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 نيسح مادص سيئرلا

 ىقارعلا رصنلا دّئاق

 نوسيعب مهو
 مأدص هل ةدسراق ع دنس

 310710 وولاوب اج يروج 37 2000 ل قو 5

 فش شل ني نيس

 اربط كح فلت يتلا ةلرعلاو
 نييقارعلا دنع تحزتما بزضلا ةلاح نأ فيو |

 اعوبسآ نوشيعي .مهئاف .حلسلا ةلاح عم
 « حا دبص ةنسداق ع وببسأ وه .ماع لك ارزدمم 5

 ناودعلا ءدب ىركذ .لوليأ نم عيارلا يف اديب يذلا

 لامعألا لك نوعجرتسي عوبسالا اذه يف
 ذنم مهدض ينيمخلا ماظن اهسرام يتلا ةيناودعلا

 ةيقارعلا ندملا لخاد وأ دودحلا ىلع ءاوس .همايق
 يف اعورزم ناك يذلا سماخلا يناريالا روباطلا ربع
 نوعحجرتسيو .ينيدمحلا امك هاشلا حدخيل قارعلا

 يتلا ةيبرعلا ةمالل ةيداعملا تاحيرصتلا .كلذك
 زومر فلتخم نع لاعتو ةيهجنعب ردصت تناك
 ةيركسعلا تاديدهتلا كلذكو .يناريالا ماظنلا

 حبلا ةطيرخلا ىلع نم قارعلا حدب

 فقاوملا .كلذك عوبسالا اذه لالخ نوعجرتسيو
 يف تناكو .ناودعلا اذه نم ةفلتخملا ةيبرعلا

 .رخآب وا لكشب .قارعلا دض ةزاحنم اهتيبلاغ
 .رخا وأ بيسلو

 .مادص ةيسداق ع وسلا لالخ نييقارعلا روعش

 تاونسلا ريع هتاليتم يف هنع فلتخي ماعلا اذه

 - 41001 (: نجاد حم 121-

 م لففلا نع ( سما
 42224 وسو فنانين 5-0727: سد يس ا
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 ةدعصالا فلتخم ىلع ةيقارع تاراصتنا اهلباقت
 تام مركبا تدهش قع ةدضاتتا

 طوقس دعب . .مهماهوا ىيقحت يف لما يأ نارهط ماكح

 مهءافلحو حمهسفنااونم يذلا . خيسحلا اع

 فراشم ىلع .هقيقحتيب قشمد حاكحو ةنياهضلا

 سشندئفي ايسانتسو .ندملا ةنيدم ..ةذلاحلا ةرصبلا

 دعب .ةقناحلا ةيلودلا ةلرعلا نم ةلاح ىل الملا ماظن

 هلعج امم :هيلع تانهارملا تطقسو هلشف تئث نا

 اهّرِح يتلا ةيبنجالا ليطاسالاب ًادجنتسُم .ةيبرعلا
 عم لاتقلا تاهبح ىلع هلشف يرادبل جسيلخلا ىلا

 ةئيلملا هايملا ريع هطفن ٍبْرْسِْيلو .ةهج نم .قارعلا
 هطيخت نا ريغ .ةيناث ةهج نم ماغلالاو جراؤبلاب
 تلظ ىتلا ةقطنملا لود هيلع بلأو .هحضف اذه

 ىلع دّرلا ُْق ةدضاملا عغينسلا تاونسلا لاوطظ 3 ددرتم

 تدكحفت ابلخادو هنيدناودعو هنادندهتو هتازواحت

 هسيعت يذلا يدرتلا رادقم نع رسرافتلاو ماقرالا

 ىلا ةفاضا .ايفاقثو ايدعامتحاو ايداصتقا «نارسا

 رداويب رذنب امم . حكحلا ةحنحا نيد تاعارصلا حقافت

 .ةيلشا برح

 مهتايح نويقارعلا شيعي كلذ لياقم يف
 نويراحيو .عادباب نوجتنيو نونييف .ةيعيبطلا
 هلك ملاعلا رظنب .ايسايسو .ءادعالا تلهذا ةردقب

 تآدب دقف :ًايبرعو .باجعاو ريدقتو مارتحاب مهل
 اوّكحلب نا نود اهورظتنا .مهعم نماضتلا نم ةلاح

 نم نيقتاو اوناكو ؛:ةدضاملا تاونسلا لاوط اهبلط يف

 .دعاصتت نا نم اهل َدِب الو تأدب دق اهو .اهلوصو
 .ماعلا اذه فلتخملا نييقارعلا روعش نا ريغ

 مهيسني ال .ةيلودلاو ةيبرعلا فقاوملاب مهراشينساو
 ماكح لاز امو ,ةمئاق تلاز ام يتلا برحلا ةلاح

 نوكت نا دب الو .اهيف رارمتسالا ىلع نورصي نارهط
 اذهو روعشلا اذه ىلا مهتلصوا يتلا مهتدايق
 ىف اهتداعك ؛هتدع ءىنت لكل تّدعأ دق .راشبتسالا
 ىتح عنتما دق قارعلا ناك اذاو .ةقباسلا تاونسلا
 ءىناوم وا .ةيناربالا تالقانلا برض نع نآلا
 نيب يناريالا طفنلا اهنم برستي يتلا ريدصتلا

 كلذ نإف .اهنوردقي مهدحو مه تاباسحل .جراوبلا
 دشا دوعت امدنع مهتايرض نوكت فوسلو :لوطي نل
 .نآلا ىتح ناريا هاكح هفرع ام لك نم فنعاو

 ناردا ماكح نا .ناسنا لكل احضاو تاب دقل

 سلجم رارق لوبق وا ضفر يف ؛,مهتلطاممب نوفدهي
 يف اونكمتب ىكل تقولا سسك ىلا :ةحارص ه9 نمالا
 ىتلا ةرتفلا ىف جيلخلا هايم تداس يتلا ةلاحلا لظ
 نكمك ام رثكا ريبدصت نم رارقلا رودص تيقعا

 لاملا نم ةيمك ريكا ريفوتو .ظفنلا نم هريدصت

 قوسلا هذه نم ةحلسالا ءارش ىلع مهدعاست
 َِق ةيناخلا مهتالواحم ةدواعمل :كلت وا ءادوسسلا

