةقاطلا يف داصتقالل يلوأ جمانرب

 ةحشرم يهو :ًايمود تاعاس ه لدعمب املاح فقؤوتت

 ديكأتلاد ةدادزلل

 عيراشملاو قاوسألاو عناصملاو تايفشتسملا اما

 نا مهملاف :ةصاخ تادلومب اهلك ةزهجملا ىرخألا

 .اهليغشت لجأ نم دوقولا ىلع لصحت

000 
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 قرأملا ىلا يداصتقالا قزأملا فاضي .اذكهو

 اذه .«ةثراكلا وحن ميقتسم طخب ريسن اننا» .يسايسلا
 لكو  مكحت ال يتلا  ةموكحلا ءارزو لك هلوقي ام
 بارستلا نم ءازجا ىلع رطيست يتلا تايشيليملا
 امع ًالوؤسم هسقن ربتعي دحا ال عبطلاب .ينطولا
 هتوق يف ددهم ينانبللا نطاوملا .رومألا هيلا تلصو

 ماع ٠٠١/ ىلا مخضتلا ةيسن تلصو نا دعب يمويلا
 ماع نم لوألا لصفلا يف ةيسنلا سفنب تعفتراو 65

 . /81 ١

 ثيح تالئاعلا مظعم ىدل رقفلا نطوتسا دقل

 ناكس فصن .ةيلئاع ةيلخ لك ةادحب رالودلا مكحتي

 هذقنتف يناثلا فصنلا اما ,ةقافلا ف نوشيعي نانبل

 ىلا نومتنب «نوذقنملا» ءالؤهو . ةيبنجأ ةلمعب ام ةلص 1

 يف حتف .ةبعص تالمع ايصخش نوكلمي نيذلا ١(
 باسسح فلا ٠٠١ ىلا فلأ ١5١ نيب ام ًارحؤم نانبل

 اهكلمي يتلا ةدصرألا نع كيهان .ةبعصلا ةلمعلاب

 .جراخلا يف .نوسانتللا
 يف مهل بيرق دوجو نم نوديفتسي نيذلا كئلوا (؟

 جراشنلا نع يتاترق كنريف 4 هلصب يذلاف .جراخلا

 سدحلا .ًاروسيم نآلا ربتعب د ىلحملا هلخد ىلا ةفاضا

 ثالث ذنم ائيش ينعي نكي مل يذلا غلبملا اذه نا هركذ
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 ريربتو نيديفتسملا ةايح رييغتب مويلا ليفك .تاونس '
 .نيرجاهملا ةرجه :
 نيينانبللا نم ٠١/ ىلا /16 ةئفلا هذه ىلا يمتني |

 جيلخلاو اكريمأو ايقيرفا نم الاومأ نوقلتي نيذلا
 .ايوروا ىتحو ؟

 يف ةأجف مهرابتعا مهل ديعا نيذلا نويفرحلا (”
 كانه .ءيش لك حالصاب نوموقي مهنا بيسلاو .توريب ٠
 يتلا :ةيئاذغلا داوملا عيبب ةطبترملا نهملا اضيبأ '
 .رعسلا عافترال اقيط حجراتت :

 نآل .ادوجوم نانبل يف نزاوتلا لازام ,.مدقتام لكعم ٠
 ١/ زيمتي ثيح) ثلاثلا ملاعلا لودل يديلقتلا عضولا |

 ا ا ا

 0س اسس داود جوجو بسب اممم اك دو ماتت ما
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 قيطنيال (عايجلا نم ةمخض ةيبلغا ةهجاوم يف / وأ

 ىلع ةريثك عيراشم ثيح داصتقالا قنتخي نانبل يف
 ام لك رامثتسال كونبلا رطضت اميف ,سالفالا ةبتع
 تحت حزرت يتلا ةلودلا ةنيزخ ليومت لجأ نم اهيدل
 نم جورخلل .ةينانبل ةريل رايلم 1١ هتميق نيد ةاطو
 ءارزولا سيئر ضحلا ميلم ديسلا حرتقا .قزأملا

 نانبل كنب يف بهذلا يطابتخا نم ٠١/ عيب ةلاكولاب

 .رالود نويلم ٠٠٠١ غلبم ةموكحلل نمؤي امم
 رداق ريغ هنكل .الوقعغم حارتقالا ودب ابر

 تاسسؤملاو داضتقالا قزام زواجت ىلع ديكأتلاب

 دلبلا روهدن فقو ىلع ًاضيا رداق ريغ وهو ,جودزملا

 © /60.194  ريمتيس /لولنا لبق - تثدح نإ  ةررقملا
 ١ اوال

 دقف .ناغير سيئرلل ةديدج ةحيضف قفألا يف
 ةرداصلا ,نميات كروب وينلا» ةفيحص تفشك

 ةدع مسظن دق ضينألا تيبلا نا نع سمأ ['
 دعب كلذو .يفاذقلا ديقعلا نع نيبودنم عم تاءاقل

 تلاقو .سليارط فصق ىلع رنهش نم لقأ رورم
 | يكريمألا ريفسلا ىدل متت تناك تاءاقللا نا ةفيحصلا
 1 .نوسلو مايلو ناكيتافلا يف

 1 :تيغ ناريإ نم نامسا اضيدأ ةيضقلا هذه ف زربب
 ا
7 

 اي
 ١ .رتسكدنيوب نوج لاريمألاو :ثرون رفيلوا لينولوكلا

 يكريمألا فصقلا نم رهش يىلاوح دعب هنأ ثذح ام

 ةيداعملا ايريتسهلا تناك امدنعو .يراغنب و سلبارطل
 نم صاخشا ةنفح كانه تناك :اهجوأ ىف ايبيلل

 مهنيب نم  ضيبألا تيبلا يف ىلوألا فوفصلا
 ءاقل دعُت - تيغ نارسا امهترهنش ناذللا ناصخشلا
 نم بارخقالا يف. هدالب ةبغر دكأ يبدل بودنم عم ًابريس

 كلذ ناك . «زميات كروي وعنلا» تامولعم بسح نطتشاو

 ةفيحصل فرستعا يذلا نوسلو مايلو قيرط نع
 ف روزم مسا تحدو أرس لبقتسا هنآب «رميات نطنشاو»
 ءانثالا كلت ىف .يبيللا سيكرلا ءاقل فدهب سلبارط

 لاريمآلاو ثرون ليئولوكلا نيب لئاسر تلدوبت
 ىلع هسفن مدق لجر عم ءاقللا دئاوف مييقنل رتسكدنيوب
 ىرسجأ دقو :يبيللا ماظنلا يف يناثلا لجرلا هنا

 ١" ريشونام يناريالا لامعألا لجر نيفرطلا نيب فراعتلا
 ١ يكريمالا لاصتالا يقسنم دحأ ناك يذلا رافناهيروغ

 | يديمخلا يدليؤخلا وهف روكذملا يبيللا اما
 ءاقل ىف هتيغر ىدبأ يذلا يببللا ماغلا نمألا لوؤسم

 حرتقا دقو .ئكريمأ لوؤسم يأ وأ ثرون لينولوكلا
 «نيدياقرالا لك» درطو يبدللا باهرالا ءاهنا يديمحلا

0 4 
 م

4 
 ب

- 

2 
3 
0 

 د

 352 141-2 ن1 ورجال: نط جزا ح



 ! تاقالعلا ةداعاو نطنشاو عم براقتلا لباقم ايبيل نم '
 .ةيراجتلا ٠
 ماريما ةصرفلا ناهتنا ىلع ثرون رفيلوأ عجش يذلا :

 | .ةرتفلا كلت يف زيريب نوعمشل قباسلا راشتسملا .رين '

 | قيقحتلا ناجلو ,19106: روات ةنجل ترشن دقو :
 | بلط ثرون لينولوكلا نا تيغ ناريا يف ةيناملربلا
 ةيقوا رعس نا راجتلا دحا لوقي .ةيداصتقالا مهلكاشم 2 ىرمأ يذلا رتسكدنيوب لاريمألا نم رضخألا ءوضلا

 رعس ناو ءادوسلا قوسلا يف نيرالود نم رثكأ ركسلا
 | ,عيباسأ لمهأ عوضوملا نا وه .ثدح يذلا نكل

 | ةيرسلا ثرون رفيلواو نيلرافكم تربور ةمهم لشف رثإ
 ناو ةصاخ .ينيمخ مكحل ةيكيتاموتوا ةضراعم
 عم ةهجاوملا اهيف امب تامزألا مدختست ةموكحلا '

 لجأ نم ةيدوعسلا يف ةكم ثادحاو ةدحتملا تايالولا

 6.برحلا ىمح لاعشا |

 .ةلاسملا ةعياتمب ا

 ادقتعا امدنع ١985 ويام /رابا ةياهن ىف نارهط يف '

 يف نيزجتحملا نييكريمألا نئاهرلاب نادوعيس امهنا
 .نانبل |

 طيسولا ةيقادصم ْف ككش ةمهملا هذه لسشف

 نييكريمألا هئاكرش ىدل رافناهبروغ ريشونام يناريالا .
 امك .اهدهم يف ةبييدملاا ةردابملا نع يىلحتلا ف لجعو ٠

 0.«زميات كروب وينلا» ةفيحص تامولعم لوقت

 | را

 : ل ا ل 1 1 د ا

 نويبيرت دلاربهلا
1 0 , 

 قارغلا د برخلا ةرون
 يدوك دراودا : ملقب

 دض ةليوطلا ةنحاطلا برحلا ةفلكت تأدب دقل

 ةايحلا يف رمذتلا ريثتو ىضوفلا عقوت قارعلا
 ةرطيس ماكحا ةيعدتسم ةيناريالا ةيمويلا ١

 تاقفنلا تعلتبا نا دعب .داصتقالا ىلع ةموكحلا
 ىلع ةيعصلا ةلمعلا نم دالبلا طايتحا ةيركسعلا

 لورتبلا ريدصت نوكي نا لجأ نم دوهجلا لك نم مغرلا '
 .احيرم

 ,ةردان ةدروتسملا عئاضبلا تحبصا .كلذل ةجيتن
 ةردقفلا تالئاعلا ةادح ددهي لكشب راعسالا تعفتراو

 .ماظنلاب اهريغ نم اطابترا رثكالا |
 ماما احوتفم جيلخلا ىقبي نا ةيمها كردن انه نه

 نم 4٠/ نم رثكأ يف دمتعت نارياف .ةيناردالا تالقانلا
 . ول ااه نوت ١ لورتبلا نم اهتارداص ىلع ةبعصلا ةلمعلا نم اهلخد

 م لت | داوملا نا نوبقارملا لوقب .حالسلاو ماعطلا نيماتلا
 | نم ةدروتسملا ةدبزلاف .ذفنت تأدب نارهط يف ةينيومتلا |

 / 4 نم ةنوكم ةلئاع لكل قحي يتلا .الثم ةيبرغلا ايناملا
 | ,رهشلا يف ادحاو امارغوليك اهنم يرتشت نا دارفا
 ىلا  ىلاو . ولبكلل تارالود ه ىلا يمسرلا اهرعس لصي 1

 .ءادوسلا قوسلا يف رعسلا اذه فاعضا 8 ٠
 | نولاغلل نيرالودب ددحملا نيزنبلا رعساما

 " نا هركذ ريدجلا .ءادوسلا قوسلا يف فعاضتيف
 | ١١ ةصاخ مأ تناك ةيمومع ةرايس لك تاصصخم |
 ١ قوسلا وحن نيقئاسلا عفدي امم رهشلا يف انولاغ :
 .مهتجاح نيماتل ءادوسلا ا

 ' عراشلا هيناعي ام ىلع تارشؤملا مها لعلو

 - 1: مال نحب نمزج خمر: - 3
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00 
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 ًأرارق ينيمخ اهيف ذختي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت |

 0 د ا درو وجعل 7 1:71 بينتو رع

 د ساشا ا

 ةيوسيدوجسوعد

 نم وينوي /ناريزح يف ةرشابم ينيمخ لخدت .يناريالا
 تناك .راعسالا ىلع ربكأ ةيموكح ةرطيس ضرف لجا

 ةداع اهيف تبت يتلا ةيمويلا سانلا ةايحب قلعتي
 .ةموكحلا

 نم آنلع نورمذتي نويناريالا ادب .كلذ عمو

 .1917/4 ماع ذنم 7٠١/ ةبسنب عفترا دق محتلا
 نارهط رمذت يف نوري ال نييسايسلا نيبقارملا نا ريغ

١4 

 وراغسف ول

 علاصم افعل
 ةديعس ةفدص زلراشت «بره» نوكي نا بعصي
 نم لك هب تماق يذلا رودلا نا ىلع .ةريدم ريغ

 بعصي ويرانيسلا اذه يف نارياو ةيروس
 . © للا

 ةمدخ ميدقتل اهوعدي اماه ًاببس قشمدل نا حضاو
 دحت

 حارس قالطا ريسفت نكمي ذا .ةدحتملا تانالولل '
 سيئرلا نانتما نع ريبعت هنا ىلع يكريمألا يفاحصلا
 زرتلاو نونريف ءاج يتلا تاقالغلا عيبطتل دسأ ظفاح |

 ,يضاملا رهشلا يف اهنأشب ضوافتلا لجأ نم قشمد ىلا
 مابلو يكريمألا ريفسلا ةدوعب اهلكش ذخاتس يتلاو

 َبِقَع ,رهشا ةرشع ماد بايغ دعب قشمد ىلا نوتلغيإ |
 يف اهعولض ىلع ةيروس ةبقاعمب ناغير سيئرلا رارق
 .ىوادنه رازن ةصق

 املع ,مزاللا بيذهتلا يدبت نا قشمد ىلع ناك «نذإ

 يف ىوقلا نيزاوم سكعي ال سالغ حارس قالطإ نأب |
 نئامرلا ةيبلاغ هللا بزح زجتحي ثيح نانبل |

 ةناخ يف عقي هللا بزح نا عبطلاب فورعمو .نييبرغلا
 ةباثمب نآلا يهو :نيدعُب ةيلمعلل نا دقتعُمي كلذل

 1 زلراشت فاطتخا ناو ةصاخ .قشمد ىلا ناردا نم ةيده

 يف امور يف ىرج رشابم «يليئارسا»  يتايفوس ءاقل |
 نم نينثاو زيريب نوعمش نيب يضاملا ليربا /ناسين '
 .تايفوسلا نيلوؤسملا '

 | نيب دوربلا نع اهاضر مجرتيف نآلا هحاريس قالطا
 ١ سيئرلل ريذحت هسفن تقولا يف وهو .نييبرعلا نيدلبلا

 نم رجح ىمرم ىلع يضاملا وينوي /ناريزح يف سالغ
 نع ناريا ىضر مدع نع ًاريبعت ناك يروس زرجاح
 اَمأ .هندح ٍْق يقارعلا يروسلا براقتلا تالامتحا

 دياز خيشلا ةطاسول ةباجتسالا ةبفم نم يروسلا
 لسرأ يذلاو :ءقشمدل ةيمسر ةرايزب ايلاح موقي يذلا
 .هتاثحابم جئاتنب اهغلبيل دادغب ةموكح ىلا نيدفوم

 عم قباطتت يتلا ةياورلا تناك امهمو .لاح ةبا ىلع
 يتلا ةبعللا ديقعت دكؤت سالغ ةصق نإف ,ةقيقحلا
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 قشمد ةموكح نا حيحص .ناريا عم ةيروس اهب موقن
 «قارعلا هجو ٍِق نييناردالل يعوضوملا فيلحلا يش

 ةيروسب» دسأ ظفاح ملح صلقي نانبل ف امهسفانت نكل
 برعلا نيب طيسولا يه اضيأ قشمدو .«ىرمكلا

 عوضوم ف ةصاخ يلالملاو برغلا نيبو .نارهطو
 .نئاهرلا

 برش تمظن يتلا يه قشمد تناك اذا ,راصتخاب
 تناك حلاصم يقالت أنلع رهظُي اذه نإف ؛سالغ زلراشت

 ال اروحم لظت نا ديرت ةيروس .ليوط تقو ذنم ةقيقح
 هنمضتا ملل ةجاحب اهنأل كلذ ىلع اهقفاوت نارياو ؛هنم دب

 [0.حوتفم باب :ةيروس اهل
 ١١65

 و وج وج دوج

 قا ا وب جموس جسور عب م سة وتو وا لق سقت زج جتا هج بوو «ويص جوج »جيحوس سرس يعتد

 بيب نإ شم
 «ةي رسأأ ناضوافملا»و

 سيروم ينيب :ملقب

 ١ «نويليئارسا»و تايفوس نولوؤسم ىرجأ
 | ةياهن ةلطع لالخ نوي يف ةيرس تاثداحم

 : .عوبسألا ( ١
 ١ كيفون دورمن روتكدلا تمض يتلا تاثداحملا تزكرت

 ١ ريميدلاف ديسلاو زيريب نوعمشل يسايسلا راشتسملا
 | رمتؤملا ةركف ىلع ةيتايفوسلا ةيجراخلا نم فوسارين
 ١ ةكراشم ىلع ةقفاوملل ,ةيليئارسالا» طورشلاو يلودلا
 1 .رمتؤملا اذه لثم يف تايفوسلا

 ١ رادامع صخلم ضرعب سمأ زيريب نوعمش ماق دقو
 ١ تاقالعلاو عافدلا ةنجل ماما فوساريت كيفون ءاقل يف
 / لؤافتل عستم كانه» زيريب لاق .تسينكلا يف ةيجراخلا
 عطتست مل تاثحابملا نم تاعاس رشع نكل .«رذح
 لوح .ةيليئارسالا»  ةيتايفوسلا تافالخلا زواجت
 ,ةيليئارسالا» تاقالعلاو رمتؤملا ف ةكراشملا فارطألا

 .لبقتسملا يف ةيتايفوسلا
 | فوكايلوب ريميدالف عامتجا نا هركذ ريدجلا

 | ضرغلا ناك يضاملا رهشلا فينج يف يفروم دراشتيرب
 | ام اذهو ,«ليئارسا» عم يسايسلا راوحلا ديدجت هنم
 ١ رخآ نأب املع .فوساريت  كيفون ءاقل يف العف ثدح