 نؤويهقارملا ناك اذاو .قارعلا دودح ةمحاهم
 نإف .ةسئايلا ةطخلا دذه ىلا اوهبتنا دق نويدايحلا

 اهعدي نل عطقلاب وهو .ةفرعملا مامن اهفرعي قارعلا
 ءافلح اهل لظ دق ناك نا .ناريا ءاقلح عدب نلو .رمن

 رارمتسالا نم . قسمدو بيبا لت يف ةنياهصلا ىوس
 نارهط قيرط نع مهعامطاو مهداقحا ةيدعن يف

 ةيداصتقالا فادهالا برض نويقارعلا رشاب دقل

 ماكحل راذناك ءامخيا باسحنو .يناريالا قمعلا يف
 .تقولا بسك ةرتف ةلاطا ىف مهدعاسي نملو .نارهط
 همهفد يكل دتشتس راذنالا اذه ةجهل نا ف كش الو

 فو .رمالاب نوينعملا رصا اذا امآ . دعب همهفي مل نم
 ةثتراكلا نإف .مهفلا مدع ىلع نارهط داكح حهتم دقم

 قمعا يفو ؛رحبلاو ريلا يف .مهيلع عقتس ةيقيقحلا
 ناردا قامعا

 ةقئاف ةلوجرب اولتاق نيذلا .نييقارعلا نإ
 ارادقم نوكلمي .ةيلاع ةءافكب ةسايسلا اوسرامو
 هسفن تقولا ىف مهنكلو .سفنلا طبض نم ايلاع

 ىلع يلاعلا ميمصتلاو .ةيؤرلا حوضو نوكلمي
 ضرعتتو .نوضرعتي يتلا تارماؤملا لك لاشفا
 ذيفتتب ةليفكلا لئاسولا كلذ ىلا نوكلميو .اهل ةمالا

 اذه نوشيعب نيذلا نييقارعلا نآ يف كش ال

 امع سمدل نولءابستب ,ةيسيداقلا رعاشم عوبسالا

 نكلو .لعفلا نم نودكاتم مهف ,مهتدابق هب موقتس

 .لعفلا اذه هيف َدْفَنْيَس يذلا تقولا نع

 يسايسلا ررحملا
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 م كالسلا وبصوت
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 .يقارعلا دومصلا هحو يف مدقت يا قيقحت ىلع ناريا

 ىلع مالسلا ةدارا راصتنا حجرتي ىل ودلا رارقلا ءاجو

 لقاب اهنم ناريا جرخت ةوك حتفيو ؛برحلا ةدارا
 ةضرف نارهط يف ماكحلا يطعتو .ةنكمملا رئاسخلا

 يذلا باسسحلا نم مهذقنب دق يدلا رمالا ,ةيلودلا

 مهودعو نيذلا مهماكح عم نوقيناريالا هيرجيس
 :ةباهنلا ُْق .حمهسقنا اودحوو .ءامسلاو صرآألاب

 .ملاعلا يف نيديحوو نيقرممو ةارع نوفق
 ةتسلا روهشلا ىف روليت يذلا يلودلا فقوملاو

 دوق نيب ظوحلملا توافتلا نم مغرلاب ,ةريخالا

 نيرهشلا يف كسسامتلا ىلا دوعب نا لمؤت ىرخاو

 ذقنت نا لواحت يتلا تارغثلا دس متيو .نيليقملا

 .اهريغ وا اهنم ناريا
 ةيساموليدلو .يقارعلا دومصلل ناك املتمو

 تناك ابا :ةيلودلا فقاوملا ىلع اهتامضي ,دادغي

 ةيبرعلا فقاوملا نا اضيا ظحالُي .اهتايوتسم 2 ١
 امك .ةيضاملا عيسلا تاونسلا يق نكت مل .ةنهارلا نرجلل ةنماثلا ةنسلا ةنادب م

 ىلا ىعست تناك يتلا ؛:ةبروس ةصاخيو .ةيبرعلا

 مل ,ناك ىوتسم يا ىلع .يسرع عامتجا يا ةلقرع

 ةيجراخلا ءارزو عامتجا ضراعت ملو ضرتعن

 .ةيبرعلا تاعامتجالا ىلع ةرشابم ضرتعت ال .يضاملا | 5“ : يدش
 تاروانملا عون نم ىرخا بيلاسأ ىلا اجلت تناك | ةددرغ دوحص ةيادد مسرو ..نارهط داكح عامطأ فسك يفارعلا لومصلا

 نماضت ىا ليطعت دصقب ةيبلسلا فقاوملا ذاختاو
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 .ىضم تقو ّىا نم رتكا ادكؤم نآلا حبصا:
 برح نا .ةيضاملا عبسلا تاوشسلا لالخ
 ناريا ناو .اهتياهن ىلع تكّشوا جيلحلا

 ةفاضالاب :ةقناخ ةيلودو ةيبرع ةلزع شيعت يتلا
 يساملاو .ةيركسعلاو ةيداصتقالا تارايهنالا ىلا
 ةلصاوم ىلع ةرداق ريغ .ةيعامتجالاو ةيرشبلا
 دوضلا

 ىفا علا ةدقنلا

 نم دئاع ىنرع لوؤسم هلاق يدلا مالكلا اذه

 0 000 03 | ١7 ف سئوت يف ةئراطلا برعلا ةدجراخ ءارزو ةرود
 502373037 | برحلا لوخد نم ًادحاو ًابناج ىسفي .يضاملا بآ
 لا ةيكاششللا | يبرعلا لوؤسملا كردتسي كلذلو .ةياهنلا ةيادب
 .ىناثلا بناجلا رسفيو :ةيبرعلا ةعيلطلا, ل همالك

 ينطولا قارعلا دومص نا ىلع ددشيف .مهالا وهو
 ف زيمتلاو ,يناريالا ناودعلا ةهجاوم يف يموقلاو
 يركسعلا نييوتسملا ىلع ةهجاوملا ةداسبف

 .اهتياهن ىلا .العف .برحلا داق يذلا وه يساموليدلاو

 اهتدوزو .انيح ناريا تألام يتلا ةيلودلا ىوقلاف
 يه .ةيضاملا عبسلا تاونسلا لالخ ًاتايحا حالسلاب
 رادصتسا ىلا تعسو ,اهفقاوم يف رظنلا تداعا يتلا
 باقعا يف 558 مقر يودلا نممالا سلجم رارق
 كراعم يف يقارعلا شيجلا ماما يناريالا راحتنالا
 فقاوملا ف لوحتلا ناك دقو .ةريهشلا ةرصبلا قرش
 ةردق نم سادلا ةباثمب .ةيكريمالا ةصاخ .ةيلودلا
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 ك ةسحللا ةدلماقللا ادخ

 نع تردص يتلا تارارقلا ىلا لوضصولا نكب ملو
 ديرب ال قارعلا نا ذا .الهبس برعلا ةيجراخلا ءارزو
 يآب اهيلع لصخب وا .قرو ىلع اربح ىفقيت تارارق
 ديزت تارارق وا .تارارقلا لجا نم تارارق يا .نمث

 ةديدج ةيبرع فورظ ةعايص ريرع قراط
 ا جلا ا 2و ا م ع

 - خ51 منا نناطالإت ىو سنرتلت - 7

 ىف تعس ةيقارعلا ةيساموليدلاف . تافالخلا ةدح نم
 يبرع فقوم ةرولب ىلا .ةبضاملا عيسلا تاونسلا

 ددع باطقتسا يف تحجنو .ناريا هجو ف ينماضت
 نا عضولا ثبلي مل مث .ةيبرعلا لودلا نم ليلق ريغ

 ريزو ءارز ولا سيتر بنان ناف اذهلو .يبرعلا برسلا
 يف هدالب لثم يذلا زيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا

 لخاد كرحتي ناك :برعلا ةيجراخلا عاررو رمتؤم

 ريزو اهيف كرحتب ىتلا ةقيضلا ةحاسملاب نراقت

 ىلا ىعس يذلا عرشلا قوراف ةيروس ةيجراخ
 فدهب نارهظ اهتلعتفا يثلا ةكم ثادحا رامثتسا

 ريزو فقوم دسجت دقو .اهرودصو تارارقلا ليطعت
 ةيلمع تارارق رادصا ىلع رارصالا يف قارعلا ةيجراخ
 يذلا يموقلا نمالا نم .يبرعلا فقوملا سكعت
 ىنويهصلا نانكلا عم فلاحتلاب نارا دددهت

 .فقوملا كلذ لتم ىلع لوصحلا نا قارعلا ريتعاو

 ةاماشلا ةعطاقملا كوريملا ىيداهلا

 .داتعملا اهظفحت ليجست نم ةيروس عنم هيف امب
 ةدانس ظحول دقو .نارنا لزع تداحتا َِق ىلوا ةوطخ

 سنوت ةيجراخ ريدزو ثدحت امدنع .ىحنملا اذه

 عامتجا ةينادبل يناثلا مونلا ِق كورمملا ىداهلا

 عامجالا هبشي ام .كانه .نا نع .ةيجراخلا ءارزو
 ةيساموليدلا تاقالعلا عطق ىلا وعدب ىذلا يبرعلا

 لوؤسملا مالك ةيبرع رداصم ترسفو .ناريا عم
 ىلا وعدت ةيبرع ةلود ةرشع سمخ دوجوي .يسنوتلا
 ددعلا اذه .نا ىعيبطو .نارهط عم تاقالعلا عطق

 الود .كانه نا رابتعالا نيعب انذخا اذا :ليلق ريغ
 ,ناربا عم ةيساموليدلا اهتاقالع تعطق دق ةيبرع

 ايناتيرومو سنوتو برغملا يه ةتواقتم لحارم ىلع
 ماع يف يروسلا ماظنلا هريجا يذلا نادبلو ..رصمو
 سيئر ناك امدنع .نارهطي هتاقالع ةداعا ىلع 5
 .ةيجراخلل اريزو ىمارك ديشر لحارلا ةموكحلا

 عطق ع وضوم دذختا يذلا ىحنملا ناك ايا نكل
 لودج ىلع هجازنا درحم ناف :ناريا عم تاقالعلا

 اراصتنا رِبتعُي :برعلا ةيجراخلا ءارزو لامعا

 ةعظاقملا رايخ نا املع .ةيقارعلا ةيساموليدلل
 نع ةرداصلا تارارقلا يف جردا ناربال ةيسرغفلا

 ريتعا امدنع ةيفخ ةروصب ناو :برعلا ءارزولا
 ةمرح كاهتنال نويناريالا هب ماق يذلا بيرختلا.
 ةلودو ةيدوعسلا ةنبرعلا ةكلمملا نم لك يتراقس
 لكشي يذلا رمالا امهئاضعا ةناصحلو تيوكلا
 يتلا نييلودلا كولسلاو نوناقلا دعاوقل اريطخ اقرخ
 .«ملاعلا لود نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا مظنت

 سلجملا رارق يف ةلماكلا هتروصو رايخلا اذه ذخايو
 دقعت نا ىلع ةحوتفم ةنراطلا ةرودلا ءاقبإ
 لّودلاو ماعلا نيمآلاو سلجملا سيئر نيب رواشتنلاب
 يف رظنلل ريمتيس ٠١ زواجتي ال دعوم يف ءاضعالا
 ةيناريالا  ةيبرعلا تاقالفلا ةعيبط ديدحت
 برحلا رارمتسا نم ناريا فقاوم ءوض يف البقتسم
 ملو .«يبرعلا جيلخلا لودل اهتاديدهتو قارعلا دض

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا دعس
 تاقالعلا عطقب رارق ذاختا ناكمإ .يبيلقلا ىلذا

 ةرودلا ف نارياو ةيبرعلا لودلا نيب ةيسامولل
 ايافخلا ىلع نوعلطم نوبقارم رسفيو .هلب
 .ةيبرعلا ةعماجلا ةقورآ ىف تراد يتلا تروا

 ,نارياب تاقالعلا نأش يف ةرداصلا تارارس

 ةيبرعلا لودلا نا .ةحيرصلا يبيلقلا تاديدم
 رابككو ةقروك ةعطاقملا حادختسا تلضف ةلغا
 ةعطاقملا رايخف .ديدج يئاريا أطخ يا راظل
 ريغ ةتيمملا ةيئاردالا ءاطخألا نا نيح ىف .بوس