 هنم ضرغلا ناك دقف يضاملا عوبسألا ءاقل امأ
 عم ةيساموليدلا تاقالعلا ةدوع «ليئاريسال» ةيسنلاب

 اطرش بيبا لت اهتلعج يتلا يتايفوسلا داحتالا
 | يلودلا رمتؤملا يف تايفوسلا ةكراشم ىلع اهتقفاومل
 ١ ةدايزب قلعتملا يناثلا اهطرش ىلا ةفاضالاب حرتقملا

 : 0.يتايفوسلا داحتالا نم ةيدوهيلا ةرجهلا
 نيد

 منا _اوم1/ بآ 4 854 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 همر موسسه ومعبت وهج عجب هجسوت »وحج دما برج هدد دودو مم عنج

 ةيبنجالا تالمعلا حلاصل ةينانبلا ةريلل رايهنا .
 كر 2 سو ده وم اك ير 8 ار ود 5 ودا سووا ف 1و هجقلا

 ريخألا نالعلا
 يامل داصتناا كوم نع

 ثنا يوب 72و يور درر ير فلز اد هور رد ا عدو سيمور مسفر ملا ةم

 1 جعجوسببم نا و ف يلا 0 2 سل يالا د يسن نو ف ل ا ا ع

 هلا سكعت يهف ,داصتقالا ةآرم ,ةلمعلا»
 ةوقلا  فعض وأ ةناتم ىدم ديعب

 سكعت ةبوقلا ةلمعلاف ءام ةلودل ةيداصتقالا

 يتاتانه نمو .حيحص سكعلاو ًايوق اداصتقا

 دقنلا قاوسا اهدهشت يتلا ةيلاحلا عاضوالا ةروطخ

 .ةيجراخلا ةريللا ةميق يف رمتسملا روهدتلاو .ةينانبللا
 يف ينانبللا داصتقالا ةمزا ريبك دح ىلا .حضوي امم
 نالعالا ةباثمب ضعبلا اهربتعا يتلا ةيلاحلا ةلحرملا

 انلاح هحاوب يسامدللا داصتقالاف .هتوم نع ريخالا

 ةيدكرت يف يا .«ةيلكدهلا» ءاوس .تالكشملا نم ديدعلا

 عاضوالل ةجبتن «ةيرهقلا» وا :؛ةيلخادلا داصتقالا

 داصتقالا قرزأام لعج امم ةيلهالا برحلاو ةبدنمألا

 ءاطبا ,لقالا ىلع وا .قزمتلاو رايهنالا امآف ..اردطخ
 .هفاقيإ ال ءايلاح رمتسملا روهدتلا

 داصتقالا ةعيبط ىلا ةيلاحلا ةمزالا روذج عجرت

 تامدخلا يعاطق ىلع اساسا موقي ناك ذا .ينانبللا

 كلذو ,تيزنارتلا ةراجت ىلا ةفاضالاب . ةحايسلاو
 امم .ةيلوالا دراوملا ةردنو همجح رغصب هزيمتل ةجيتن
 يوق ينطو داصتقا مايقل ةيرورضلا ةيضرالا هدقفا
 بعل كلذلو .اساسا ةيعلسلا تاعاطقلا ىلع دمتعي

 علسلاو يبرغلا لامسأرلا نيب طيسولا رود نانبل
 دقو .ةيبرعلا كالهتسالا قاوسا نيبو ةيجراخلا
 يف ثدح يذلا لدبتلا عم رودلا اذه ةيمها تدادزا

 ةيطفنلا لاومالا قفدتو .ءاهتاذ لامسارلا ةكرح

 لامسأرلا قفدت نم الدب توريب فراصم ىلا ةيبرعلا
 كلذ دعاس دقو توريب ربع يبرعلا لخادلا ىلا يبنجالا

 رثكا كانه نا ردقي) نانبل يف فرصملا عاطقلا ومن ىلع
 ةيزاوجروبلا تلظ ةفتتو (يتادحل فرصم ةئام نم

 نييجحاتنا نيزكرم ىلع دمتعت اهتأشن ذنم ةيراجتلا

 زكارم تناك ءاوس .جاتنالا ىف ةرشابم مهاست نا نود

 ةيلخادلا جاتنالا زكارم وا ,ةيبرغلا ةيجراخلا جاتنالا
 اذه يف و .يبرعلا نطولاو نانبل يف ةيعارزلاو ةيفرصلا
 ىدا امم ءاريبك اومن ةيراجتلا تاعاطقلا تمن راطالا

 تامدخلا عاطق ىلع هدامتعاو .داصتقالا ةشاشه ىلا

 ليماسرلا نم ةدافتسالل ةيدج ةلواحم نود .اسساسا

 . جتنم يعلس عاطق ءانبل هيدل ةرفاوتملا

 اكلات يآ ؟4: 782 ددسلا -ةييرعتا ةعيلظلا ©

 3م د 2 هوا ا سارا 10 0 يلا ديس ا يع بلا كفروا ايس

 ةريللاب قثي ال نطاوم او .يزكرملا كنبلا تاءارجا ضفرت ةيناذبللا فراضملا
 فلا لحم لحي شيشحلاو

 وسواس ستة حلا هراواسس بورا همس » عدعلاا7ا هت د

 ةلودلا رود اسحنا
 ةدصرالا مكارتو .طفنلا رود زورب عمو :كانه نمو

 يلاتلابو .ةيبرعلا راطقألا ضعب ىدل ةيرالودورتبلا
 اه وهو .لضفالا مادختسالا اهمادختس كيسا ةرورض

 لدابتلا ةيرح ءوض يف «ةينانبللا دقنلا قاوسا» هترفو

 ىلع اساسا مئاقلا فرصملا هماظن ةعيبطو تالمعلاب

 يطعمب ال .انه نم :ةيداصتقالا ةيرحلل فلختم موهفم

 ةايحلا يف ركذت ةيمها اذ 50 ةلودلل دامصتقالا

 سوؤر هيلطت طرش اذهو .ةبعامتحالاو ةيداصتقالا

 ىلا ةيبرعلا تاعادبالا تقفدت كلذل :دذه لاومالا

 "مقا لدب يل -

 ةريللا ةمزال يقيقحلا. رذجلا يهو .ةينانبللا كونبلا

 :ةينمالا عاضوالا روهدت عمف :ةيلاحلا ةينانبللا
 ةحايسلا برضو تامدخلا رود عجارت يلاتلابو
 تارامثتسالاو لاومالا سوؤر ترجاه ةينانبللا

 سوؤر ةكرح تصلقتف كلذك ةينانبللا لب .ةيبرعلا
 مامص لثمت تناك اهنا عم .هيلاو نانبل نم لاومالا
 نا ىلا ةراشالا اني ردجت انهو .داصتقالا اذهل نامالا

 .جراخلل ترجاه يتلا ؛ةينانبللا ةيلاجلا ةورث مجح
 جراخ اهلك ةعدوم .رالود نويلب ١١-١5 نيب ردقي
 .ينانبللا فرصملا زاهجلا

 تالي وحت ضافخنا .فقوملا ةبوعص نم داز اممو
 ىدحا دعت تناكو .جراخلا يف نيلماعلا ,نيينانبللا
 مجح ردقي نا تاعوقدملا نازيمل ةيساسالا تاماعدلا
 ىوقلا ىلامجا يثلث نم رثكأب ةرجاهملا ةلماعلا ىوقلا
 نم /45 يلاوحب مهاست تناكو .ةينانبللا ةلماعلا

 يونسلا تاليوحتلا هذه مجح غلب لخدلا عومجم
 نم لقأاب يناحلا تقولا يف ردقي امنيب ءرالود يرايلم
 تالامتحالا :نايسحلاب ذحالا عم اذه .رابلم فصن

 عاضوالا ءوض يف .روهدتلا اذه رارمتسال ةعقوتملا
 قلعت ءاوس .ةيبرعلا ةلامعلا قاوسا يف نآلا ةدئاسلا
 روجالا ضيفختب وا ةلامعلا ىلع بلطلا ضافخناب كلذ
 .بتاورلاو

 تاع وفاملا ناؤدم رجع

 ىلع عاضوالا هذه سكعنت نا يفيبطلا نم ناكو

 ناك يذلا ضئافلا لوحتيف .ينانبللا تاعوفدملا نازيم
 رالود رابلم ىلا لصو زجع ىلا 1 ماع ىتح هققحي
 ىلا مث ١1984 ماع رايلم ,١ 5 ىلا عفترا مث "١197 ماع

 .يضاملا رابا يف تارابلم ةثالث زواجت ىتح .رايلم ١

 ةلمعلا» ىف ةقثلا نادقف كاذو اذه ىلا فاضي
 نامألاب رعشي ال يداعلا نطاوملا حبصا دقف «ةيلحملا
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 ينمالا عمضولا نع ةزوص .ىداصتقالا رايهنالا

 عيراةدمل ولو ؛«ةريللاه ب هظافتحا ءارح نم

 عاضوالا هتثدحا امع كدبهان اذه ةعاس نيرشعو

 ىدل تاداعلا و مدقلا طامنا ىف ريثأت نم ةدئاسلا ةينمالا

 .ءاطعلا ىلع ةردقلا دقاف حبصا يذلا يداعلا نطاوملا

 املستسم .لبقتسملا ىف لمالا نادقفل اهيف بغار ريغ لب
 ةرطيس ءوض يف ةصاخ .نازحالاو سايلاو مومهلل
 ثبعلاو ,رومالا ديلاقم ىلع ةحلسملا تايشيليملا
 روعشلا نطاوملا دقفا ام وهو .ةيداصتقالا اهعاضواب
 ءارش ىلا نونطاوملا عفدنا يلاتلابو .نطولل ءامتنالاب
 ,رالودلا ةصاخ ةفصبو ,ىرخالا ةيبنجالا تالمعلا

 .ةينانبللا ةرمللا روهدت ىلا ىدا امم

 ءدب ةيشع ناك رالودلا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 ,ةيناندل ةريل ؟, 55 ىوس ي واسب ال ةيلهالا برحلا

 لصوو 1١9/54. ماع ةهريل 64 يىلاوح كلذ دعب غلب مث

 .15/857 زومت يف ةريل 15 نع ديزي ام ىلا رالودلا رغعيس

 مث .ةريل 41/ ىلا رالودلا لصو يضاملا ماعلا ةياهن عمو

 .ابيرقت ةريل ٠٠١ ىلا ىلاحلا تقولا يف

 لخدتي يزكرملا كلا
 يزكرملا كنبلا لعج ةلمعلا رعس ف رايهنالا اذه

 ضرف قيرط نع كلذو ءاهميعدتل لخدتي ينانبللا
 عاطقلا ىلع اماكحا رثكا .,ةديدج ةيباقر تاءارجا

 ىلا ينوناقلا يطايتحالا ةبسن عفر دقف .يلاملاو فرصملا
 ينلا كوننلا مازلا عم كلذو .عئادولا مجح نم 5

 )١17 ةينانبل ةريل رايلم نع اهيف ةعدوملا غلابملا لقت
 ىلع اهتاعاديا نم /10ب ظافتحالا ىلع (رالود نويلم
 نم طقف /65١ب ةمزلم تناكو) ةيموكح تادنس وحن
 رايلم نع اهتاعادبا ةلمج ديزن ينلا كونبلا اما (لبق
 تادنس ءارشل ةيرابجالا ةيسنلا تعفر دقف ةردل

 ىرخا دويق ضرف عم اذه ؛ /45 ىلا 1٠١/ نم ةيموكح
 .ةمدقملا ريغ تاباسحلا ىلع
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 ديدحت ٍِق ؛:تاءارحالا دذه ةنمشها نم مغرلا ىلعو

 ءوض يف ةصاخ .ينانبللا داصتقالل حيحصلا هاجتالا

 رخآلا بولسالا مادختسا ىلع يزكرملا كنبلا ةردق مدع

 يذ ريغ حبصا دقو ,ةدئافلا رعس عفر وهو الا)
 ىلع ةعفترملا ةدئافلا تالدعم ناف رخا ىنعمبو .لوعفم

 لعجت نا عيطتست نل ةينانبللا ةريللاب عئادولا
 عراست ءوض ف ةينانبللا ةلمعلاب نوظفتحي دارفالا
 ةشيعملا تايوتسم يف روهدتلاو مخضتلا ةريتو
 هذه ضفرت ةينانبللا كونبلا تلازام ؛(رمتسملا
 ىذه نا ىلا ريسشت فراصملا ةيعمجف تاءارجالا

 مادعناو ؛اهطاشن ميجحت ىلا يدؤتن فوس تارارقلا

 عئادو بذج ىلع اهتردق لقن يلاتلابو .اهيدل ةلويسلا
 ىلا ةعيدولا بحاص اجليف .روهمجلا نم ةديدج
 يف ةدايزلا رمتستف .ىرخا ةيبنجا ةلمعل اهليوحت
 كلذلو .ةينانبللا ةريللا روهدتو ,رالودلا ىلع بلطلا
 عم قفحي مل اذا ىودج تاذ ربغ تارارقلا هذه لظتس

 لشفتو .ةلكشملا هذه لحل ةلماعلا ةيراجتلا كوندلا

 ,.اهنم ةدوشنملا فادهالا قيقحت ٍْق تاءارحالا هذه

 ضسيغختو ةيدقنلا ةلويسلا تالدعم لبلقت ةصاخو

 ةدح فيفخت ينعي ام وهو .صاخلا عاطقلا تايفلس

 اريثك ليوعتلا يغبني الو راعسالا عافتراو مخضتلا
 ةمزالا نم جورخلا ِق ةيدقنلا تاءارجالا ىبع

 كرتت ةيلهالا برحلا لازت ام ذا ,ةيلاحلا ةيداصتقالا
 .ةيداصتقالا عاضوالا لمجم ىلع ةيبلسلا اهراثا

 ةلودلا ككفذ

 ,ةيراجتلا قاوسالا عاضوالا هذه ترمد دقل

 تافيوشلا) ىربكلا ةيعانصلا قطانملا ضعبو
 تايشيليملا ةرطيس رارمتسا نع الضف اذه .(سلكملا
 كرامجلاو موسرلا اهتيابجو ءىناوملا ىلع ةحلسملا
 نم عمتجملا مرح امم ؛برحلا ةلا ليومتلو .اهقيدانصل

 رودلا ةيدودحم نع كدهان اذه تاداربالا دذه ةليصح

 اننكمي لب .يداصتقالا طاشنلا ف ةلودلا هبعلت يذلا

 دق ةلودلا نا  ةقيقحلل زواجت ىندا نود  لوقلا

 ةدئاسلا ةدفئاطلا تاليودلا حلاصل تلكأتو تككفت
 زحاوحلا تعضوو .ةيلخادلا قوسلا تككفتف .ادلاح

 نم) ةفلنخملا جاتنالا رصانع ةكرح ماما عناوملاو

 .(لام شارو علسو ةلامع
 ريمدتلاو ينويهصلا حايتجالا ريثأت ىسنن الا بجي

 ام فلتا و .اعنصم ١6٠١ نم برقي ام رمد) هثدحا يذلا

 عاضامع الضف اذه . (ةيعانص ةسسؤم ١ نم برقي
 وزفغلا اذهل ةجدتن جاتناو لخد نم داصتقالا ىلع

 تارايلم ةعست يلاوح ةراسخ ىلا تاريدقتلا ريشت)
 تروهدت انه نمو (طقف ةعانصلا يف ةينانبل ةريل

 اروهدت (ةعانصلاو ةعارزلا) ةيعلسلا تاعاطقلا
 روبلا يضارالا ةحاسم تدازف .ةرتفلا هذه لالخ ًاريبك
 تاجتنملا روهدت عم اذه ,ةعورزملا يضارالا باسح ىلع
 لامعلاو نيحالفلا ةرجه نع كلذ جتن ءاوس .ةيعارزلا

 لوخدملا تاذ ليصاحملا يف عسوتلا وا .نييعارزلا
 (شيشحلاو ةهكافلاو رضخلا) ةصاخ ةفصبو ربكالا
 ةعورزم ةيعارزلا يضارالا نم ٠١/ ىلاوح نا ردقي ذا
 جاتنالا ةمدق نم غ1 يىلاوحب مهاسنو «سشسيشحلاب

 عاقبلا لامش يف ةيعارزلا يضارالا نم /60) يعارزلا
 علسلا باسح ىلع هلك اذه (ةعارزلا هذهل ةصصخم
 امومع ةيئاذغلا داوملاو حمقلاك ةيساسالا ةيسيئرلا
 يلحملا جتانلا نم /١٠ب مهست ةينانبللا ةعارزلا تناك
 كلذ دعب اهيبصن عفترا مث .19854 ماع ىتح يلامجالا

 .اهيرقت 7٠١/ ىلا

 يف ةيناثلا ةبترملا لتحت تلازام اهنإف ةعانصلا اما
 بيسب ةفيعض تلاّرام اهنكلو .يلحملا جئانلا

 قيضل ةجيتن اما .اههجاوت يتلا ةمجلا تابوعضلا
 تاجتنملا باعيتسا ىلع اهتردق مدعو ةيلحملا قوسلا
 ةمزاللا ةيلوالا دراوملا مادعنال ةجيتن وا , ةيعانصلا
 ةيعارزلا تاجتنملا نم دودحم ددع ادع) عينصتلل

 .(ةيلحملا ةعانصلا اهساسأ ىلع موقت نا نكمي يتلا
 تاجتنملا ةسفانمو .ةبردملا ةلماعلا ديلا ةردن عم اذه
 ةيكرمج ةيامح دوجو مدع لظ ف دادزت يتلا ةيبنجالا
 .ةيلحملا تاعانصلل

 ًاساسا دمتعت ةينانبللا ةعانصلا نا ظحالن انهو
 ,ةيلخادلا هقاوساو يبرعلا نطولا ىلا ريدصتلا ىلع
 ىتح ةينانبللا تارداصلل ةيديلقتلا قاوسالا لازت امف
 تيوكلاو قارعلاو ندرالاو ةيدوعسلا يف لثمنن .نآلا
 امك .ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ىلا ةفاضا .ةيروسو
 يف لثمتت ةينانبللا ةيعانصلا تارداصلا ةبيكرت لازتال
 تاجوسنملاو :(/14 يىلاوح) ةيبهذلا تاعونصملا
 جاَجْرلا ىلا ةفاضا ١/ ةيبطلا تارضحتسملاو 5
 ةزهجالاو ةيندعملا تاعونصملاو موينوملالاو