 /.ةبوس

 يهوقلا نمألاو ....قارعلا عم نماضتلا

 ىلا برعلا ةيجراخلا ءارزرو لوصو بقاري يذلاو
 ,ىضاملا سطسغا /با 77 يف دحألا موي س

 اهب يلدي ناك يتلا تاحيرصتلاو .لوصولا ةيف
 نا دارا يذلا يبرعلا رافنتسالا مجح كردد ,حهل

 يتلا اياطخلا امبرو .ءاطخالا ضعب ححد

 نا تدقتعا امدنع ةيبيرعلا لودلا ضعب اهتنك

 .حيرجلا روثلا ءىدهت نا اهنكمي .ناريا ةلزا
 ةيجراخ ريزو تاديدهت مالعالا لئاسو تزربا كلذلو
 لصضينفلا دوعبي ربمالا ةيدوعسلا ةيسرعفلا ةكلمملا

 تاقالفلا عطق ىلا ءوجللا لامتحاب ددش يئذلا

 ةفظنم سيئر راز يذلاو .نارهط عم ةيسامولبدلا
 رقم يف تافرع رساي ديسلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 كلت ىلا بقارم نم رثكا راشا دقو .سنوتب هتماقا
 ىلا ةحوتفم ةلاسرو .ةطحم اهايا اربتغم .ةرابزلا
 ىلع قيضتو ؛هضراعتو تافرع مصاخت يتلا قشمد
 .نانبل يف ةيذيطسلفلا تاميخملا

 روضح ف دسجت يبرعلا رافنتسالا نا عقاولاو
 روضح فو ؛ةيجراخلا ءارزول ىمظعلا ةيبلاغلا
 ةلقلا تاوصا توفخ قو ,ةينبرفلا لودلا عيمج

 اهدنع .اهئالطبي تبث ججحي عرذتت تناك يتلا

 نع تفشكو .برحلا عيسوت وحن ناريا تهجتا
 اتفلم ناكو :ةيورعلاو برعلا دض اهتيناودع
 عطق رابخ اتداق نينللا نيتلودلا نا دايتنالل
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 ةيساموليدلاو ةيركسعلا :نيتهبجلا ىلع يقارعلا عدقتلا

 رمآلا .تبنوكلاو ةيدوعسلا امه «نارهط عم تاقالعلا

 فقوملا وهو ,كابترالا فقوم يف ةيروس لعج يذلا
 رثكا يف .ةيسنرفلا , دنومول» ةفيحص هتفصو يذلا
 اع ناو ؛:ساسح» هنا .ةكم ثادحا ذنمو ددع نم

 .ضايرلاو نارهط نيب راتخي نا يروسلا سيئرلا
 .ةيبرعلا ةعماجلا يف رايخلا ةيوعص تسكعنا دقو
 لثمم اهيف ظفحتي ال يتلا ىلوالا ةرملا اهنا نم مغرلاب
 ايهنا نضعملا دعوي «ةتيبرع تاراوق قع ةسيوؤبم
 دعوم لبقملا ريمتيس / لوليا ٠١ يف ةمراح نوكتس
 رارقلا ينآيو. ةدحتملا حمالل ةماعلا ةيعمجلا لاقعتا

 ةماعلا ةنعمجلا نوكت امدنع .ًايودم :يبرعلا

 صضعمبل اقفوو .ىل ودلا ىوتسملا ىلع العافو . تددقعنم

 رارقلا اذه لثم ذاحتا ناف .ةيساموليدلا رداصملا

 يف نوبقارملاو .جيلخلا برح ءاهنال ًايوق اعفد يطعي
 يبرع فقوم هاجتا يف لؤافتن نع نوتدحتي .سدوت
 ىف تاقالعلا عطق ايناثو .ناريا عيوطت نم دحوم
 تارارقلا ىلا لؤافتلا دنتسيو .خوضرلا مدع لاح
 ديكات» ىلع صني يذلا لوالا رارقلا ةصاخ ةيبرعلا
 هتدايس نع عورشملا هعافد يف قارعلا عم نماضتلا

 مالسلا وحن هيعس فو اهتدحوو هضرا ةمرحو
 يا لالتحال عطاقلا هضفر ددحنو .لداعلاو لماشلا

 .«ناربا لبق نم ةيقارفلا يب ىضارالا نم ءزج

 نع عفادي يذلا قارعلا عم نماضتلا نا يعيبطو
 رسفب .يموقلا ةديرعلا ةفالا نما نعو يسنطولا ةنما

 نما نا» ىلع برعلا ةيجراخلا ءارزو ديدشت ىنعم
 نمألا نم آرجتي ال ءزج وه يبرعلا جيلخلا لود
 قييبطت ةلاسم تلتحا كلذلو ..لماشلا يموقلا

 نم اعساو اريح كرتشملا يبرعلا عافدلا قاتيم
 اذاو .ةيمالعالاو ةيسامولبدلا طاسوالا مامتشا
 قيبطت ىلع صنت مل .تردص يتلا تارارقلا تناك
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 نماضتلا ىلع ديكآتلا» ناف .ةرشابم ةروصب قاثيملا

 يبرعلا جيلخلا لود نمأ»١ رابتعاو «قارعلا عم
 يف .امه ..لماشلا يموقلا نمألا نم ازجتب ال اًءْزِح

 ةياديو ,قاتيملا قيبطتل يلمع ىحفملععلاو غقاولا
 رثكا راشا دقو .يبرعلا نماضتلا ىلا حورلا ةدوعل

 ةحوتفم تتاب قيرطلا نا ىلا يساموليد ردصم نم
 ىلا ةحاحب نوكت دق يتلا .ةيبرعلا ةمقلا داقعنا ماما

 ةؤتس يتلاو .اهيلا يغبني يتلا تاسمللا ضعب

 يبو َ ةييرقلا لوا ضعب فقاوم ىلع امتح
 تبرهتو :قباسلا يف ةمقلا دقع تضراع يتلا  الثم
 / با يف ءاضيبلا رادلا ىف تدقعنا يتلا ةمقلا نم
 ودبت .81/ بأ 956 با نيدو ١14/8. خحاع سطبسغا

 كلت روضح نم اوبرهت نمذدلاف :ةريفتم ذروصلا

 ىلا ةيجراخلا ءارزو ضعب نوقبسي اوداك .ةمقلا
 رايتلا اوداق نيذلاو .سنوت يف ةئراطلا ةرودلا
 يف نيددشتم اودب .ءاضيبلا رادلا ةمق ف يقيفوتلا