 .ةيئابرهكلا
 ليقتسم حبصا ةيدرنملا عاضوالا هذه ءازاو

 فقومو ةيسابسلا عاضوالاب انهر ينانبللا داصتقالا

 ةيلخادلا ىوقلا تانزاوت نا يا .ةعراصتملا ىوقلا

 ناثيل عاضوا ديعب دح ىلا ددحتس ىنلا يه

 فاقدا وا لماشلا رامدلا امإف .ًايلبقتسم ةيداصتقالا
 [ل.يىلاحلا روهدتلا

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 ” داصخا ' هينا ا ا ا
 0 ااا( اة الا

 اهعورشم ءاغلاب نانلاطي ةدلاملاو عافدلا اريزوو ينويهصلا مفتت 8 ةقاط مك ترواجت
 نفك 0

 1 نأ لف ةوسالا كف ..يفآ
 هععععت سس وجوو

 ربح ةلتاقملا ١ ةرئاطلا جاتنا ؛ 2 ؤويشتق ف لازام كني

 .تاراوحلاو تاشاقنلا نم ديدعلاب ىظحب

 ةرادالاو :ةهج نم ينويهصلا نابكلا لخاد ]رم

 عارصلا ءوض يف كلذو ةيناث ةهج نم اهسفن ةيكريمالا
 يفو سرفنوكلا يف ضراعمو ديؤم نيب رمثسملا
 ةينويهصلا ةرازولا تلشف دقو ينويهصلا تسينكلا

 يف ثبلل يضاملا عوبسالا دقع يذلا اهعامتجا يف
 .نأشلا اذه يف رارق ىلا لوصولا يف ةرّئاطلا عوضوم

 ةيمها ديازت نم عورشملا اذه ةيمها يتاتو
 ةضاخو .ةيداصتقالاو ةيركسعلا تاعانضلا
 نم رثكا بعوتسي عرفلا اذه نا امك .اهنم ةيريدصتلا

 ام يا) يعانصلا عاطقلا يف نيلماعلا نم فلا

 اذه (ةيعانصلا ةلماعلا ةقاطلا عومجم ثلث يزاوب

 ةقالعلا تاذ ىرخالا تاعاطقلا يف نيلماعلا نع الضف
 عناصم لثم ؛ةيركسعلا تاعانصلاب ةرشابملا ربغ

 ضوح» و «تاكرحملا عنصم» و «ماتلوس» و ؛واتلا»
 ىلع دعاسيس ع ورشملا اذه ذيفنت نا امك .؛نفسلا

 ةعانص ديعص ىلع ةماه ةيجولونكت ةلقن ثادحا

 ناو ةصاخ .ةروطتملا ةيجولونكتلا تاذ ةحلسالا
 نايكلا هب رخافي يذلا يجولونكتلا روطتلا مظعم
 لثم) حلستلا تاقفن ىلع اساسا دمتعي ينويهصلا
 تابلآلاو ةنلآلا تابساحلاو ةينورتكلالا تاعانصلا
 .(ناريطلاو

 ىلع عافدلا ةرازو تاقفن نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 ماعل ةديدجلا ةينارزيملا ضفخ نم مغرلا
 ىلا تلصو دقف هيلع تناك امع تداز ١488/1481
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 رالود تارايلم ةسمخ) ديدج لكيش تارايلم م4 2
 ,ةينويهصلا ةنزاوملا عبر يزاوي ام وهو .(ابيرقت
 رايلم نيرشع يلاوح) ديدج لكيش رايلم 4 ةغلابلا
 ريغ ؛ىرخالا ةيعافدلا تاقفنلا نع الضف اذه .(رالود
 ءابعا وا ,نمالا ةفلكتك .دنبلا اذه تحت ةروكذملا
 ةيداصتقالا ةفلكتلا وا :ةزغو ةيبرغلا ةفضلا لالتحا
 وهو .ةيمازلالا ةيركسعلا تامدخلل ةجيتن ةعئاضلا

 عفديو .اريثك ينويهصلا عافدلا ءابعا نم ديزي ام
 نم ةدافتسالا ةيغب عرفلا اذه ريوطت ىلا ةموكحلاب

 .ءبعلا اذه فيفخت يف حالسلا عبب ليخادم

 رثكا غلبت اهناف .«يفال» ةرئاطلا عورشم ةفلكت اما
 تاريدقتلل اقفو كلذو) رالود تارايلم ةتس نم

 ةدحاولا ةرئاطلا جاتنا ةفلكت ردقت يتلا) ةدنودهصلا

 ءاريخلا اهردقي امنيب . يكريما رالود نودلم 5١ب

 ضعمب يف لصت لب .رالود نويلم ١١ يلاوحب نويكريمالا
 اذه يف انمهي امو .(ًانويلم 05 ىلا ىرخالا تاريدقتلا
 ًاريبك ًاعافترا جاتنالا ةفلكت عافترا ىلا ةراشالا ددصلا

 كهنملا ,ينوبهصلا داصتتقالا عيطتسي نل ثيحب

 ةموكحلا تأجل انه نمو .اهلمحتب نا .الصا

 ليوؤمتل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا ةينويهصلا
 وه يكريمالا رارقلا حبصا ثيحب ,هلمكأب عورشملا
 عافدلا ربزو «نيدار قاحسا» هيلا راشا ام وهو مساحلا

 فقوتي «يفال» ةلتاقملا لبقتسم نا» الئاق ينويهصلا
 ةيكريمالا ةدحتملا تادالولاو «ليئاريسا» فقوم ىلع

 لماعلا ناف .فورغم ىلوالا فقوم نااميو .اعم

 .«ةيكريمالا ةرادالا وه ع ورشملا ريرقت يف حميساحلا

 ةيلعفلا ةفلكتلا نا ىلا ةراسشالا ردجت انهو

 ءرالود رايلم ١.565 نآلا ىتح تغلب دق عورشملل

 يا) رالود رايلم ١,7 ةدحتملا تابالولا اهنم تلمحت

 ةينازيملا عاضوال ةجيننو  كلذلو 26١( نم رثكا
 لخاد تاوصالا تعفترا دقف .ةيلاحلا ةيكريمالا

 مدعل ارظن :عورشملا اذه ءاغلاب ةبلاطم سرغنوكلا
 ءابعالا هذه لمحت ىلع يكريمالا داصتقالا ةردق

 نابكلا» لخاد ىلا رمالا دتماو لب .ةيفاضالا

 ةيلاملا» يريزو نم لك بلاط ثيح هتاذ ءينويهصلا
 تارئاط ءارشب هلا دبتساو :ع ورشملا ءاغلاب «عافدلاو

 رفولا نم ةدافتسالا عم .(ةيكريمالا ١5 - فا)
 ىرخا ةيركسع تادعم ءارش يف .كلذل ةجيتن ,ققحتملا

 امدقت رثكا

 يتلا رئاسخلا يه امو ؟بلطملا اذه ققحتي له
 ؟ع ورشملا ءاغلا ةجيتن ينويهصلا داصتقالا اهلمحتي

 ةريتو يف ارمتسم اعجارت كانه نا ةظحالملا ردجن انه

 ١5/84 ماع ذنم يركسعلا يعانصلا جاتنالا ومن
 تاجتنملا ىلع عافدلا ةرازو بلط ضافخنا ةجيتن كلذو

 ٠١75 نم يركسعلا داريتسالا ةدايز عم .ةيلحملا
 ماع رالود نوبلم 8619 ىلا ماع رالود نويلم

 تالدعملا نع ةيركسعلا تارداصلا عجارتلو 6
 .اقباس اهتققح يتلا

 ىلع ةعقوتملا تاريثاتلا كانه رخآ ديعص ىلعو
 اذهل تلهأ يتلا ىربكلا ةيعانصلا تاسسؤملا
 كلت :نسيمش تيب يعونم» ةكرش لثم .ضرغلا
 ىلا اهتكرت ةينويدهصلا ةموكحلا تناك يتلا ةكرشلا

 ةرم اهتصح تداعتساو تداع مث يسنرفلا كبيرشلا

 ءارزولا سيئر رارق بقع :1481 طابش يف ىرخا
 جاتنا عورشم يف يضملاب «نغيب محانم» قبسالا
 جاتناب ةكرسشلا هذه مايق يلاتلابو ,«يفال» ةلتاقملا

 هذه ليبقتسم لظد انه نمو .ةيبساسالا اهتاكرحم

 كدهان اذه .ةرئاطلا كرحم ءانب ذيفتب انوهرم ةكرشلا

 «نفسلا ضاوحا» ةكرشب تقحل يتلا رارضالا نع
 لازنا نفسو خيراوصلا قراوز ةعانصب موقت يتلا
 «يفال» عورشم راهدزا باقعا يف كلذو .تابابدلا

 ءانبب ةصاخلا هتايلطل ناريطلا حالس ءاغلا يلاتلابو

 ناف انه نمو .ىرخالا تازيهجتلا ضعبو «قراوز
 ,ةلاطبلا نم اديزم ينعي فوس عورشملا اذه ءاغلا

 تاسعورشملا نم ديدعلا فاقيا عم اهتدح مقافتو

 ةضراعملا تءاج كلذلو .ىربكلا ةيعانصلا تاكرشلاو

 رخا هتدكا ام وهو .ع ورشملا ءاغلال ةديدشلا ةيلخادلا

 نم / 4٠ ديا دقف فيراعم ةفيحصل يأرلا تاعالطتسا
 امندب :هل ططخ امك عورشملا ةلصاوم رارمتسا ءارآلا

 مل امنيب .ضفخم لكشب نكلو ةلصاوملا اوأر
 رمالا اذه ( /77 ىوس اروف ع ورشملا ءاغلا ىلع قفاويد

 ءوض يف .ىوصق ةيمها ةيلاحلا ةموكحلا هيطعت
 لجا نم «لمعلا» و ,دوكبللا» نيب يلاحلا عارصلا

 :ةمداقلا تاباختنالا يف ديياتلا نم ديزملا ىلع لوصحلا

 يلاتلاب و . ع ورشملا ءاغلا يف ًاددرتم امهنم الك لعجي امم
 ,رارقلا ناختا ةيغب يكريمالا بعلملا يف ةركلا رارمتسا
 وا- يضاملا ريانب يف تقلح امك ةرئاطلا قلحت نا اماف
 [). دوعص نود طيهت نا

 يداصتقالا ميسقلا

 356 - |: مل ىلا نولبرتاب ميورجإلت



 تادئاع نا ىلا تاريدقتلا ريشن

 «طفنلل ةردصملا راطقالا ةمظنم» لود

 فلأ ١٠و رايلم 45 ىلا لضت فويس

 ماعلا نم يناثلا فصنلا لالخ رالود

 ةئامو آرادلم ٠٠ لماقم كلذو :يىلاحلا

 .هنم لوألا فصنلا لالخ رالود نويلم

 «جيورنلا» تنلعا .رخا ديعص ىلع

 اهمازتلا نع يلختلا ىلع اهمزع نع
 يضاقلاو «كيبوألا» هاحت قياسلا

 :/ا/ , ه ةيسنب جاتنالا مجح ضيفختب

 ةرم طفنلا نم اهجاننا عفر تررقو

 .ىرخا

 تادراو ضافخنا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يبرعلا دقنلا ةسسؤم ريرقن ريشي -
 ضافخنا رارمتسا ىلا .يدوعسلا

 ىلع ثلاثلا ماعلل ةيدوعسلا تادراولا
 تادراو ةميق تعجارت دقف .يلاوتلا
 لياقم ؛لاير رايلم !/8 ىلا يلاحلا ماعلا
 قياسلا ماعلا ىف لاير تارايلم 7

 .(/7177 ىلا لصي عجارت لدعمبو)
 تابلآلا نم تادراولا تلنحا دقو

 تادراو يف ىلوألا ةبترملا ةزهجألاو
 ناوملااهدلت ١8/. ةيسنب ةكلمملا

 يف تارايسلا مث ١1٠/ ةبسنب ةيئاذغلا
 سسالملاو تاحوسنملا مث .ثلاثلا زكرملا

 .ءانبلا داوم مث

 نايايلا تلتحا .رخا ديعص ىلعو
 ةكلمملل ردصم ربكأك لوألا زكرملا

 رايلم ١4,٠0 ىلا اهتارداص تلصو)

 تادراو يلامجا نم ١4/ ةبسنبو لابر
 ةدحتملا تايالولا اهتلتو (ةكلمملا

 ةبسنبو لاير رايلم 1؟:5) ةيكريمألا
 ةدحتملا ةكلمملا مث .(يلامجالا نم 7
 اسنرف اريخاو

 ا : دو و هي ريموت وسم و ول 2. م حس

 يراجنلا لدابنلا
 يبرخلا ينلإلا-يبرعلا
 نا ىلا ةيمسرلا تايئاصحالا ريشت-

 ايناملا نيب يراجتلا لدابتلا مجح
 يف رمتسا دق ةيبرعلا نادلبلاو ةيبرغلا
 اذه نم لوألا فصنلا لالخ صقانتلا
 لدابتلا اذه ةميق تضفخنا ذا .ماعلا
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 تارائلم 51١ ىلا كراف نايله خ4 نم
 . (يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلا لالخ)

 طوبه ىلا كلذ يف بيلا عجربو

 نم ةيبرغلا ةيناملالا تادراولا ةميق
 ةعبرا ةيبارق ىلا ةيبرعلا نادلبلا
 ىلا لصت تناك نا دعي كرام تارائلم

 ٠١/(, ضفخلا ةبسن) تارايلم ةسمخ
 ملف ةيبرغلا ةيناملالا تارداصلا اما
 :ظقف 8 ,* لدعم/الا اهتمىق نضفخذت

 نازسبملا ضئاف ضفخنا انه نمو
 نادلبلا عم يبرغلا يناملالا يراجتلا
 .كرام رابلم ” , ” ىلا 5,8 نم ةيبرعلا

 يقارعلا «تيريكلا» يطاينحا
 يف ىلوألا ةبترملا قارعلا لتحا -

 لتحا امك :يملاغلا تيربكلا يطايتحا

 ,تيربكلا, ريدصت يف اهسفن ةناكملا
 ادنلوب كلذب ازواجتم .«شارف» ةقيرطب
 .كيسكملاو

 نم ةنماثلا ةبترملا لتحي امنيب اذه
 تيربكملا ةردسصملا ملاعلا لود نيب

 تابيمكلا لصت نا ةفلتخملا قرطلاب
 .نط نودلم فصن ىلا ابونيس ةردصملا

 ناباتلا نيد ةيراجتلا
 يتايفوسلا داحتالاو

 نع ةينابايلا ةموكحلا تنلعا -
 داحتالا عم ةيراجتلا اهتاثحابم ليجأت
 يناثلا نوناك رخاوا ىلا يتايفوسلا
 لالخ متت نا رظتنملا نم ناكو لبقملا
 .رهشلا اذه

 ةبغرلا راطا يف رارقلا اذه يتايو
 ,تاثداحملا هذه متت نا ىف ةينابايلا
 نيب ةيراجتلا تاثداحملا ءاهتنا بقع
 داحتالاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
 لوليا يف اهدقع عمرملاو .يتايفوسلا
 ةكرش مايق نا فورعملا نمو .لبقملا
 تادعم عيبب .ةينئابايلا ءابيشوت»
 داحتالا ىلا ةروطتم ةيجولونكت
 ىلعو ةيبرغلا نادلبلا راثأ ءيتايفوسلا
 امم .ةيكريمآلا ةدحتملا تايالولا اهسأر
 تاثحابملا ليجأت ىلا نابايلا عفد
  يكريمألا ءاقللا جئاتنل ًاراظتنا
 .مداقلا ينايفوسلا

 يافا

 ةيقرتلا ابوروأ عم راوغلا
 ةعومجملا نادلب ىلا مامضنالل يبرغملا بلطلا ءادصا تلازام |

 اياضقلا نم ديدعلا ةريثم .رخآ دعب موي ديازتت ةكرتشملا ةيبوروألا
 نوكت نلو :ىلوألا ةرملا نكن مل اهناو ةصاخ .ةماهلا ةيرداصتقالا 7

 .بلطلا اذه لثم ىلا عفاودلاو بابسالا ترمتسا املاط ةريخألا
 يذلا ىدملا ديعب دح ىلا سكعي .بلطلا اذه نا :ددصلا اذه قف انمهي امو

 ىلع دكؤيو .ةيلودلا ةيلامسارلا قوسلا عم ةيبرعلا تاقالعلا هيلا تلصو
 . فلختلل رارمتساو :ةيعبت نم كلذ هينعي ام عم .قوسلا هزه يف انجامدنا قمع
 ىلعو ةيبرغلا نادلبلا عم ةيسيئر ةروصب لماعتي يبرعلا اننطو لاز امف
 .ةيبرعلا قاوسالا يف اهلفلغت دادزا يتلا ,ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهسار
 تناك ام فاعضا ةسمخ وأ ةعبرا) يلاوحب ةقطنملا ىلا اهتارداص تعفترا دقف
 .(تانيعبسلا فصتنم يف هيلع

 ةيساسالا اهجئاتن ظحلي ,ةماع ةيبرعلا ةيداصتقالا عاضوألا يف لمأتملاو
 برغلا ىلع اندامتعا ديازتي يلاتلابو ,رخآ دعب أموي ديازتت ةيئاذغلا ةوجفلاف
 ,مقافتت ةقطنملا ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا ضورقلا ةمزاو .ءاذغلا داريتسا يف
 ةيبلاغلا لاوحا روهدت ىلا ةياهنلا يف ىدا امم ,ةيجولونكتلا ةوجفلا قمعتتو
 انل برغلا مدق اذام :لؤاستلا حصي انهو .ةيشيعملا ىمظعلا

 ليبس يف «عارذلا يولل» ءىرخألا ولت ةصرفلا نادلبلا هذه تلغتسا دقل

 .اهفازنتساو ةقطنملا تاورث بهن رارمتسا يأ .ةيساسألا اهضارغا قيقحت
 يتلا ,«ةيجراخلا نويدلا ةيضق» نم نادلبلا هذه فقوم كلذ ىلع ليلد ريخو

 ءاهتحلصم» وه ديحولا نادلدلا هذه كرحم نا كشلل الاجم عدي ال امب تدكأ

 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 ,قوسلا نم رخآلا فرطلا .ةيبرعلا راطقالا مظعم لمهت نا تاقرافملا نمو

 لماعتلا مجح نم لامشهالا اذه حصتب و .ةيكارتشالا ةعومحجملا نادلب وهو كا

 نم مغرلا ىلع كلذو .تانينامثلا ذنم ةصاخ .رارمتساب صقانتي وهف .اهعم
 يف .ةعومجملا هذهل هجوتلا نم اهيلع لصحن نا نكمي يتلا ةديدعلا ايازملا
 يداصتقالا اهلماعت ةعيبط يلاتلابو .اهتايداصتقال ةيلكيهلا ةعيبطلا ءوض
 اقاوسا اهل دجت نا ةيبرعلا تارداصلا ةعاطتسابف .يِجراخلا ملاعلا عم
 «يبنجألا دقنلا ةردن ةمزأ» نم اريثك فيفختلا ةيناكما نع الضف .اهيف ةريبك
 يف «ةيئانثلا عفدلا تايقافتا» مادختسا قيرط نع .ةيبرعلا راطقالا مظعم ىدل
 ةداعا ةلحرم .نآلا نواعتلا تايناكما نم ديرد اممو .اهعم يراجتلا لماعتلا

 فيفختي ءاوس) ةعومجملا هذه ىدل ةيداصتقالا جهانملا نم ريثك يف رظنلا

 . (يلخادلا جاتنالل ةيداملا زفاوحلا عيجشتب وأ .ةيزكرملا
 ينبتب ةبلاطم ةفلتخملا اهتائيهو ةيبرعلا لودلا ةعماج تحبصا انه نمو

 ابوروأ عم / يبرعلا راوحلا رارغ ىلع كلذو ةيقرشلا ابوروأ عم يبرع راوح
 0.نآلا ىتح هنم أوجرم ناك ام ققحي مل يذلا ةيبرغلا

 حاتفلا دمع

 دج ااا

 1 اا نأ 9514 ىلا ب ةييوعلا ةحجلطلا
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 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا لفتحت
 ىلع اماع ١7 رورم ىركذب مايالا هذه مولعلاو نب
 ةلاكوك يلعفلا اهطاشن ترشاب نا ذنم ءاهتاشن | "7
 عامتجاب ةيبرعلا لودلا ةعماج قاطن يف ةصصختم
 <” ِق ةرهاقلاب ىلوالا ةيداغلا هترود يف ماعلا اهرمتؤم

 قاثنم ءىدابمل ًاذيفنت اهؤاشنا ءاح دقو 197٠١. زومت

 ةردهاعملا هيلا تفده امل ةعياتمو ةيبرغلا لودلا ةعماج

 لمعلا قاطظن يف ةدهاعم لوا تناك يتلا ةيفاقثلا
 21940 ةنس ةيبرعلا لودلا نيب دقعت كرتشملا يبرعلا
 ةيداعلا هداقعنا ةرود ىف ةعماجلا سلجم رقا دقف

 قاثيم عورشم ١445 رايا يف نيعبرالاو ةيداحلا
 ةيبرعلا ةمظنملا روتسدو ةيبرعلا ةيفاقثلا ةدحولا

 رمتؤملا تاحرتقم ىلع ءانب مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل
 يف دقعنملا ميلعتلاو ةيبرتلاو فراعملا ءارزول يناثلا
 ةمظنملا هذه ىلوتت يكل ١1454 طابش ؟4 نادغب
 يف ءاضعالا لودلا اهب موقت يتلا ةكرتشملا دوهجلا
 يذلا قاثيملا لالخ نم ةيفاقثلا ةدحولا قيقحت ليبس
 ءانبا نيب ةيعيبطلا ةدحولاب روعشلل ةباجتسا» ردص
 يه ةفاقثلاو ركفلا ةدحو نأب انامياو .ةيبرعلا ةمالا

 ةيبرعلا ةدحولا اهيلع موقت يتلا ةيساسالا ةماعدلا
 هلاقتناو يبرعلا يراضحلا ثارتلا ىلع ظافحلا نأبو
 نامض وه ماودلا ىلع هديدجتو ةبقاعتملا لايجالا نيب
 يعيلطلا اهرودب اهضوهنو ةيبرعلا ةمالا كسامت
 مالسلاو ةيناسنالا ةراضحلا لاجم يف يعادبالا
 .«ةاواسملاو ةيرحلاو لدعلا سسا ىلع ينبملا يملاعلا

 ةدع اهب تقحلا ةمظنملا هذه روتسد رودص ذنمو
 ةعماجل ةماعلا ةنامالل ةعبات تناك ةيفاقث ةزهجا
 :يهو ةيبرعلا لودلا
 ءانب ءىشنا يذلا ةيبرعلا تاطوطخملا ءايحا دهعم

 ,19145 ناسين ؛ يف ةيبرعلا ةعماجلا سلجم رارق ىلع
 .هل ارقم ةيتيوكلا ةمصاعلا نم نآلا ذختي يذلاو
 يف ريبك صقن نم نآلا يناعب هنا ىلا هرابخا رخآ ريشتو
 راطقالا ضغب ديدست مدع ةجيتن هلمع ةينازي»
 ناديم ف هلمع لقرعي امم هيف اهصصحل ةيبرعلا
 ملاعلا تابتكم ف تاطوطخملا قيقحتو ريوصت
 .مليفوركياملا ةَرِهَجا يف اهظفحو

 ١5197 بآ ؟5 "5784 دذعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا "م

 تأدب يقاتقلا ةيلاغلا ة :ةنقيرقلا 1: كاس رفقا 3 دهعم
 . 11617 يناثلا نوناك ا/ يف هيف ةساردلا

 يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنتل مئادلا بتكملا -
 ١971١ ماع طابرلا ف بيرعتلا رمتؤم نع قثبنا يذلا
 .1459 ماع ةيبرعلا لودلا ةعماج هتنمتو

 قفاو يذلا ةيمالا وحمل يبرعلا يميلقالا زاهجلا
 ماع يف هئاشنا ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم
 ةيمالا وحمل يمدلقالا رمتؤملا ةيصوت ىلع ءانن 7
 .19514 ماع ةيردنكسالا ةنيدمب دقعنملا

 بتكمب كاذنا قحلملا ايجولونكتلاو مولعلا مسق
 .ةيبرعلا لودلا ةعماج ماع نيما

 نا ىلع ةمظنملا روتسد نم ىلوالا ةداملا تصن دقو

 نيب ةيركفلا ةدحولل نيكمتلا» وه اهئاشنا نم فدهلا

 يو 5900 28و سعاده نا كو

 وكسنويلا ةمظنم عم قيثو نواعت

 ةفاقثلاو ةيبرتلا قيرط نع يبرعلا نطولا ءازجا
 ىتح نطولا اذه يف يفاقثلا ىوتسملا عفرو مولعلاو
 ةكراشملاو ةيملاعلا ةراضحلا ةعباتم يف هبحاوب موقي

 ديدحت نيحلا كلذ ذنم مت دقو .ءاهيف ةيباجبالا

 ريشت امك يهو فدهلا اذه قمقحتب ةلدفكلا لئاسولا

 :اهلمع جيم رسل اند ىلا

 ةمظنملا لمع نيدابم يف ةيبرعلا دوهجحلا قيسنت ١

 .ةفاقثلا و مولعلاو ةيبرتلا يهو
 عم نواعتلاب كلذو ةفاقثلابو ميلعتلاب ضوهنلا - ؟
 ىلا ركفلاب دوعصلل .اهيلط ىلع ءانب .ءاضعالا لودلا

 نم مهنكمت ةيركف ةايح برعلل حيتي يذلا ىوتسملا
 .تايلوؤسم نم ةيرحلا هيضتقت ام لمحت

 ذيفنتي ةضاخلا تانايبلاو تادهاعملا حارتقا

 يتلا ةيملعلاو ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيوبرتلا تادهاعملا

 .ةيبرعلا راطقالا نيب اهماربا متي
 ةدعاسمو ةيملعلا ثوحبلا عيجشت ىلع لمعلا 4

 تانوعملاو براجتلاو تامولعملاو تاربخلا لدابت  ه
 .ءاضعالا لودلا نيب كلذ قيسنتو

 .اهمدقتو اهرشنو ةفرعملا ىلع ظافحلا ىف ةمهاسملا

 ةيروحم افادها ةمظنملل ناف كلذ لك نع الضفو

 راطقالا يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ف صخلتت ىرخا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا بابسأب ضوهنلاو ةيبرعلا
 يبرعلا ركفلا لصول يعسلاو ةيملعلاو ةيداصتقالاو

 براجتلاو راكفالاب ةيبرعلا تاربخلاو يمالساألا
 هجاوت يتلا ةيريصملا اياضقلا قايس يف ةرصاعملا

 نيماتو ضيرعلا هموهفمب حمالسلا رارقا قف حلاعلا

 يملاع يىلامو يداصتقا ماظن قيقحتو ناسنالا قوقح

 يقرعلا نطولإ نختم ريو ةفاقثلا ةيمنتو لداعو

 ايبرع ةلوذدملا دوهحلا ِق ارسثأتو ًارثات ةكراشملاو

 مالعالا لئاسو لالخ نم ملاعلا ءازجا بيرقت يف ًايلودو
 .اهقيثوتو تامولعملا ميظنتو لاصتالاو
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 ةمظنملا لمع ةعيبط
 رداقعنا ذنمف ؛:ةمظنملا لخاد ةيوضعلا لاجم يف

 لود يحامت كانه تناك ماع لوالا ماعلا رمتؤملا

 ةمظنمو ةيبرعلا لودلا لك مامضنا ىلاوت مث .ةيبرع

 ةفاكب تاقالع ةمظنمللو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 لودلا ةعماج قاطن يف ةلماعلا ةصصختملا تامظنملا
 داحتا لثم ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تائدهلاو :ةيبرعلا
 ةسسؤمو ماع نيخرؤملا داحتاو برعلا نيملعملا
 داحتاو ةيملعلا سدقلا ةئيهو ةينيطسلفلا تاساردلا
 ةيلودلا تامظنملاو تاثدهلا نع الضف برعلا نيعزوملا

 ةئامثالث نم تزفق دقف ةيلاملا اهتينازيم اما ,ةيميلقالاو
 ىلا لوالا اهماع يف تارالود ةعبراو نيتئامو فلا
 افلا نيثالثو ةعستو ةئامسمخو انويلم نيرشع

 تاق ماعل اهترود ٍِق ًارالود نياعستو ةسمخو

 18١.

 تازاجناب فيرعتلا ددصب انسل انه انك اذاو
 ال هناف :ةددعتملاو ةغساولا اهلمع تالاجم ف ةمظنملا
 نم برعلا نيفقثملا نم ةمث كانه نا ىلا ةراشالا نم دب

 سيلو .ةيافكلا هيف امي ةطشان تسيل ةمظنملا نا ىري
 اذهبو :ةيبرعلا ةيفاقثلا ةحاسلا يف عساو روضح اهل
 ماعلا اهريدم كلذ ىلا راشا امك ةمظنملا ناف صوصخلا

 لب ةيدرف ًادوهج مدقت ال ءرباص نيدلا يحم روتكدلا
 ةيبرتلا عاطق يف يهف ,يعامج لمع تاذ ةسسؤم يه
 يبرعلا يوبرتلا روطتلل ةيليلحت تاسارد مدقت الثم
 ءارزو تارمتؤم ىلع اهحرتقت تايجيتارتسا لالخ نم
 ةمظنملا نإف نادبملا اذه فو ءبرعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

 ءانب ةيبرعلا ةيبرتلا ريوطتل ةيجيتارتسا تعضو
 فرشا دقو .يوبرت يرازو رمتؤم نع ردص رارق ىلع
 نييوبرتلا رابك نم ةبخن تاحرتقملا عضو ىلع
 عمتجملا نم ةعساو ةكراشمب يظحو برعلا نيفقثملاو
 وه اذه لثم ًايموق اعورشم نأل كلذ يبرعلا يوبرتلا
 نيدايم يف اهلمع نع الضف ؛ةمظنملا فادها ميمص يف

 بو وصي +

 ةيسنوتلا ةمصاعلا يف ةمظن
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 قحم تادابق بيبردتو دادعا زكارم لثم ةيمالا ةحفاكم

 يلاعلا ميلعتلا ثوحب زكارمو رابكلا ميلعتو ةيمالا
 :ةيساردلا حنملاو :ةيوبرتلا تاينقتلل يبرعلا زكرملاو
 ندملا ةنايصو .هقيسننو راثآلا لاجم ف لمعلا معدو
 ثارتلا ىلع ةظفاحملاو ,:ةيمالسالاو ةيبرعلا ةيخيراتلا
 ةيبرعلا تاطوطخملا عمجو ,هؤابحاو يبرعلا يملعلا

 مامتهالاو اهمعدو ةمجرتلا ةكرح قيسنتو .اهتسرهفو
 حرسملا ريوطتو يبرعلا نطولا يف بيرعتلا اياضقب
 يبدالاو يركفلا عادبالا عيجشتو هليصأتو يبرعلا
 .يه زئاوج ةدع نادبملا اذه يف اهلو

 ةيبرعلا ةفاقثلا ةزئاج
 يبرعلا حرسملا ةزئاج

 لليجستلا مليفلا ةَرَئاج-
 لفطلا باتك ةرئاج
 .ةمجرتلا ةزئاج -

 نم نيطسلفي ةصاخلا ةيفاقثلا اهجمارب اهل نا امك
 ةيفاقثلا تاكلتمملاو تاموقملا ةيامح ىلع لمعلا لالخ

 بيرختلاو هيوشتلاو خسملا تايلمع نم ةينيطسلفلا
 تاكلتمملا ةنايصو .ينويهصلا ودعلا اهب موقي يتلا
 ,يبعشلا ثارتلاو ةيموقلا ةغللا كلذ يف امب ةيفاقثلا
 اهتاعويطمو اهتارادصا اهل نيدايملا هذه لك يف و

 يملعلا رشنلا ناديم يفف ةصاخلا اهثوحبو اهتارشنو
 ةورثلا ةعوسوم اهنم تاعوسوم ةدع ةمظنملا تردصا

 بساور ةعوسومو ةيضرالا هايملا ةعوسومو ةيئاملا
 ةورثلا ةعوسومو يعارملا ةيمنت ةعوسومو تافسوفلا
 .ةيناوحلا

 ىلا ةمظنملا رئاود تعس عبطلاو رشنلا لاجم يف
 انه ريشن ةيفرعم نيدايم ةدع يف بتكلا تائم رادصا

 تايحرسم ةمجرت :ئفاقثلا ناديملا يف هتردصأ ام ىلا
 ,تنارويد فيلات ةراضحلا ةصق ةمجرت .ريبسكش
 زجوم .ناملكوربل يبرعلا بدالا حيرات باتك ةمجرن
 ةسارد .برعلا دنع ةلديصلاو بطلا خيرات

 ةطوطخملا دشر نبا تافلؤم نع ةيفارغولبب
 باتك .رصاعملا يبرعلا نفلا نع باتك .ةعوبتملاو
 ةيراضحلا ةعوسوملا «مالسالا نع ةراتخم صوصن
 تاسايسلا ناديم يف و .يمالسالا يبرعلا نفلل

 ةيرضنلا خيرات يف ثحبأ :ةيبرعلا ةيموقلاو
 ,ةثيدحلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف تاسارد .ةيسايسلا
 ,ةيبرعلا ةدحولا ,يرصملا يسايسلا ركفلا يف ديدجتلا
 ةسايسلا .اهيمارمو اهماوقو اهخيرات ةيبرعلا ةيموقلا
 يف كرتشملا يبرعلا لمعلا .يبرعلا برغملا يف عمتجملاو
 ةظقد :يبوروالا يبرعلا راوحلا ءيبودلا لاجملا

 ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلا ,ةيبرعلا ةيموقلا
 ,ةمجرتلا نف :بدالاو ةغللا ناديم يفو ..اهريغو
 ,.هنونفو بدالا ,ةيبرعلا ةغللا لبقتسمو بيرعنلا
 يفاقثلا هنيوكتو ناربج .نالسرا بيكش نايبلا ريما
 ةفاقثلا ةدحو ءيبرعلا بدالا يف تاسارد .هتافلؤمو

 ,ديدجلا رعشلا ةيضق .ثيدحلا رعشلا يف خيراتلاو

 تافاجتالا :ندرالاو نيطسلف ىف ثيدحلا رعشلا
 .نادوسلا يف ةيرعشلا

 ةصصختملا ةيرودلا تالجملا نم ددع ةمظنملل

 ةيبرعلا ةلجملا :ةيبرتلل ةيبرعلا ةلجملا :اهنم ركذن
 ةلجم .ريهامجلا ميلعت ةلجم .ةيوبرتلا ثوحبلل
 ةلجم ؛يبرعلا ناسللا ةلجم :ميلعتلا ايجولونكت
 ةيبرهلا ةلجملا ,ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 ,ةيبرعلا ةيمالعالا تاساردلا ةيرود :تامولعملل
 .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم ةلجم

 يف يلعفلا اهطاشن ترشاب دق ةمظنملا تناك اذاو

 «نآلا اهرمع يه اماع رشع ةعبس ناف 141١, زومن

 عورشم لجا نم بأدب لمعت نا هلالخ تعاطتسا

 نم ريثكلا اهراظتناب لاز امو .ةيبرعلا ةيفاقثلا ةدحولا
 لثم يلومش عورشمل اقح سسؤت يكل .لمعلاو دهجلا
 باعصلا نم ريثكلا هيق ءاذه اهنادبم ناو ةصاخ .اذه