 بايتسا نييقارملا ضعب دريو .تاريغفنملاو فورظلا

 .ةكم ثادحا ىلا يتيوكلاو يدوعسلا ددشتلا

 لود ديبحت ةيرظن طوقسي امهنم لك عاننتقاو

 ديدهت وحن تهجتا ناريا نا ذا ءيبرعلا جيلخلا
 .ةرشابم امهنما

 لدقتسملاو ..اطحلا

 لوؤسملا مالك ىلا ةدوعلا نكمت .لاوحالا لك يف
 ةلحرم تلحد جيلخلا برح نا ريتعا يذلا يبرعلا

 ذنم اليحتسم ناك ام نا ىلع ديكأتلل ,ةياهنلا
 ناك ام ةدناربالا ناريتلاف .انكمم حبصا دق .تاؤدس

 ددشتلا نا ول .,تيوكلاو ةمركملا ةكم ىلا دتمت نا اهل
 ناودعلا ةيادب ٍِق نرد دق ناك :نآلا نري يذلا

 امدنع هتلت يذلا لحارملا يف و .قارعلا ىلع يناربالا
 ةزهجا ىعستو .يروسلا ماظنلا تالوقم لبقُت تناك
 ىلا ضعبلا بهذيو ..اهل جيورتلل ةنيعم مالعا
 لودلا ضعب لهاست ىلا نوريشيو .كلذ نم دعبا
 نابا ةصاخ :ةينانبللا ةمزألا عم لماعتلا يف ةيبرعلا

 «سيكرس سايلا لحارلا ةيروهمجلا سيئر دهع
 درفتت ةيروس تيوكلاو ةيدوعسلا تكرت امدنع
 ةيناريالا ناريثلا تايادب نا نم مغرلاب .ةمزألا ةراداب
 ,هدار بطق قداص ناك امدنع :.قفالا ف حولت تناك

 ايسايس توريب يف ناكرحتي نارمش يفطصمو
 ىلع هبتع سيكرس نم نوبرقملا لقنيو .ايركسعو
 ماظنلا يدي نيب نانبل تكرت امدنع ةيدوعسلا
 فو نانبل يف ناريا عم اقحال فلاحت يذلا يروسلا
 .يبرعلا جيلخلا

 نيتنسلا يف زرب يذلا يساسالا لماعلا نا ىقبسو
 يبرعلا فقوملا ذاختنا داجتا يف عفدو نيتريخالا

 عفد نع اموي .دادغي فكت حلو .قارعلا وه .ريخالا
 ةهجاوم ىف دحوم فقوم ذاختا ىلا .ةييرعلا لودلا

 داجتا يف رارمتساب مدقتت نا تعاطتساو .ناربا

 :نيتلماكتم نيتهبح لالخ نم .فقوملا كلذ قيقحت
 .ةنرملاو ةمزاحلا ةيسامولبدلاو ةيركسعلا كراعملا
 دح ىلا .ناريا ةهجاوم ىف لماكتلا كلذ اشهدم ناكو

 ةيبرعلا فقاوملا ضعب جرحا امم .ايلود اهلزع
 ناربا لزعل يسكعلا دعلا أدب نآلاو .ةددرتملا

 ةطحم لبقملا ربمتبس / لوليأ ٠١ نوكيسو ..اييرع
 ىلع اهرودو ةيبرعلا ةوقلا ىلا رابتعالا ديعت ةيبرع
 لبق هيلا قارعلا ىعسي ام اذهو .يلودلا ديعصلا
 .اهءانكاو برحلا

 شلك زاوف
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 دق :نارداو قارعلا نيب برحلا ءاهنال يعادلا

 ناودعلا دض

 فقاوم فعضو .فوشكم ريغ وا افوشكم امعد ناريا

 .اهتلازهو ىرخا فارطا
 هسفن ضرق دق قارعلل يخيراتلا دومصلا نا الا

 ةيبرعلاو ةيلودلا ىوقلا ضعب تكرداو .اريخا '
 ,برحلا رارمتسا نع ةمجانلا ةيقيقحلا رطاخملا|
 | ىعسوتلا اهطظخمو ةيناربالا ةيناودعلا تالفناو:

 : نارهط ماظنل ةيباهرالا تابسرامملاو

2 
 ١ ١ ةكم ثادحا مت نمآلا سلجم رارق رودص ناك دقل

 ١ مهفقاوم برعلا ضعب ححصي يكل ؛ةيسانم ةصرف» '
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 | ه5 مقر نمالا سلجم رارق ىف لثمتملا
 تنعت ةمواقمو يملسلا لحلا دوهج معد هاجتاب

 رارغل يلعفلا اهضفرو ,برحلا ىلع اهرارصاو ناريا

 | رطاخملاف .تقولا بسك تاروانم مغر نمالا سلجم ' ا
 | هرْسكو قارعلا دومص .ءيش لك لبقو .الوا هضرف

 | ايناثو ...مشاغلا يسرافلا ناودعلا ةجومل يلوطبلا '
 دارفتسالا تالواحم مغر .ابرغمو ًاقرشم .مهعيمج ١ هتعييط فاشكناو .هتاطبختو هللا تايآ ماظن لشف '

 ١ امو :قاطن عسوا ىلع ةيباهرالا هتعزنو ةيناودعلا 1

 ١ تاقامحلا نم ديزم ىلا هعفدت ةيلود ةلزع نم هب قاح '
 ا .تازازفتسالاو !

 ١ كرحت ماهلا رارقلا اذه ىلا لصوتلا يف دعاس دقو

 ةعماجلل ماعلا نيمألاو ةيبرعلا لودلا ضعب '
 | .برحلا فقو فدهب ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةيبرعلا |
 ١ ًادحاو افقوم تزختا دق ةيبرعلا لودلا تناك ولو ١

 ناربا نم ةثعيدملا

 عاضخا فدهتسي نينابكلا الكو .رخآلا دعب دحاولاب

 دض عساو يناودع لمع نم رثكا نآلا ىتح ناريا
 ,تيوكلاو :سنوتو .رصم :يبرع دلي نم رثكا : ْ

 | برحلا تهتنال قارعلا عم انماضتم .