 يتلا ضرالا ىلع ةئتان ةيوق روخصب مدطصت يتلا
 [1.اهتنونيكو اهنايكب يلغت

 4 _اةما/ بآ ؟4 71١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 .ديمحلا دبع يماس ٍناعلا فسوي

 «ميهارببا فطاوع ,يديزلا ةيدعس

 . .اضرلا دبع دادقم ؛ ىلهابلا ضاير

 ةيقارعلا حراسملا دحا  ةبشخ ىلع نوفقي

 ناونع لمحي ديدج يحرسم لمع ميدقتل
 «ميدقلا بابيلا»

 ىقوش ليلخ نانفلا ةيحرسملا بتك

 شقانيو .ليلخ لضاف نانفلا اهجرخاو
 نم لايجالا نيب عارصلا ةعوضوم صنلا
 وهام لك ىلا ةديدج رظن ةهجو
 [] . ديفمو ديدج

 اهجالايدببلا رات
 ةيرؤخلا اييرغلا

 راد نع ردض ناونعلا اذه تحت
 هيفا ربعلا ةمصاعلا فق ةيفاقثلا نوؤشلا

 هفيضي . حرف سايلا روتكدلل ديدج باتك

 ام اهردصا ةيركف تافلؤم تاعومجم ىلا

 توريدو دادغب نيب

 ديدحلا باتكلا اذه

 ع

 عقب : نيئزج يف
 (يىموقلا ركفلا» ناونع لوالا لمح

 ا) ناونع يناثلا ءزجلا لمحيو
 ؛يكارتشالا

 ةيناطيربلا ةمصاعلا يف ةفوكلا يريلاغ
 ةثالثل ليكشت ضرعم ةماقا نع تنلعا
 رهاط « ىفطصم ديلو : مه نييفارع نينانف

 ةرادا تعزو دقو «دازا ميرك .دماح

 طيني وينتالبتبا 70617177“ 7! 1

 ةفاحضلا ىلع ةصاخ ةرشن ىئ:ريلاغلا
 اوشاع نينانفلا ءالؤه نا ديفت ةيبرعلا
 اذه نا مغرو ءايوروأ يف اوسردو

 الا هد يعامج ضرعم وه ضرعملا
 مسرلا يف ةصاخلا هتقيرط مهنم لكل نا

 دهعم يجيرخ نم ةثالثلا نوتانفلا
 ىدحا يف اوسردو دادغبب ةليمحإا نونفلا
 ةدع اوماقاو ةيفالسوغويلا تايميداكالا
 ايناملاو ايلاطياو قارعلا ين مط ضراعم
 ندنل ُِق صرعم لوا اذهو

 ىرخا نونفب اضيا ىنعت يريلاغلا هذه
 ىلع فزعلل ينف لفح ىلا ارخؤم تعد دقف
 تدل ا ةاعلس نائفلا هماقا دوعلا

 ديف 5
 تناك يتلا ةيفاقثلا «موطرخلا» ةلجي

 ددق لو ردصو .«تانيسمخلا ْق ردصت

 ءرمع دمحا ىليق فارشا تحن اهنم

 ةينلا نآلا هحتت هحتت .ةديعب ةرتف ذئم تفقوتو

 اددحم اهرادصا ةداعال

 هيلع فرسشي ةلجملا رادصا عورشم
 يف نوففلاو بادآألل يموقلا سلجملا
 ايفاقث اربنم نوكتسو ةينادوسلا ةمصاعلا

 رعشلا نيدايم ٍِق نادوسلا ينانفو باتكل

 ةةيليكحشلا نونفلاو حرسلاو ةصقلاو

 يف عساو غارف دسي ةلحملا هذه ددصيو

 اغلا ب ةيفاقثلا ةيتكملا

 ريغ اطل
 ماقملا برطم ليحر ىلع ةنس رورم يف

 يف ردص .رمع فسوي .ريهشلا يقارعلا
 نم ةيتاذلا هتريس لوانتي باتك دادغب

 روطتل دصر هيفو :مساج مظاك فيلأت
 ءانغلل ةيثارتلا لوصضالاب هعلوو ىنفلا هئادا

 هنم ماقملا ةصاخبو يرولكلوفلا
 نم ةردان ةعومجم ىلا ةفاضالاب

 ةايح نع الوصف تاتكلا يف ناف .روصلا

 نيثغملاب هرثأتو هتاسكتو ديقفلا نانفلا

 ليج يف هريثأتو . ينفلا هطاشتو ىمادقلا

 [ل .ماقملا يئراق نم قحال

 ا اا اع: االله اج ا ه0 جل يل مي اح ا 0000044177217
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 ةودتيستلا ةنئيسسلا ةرايز و

 كد دانس مالفا ةدع هل نأ امك .تاميئرودل

 قورش .ىبلق در :ابغنمو الثمثتاهيف

 . سمشلا ءىفطت اال : وه ينويزفلت
 نفلا ةدال اسردم لحارلا نائفلا ناك

 هتسارد امكي نا لبق .تانيسمخلا ظ فيرا ةيضرألا ةلزهلا قاتم

 5 تاع ل 24

 000 ١ الاه

 لاطا رسانرا

 #0 مال مرسلا ةيحرسملا نونفلا دهعم يف يحرسملا

 تاقباسملا قاف ْق نكات ةيضفو 4 هيالط دحا ناك ا ةيفافلاب

 . ماعطلا _ تارا ا جاجتحا

 نيب رصمملا نينانفلا ريشي نونات
 بقا: يئرضملا بعشلا سلجمل ةريخالا ةرودلا ءاهتنا نم تاعاس لبقو .ةأجف

 هسفن حشري يكل بيقنلل قحلا يطعي ثيحب ةيئفلا تاباقنلا نوناق ليدعتب عورشم

 ةينفلا ا بامابلا قلتم قرير نونانفلا راث انه .تارودلا نم اددع

 لع اخ رام اءادتعاو مهئاراب اساسم تاليدعتلا هذه اوربتعاو عةيسايسلاو

 . مهقوقح

 هجوتو (ديرف لمح ) حرسم ماما نيناتفلا نم تائم دشتحا ربخلا اذه رشن بقع

 ةنانفلاو شدرأ دعس جرخملا دفولا سأر ىلع ناكو ؛ةيروهمجلا ةسائر ىلا مهنم دفو

 هتاذ تفولا يفو .ليدعتلا اذه رودص ىلع جاجتحا ةركذم دفولا مق او يع
 يلاحلا بيقنلا ةبهو نيدلا دعس هيف اوبلاط مهب . صاخ عامتجا دقع نع نونانفلا نلعأ
 تاسبالم مه حرشيل مهب . عمتجي نا ةيلعددلاو ةيقيسوملاو ةيئامتيسلا ةينفلا تاباقنلل

 سيئ رلا ىلا هوهجحو ءادن ىلع نائف فاللا ةئالاث عفو دقو «تاليدعتلا هذه رودص

 اءادتعا دعت يرصملا بعشلا سلجم اهرقا ىتلا تاليدعتلا نا هيف اولاق كرابم ينسح

 . مهقوقح ىلع
 قيفوت نينائفلا لبق نم :ماعطلا نع بارضالاب أدب .ماع بارضا كلذ دعب ىرج

 دمحمو زيزعلا دبع ةدياعو ديمحلا دبع سودرفو ىنسح داعسو اكويراك ةيحنو حلاص

 نوناق ىلع تلخدا ىتلا تاليدعتلا ىلع اجاجتحا مهريغو نويخم زيزعلا دبعو قيفوت
 يف ترقا يلا ةثلاث ةرمل بيقثلا باختنا زاوج مدع ةدام صخب اهيف ةينهملا تاباقنلا

 ةيمومعلا تايعمجلا ءاضعا نم ةضيرعلا ةدعاقلا يأر لخخؤي نا نود بعشلا سلجم
 ثالثلا ةيئفلا تاباقنلا نم

 ةيرح ىلع اظغض سرامت نيناوقلا هذه رودص نا يول نونانفلا ىأر دقل
 نم ناكو ةيفاقثلاو ةينفلا ةايحلا يف ةيطارقميد آل , ميهافم ةعاشاو « ريبعتلاو يأرلا

 ىلا اكويراك ةيحن مهنيبو نينانفلا نم ددع لمح نا ماعطلا نع بارضالا ةجيتن

 نئاوجلا عزوي مولس قوراف

 .لافطالا موسرب ةصاخلا ةينابايلا

 ىتلا تاحوللا هذه تاعوضوم تعونت
 دقعلا اوزواجتي مل لافطا مالقا اهتمسر
 رويطو سومش نيب .مهرامعا نم لوالا
 ماقا دقو .ةنولم حيجاراو ليخنو روهزو
 راد ماع ريدم مولس قوراف رعاشلا مه
 .دادغيب ىف لابقتسا لفح لافطالا ةفاقث

 5 .ةيريدقتلا مهزئاوج هلالخ مهملس

 اينامفلللا ناوج
 طابا يف

 «سيرابب وكسنويلا رقم ٍف عمت
 يف مضت ىلا ةيمالا وحمو ةيئابفلألا زئاوجل :تايقمملا ةيملاعلا ةنحللا .يىنراخجلا با رهش رخاوا

 زئاوحلا حنمل ,نييملاع ءاربخ ةدع اهتيوضع يف .مافاو يويخحلا عوضوملا اذه نع ةلصفم : ةدوع انلو . .اعابت ىورت ةصقلا

 : ىه زئاوج ةدع ناديملا اذه ىف ةمث

 اهدجوا يتلا ءاياكسورك ةزئاج ١
 .. 1458 ماع يتايفوسلا داحتالا

 ةمظنملا اهحنمت ىلا ةيمالا وحم ةزئاج ١
 ْ . ةءارقلل ةيملاعلا

 .ةيمالا وحمل ةيلودلا قارعلا ةزئاج ٠"
 ةيقارعلا ةموكحلا اهتدجوا ىتلا
 . نابايلا لبق نم مدقت يتلا امون ةزئاج - 4

 يف متيس اهنع نالعالاو زئاوجلا عيزوت
 ىلا اهلك فدبتو .مداقلا لوليا نم نماثلا
 زواجت ىلع لمعلاو ملاعلا يف ةقرعملا ةعاشا
 ضارسما رظخا دحا .ةيمالا تابقع
 6 .رصعلا

 لل

ٌّ 
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 يضلل ةريقم نيالا يضت ٍ هولك انته عريس تارت ا

 مقل ةوذج اي: تيدان اماع نيرشع رانلا يف ِكوقلأو . فارجنالاب ًادبيس َبارتلا نأ

 ربعلاو رخصلا ِكفرعي كودجي مل . ملحلا نم اوقافتسا نيحو ٌدعابتت يطخملا نأ تظحالو
 .يلبجلا ٌرتعّرلاو كونفد انه اسي ىدصلا نأ

 )2 ّيوتشلا ِدْبّرلاو ليللاب كوطغو . فاجعلا نينسلا أَو سميا م ءالظلا ىواسَتَي ال ثيح

 و لتافو ى 2 ىئجمهلا ن ٍنمْزلل ٌدح ال ,نسعشلل رمزا ريفيو .نييفل خلط ىواصال تح | 005. صاصولا زجل لأ ١ ير حالف لوطع | تيغألا شكت «ييرلا لمحل

 حامرلا هجوب يردص حتتفأ اوتغو 2 كيلإ يعارذ ُدُمَأ ر  سرعلل ضرألا ٌرَق

 حامرلا ي يردص ٌقشعيف ءاونغو > ِكرعش ٍتالصخ ّسملأ ضغلا بعتملا ٍدَسْجْلا يف : لغوأ

 .يافنم قشعيو 37 ؛اوتغو | برّصلاو ىصحلا قوق ظقاسنأ وأ لهكلا حرفلا ضهغتسا
 ا ا كربق قوق مهتاباطخ اوقلاو 1 2غيرج نزح تاقاطب ةنيدملا ٍءاضف يف هناولأ

 : 2 ٍليص ظه 5 مهاقيشع ةامرلا ولم لك عبو 1 م . ءيفذلا ءاسملا ُُق ةءانج

 اقيلط ًأرُهُم ةيدجبألا رشتنت .كرربق قوف رْفَّصلا ةطقن نم ٌرفقأو

 ءىطبلا راظتنالاو
 . «عراوشلا بوجي: 1 )3

 . هدوع تالا ريمازملا لوب عل كمسجو يعمد نيب امو 000 .

 كيلإ يعارذ َدُمَأ .اليلذ ٌءاقَللا ونمي

 ازراللا | 0
 د هع م د ]لالا

 | يللا | 00

 )0غ(

(010 
 ؛ةيلمستجو يعمد. نيب امو يفنم لّيللا يف كمسج نّوكت او

 ىدنلا فاطعنا 556 : بكارملا ريس ةطببو يبرعلا نطولا ةطراخ تمت

 ينايفلا لَن ٌدتميو ,ليخنلا فارحناو

 اليلع ٌرابغلا اله دقريو .لوهسلا بصخو كمسجو يعمد نيب ام :تظحتالاو

 5 لويخلا ريس ٌءيطبي
 ال . هدرو .عباصألا نيب َتْبَتتَف
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 ىربك هب ةيفاقث ةرئاج
 د ت77 تا ت7 س7 جا

 موتا » ملا دير يف نوكراشلا برع هباا مرت ين باآلل مادصةزئاج
 0 »هع #3 صا ل ا يعده ع ا د ا ا 0 ة قمل1

 ةيبيرع تاحيش رت
 ةيبعادبإلا لاكشلا فلنخم يف بانكل

 50 موس جو عع قرا هد 932 2 هولا < 2 سو نشا 2 وعدم و عا ود

 يرعشلا ديرلا ناجرهم ةرود يف
 نالعالا ىت لحال ماعل يونسلا

 ءابدالل ةزئاج صيصخن نع امل

 حنم «بادآلل مادص ةزئاجد مساب برعلا

 نيركفملاو نيعدبملل ديرم لك لالخ
 رعشلا : ةدذعتملا بداالا نونف ٍق برعلا

 يبدالا ثحبلاو ةياورلاو ةصقلاو

 ةذئاحلا ةميق نوكتو .ةيوغللا تاساردلاو

 فلا نيثالث تاللاحملا هذه نم لاحم لك يف

 احاشو زئافلا بيدالا حنم عم و وم

 .بادآلل مادص حاشو وه اصاخ

 هذهل حيشرتلا ةغيص تنلعأ دقو

 ةنخل تسمس و ,ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا

 - خا مللت نرط اا نان نع 3

 تارامتسا ميظنت ع فارشالل 0

 0 ا ا ا

 يف دّسج دق ةزئاجلل حشرملا نوكي نا -
 ةقاقثلا يف ةتلعجرد حور يزقلا هنجانت لمي
 ةئيبلا يف ارثؤم اروضح لكشو ةيبرعلا
 . ةيبرعلا ةيفاقثلا
 عم حشرملل يبدالا جاتنلا مجسني نإ, لان

 ءانغا يموقلاو ىينطولا لاضنلا نانضق
 .ةيدرعأا ةنافلالو ورمل تارتلا ليما
 يلازم دابا نسب هجاعت قلطني ل نأ دج

 . يبرعلا ونا ح حور عم ضقانتم ريغو

 : يلي اك تمس

 هلامعا لباقم زئافلل ةزئاحلا حم 1

 . ةفاك .

 صخشلل ةدحاو ةرم ةزئاجلا حنمت - ب :

 . دحاولا

 ةذبن ةحشرملا ةهجلا وأ حشرملا مدقي  ج

 ةيبدالا هتريسو هتايححو حشرملا لامعا نع

 . هلامعا نم خسنب ةززعم ةيفاقثلاو

 وأ اطنخ ةسقن حيشرت بيدألل قحي د

 ةيوفغللا عيماجملاو تاعماجلا ةطساوب

 ةيفاقثلا ىذداونلاو تايعمجلاو تاداحنالاو

 ةبغرس حيشرتلا اذه لثم نرتقي نا ىلع
 . ةزئاحلا لينل ةيطخلا بيدالا

 تاعماج ةدع ناف اذه ىلعو

 تادامخاو تايعمجو ةيفاقث تاسسؤمو

 اهيحشرب ةيمسا نع تفلعا دنا ةيبرغ
 صاخلا نوناقلا قفو , ةزئاجلا هذه لينل

 ةرودلا لالخ جئاتنلا نلعت نا ىلع ءابب
 دادغبب يرعشلا ديرملا ناجرهمل ةمداقلا

 رهش لئاوأو يناث نيرشت رهش رخاوأ

 . نيمداقلا لوالا نوناك

 برعلا نوحشرملا
 باتك ةلذلع نا مت رصم ُِق

 يمويب ميهاربا .د : مهنيب نم نيركفمو
 حالص 5 ( فيض يفوسش .5 .روكدم

 بيجن ؛«نوراه مالسلا دبع ء.لضف

 ءسيردا فسوي ..ركاش خودمم . ظوفحم
 دبع ميفاربا ءرشب لامك ءةظابا ةورث

 نيما دمحا ,؛باوتلا دبع ناضمر .نمحرلا
 ا

 زيزعلا دبع .فيلخ فسوي .ةعمج

 يفو يماهتلا دمحم .رهوج فسوي .«فرش
 ةفاقثلل ىنطولا سلجملا نلعا تيوكلا

 بيدالا حيشرت نع نونفلاو بادآلاو

 ىف نلعا مك فاقسلا دمحا ىتيوكلا

 هللادبع ,رساجلا دمح حيشرت نع ةيدوعسلا
 زيزع «راطع روفغلا دبع دمحا « سيمح نب

 2بيبضلا لمح | « يقف نسح دمحم .ءايض

 روبكدلا ةينست نع نلعا ندرالا يفو

 ميهاربا روتكدلاو ناوطع نيسح
 سكورو رمع ميحرلا دبعو يئارماسلا
 .يماطق ريمسو زيرق نيسحو يزيزعلا
 هللاد بع ةيمست نع نلعا برغملا يفو

 ةيفاقثلا تاهل تحشر نيح «نونك

 هوجولا زربا نم ةعبرا ةينانبللا ةيعماجلاو
 ليئاخيم : مهو ةزئاحلا هذه لينل ةيبدالا

 فسوي قيفوت «ٍليالعلا هللادبع ءةميعن
 راطقالا تلازامو يصاع ليشيم .داوع
 ةيمست ةلاح يف ىرخالا ةيبرعلا

 ةسائرب ةزئاجلا ةأيه تلكشت كلذ لبق
 يذلا يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو

 اهو ا ةماع ةنامأ هب طبترت

 هذه ىقلت مهتمهم ء ءاضعاو ماع نيما

 اهقيقدتو اهزرفو اهتعباتمو تاحيشرتلا
 اهو ؛ ميكحتلا ةنجل ىدل اهعاديا لبق

 كربلا تيوتا قعوق نبل رقم
 فلأتت ميكحتلل ةيبرع ةنجل ةأيها راتختو

 لك تاصاصتخا يف اوضع رشع ةسمخ نم

 يبدالا ثحبلاو ةصقلاو رعشلا نم

 .بدالا خيراتو ةيوغللا تاساردلاو
 قحي الو ماع لك ةنجللا ليكشت داعيو

 يف ةزئاجلل مهسفنا حيشرت اهئاضعال
 ةنجل يف اماكح اهيف نونوكي ىتلا ةنسلا
 . ميكحتلا

 نمو ,دادغب نم يأت يتلا ةزئاحلا هذه

 ةرهاظ حبصا ىذلا ناجرهملا اذه لاللخ

 روق ىلع اديكأت قف رأت انا .ةيبرع ةيفاقث

 ىهو .هئطوو هتما ةايح يف يبرعلا فقثملا

 نيركفملا دوهجلو لاعفلا رودلا اذه جيوتت
 يف اهلبقتسمو ةمالا اوعضو نيذلا برعلا

 رخآ ديكأت ةباثمب اهنا امك .مهت ءاعادبا روحم
 ب .:ةييرملا ةقاقثلل دادقب .ةياغر.لغ
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 هقاروأ رشن لصاوي يئاطيغلا لامح

 ميكا قيفوت عم
 ااا اة

 تنك .فهكلا لها تبتك امدنع
 ةلحرم ىطختن نا ديرا

 .ةيرصملا ةيحرسملا فرعي يرصملا

 . ابيع سيل سابتقالا نا .ةفلؤملا ةيحرسملا

 نا يفكيو ء.دعب ايف هحضوأس ام اذهو
 .رييلومو ريبسكش نا .نآلا لوقا

 تلماه تناك .نيسبتقم اناك امهريغو

 تاياور .تيلوجو ويمورو ليطعو
 كلذك .ريبسكش لبق ةفورعمو ةدوجوم

 هذه اوبتكو اوؤاج مث رييلوم تايحرسم
 عوضوم هنكلو .ديدج نم تاعوضوملا
9 

 نوفرتحملاو نودودعملا ءابدالا ناك
 «تالاقملا باتك مه .تانيرشعلا ىتح

 ناك ,تاياورلاَو » حرسملا باتك كلو

 الو ءراقتحاب مهبلا 2 يبدالا عقاولا

 كلذ سيل .ءابدألا دادع يف دحا مهربتعي

 ١و7 نآ 94-88 ددعلا تت ةيبرعلا' ةخيلطلا_ - 5

 0 ا دو عدا اا فيا

0 

 وا بو وس رو و بو جاجا

72 

 0 ةمااا

 مهرايتعاب مهيلا رظني ناكامنا .طقف

 نم رقتحي يبدالا طسولا ناك .نيجرهم

 .ةياورلا بتكي نم وا . حرسملل بتكي

 تدحو جراخلا ىلا ترفاس امدنع

 مه تاياورلاو حرسملا وفلؤم . سكعلا

 يق سردت مهتافلؤمو ,«باتكلا رابك

 نا دب ال ةيميلعتلا جهانملا يف .تاعماجلا

 اما .نيسارلو .رييلومل ايبدا اصن دجن

 مهنا ىلإا تهبنت يناس ع نس
 قاض اوبتكي مل مهم أل رابك ءابدا

 :ةيلستللو طقف ةجرفلا درجمل اهنا ساسا

 فيك نذا ًايدأ هرايتعاب اوبتك ام اوبتك اما

 يف مه ؟بدالا راطا يف همدقن انك ام لخدن

 يبدا ثارت ساسا ىلع نوبتكي اوناك ابوروا
 نيروك الثم ينعي , ميدقو قيرع يراضحو
 بدالا نم نودمتسي ءريبسكشو نيسارو

 قيرغالا ىدل حرسملا ناكو .يقيرغالا
 ل يبرعلا بدالا يف .ريطاسالا نم ادلوتم
 اذام نذا .«ثارتلا اذه لثم انيدل نكي

 ىلا ءميركلا نارقلا ىلا تهجتا ؟لعفا

 ا د ع#

 و ووساسب»# جبت

 ابنا ماي ناك خرفملل .نقؤللا رضعتأو اع تمرلق يننا عا مل

 ل ا
 0 0 ع

 انئازت وه. اذه تلق فهلا لها ةضق
 ةليل فلا ىلا:تيبتا كالت :ىقيففلا
 يروطسالا مهثارت اذه هبشي الا ؛ةليلو

 سوريموه ىتح ريطاسالا نم اءدب
 ةليل فلا نم انذخا اننا حيحص : هريغو

 .هريغو .اباب ىلع لثم .«لبق نم ةليلو
 .فيرظلا بتاجلا اهنم انذخا نكلو
 ةعيبط عم قستي ناك يذلا يلسملا بناخلا

 فلا ىلا تهجتا امدنع ,روهمجلاو حرسملا
 ليبس ىلع تذخا . ىرخا ةرم ةليلو ةليل

 يه ثيح نم نكلو .دازرهش لاشملا
 لوقت نا ديرت ابنا ثيخح نم ءابدأو ءركف
 دقو .هنهذ حتفت ءايشا .,يومدلا رايرهشل

 نم رثكا هتهذ حتفت .لعفلاب اذه ثدح
 .ءامسلا يف قلحو ضرالا قرافو .مزاللا
 ادز رهش تداراف .دوجولا رس نع ثحبي

 يعقاولا ملاعلا ىلا ىرخا ةرم هديعت نا

 .ركف كانه حبصا . ينعي .يضرالاو

 عضا مل .ةطيسبلا ةتودحلا يف ةيضقو

 8 0 جم اكد

 اهبع رسب | سايتقالا ٠

 .هلك اذه اهيف حرشا دازرهشل ةمدقم

 نا تفخ «.ةباينلا ّق لمعا تنك امدنعو

 نا ةيشخ دازرهشو فهكلا لها رشنا

 يذلاو حرسملا لغش ىلإ تدع يننا اولوقي

 يلاو ةهافتلاو ةسولفلا مه ةبسنلاب ىنعي

 اهيلع مدقي نا عمتجملا رظن يف زوجي ال
 نا ىلا ؛ةباينلل اليكو لمعي مرتحم لجر
 .موي تاذ ىمادقلا يئالمز دحا ءاج

 او بط مما

 كن ل 28 نا دعبو

 ةعمسلا ةلكشمل لحكو .لامعالا

 : يل لاق .ةيعامتجإالا

 0 ةيايئلا ُِق مينو جدو

 فورعم ريغف وب مسا انا! بادي تفرع
 ريخلا ميكا ققوت كامسا عين جقلع
 ةباثمب نوكي اذكهو .«فرعي نلو «لوادتم

 بلا ترهظ امدنع كلذ عمو

 تادننو .ميكحلا قيفوت مسا لمحت

 يل لاق .ةيدقنلا تالاقملا رطت. فحصلا

 . ةاضقلا نم يئالمز ضعب
 . ميكحلا قيفوت همسا بيرق كل تنا-

 . . هنع بتكت دئارجلا

 : ةححض ىفخا اناو تلقف

 شم هلصا . . يبيرق هنا . اعيط :: نها

 8 مم بتكي ريادو حلاف

 ا
 هط روتكدلا تعجار كل تلق امك يننا لب

 44 - 1[ "خا ملل نورعرات رب نلت -



 نم<هيئاءيىل دكأو , ينع هبتك اميف نيسح

 0 بدأ ةايكا هك هرظن ةهجو

 رسم نم هتمدق ام .نا ىري .ةعماجلا

 تيكا لهنا .ةعماخلا يف هسيردت نكمي

 نم املوصا دمتست اهنال اهسيردت نكمي

 ايابفق نمضتت اهألو «ميركلا نارقلا

 تاهجوو .ةتودح درجي اهنوك نم دعبا
 . نمزلا لوح رظن

 هنا لاق قزارلا دبع ىفطصم خيشلا

 ريسفت ةيحرسملا نا نظ ناونعلا أرق امدنع
 تايصخشب ءىجوف هنكلو :ةيئارقلا ةيآلل
 تنا :ىيل لاقو .ةيآلا يف ءاج ام دسجت ةيح
 ش . ثارتلاب تمزتلا

 الاقم فهكلا لها نع بتك نزاملا

 نا .لاق .هيف درو ام ضعب ركذا ٍتلزال

 راكفالا يف اريبك اصوغ اهيف دي ءىراقلا
 5 يناعملاو

 ءاذه اولاق نيذلا مه ٍداقنلا نا ظحال
 كلذك .هب ىسفن فصا ملو ءان ١ هلقا مل

 , يحليوملا . ينوّمبس نيذلا باتكلا ناك

 امع كلذ دعبا امو ءامهريغو . لكيهو

 .مايالا هذه ىف باتكلا ضعب نم ردصي

 نومجرتم اندنع ناك . ١414 ةروث لبق

 بدالا نم ادج ةديج تامح رتم نومدقي

 بيرق لولغز يحتف مبنم ركذا :يبرغلا
 يفناصصختم ناكو .؛لولغز دعس

 .ويكستنومل نيناوقلا حور مجرت .ةمحرتلا

 ءةيركف سسا ىلع متي ةمجرتلا ءاقتنا ناك

 انثارتب يعو نيمجرتملا ىدل ناك .يعوو
 تقولا سفن قو . ميظعلا يفرشلا

 تناك .ءوسورو .ويكستنوم نومدقي
 دعبو .ةعساوو .ةداح ةمح ر تلا ةكرح

 انتفاقث تناك «.ةظقيلا تدادزا ةروشلا

 مجرتن انك . ةياعد البو . ءاعدا الب يضخ

 لعفنو ءاهرصمنو .ةيحرسملا تاياورلا
 مو .ديدش لجخبو ءايحتسا ىلع كلذ

 اوسبتقا نييلصالا نيفلؤملا نا يردن نكن

 ةملك عضن انكو .هوبتك ام اضيا مه

 هرصم ام اذيا اندجا بسني الو : نمابتفا

 ةكرح دهشت تايئيرشعلا تناك .هسفن ىلا

 ام نيب قرفلا ام نكلو .ةعساو سابتقا

 نوفلؤملا هسبتقا امو .«نحن هانسبتفا

 .نيسارو رييلومو ريبسكش لثم , ماظعلا

 ؟قرقلا ا
 نم نوسبتقي اوناك ءالؤه نا ءالوأ

 .|اديح مهيدل فورعمو .ةميق هل ثارت

 نوكت . سابتقالا ىلع نومدقي امدنعو

 نذا .ةفورعم اهنع اوذخا ىقلا لوصالا

 حورلا اوفاضا دقل ؟مه اولعف اذام
 مدقت لمعلا نا يا ع ةيؤرلاو ةديدحلا

 ع ةديدجم اقافا بستكاو .ىلعا ىلا ةوطخ

 ءاجو .ةفورعم ةياور تناك الثم تلماه
 ةديدج حور يف اهميدقت داعاو ريبسكش
 حبصي .ةيرقبعلا حورلا اهنا ءامامت
 ميدقلا تلماه سيل ريبسكشل تلماه
 كلذك .فقاوملاو .راكفألاب لمحم هنا

 .ديدج قلخ هنا .ربل كلملاو . ليطع

 رسمالا ناك دقف انتاسابتفا يف نحب امأ
 فيلأتلا ىلا برقا انتاسابتقا تناك ءافلتخم
 ناك اذا ةلطبلا ءامامت ةئيبلا ريغ انك ١ مهنم

 ,تايطع نحن اهيمسن تيرغرم اهمسا
 .فيلأت فضن ةبِثي اتدوهجم ناك

 .فولتم خخبشلا همسا حبصا فوطرط

 .يانيرلا ةيعربسم نما ةيرعشا ةزطش زكذأا
 نارمع هعبات فولتم خيشلا اهيف بطاخي
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 :هل لوقي
 ةظفحملا تاه نارمع مع اي

 .اضق هيلصنو رصعلا توفي نسحل

 ةيرصم ةئيب يف تايصخشلا قلخ ناك
 تايحرسم ميدقت اوحرتقا امدنع ءامامت

 نا مهيلع تحرتقا ءايوروأ يف ةيرصم

 نكميل ءابوروأ يف فولتم خيشلا مدقن
 فوطرط نيب اونراقي نا نييبوروالل
 .هنع ذوخأملا فولتم خيشلاو .يىلصالا

 ةييربصملا فوطرطو : سنرفلا فوطرط
 ابنكلو ةنراقملل ةديح ةهصرف تناك

 . متت ل فسألل
 يبهذلا رصعلا لثمي سابتقالا ناك دقل

 هنا .فلؤي هنا .نآلا لوقي علا

 ايشا عرتخي هنا ,هغامد نم ةرشابم بتكي
 رودي ىنفلا لمعلا لعجي اذه نا .ةديدج

 تالسلسلا لقيم ثالفألا لوح

 دجت يملاعلا ثارتلا يف نكلو .ةينويزفلتلا
 لوضا نع ةئوخأم ةريهشلا صوصنلا

 حور .ةديدحلا حورلا وه مهلا : ةيدق

 .نيسار حور .رييلوم حور .ريبسكش

 سشيورد ديس مدق تانيرشعلا يف
 هنا هسفن نع لقي ملو .ةديرف براجتن
 ناك .ديدجتلا وا بيرجتلا فدهتسي
 تايحرسملا ضعب نومجرتي نوفلؤملا
 يقرش وج يف انوعضي وا انورصميو
 نيب نم .شيورد ديسل امبومدقيو
 ةرشثعلا» هيلا تمدق ىتلا تايحرسملا
 نع هوثدح مث هذا رسهشالاو .«ةبيطلا

 امدنعو' .«ةكورابلا» اهمسا ةيحرسم

 ءًابيرغ ًايأز دفنا اهريصمت هيلع اوضرع

 : يف .يه |مك ةيحرسملا ذخأيس هنا لاق

 .ةينغ ةايح قرشلا روفصع مليف نم دهشم يف فيرشلا رون عم ميكحلا

 هاقيسوم عمضتس هناو . يسنرفلا اهلصا

 .هؤاقدصا لءاست .لصالا اذه ىلع

 عضو لعفلابو ءممص هنكلو ؟فيك
 ثادحالا نع ةربعم ةيرصم ىقيسوم

 ةربعم تءاج ثيحب .ةيحرسملل ةيلصالا

 وا ريصمت ىا نودب ةيقيقحلا ةئيبلا نع امامت

 ةيرقبع بناوج نم بناج اذهو :«بيرعت
 حرسملا ىلع لاطبالا انيأرو «سشيورد ديس

 ريسيعتلا نكلو .ىسنرفلا فيرلا نم
 2 د

 ةحجاحلا كانه نوكت مث 0 ليصأت دو

 نودب هجتنا ام مدقيو "عادبالل ةيقيقحلا
 انا .لوقي نا نودبو .ةيرظن ةرثرث
 . لعفأس انا ,عرتخأس انا .مدقأس
 يف انعامسا ألمت ىتلا تاءاعدالا هذه رخآ
 .نآلا ةيفاقثلا ةايحلا

 قدصلا
 نا 226 ةروث دعي نفلا رود ناك

 هله. قع تيمي نا :ةيريضملا حوولا دس
 ؟نويرصملا مه نم ؛تحرط ىلا ةلئسالا

 ثحبيلل اقالطناو .؟نتويرصم مه اذاملو

 ةينفلا ةضبنلا تدلوت تاباجالا هذه نع

 ىلع بدالاو نفلا دعاس دقل :ةثيدحلا

 ةيئاقلتلا تناكو .ءةيرصملا حورلا ةرولب

 يتلا يه ةيقيقحلا ةحاحلاو فدهلا قدصو

 نع رجملا بدالاو نفلا قلخ ىلا تدا

 ناك مس رجي ام سكعب ةمالا جوز

 د .لوقيو مهدحأ ءيجي

 ؟يرصملا رولكلؤفلا روطأس ان .ةيرصم

 هحورل اقيط ناغفلا لمعي نا مهلا

 عم قدصلا .قدصلا وه مهملا ميما

 يف قدصلا .ىدصقلا عم قدصلا . سفنلا

 اوددج نيذلا و , عقاولا نع ريبعتلا

 مهفده نكي مل .بدالاو نفلا خي رات ِق

 .ديدجتلا وه ةباتكلا نم
 .دئاسلا خانملا ناك « هسفن تقولا يف

 صخش دجوي ال .مدها اياون هيف دجوت ال
 حيحص .رخا صخش هيوشت ىلا ىعسي
 امهبنكلو .يقوش امجاه يركشو داقعلا نا
 . بابشلا نس يف عافدنا هنا دعب (ميف افرتعا

 هأشنا يذلا ةيكبزالا حرسم ناك
 .ةرصمملا تايحرسملا مدقي برح تعلط

 اهلاطباو .ةيرصم ةئيب يف رودت يتلا
 ح رسم كانه ناك .ةيرصم تايضخش

 ناك كلف. بتاج ىلا «ةيلشلاو .ةجرفلا
 مدي يذلا ضيبا جروج حرسم كانه
 نودبو يه اك يملاعلا بدالا نم اصوصن

 .«ليطع «بيدوأ .ريصمت وا فرصت

 نميوسكم ضارفلوم لحم «كلباو
 حرسم ءاج مث .رييلومو .؛نيسارو
 حرس لك ناك اماردوليملا مدقو سيسمر

 ب دن ثيحب .رخآلا طاشن لمكي

 ا مدقن نحن انكو .ناولالاو تاهاجنالا
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 يف يوتحب ناك يذلا .رصمملا حرسمملا