 امم ريثكلا ةيبرعلا ةقطذملا تبنجتلو :تاونس ذنم |
 ١ تعاطتسالو ؛ثراوكو راطخأو لاوهأ نم هل تضرعت |
 | ةثبعتو .اهنماضت زيزعت ةيبرعلا ريخلا ىوق |

 | ةلاعفلا ةهجاوملا ةلحرم ىلا لاقتنالل اهفوفص
 أ ناك امو ... دح دنع فقي ال يذلا ينويهصل ١ ناودعلل ا

 نم ةيلودلا فقاوملا يف ةيليفاكدملاو ةيزاهتنالل انكمم '
 ١ تاضقانتو برعلا ماسقنا الول الحفتست نا برحلا |

 معد ف ضعبلا ع ولضو .برححلا هاجت مهفقاوم

 قارعلا دض برحلا ةلصاوم نع الصف . ةيدوعسلاو

 .جيلخلا ىلا ةيلودلا تاسفانملاو عامطالا جاردتساو
 نم ,ًامالساب ٠ ناف خالبسألا حساب يرجي كلذ ناك اذاو

 ةيبوعشو ةيعسوت ةهجاو ريغ سيل وهو .مالسا
 نم نا ملؤملاو .اعيمج مالسالاو ةيورعلا فدهتست

 تايآ ماظن نوري مهو مهنيعا نوضمغي نم برعلا '
 هعامطا نعو ةدقاحلا ةدسرافلا هتاعزن نع رفسد هللا

 ,ةسدقملا نكامألا ؛ليودت» ىلا ةوعدلاب .ةيعسوتلا '

 | ىلع رارصالاو .نانبل يف .ةيمالسسا ةيروهمج. ىلاو |
 ١ تاوعدلا ةفاك عبجستو .يبرعلا جيلخلا « ةسسراف» 0

 | عنقتتو برعلا براحت يتلا ةطشنالاو تارايتلاو '
 | ضعب تاوعد كلذ,نمو) .مالسألا ىلع ضرحلاب |

 لاثما نم نييبرفلا «نييمالسالا,و نيقرشتسملا
 :(.:يدقراغو ىوتنوم ١

 نيذلا مهسفنا مه برعلا ءالؤه ضعب نإ
 هماوملاب ةيودسو العب ىرخا ةرم .مويلا نوجورب ْ

 ؛:ةعجشملا» و5 ,ةيناجيالا» ؛

 .ميوقلا ليبسلا | | عانقالا « سفنلا لوطو ريصلا. ةسايس عابتالو

 | ,يناريالا فقوملا ىف

 لاضا نوذغي نم كانهو .برحلا فقوب «نازيا

 ناين «ةطاسولا» 1

 :برحلا اهتلصاومو :ةحالملا ةيرح ىلعو ا :انكلا 'مةثعم | رطاخملاك يش :

 ز '" نابكلا نم ةثعيسمل

 برعلا فديهتست (نافيلح امهو) ىنوبهسلا

 ديدشت نم الدب نارياو برعلا
 نود نمالا سلجم رارق ذيفنتل .ةريخالا ىلع طغضلا |
 فقاوملا هذه لاثما نأ كش الو .ءاطباو ةلطامم '
 ضعب يخارن نم نآلا هدهشن ام عجشتو يذغت :

 رارق ذيفنتل لمعلا يف ىربكلا ةيلودلا فارطالا
 هللا تارابتعاب يدقب خارت وهو .نمالا سلجم 1

 ف يقتلتو ًاضعب ع عجشي ةيبرعو ةيلود

 لالخ ةدددع ةدبرع ؛تاطاسو» اندهاش دقو .برحلا !

 فرطلا ةحلصلا انهعيمج تناك برحلا تاونس |
 يقلت ىلع ةريخالا تدعاسو .نارياو ؛طيسولا» |
 ةنبرغ ةمصاع نم رثكا لاملاو داتعلاو حالسلا ١

 ايسامولبد ناريا معد نع الضف اذهو .ىربك |”
 اضياو ,ةيبرغلاو ةيلودلا نيتحاسلا, ىلع ايمالعغاو )

 ةلواحمو ابوروا يف ةيباهرالا اهتاظاشن ىلع رتستلا ! ”٠
 اذهل ,ةيقوقح.و ةيفاحص طاسوا دينجتو .اهنيكزن ٠
 .هوبشملا ضرغلا ||

 ,ءاكريمال ةيداعملا تاراعشلا ءارو ءامتحالا اما

 ١ هناف .جيلخلا يف ةيبرغلا ليطاسالا ىلا ةراشالاو '

 يناريالا لطابلا رثس اهب داري قح ةملك |
 | ,رتوتلا ةرؤيو لكاشملا لصا وه قارعلا دض برحلا :
 لودو تيوكلل ناريا تاديدهتا ناو .رورشلا عينمو :

 رارمتساف .٠

 اهبلع ةلصاوتملا اهتاءادتعاو .ىرضخالا جيلخلا

 يتلا يه

 ليبسلا امهدحو امه :؛ةيلودلا

 | عادخ دمعتي وا .نيعلا ضمغي نم الا نومدخياال ' 0 1
 ضعب ءرطختو .ةرصاق ةيحلصم ٍبابسال هسفن !| امهعم فقت يتلا ةيلودلا ىوقلاو بيبا لتو نارهط |
 | اهناكماب نا تمهوت اذا ةيلودلا ةيكارتشالا ىوقلا !| تنش دقو .ةقطنملا يف عمطلاو .برعلا ةاداعم يف |

 ةلراغمب ىدملا ةديعب ةيجيتارتسا بساكم قيقحت !؟
 رارق غم :لماعتلا يف اهتالطامم نم :ليهستو :ناريا |

 اهلورتب عيبو ريدصت نم اهنكيمتو .نمألا سلجم
 ناريا ماكحو ..ةيناودعلا ةيركسعلا اهتنكام ليومتل '

 دم نولصاوي .قاثيم الو دهع الو مهل ادبم ال نيذلا || ت
 نايكلا ءافلخ مهو..نطتشاو عم روسحلا ( خسف وق ةيبرعلاو ةيوزعلاو برعلا دّضو بزرع ريغ

 .مالسلاو ةيكارتشالاو مدقتلا ءادعأو ,ينويهصلا ١

 يف ارفغي نل ةيبرعلا ةمالاو دماصلا قارعلا ناو
 امهنما حلاصم ىلا ةحداف ةءاسا لك فاطملا ةياهن |
 فيزرن رارمتسا يف مهسي 0 لكو ؛امهتدايسو '
 ..ةيلاغلا ه ةبقارعلا عامدلا '