 . ءانغلاو ىقيسوملا ىلع بلاغلا

 جروج ناك اذا :الاؤس ىنلأست دق انه

 فسويو .نيسارو ريبسكش مدقي ضيبا
 لهف .اهريغو ايليماكلا ةداغ مدقي ىبهو

 دتمي هنامدقي ام سيلأ ءامرتحم امههطاشن ناك
 ءالب كبيجا انهو :ىملاعلا بدالا ىلا
 ريغ تناك اهسفن حرسملا ةركف نال ؟اذامل
 فوقولاو .حرسملل ةباتكلا درحب (ةمرتخ

 لك .حرسملا يف ءانغلاو حرسملا ةبشخ ىلع
 ةيحانلا نم امرتخغ نكي , اذه

 نأل :ةيبدالا ةيحانلا نم الو .ةيعامتجالا
 قبس امك تالاقملا بتاك وه ذثقو بيدألا

 نكت مل اهسفن حرسملا ةركف .كل تلقو
 ١ ؟ ةمرتحم

 اذامل ؟انا تفرشحا: اذامل ::..تييط

 ؟ريدقتو مارتحاب «فهكلا لها» تلبوق
 ,بابسا ةدع ىلا عجري كلذ نا يبأر يف

 .ميركلا نارقلا يحوتسا تنك ىننا اهنم
 ةيحرسملا نع اوبتك نيذلا دحا نألو
 دبع ىفطصم خيشلا وه ام اوبحرو
 هالولو .ميدق يرهزأ وهو .قزارلا
 خيشلا ينع بتك .نويرهزالا يمجاه

 لهأب هباجعا ىدباو قزارلا دبع ىفطصم
 شيرطم فلؤملا له :لءاستو .فهكلا
 . .ال : هئاقدصا دحا هل لاقف ؟ممعم وا

 ةرسيخ نم وهو :؛سشيبرطم فلؤملا نا
 .!!نيشبرطملا

 ىملاعلا ثارتلا

 ريغ ىرخا ةياور تمدق تنك ول له
 نارقلا نم ةاحوتسملا فهكلا لها
 ريدقتلاب ىفحأس تنك :ميركلا
 ؟مارتحالاو

 ىلع بيجا نا عيصتسا 3 ء ينتدص

 .لاؤسلا اذه
 بتكا نا يف تركف ,فهكلا لها دعب

 يحوتسا نا .نويبوروالا هبتك ام ضعب
 اذكهو .يملاعلا ثارتلا نم اعوضوم

 دقل .سيلكفوسل :بيدوا ىلا تهجنا

 نوثالثو ةينامث بيدوا ةيحرسم بتك
 ال يسور فلؤم مهنيب نم ءايحرسم افلؤم

 .نوثالثلاو عساتلا انا تنكو .همسأ ركذا
 «اديح لعفلا در ناكو ««بيدوأ) تسبتك

 تبتك امدنع ىننا ..بناجالا رظن تفل دقل

 يديقع مكحب ةئيعم ءايشا تضفر بيدوا
 يف اهرودو .ةهلآلا ةركف يهو .ةيمالسالا

 هللا نا:تلق «بيدوا:تبتك امذتع .ةاسألا

 ىرج امك ةقيرطلا هذهب رشبلا نم مقتني ال
 رشبلا نم تعبن ةاسأملا نكلو .لصالا يف
 ةرظن يل تناك .راصتخاب .مهسفنا
 ىتلا ةديدجلا ةرظنلا ىهام :2ةفلتغم
 يذلا وه بيدوا تلعج ىننا :؟اهتفضا
 دقل .ةدلبلا يف مكحلا ماظن ريغي نا دارا
 مه رشبلا تلعجو :ةفارخلا نم تجرخ
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 ةيصخش .ثادحالا يف نومكحتملا

 نم تناك ةيحرسملا يف ىمعالا سايزيرت
 يدعب اوؤاج نيذلا باتكلا ضعب 2.0

 تايصخشلا نم سايزيرت نااونظ

 ةيصخشك امامت ,ةروطسالا يف ةيسيئرلا

 .فهكلا لها يف اكسيرف
 ةهمسشسا ادج مهم ىيسنرف دقات كانه

 ةديرجل يحرسملا دقانلا ناك ,بماك ريبور
 , ةيسنرفلا ةيميداكالا يف وضعو .دنوموللا

 رشع لضفا نم اهربتعاو ,ةيحرسملا حدم
 «بيدوأ ةروطسا تحلاع تايحرسم

 همدق يحرسم ضرع لضفا نا .لاقو

 .ةروطسالا جلاع امدنع وتكوك ناج

 .نويلامحيب ةروطسا تحلاع كلذك

 سفن جلاع دق وش درانرب ناكو
 يف ةيحرسملا تضرع امدنعو .ةروطسالا

 نويلامجيب نيب داقنلا نراق .جروبزلاس
 يتلا نويلامجيبو ءوش درانرب اهبتك يتلا
 نا دجن وشل نويلامحي ىف .انأ اهتبتك
 ةعزن نأل .ةبلاغلا يه ةيعامتجالا ةرظنلا
 . ةيكارتشإ وش

 وااسكارب ةيحرسم تحلاع كلذك

 تبتك دقل .نافوتسيرال مكحلا ةلكشم

 سفن نم ةيحرسملا نم لوالا لصفلا
 ربيغتلا امنا .هيف ريغأ مل نافوتسيرا روظنم
 ال ىِتلا بناوجلا ضعب ين هتمدق يذلا
 بارضا لشم «نحن اهلبقتن نا نكمي
 ةيحرسملا هذه ْق . نهجاورا نع ءاسنلا

 قيس ف كالت قلعت مك
 ؟ةمدقم تنثك اذأل «بيقوأو قويلامجيب
 انه فلؤملا حضوي نا يرورضلا نم هنأل
 ثارتلا نم ذخأي هلعج يذلا عفادلا
 نم تحلوع تايحرسم هذه .يبرغلا

 نا نكمي يذلا ديدجلا وه ام نذا .لبق
 لبغن نا يبأر نم ناك ؟همدقت وا هفيضت
 قيرغالا هيف امب :ىملاعلا ثارتلا نم اضيا

 نم ناك دقل ءحرسملا ساسا مه نيذلا
 نع اندعتبا اننا حرسملا يف انفلخت بابسا
 ةيمالسالا ةفسلفلا نا عم .ثارتلا اذه
 نا دجت :ةيقيرغالا ةفسلفلا ىلع ةمئاق
 .نولوقي .نييمالسالا ةفسالفلا مظعم
 تلصتا . . .لوقن نحنو لاق وطسرا

 ةفسلفلاب ةيقيرغالا ةفسلفلا بابسا
 ول .بدألاو حرسملا ادع اهيف ةيمالسالا
 يقي رغالا بمآلاب يبرعلا بدألا لصتا
 ذنم ةيبدا ةضبغ تثدحل . ميدقلا ينانويلاو

 ييأر نم ناك .يبرعلا انبدا يف ديعب نمز

 يل ابني يللا عضولا حسا
 بدالا لصفنا امدنع .ىطسولا روصعلا
 ناك انه نم «يبرغلا بدالا نع يبرغلا

 يقيرغالا بدألا ىلا يهاجتا
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 نع تاساردلا ىه ةليلق

 :«قانفك نانحق ثانيسرسم كنب
 «بابلا» هتيحرسم نع ةضاخو مل
 يف ةيناسنالا ةيرحلا ةلأسم لوح رودت ىتلا
 ةوقلا ىلا ةبستلاب ةيفسلفلا اهمتادقعت
 ةيوعصل امبر تاساردلا ةلق يتأتو :ةيهآلا

 .ءيرسحلا حرطلل امبرو .ءةيحرسملا

 ركفلل ضقانملا ينافنك ناسغ فقولو
 ةوق .ةيناسنا ةيرح ةقالعلا نمو .نميهملا

 كلملاو داع كلملا تايصخش ىرن .ةيها

 نم ةيرحلا ةدارا لثمت دئرم كلملاو دادش

 ةيصخش اهلثمت ىتلا ةيهآلا ةطلسلا ماما

 ىلوالا ةثالثلا لوصفلا ينو .ابه هلالا
 عبارلا نيلصفلا يف اما , مهتثالث توميس
 .هتوم دعب .دادش فقيسف . سماخلاو

 يه ام مهفي نا الواحم ءابه يدي نيب
 ةعيبط نم هلالا نا كردي امدنعو :ةقيقحلا
 ء«ضرالا ىلا ةدوعلا ىلع مزعي .ةيناسنا
 نم كانه سيل نا مهملعيو .سانلا ربخيل

 بابلا نكل ؛:ناسنالا لقغ يف الا .هلا
 دق توملا ملاعو يضرالا ملاعلا نيب لصافلا
 .ابه الا هحتف هنكمي دحا الو ,قلغأ

 ةلحرملا ةباتكلا
 ينافنك ناسغ اهيف بتك يتلا ةرتفلا

 ذل

 اس ا نيك 2 يي حالا

: - 

--- 

 ماجا
 ريل ا

 د ل
 ا

 م

_ 

 .-. يد

 ل <

 ى 4 - 20 نحو

 مساقلا نائفا ملقب

 طابتراف ءاهانعم كاردإل ةمهم «بابلا»
 ةايح نم ددحم تقوب ةيخرسملا هذه
 .هلوق دارا ام مهف ىلع اندعاسي بتاكلا

 يف 20 ١14158 ةنس «بابلاذ» تبتك دقل

 اهشاع ىىتلا ةرسفلا نم لاقتنا ةلحرم

 ةرتفلا ىلا تيوكلا يف مث قشمد يف بتاكلا
 ةنس نم ءادتبا توريب يف اهشاع ىتلا

151 . 

 ينافنك ناسغ كرتي ىلوالا ةربجفلا ف

 ىفنملا ةيح شيعيو .دلبلاو تيبلا
 ةبسنلاب ةتباث ريغ ةايح'ىهو .ةبعصلا
 .لقعلل ةبسنلاب اضيا ةتباث ريغو .تيبلل
 ,ةينيطسلفلا ةيضقلا مهفي نا لواحي هنأل

 نود ىفنملا سؤب نع ةرارمب لءاستي نأو
 يف اما .كاردالا ىغبني امك كلذ كردي نا

 ةلئسألل ةبوجا فشتكيف .ةيناثلا ةرتفلا

 هلقع غلبيو .لبق نم هسفنل اهحرط ىلا
 يعوب هل حمسي ءايجولويديا اجوضن
 : ةيلاتلا رصانعلا

 يف مظتني نا ينيطسلفلا بعشلا ىلع - ١
 ودعلا براحي | ةحلسم ررم ةكرح

 ال هنأل كلذو .هيضارا رزخحيؤ :نويهضلا
 ةميزه) هسفن ىلع الا دامتعالا هنكمي

 46 - ]11731011 6 خ81 ىلا خانات
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 هيؤر

 سرد داقنلا اهفوي ل ينافثك ناسغلا ةيحرسم

 مدس 7 ا ج7 ا د صصص عد

 نمو .(ةديقعلا هلق تعم 47

 ةلقتسملا هتيصخش ىنبي نا ىرورضلا

 . (ريرحتلا ةمظنم اهدسجتس يبلا)
 نا: قيظملفلا بنعتقلا لسه *

 هعدخ يذلا يلخادلا ودعلا نم ضلختي

 ةنيزاوجر وبلا فسو .ىلوالا ةرتفلا ىف

 يف ايركز ةيصخشب ةلثمملا) ةيعاطقالا
 . (مكل ىقبت ام ةياور

 بتاكلا ركف يف ومئي ام بناج ىلا -
 ةلأسملل يمدقت يعامتجا باوج نم
 تاقورفلا ءاغلا ىلع موقي ةينيطسلفلا
 . ةيعامتجالا

 يفيزيفاتيلا لمعلا
 بدالا يف ديدج يبدأ غون ةيحرسملا

 ينعت ةياورلا ةدالوك اهتدالوف .ينيطسلفلا

 ةدارا . ءايدألل ةديدج ةداراو ًايلقع اريغت

 .ةيعامتجالا تاقالعلا نع ىنفلا ريبعتلا

 فلتخم . ةيحانلا هذه نمو .اهتساردو

 ناك يذلا ةقباسلا ةرتفلا بدا نع بدألا
 نم عمتجملاو .ةيحان نم ةيصخشلا ذخأي
 ةيصخشلا سردي نا نود .؛ىرتخا ةيحان

 - 1: ةااوللا" نىربأع نورنا: - 7

 |مهنيب امهنيب ةيوينبلا تاقالعلاو .عمتجملا يف ّق

 بدألا ةلحرم نم رورملا ريغتلا اذه نيييو

 ربعملا بدألا ةلحرم ىلا ىقي زيفاتيملا يلمأتلا
 نكلو .: ةيعامنتجالا مح

 رهظت يهف « ةيحح ر سه اهنا عم .«بابلا)

 اهعوضومل ةبسنلاب يقيزيفاتيم فيلأتك
 .(نيدلاو ةيئاسنآلا ةيرحخلاو ردقلا ةلأسم)

 اذا ديدجلا يبدالا عونلا يف اهجاردا نكميو
 هذه نأل ءابيوتحت ىتلا زومرلا ىلا انهبتنا

 ةروثلا ىوتسم ىلا ةيحرسملا عفرت زومرلا
 لمعب فتكي مل بتاكلاف :ةينيطسلفلا
 ةيكيمانيد ةسارد هيف لخدأ لب طقف ىمأت
 نيب ةصاخو .ابهتايصخش نيب تالدابتلل

 عيطتسن .ببسلا اذهو .ةهآلاو كولملا
 يررحم ىنف لمع «بابلا» نا لوقلا

 . ينافثك لامعا عيمجل ةبسنلاب

 لئاسملا ينافنك ناسغ جلاعي

 5 ةنوطسا ميسسفلا عم , ةيديلقت

 ةهاآلا دوجو ةلأسم نع ثدحتي هنأل

 نهربي . سكعلا ىلعو ؛ةيلمأت ريغ ةقيرطب
 نيذلا سانلا لوقع يف الإ كانه هلا ال نا
 . شيعلا مهنكميل .ةياغ ىلا نوجاتحي

 .توملا دعب ةئحلا دعو ةياغلا هذهو

 :دادش كلملل لوقي ابه هلالا

 .ضرالا يبو 0-0 48-3 يه ةياعلاو

5 

 ضراسعي ةلأسملا هذه يف بتاكلا يأر
 قلاخ هللا نا دقتعي يذلا يئيدلا يعولا

 . هوعيطي نا سانلا ىلعو .ملاعلا

 ىئرحخا ةيقيزيفاتيم ةركف كانهو

 يهو الأ .«بايلا» َّق بتاكلا اهسردي

 ةركفلا هذهو .هردقل ناسنالا رايتخا

 ضفري يذلا ينيدلا يعولا اضيا فلاخت
 ةدارالل ةبسنلاب القتسم المع ناسنالل

 ةلعاخو .ءيش لك ىلع مكحن يتلا ةيهالا

 ضفري ةيحرسملا ىف ىفو .توملاو ةايحلا ىلع

 ينبيل ىعسيو ةيهلالا ةطلسلا دادش كلملا

 هنوف راتخيل كلذكو « هيسفنب هتنج

 قالطالا ىلع يلمأت ريغ وه اذهك فرصتو
 رايتخالا وه توملا» :دئرم لوقي نيح

 يقابلا ديحولا ناكملا هنا .ىقيقحلا

 هيلا بهذأس» :دادش لوقيو .«ةيرحلل

 :ةوطخ ةوطخ هادحتأس .يبضنب (ابه)
 يتذارا ءلمي هيلا باهذلاديرأ
 هتوم نع ملكتي امدنعو .«يرايتخاو

 .ىنتأي مل توملا . .صاخ توب : لوقي

 امدتعو .:«:هتعراصو «.هيلا تئج ج يذلا انا

 هبيجي ؛؛توملا تقلخ دقل» : ايل لوقي

 سانلا ناك نيح ًاردق يسفن تقلخ» : امه

 ينعي اذهو .«مهرادقا عنص نع نيزجاع

 ناو .هردق لمحي نا ناسنالا ىلع نا

 هلا :صنلا يف ءاج املثم هدحو مكحي

 . «يسفنب هتعنص يذلا يردق هنأل هتيضترا

 يقي زيفاتيم فيلأت «بابلا» نا عم
 كلذو  عيطتسن اننا الا هعوضومل ةبسنلاب

  ينافنك ناسغ اهلمعتسي ىتلا زومرلا كفب
 ةلأسملا يهو الا .ةيلاح ةلأسمب هطبرن نا
 . ةينيطسلفلا

 زمري مع الوا لءاستن نا انيلع
 ىنيطسلفلا بعشلل ةبسنتلاب :«بابلا»
 نيب لضافلا رمملا لثمي بابلا اذه نا رهظي
 نيبو :توملا / عاضخالا / سأيلا / ىفنملا

 "ايلا /اررتطفلا //لمألا /نطوسلا
 دجوي اال هنا ىلع نهربت اهلك ةيحرسملاو
 بايييس كولملاف .توملا ةطساوب لح

 الثم دادش .اورصتني و .اوتام

 1 نا نظي ناك هنأل ,هتوم راتخا

 ب مهفيف سبأ .(يقيقحلا رايتخالا

 اهقاو:هسفن دج هنأل طخا هثا كلذ دعب

 .كلذلو .ةنحلا يف ىتح ابه ةطلس تحت

 ةيحرسملا نيبتو . ةايحلا وه ديحولا لحلا

 عيطتسي ال بابلا نم رمي ىتم ءرملا نا اضيا
 ل دوعي ناو .ءارولا ىلا عج رسي ْنا

 ةيضقلل ةييستلاس تعي ادهو .:ةابلا
 قيطسلفلا بعشلا ىلع نا :ةيئيطسلفلا
 لب :مالستسالاو سأيلا قيرط ذخأي ال نا
 اذاو .راضتنالا ىلع لصحي ىتح لضاني نأ
 ةهج ىلا ىضميسف .هلاضن فقواام

  .دبألا ىلا اهيف ىقبيو ءتوملا
 يتلا امرإ / ةنحلا» نراقنث نا عيطتست

 ءاهيلا سعدي نا ديري يتلاو .دادش اهانب

 لواحي ىتلا ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألاب

 مرا يه |(لثمو .اهعاجرتسا نوينيطسلفلا
 8 ةلتحملا ضرالا نإف .دادش ةياغ

 لصحي نا ديري يذلا ينيطسلفلا بعشلا
 اذال نكلو . تايحضت نم مذق امهم اهيلع

 يف زمرلا نأل ؟تام اذاملو ا
 ينيطسلنلا بعشلا لاضن نإ لوقي 1

 نا لبق ليسي نا مدلا ىلعو ءريرم لاضن
 نم اءزج ْنا انداقتعا يفو .رصنلا متي

 يف داديعل ايف ثيببحت يف هونجوم باول

 : عبارلا لصفلا
 مرإ تمكح ول كنا 34- له»

 لك يف تركفلو .ءسانلا لك تدعسأل

 تركف له مرإ تينب نيح . ..؟دارفالا

 طايس تحن اوضق نيذلا لامعلا لكب

 ةبسنلاب ءىش لك كلذ ناكو . . سمشلا

 : «؟كل

 نا دعب يدرف لح دادش رايتخا يف
 وهو .ةصاخلا هتحلصمل لامعلا لغش

 للا ةيقب نأل .راصتنالا عطتسي مل كلذل

 لح وه نيطسلف عاجرتتساب يمايسلا
 ( يعامتجالا رييغتلا ىلع موقي يعامتجا

 يعامتجالا لدعلا ىلع لوصحلاو

 اهنع ملكتي ىتلا «ةرذبلا» صخمي اهيفو

 تمن دقل» :لوقي نيح هما عم دادش
 .«نوتيزلا ةرجش ومنت ايك ىلخاد ةركفلا

 فرعا ينا» :لوقي سماخلا لصفلا يلو
 ومنت نا دب ال كانه اهتعرز ىتلا ةرذبلا نا

 ؛ لطبلا يعو.ىلا زمرت اهمال 2

 .لمالا ىلا زرت كلّدل ىهو لبا

 ةحلاص تسيل ةيردقلا نأب يعولا اهنا
 ةدارالا نأبو .ءودعلا نم صلختلل

 بعشلا نانكمي ناذللا امه رايتخاللاو

 وه يعولاف .هسفن ريرحت نم عومقملا
 لوفي نيح ناصقالل لوألا ةسرلا
 تنم يا انا كلذ ١ مغرو» : :دادش

 يهز :ةقورعللا هي مواد

 0 ريغتيس ا. . ريغتيسو .ديدج نم ومنت

 لطبلا ةين
 دادش ةيصخش ل

 لطبلا وه ديدج لطب «بابلا» يف
 ءاضقلا ةطلس ضفري يذلا درمتملا

 لك لبقو .هسفنب لضاني يذلاو ىردقلاو

 مل دادش نا عمو . . يعولا ديدش وه ءىش

 عاطتسا هنا الا .ريخألا يف ابه ىلع رصتني

 عرزي ناو .هكردي ناو .لاحلا مهفي نا

 .هسفنب وه رصتني مل اذا هنا ىنعمب ٠ .ةرذيلا

 عنصتس نيذلا هؤافلخ هدعب نم رصتنيس

 . سكعلا ىليعو 0006-2 ضرألا مهنم

 ةيصخش فلاخت مالا ةيصتتت نإ دن

 بدالا لاطبا ولن نم : قاس

 هلبقت لب ردقلا ميض براحت ال ٠ .يلمأتلا

 لوقيف .ةيشا ةوق نع اهييأوهاد رداص هنأل

 لاؤس الب يشيعت نا تررق» :دادش اه

 .«ةداعلا عفادب اه ةمكحل ءيش لك ةكرات

 ةوق نم ديزي نيتيصخشلا نيب نيابتلا اذهو

 .«بابلا»

 داقنلا هار ام يفنن نا ديرن .ريخالا يف

 يقابل ةبسنلاب يشماه لمع نم «بابلا» يف
 مل هنا درجمل كلذو « نافنك ناسغ تافلؤم

 يمويلا يبطسلفلا لاضنلا هيف فصي

 ل كارلا نسا“ ىفنملا ةيوعصو

 ةيباتككلا ةلحرملاو . ةيحرسملا اهنع ربعت يتلا
 .«بابلا» تحتنا يتلا

 «يعقاولاو يقيزسفاكلا نيب لمع دنا

 نكمي .يقيزيفاتيم عوضوم هعوضوم
 . ةينيطسلفلا ةيضقلاب ايوضع طبر هطبر

 دق ناسغف .هيف ةدوجوملا زومرلا ةطساوب

 يك يعقاولا ةمدخ- يف ىقي زيفاتيملا فظو

 تاراظتنا نم ةبيرق ةيحرسم غوصي

 كلذو : ةسيح رسم لك فده .روهمجلا

 رصم يف ةميدقلا ةيحرسملا نا فرعن امدنع

 نيفقثملا نيب طبارلا رود بعلت تناك
 [ل .ريهامجلاو

 59/١540 يآ 784 4*٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 دل انمث ناك اذاف .كنيدل

 ابك لد
 ربش ةدهؤلا
 :وسلا سيبلخ نم
 ميكح - سيق نب فنح

 ردا احانأ ايف
 تررمف .لجر ىلا نوعرسي

 نكي مل ام ء
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 سانلا تي
 اذاف . مهعم
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 وألا ناتف

 نيح

 ا ةيبلاغلا تلظ اذكهو

 ذلاب ةئيلم ةقاش ةايح

 :تلل اهتصرف ءاسؤبلا نم فولألا

 ف
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 نأف ؛ةيبيلصلا بورحلا كلت يف اوتام اذاف
 عوجلا ةايح نم مسهل بحا ناك توملا

 د ىلا اولصو ناو .ةيدوبعلاو

 نل ةديدجلا مهتايح ناف نيلاس ةسدقملا

 اهنويحي اوناك ىتلا مهتايح نم أوسا نوكت

 . اهنم اوحزن لي يتلا مهدالب يف العف
 اومهاس نيذلا فولألا نا ودبي اذه نم

 كلذ ىلا مهتعفد امنا ةيبيلصلا بورخلا يف

 يف اودجوف .ةيداصتقاو ةيعامتجا عفاود
 ولف  لضفا ةايح ىلا اذفنم ةكرحلا كلت

 ف ءاغوغلا نم عومجلا كلتل ترسيت
 ةايحلاو لمعلا صرف ةيلصالا مهدالب
 مهناطوا كرتب اورماغ الل ةميركلا ةرحلا

 اهتمدق ةبالخ ةقارب دوعو ءارو ايرج
 .(١)ةسينكلا

 ديدج نم رركتت ةروصلا هذه دجنو
 ةءابعلاب ةعفلم اهتكلو .هذه ائمايا يف
 انيقيو . مجعلا دالب يف ةينيمخلا ةنفانمعلاو

 لمجأل ايح ناك ول (نوبول فاتسوغ) نا
 ةنونجملا ةيتيمنللا برحلا هلت نما فقؤملا
 نع .أشن» : ةيبيلصلا بو رحلا نع هلاق امج
 لاعتشا .نيطسلغ وزغ ىلع موقلا مزع

 يف ينارصن لك ناكو .ةيمح سوفنلا
 توكلم نع الضف عمطي ابوروأ
 ةايحلا هذه ُْق هلاح حالصا ُِق تاوامسلا

 كف يف نوعمطي ديبعلا ناكف ءايندلا
 نيذلا تالالئاعلا ءانبا ناكو ءمهباقر

 يا - ةيركبلا ماظن ببسب ثاريملا اومرح

 نامرحو ركبلا دلولل ثاريملا لعج

 نيذلا نويعاطقالا ءارمألاو نيرخآلا

 يف نوعمطي ىزيض مهتمسق تناك
 دا نيذلا نابهرلا ناكو .ءانتغالا

 بيط نيمو رحملا عيمج ناكو رايدألا ةايح
 نوديشي ءاريبك مهددع ناك دقو ,ةشيعلا
 بيطأب مهسفنا نوللعيو لايخلا يف اروصق
 .(؟)؛ينامآلا

 ةيسايسلا ثعاوبلا
 ردو: نامرخاو ةقاقلا تنانقت اكو

 نم ةيبلاغلا تعد ىتلا يه شيعلا
 ةيبيلسملا ةوعدلاب بيحرتلاب نييبينصلا

 ًاددع عفد يذلا عفادلا اف ءاهيف ةكراشملاو

 ف ةكراشملل اهئالبنو ابوروا كولم. نم
 ؟برحلا كلت

 يفاوكراش نيذلا كولملا نع اما

 كيزردرف لثشم ةيبيلصلا بورحلا

 دسألا بلق دراشتيرو اسورابراب
 خيراتلا تبثيف ,مهريغو يناثلا كيردرفو
 ترك مهدالب نم اوجرخي م مهمظعم نا

 ةيوبابل رمت قب و برعلا

 ةلاح الا .اهديدبت ىتحو لب .اهحاحجلاو

 عساتلا سيول ةلاح يهو ةدحاو

 يذلاو هاوقتو هعروب رهتشا يذلا اسنرف

 اريبعت ةيتيدلا هتسامح نع ربعي الا دارا

 دوبابلا خيرات ناف .هادع نم امأ
 ةيبيلصلا ةكرحلا م خيراتو ابوروا خيراتو

 ةديدعلا تا 5 و د ىلع دهشي

 ىلا رخاو نيح نيب تاوبابلا اهلسرا يتلا
 ىلع جورخلاب مهيلع نوحلي ايوروا كولم
 .هتبراحمل قرشلا ىلا مهشويج سأر
 تامولعمب اندمي ىطسولا ابوروا خيراتو
 .اهبناطلس مظعو ةيوبايلا ةوق ىدم نع

 نا ابوروا كولم نم كلم عيطتسي نلو

 كلذ يف ابلط اه دري وا ارما اه ىصعي

 نم درطلاو نامرحلل ضرعت الاو رصعلا

 وا هشرعب ظافتحالا عيطتسي دسب الق . ةسيئكل ١

 وه كلذ ىلع لثم زرباو .هبعش ءالوب
 - 2 يناشلا كيردرف روطاربنالا

 3 ا ىلا ةيبيلص 5 يع

 تردصا ىتح ىرصخا دعب ةرم لطامي
 اهدنعو .نامرحلا رارق هدض ةيوبابلا

 ةئف سأر ىلع اهركم روطاربنالا جرخ
 درجمب ردابو ماشلا ادصاق هلاجر نم ةليلق
 يبويالا ناطلسلاب لاصتالا ىلا هلوصو

 يف ضرغ هل ام) هناو هفقوم هل حرشيل

 تارك ظفح دصق اغا اهريغ الو سدقلا

 ءارو يرجي ناك مهمظعمف ف ءارمالا اما

 بلغت ىلع لدا الو .ةيسايس عامطا

 نييبرغلا ءارمالا دنع ةيسايسلا ةعزنلا

 نم ةيبيلصلا ةكرحلا يف اومهسا نيذلا

 ناو مهنيب تيد ام اريثك يلا تانالخلا

 اوذخا ىل والا ةيبيلصلا ةلمحلا ءارما

 ىلا مهقيرط يف مهو ةمينغلا نومستقي

 يذلا لسا نا لبق يا .ماشلا

 مهنيب |ميف عازنلا مكحتسا فيكو ,.العف

 يف مهنم لك ةبغر لجا نم ةيكاطنا ماما

 نا مهنه عاطتسا نمانأ دبي !اهب زوفلا

 كلذب ذب عنق قيرطلا يف ابسك هسفنل ققحي

 قاوم ةكراشم نع ىلختو بسكلا

 سدقملا تيب ىلا فحزلا يف نييبيلصلا

 نا دعب بايالا يف ةميتغلا يضر نم مهتم

 سيل سدقملا تيب ىلا قيرطلا نأب نقيا
 دكؤي يذلا رمألا . .دورولاب اشورفم
 تايادب ذنم مهدنع ىنيدلا عزاولا مادعنا

 [ل .وزغلا

 حب

 : شماوه د“
 )١( ةيركسعلا ةلجملا )بغداد(  -15314.

 رتيعز لداع ةمجرت

 ةكرحلا :روشاع حاتفلا دبع ديعس .د - (7)
 4١. "5 ص ١ ج ةيبيلصلا

 مجاعملا يف درت مل ةملك لك نا نوري مهف

 - برضك - دفح : |دجن :معن

 ًادافتحا دفتحي دفتحا :ديزملا دحنو

 .لمعلاو ةمدخلا يف ةعرسلاو ةفخلا ىنعمب
 . عارسالا ىلع هلمح :هدفحا كلذكو

 («دفاحلا» ةفص تقلطا انه نمو

 مدخلا نم دحاو لك ىبع «ديفحلا»و

 .نوعلا وا ةمدخلا عون ناك ايأ .ناوعالاو
 .ناغملاو نيغملا نيب ةلصلا تناك ايأو

 كلذكو .هدفح هعمجو .دفاح درفملاو

 .مدخو مداخ هريظنو ,دفحو دفاح : لاقي

 هلوق يف امك .دبعو دباع .٠ سرحو سراح

 .هدابع يأ . . توغاطلا دبعو : ىلاعت

 ريغ هنال ركنيف .هتيقتلا :لعفلا 3

 يبد

 ندم اصول

 ساسا :باتك يف اضيا درو دقو
 ف :ضسوماقلاو .يرشخزلل ةغ البلا

 هل دهشتسا دفو .صصخملاو ناسللاو

 : تيبلاب يرشحمزلا
 هتبيتك يف ًاريمع تيقتلا ام

 اددب اننيب ايانملا سأك تنياع

 ةلسكاو ةغيص ىلع بلاغلا ناك اذاو

 نم ًاربيثك ن ناف ءامزال العف نوكي نا

 2 ءاج دق نزولا اذه ىلع لاعفالا
 ,هارتفا .هافطصا .هابتسا .هايتجا :لثم

 [ل . . .هرهتنا

 هب تظفتحا دقو 3

01 



 ةجشصلا هال

 يررحل حريب
 نمل اهئافدصا د ةلجلا

 لابن

 .ةنيرعلا ةأن ةايحلا ننأو حس فلتحف

 سكفت نأ ةرورضلاب سبلو
 .ةلجملا ةسابس مهؤارأ

 0118 ا عل لا

 1 اذاو :قارعلا متفرع لق - داس اي - 5

 2 ضعبلا ناك اذاو نين مادِض متيار دك

 ..ليراو ةرصملاو داذقب نبأ ني اع دق مكلم

 4 يك نبيل .لوقأ ام ىلع هللا دهشي ءنوفدص

 املا راص اذا م 1 .قارعلا ةملك نم ىببأو لبنأو ىلحأ وه ام..

 ماطر انقل | يس ل | رت هب سلا ل لي ع
 7 ااا | يس 21 نيسح مادنع همسأ يذلا نيمألا يلا

 ':لوقأ ام ىلع هللا دهشي .يوقدص

 رودس تك نم اهلك ةضرألا ةركلا

 . قارعلا بعش لث ةماركلاو قشعلاو

 ىتح اهلك ةيوامسلا ةبطا هذه كك

 ىتح اهلك ةينابرلا ةكربلا هذه

 8 ا 00



 ! ملكتت ةمدعلا

 ةيواسمللا ةمصاعلا يف ةيبرع ةئيدم نع ضرعم
 ءانبلاو نارمعلا نف خيرات نع اضرعم ايلاتح انين دهشت ١ ى كلو لح ة*ننم 6 ١ ا أ
 5 98 5 5 : 5 7 ان ا 2 7| 82 انننإ 9 2 1“

 يث هفو رعم ةيحن رات ةناكم اه ىتلا ةيب رغم ا ةيبرعلا ساف ةنيدمل 9 ع 1 يأ - ديل ذل 0 ٠ 2 "أ

 ىلا ةثيدحو ةميدق ةنيدملل طئارخ ىلع ضرعملا لمتشيو
 نم تناك اهناو ةصاخ «يراضحلا اهروطتب فيرعت بناج
 اهتسدنهو اهئانب يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا ملاعم زربا
 . ةيملعلا اهتاسسؤمو

 دقو .ةيواسمنلا ةفصاعلا طسو ميقا ضدرعملا اذه

 تاءاجيالا تاذ ةيروصلا تاضورمعملا ةيمها هيف تلجن

 نائع يبأ ةسردمو نييورقلا عسماج ماعمك ؛ةيراضحلا

 : ساف ىتنيدم تال الد لك نع الضف ؛نيراطعلا ةسردمو

 .ةديدحلاو ةميدقلا

 نب سيردا رمالا لوا اهانب دق ساف ةنيدم نا انه ركذن

 سيردا هنبا نا الا ؛ةيداليم /84 ماع نسحلا نب هللادبع

 موي يف اهئانبل ساسالا رجحلا عضوب لفتحا يذلا وه يناثلا
 ةرضجهلل 145 ماسغ لوألا عيبر رسهش نم نسيبخ لوا

 نوكت نا هتبطخ يف ىنمتو ؛ةيداليم ٠ ٠م ماعل فداصملا

 ققحن دقو .؛فراعمللو ء ءاملعللو ملعلل ًاركرم ساف ةئيدم

 .نمزلا رورمب كلذ
 دمحم نيدلا ىقت د اهيلا نوبستتي نيذلا اهئاملع رهشا نم

 ساف نم هلصا ثدحمو حرؤم م1175 - ١ يسافلا

 دلبلا رابخأب مارغلا ءافش» باتك هلو ةكم يف هتافوو هدلومو

 مم ل يفوت , يسافلا يلع نب رداقلا ديعو .(مارحلا

 هلو ساف يف ينوتو رصقلا يف أشنو دلو .ينوصو ثدحم
 [ل . يكلاملا هقفلا يف «ىربكلا هس باتك

 . .ساف ةئيدم يف نييورقلا دجسم فاللغلا

 ساف ةنيدم نم قاقز

 هد همه و ةءةقةقق 88585568



 دو . مجد جوز + لمع عوج