 1 38 لب كب 1

 | هايف يف :ليظاسسألا ةديرع عاما قيرطلا تحتفا
 مارتحا ىلع ناريا ماغراو :برحلا فقو ناو .جيلخلا |
 قيئاوملاو نيناوقلا '

 | تلا تايآو ...جيلخلا ىف حالسلا ةعقعق ءاهنال | 8
 ١ .«ليئارساو» اكنرما ةحلساب اكيرما دض نودترعملا || ةيبهذمو ةيفئاط تاليود ىلا ةقطنملا حيسقتو برعلا '
 «”فارشإ»و نيع تحت ةمصاختمو ةرتعبم ةيقرعو |
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 | ةيهجنعلا رهق نآي اوملعي نا عيمجلا ىلعو
 ' مدخي ,اهيلع لداعلا مالبسلا ضرفو .ةيناريالا
 | مالسلاو نمالا ةيضضقل ىدملا ةديعبلا حلاصملا '
 ةيبرعلا ةمآلل ال .عمجا حلاعلا بوعشلو نيبملاعلا '

 ١ ,اهرضاح نم ميمصلاب رمآألا قلعتي يتلا بسحو '
 ا ...اهدوجوو .اهلبقتسمو |

 | اذه يف دجو ةهازنب اولمعي نا عيمجلاب ىرحألاو

 ١مل نآ الا 855 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

ْ 1 اوما“
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 :برعلا ةيجراخلا ءارزو عامتجإ شماه ىلع
 "يمص ودعا اسس رع لا اا

 ىروسلا ماظنتلا لزع
 ا و بس جم وم رروا ههه و ج77 هج هب هل وا »عم

 دب نم افوخ برعلا ضعب هيضرتسيو
 1 ووو ا 1 ا 1 و ا ا ا سوا 2 م ا او سما و ل

  ةيناردالا برحلل ةنماثلا ةنسلا باونآ ىلع |

 ىلا نارهط ماكح لوصو عمو ؛ةيقارعلا
 دومص نم لينلا نع نوزجاع مهنأب ةعانقلا (

 ةباجتسالا ىلع هسفن تقولا يف نوزجاعو قارعلا
 ةينيفوشلا تاحومطلا نع يلختلاو مالسلا يعاسمل
 «ةروخثلا رسدصت» عامطاو ةيعسوتلا مالجالاو

 اهيلع موقي يتلا عدبلا نم كلذ ريغغو :ةيبهذملا
 «كيتكتلا» نع نولختب اوأدي ..فلختملا مهماظن
 ,ةيضاملا تاونسلا لاوط هوسرام نأ مهل قيس يذلا
 لودلا دييحتل يهسلا ساسآ ىلع موقي ناك يذلاو
  اهنم ةيجيلخلا اميس ال  ىرخألا ةيبرعلا
 ثيبخ رود كلذ يف مهدعاسي .قارعلاب دارفتسالاو
 ,كيتكتلا» اذه قوسب ناك يذلا ييروسلا ماظفنلل

 ضعب نا ةجرد ىلا ! ةينعملا ةييرعلا مصاوعلا ىدل
 روعش .ام ةرتف يف مهيدل داس دق برعلا ماكحلا
 ةيقارعلا  ةيناريالا .برحلا عم شياعتلا ةيناكماب
 لاح يف ناريإ ءاضرتسا ةيناكمإ ىتحو هللا ءاشام ىلا
 ! قارعلا يف اهعامطا ضعب قيقحت وا اهراصتنا

 تدهش «كيتكتلا» اذه نع نارهط ماكح ىلخت عمو

 مهتاديدهت ةعقر يف اعيسوت ةريخالا رهشالا
 ال .ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا دض مهتاءادتعاو
 لامعألا ديعضت ىلا ةفاضالاب ,اهتحالم طوطخ امسس
 ةيتيوك تاشنمل ىرج امك اهيضارا لخاد ةيبيرختلا

 ةكمب فيرشلا مرخلا يف ارخؤم ىرج امك وا هى.ددعتم

 .ةمركملا
 طقاستت تآدب يناودعلا ديعصتلا اذه عم

 نينيع يذ لكل ًاحضاو حبصاو .ماهوالاو ةعنقالا

 ٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا858 7  5١ٍبآ ١9417

 حبحصلا ىب رغلا فقؤملا ةيادب
 ا وصمممصمووسوو جس ةدوك٠ص7صمصعمصعوممصصتبابب حساس هس هج ه7 بج جج وجسسجو

 اهتاردق هردهي ةيبرعلا ةمألا ءادعا يضرتسي
 ةيروس يف ينطو لب

 اهلك هيبرعلا همالا فدهتسي يناريالا ناودعلا نا
 يف - ينويهصلا ناودعلا عم نواعتلاب  اهددهنو

 عوضوم تاب ساسالا اذه ىلعو .اهراطقا فلتخم

 يف ارما  ارخاتم ولو دحوم يبرع فقوم ذاختا

  ةوعدلا تناك انه نمو .حاحلالاو ةرورضلا ةباغ

 ءارزول يئانثتسا عامتجا دقعل  ةباجتسالاو
 سنوتب ةيبرعلا ةعماجلا رقم يف برعلا ةيجراخلا

 قياسلا يناربالا ,؛كيتتكتلا ردصم ناك ايأو

 فقي نم حئاصن ما ؛تايآلا» لوقع هتزرفأ ءاوس
 ةيداعم ةينويهص ريغو ةيئويدهص طاسوأ نم مهءارو
 ناك «كيتكتلا» كلذ نا ىقبي .(ةيبرعلا ةمألل
 قيشمد ماكح دنع ةحبار ةراجتو رارتبا عوضوم
 ىلع ًاصرح نارهط تانيمطتل نوجوري اوناك نيذلا
 ف اصرحو .هدض برحلا يف ةمهاسمو قارعلا لزع
 تادعاسم نم هنونجي اوناك ام ىلع هسفن تقولا
 نآلا حضتا يتلا تانيمطنتلا كلت لباقم ةيبرع ةبلام

 .بارس درجم تناك اهنا

 تاروطتلا هتقلغا .اذه قازترالاو زازتبالا باب
 تارابؤو ديسآ لخفاح لئاسر لكف !! تداك وا ةريخالا

 ْق دءاقلح نآب ادحا عنقت دعت مل هيشوعيمو هئارزو

 مه الو :برعلا نم قارعلا ريغل ًارش نوتّيبي ال نارهط
 كلت وا ةيبرعلا ةلودلا هذه ةدايسب ساسملا نووني
 !! اهناكس ةايحو اهنما ديدهت الو

 ىلع ارصم يروسلا ماظنلا لظ .هلك كلذ عمو
 ىلع اضيا ارصفو نيدناربالا هتافلح عم هنطاوت

 فقومب جورخلا لجا نم ةيراجلا يعاسملا ليطعت
 .دحوم يبرع

 ام لك مغر - يبيرختلا ؛يروسبسلا, فقوملا اذه

 اف  ةيبرعلا ةمألل ايلعلا حلاصملاب ررض نم هقحلي
 نم الدب ءاضرتسالا تالواحم قيرط نع متت لازت
 .ةهباجملاو طغضلاو لزعلا قيرط

 لؤدلا زتبي قباسلا يف يروسلا ماظنلا ناك امكف
 ىلع نارهط ماكحل ديؤملا هفقومب ةينعملا ةيبرعلا
 نآلا ؤه كلذك ؛دهل «ةنينأمط» ردصم هنا ساسا
 ناودعلل يدصتلا مدع ةرورضي ةهج نم مهبلاطي
 هفوقو لياقم ريبك نمتبو ىرخا ةهج نمو يناربالا
 عيطتسي مواسم رارق يا يف مهتكراشم وا .مهبناج ىلا
 !! داودجب مهعادقا

 فقوملا ةهجاوم ىلع برعلا عمجي نا نم الدبو
 ناودعلن ةيطم هرابتعاب يئايحلا :يروحسلا»
 يعاري نم سنوت يف نيعمتجملا نيب.دجن ؛يناريالا
 نع ثحبلا ةجحيب همعد لواحيو فقوملا كلد
 ىلع جورخ ياو !! نماضتلا ىلع صرحلاو عامجالا
 ناودعلا عم ؤطاوتلا نم رثكا نماضتلاو عامجالا

 !؟وزعلا عم رماشاو
 : ىناثلا وه حراصلا لاؤسلا نكل

 ؟ىروسلا ماظنلا ليق نم فقوملا اذه ديدج وه له -
 ىبرعلا لماعتلا يف جوعالا ليبسلا اذه ديدج وه لهو
 ؟ةعم

 يتلا ةريبكلا اياضقلا لكل ةعيرس ةعجارم نإ
 نيدضاملا نيدقفلا لالخ ةيبرعلا ةمآلا اهتهجاو

 يروسلا ماظنلل تباثلا عقوملا خراص لكشي فشكت
 زازتئا ىلغ هرارصا فشكت امك .يداعملا قدنخلا يف

 فقشكت امك .تاذلاب عقوملا كلذ نم يبرعلا غضولا

 ؟هيروسلا ماهوالا ةراجت فقوت له ... ةكم ثادحا

 100 - 130 ةلبز' تنلتط لق لترك -



 تسل ةرملا ةقيقحلا هذه نا اضيا خراص لكشب

 يه الو نيدنعملا برغلا ماكحلا نم دحا ىلع ةيفاح

 اوناك امدنع ىتح .يضاملا يف ةيفاح تناك

 !! زازتنالل نوبدجتسي
 ةروتلا عم تارملا تارشع رمالا اذه رركت دقل

 نرعلا ب ةيموقلا اهتدضقو ةينيطسلفلا

 .ةيريصملا مهتيضق اهنا ًاعيمج
 اهل تضرعت ينلا بورحلا لك ف رمآلا اذه رركت-

 تاءاعدا لك غرو ,ناندل ُِق ةينيطيسلفلا تامدخملا

 تورحلا كلت باحضا ةيلالقتساب ىرويسلا ماظحلا

 لجا نم ةيبرعلا يعاسملاب بطاخُي يذلا وه ناك
 ليجات لجا نم ىضرتسُب يذلا وه ناكو .اهفقو
 قازرتسا ردصم برحلا هذه تناب ىتح .اهتارود

 ةرم لك يف اهلاعشاب نورمآي قشمد ماكحل رخا
 برع ءاطسو لابقتسال ةجاح يف حهسفنا نودحد

 رانلا قالطا فقوب نورمآيو !!.عفدلا»

 !!نمثلا اوضبقي نا دعب ةرشابم اهيف
 لامشلاو عافقبلا برح عم رمالا اذه رركتو

 اهنا يعدي يروسلا ماظنلا ناك يتلا سلبارظو
 تلاطتسا اذا ىتح . ةينيظسلف 3 ةينيطسلف : برح

 راصحلا نمو اهنم حملاغلا جضو اهقوتم ناك امه رتكا

 لجا نم (ليريج دمحا وا ىسوم ويا ىدل سيلو)
 حامسلاو راصحلا كف وا برحلا كلت فقوي رمالا

 ىرخا ترم رحبل | يف , نيدنيبطسلفل : | نيلتاقملا يمرب

 نبب تافالخلا لح يعاسم غم رمالا اذه رركتو

 ةرودلا لبق ةيشيطنسلفل ندنلف ا ريرحتلا ةمظنم لئاصف

 ىلع نيرداق

 -_ 3ك نمش نانخنت- 1

 .رئازجلا يف تدقعنا يتلا ينطولا سلجملل ةريخالا
 تناك .ىروسلا ماظنلا تاءاعدا لك غرف

 ةيدوعسلا) ةيلودلاو ةيبرغلا تاطاسولا
 ظفاح بطاخت (اهريغو ةيتايفوسلاو ةيرئازجلاو
 حاتفم لمحي يذلا فرطلا هرابتعاب هريغ نود دسا
 حامتسلا ىلع يلاتلاب رداقلا هدحو وهو فالخلا

 بيجتست ناب هطوغضل ةعضاخلا فارطالل
 ةحلاصملا تاوعدل

 تانم لد .تارشع رركت دق رمالا اذه ناكو
 ناك نيح :ةيناندللا ةحاسلا بورح لالخ تارملا

 لاعشا ىلع ضرحملا رود بعلي يروسلا ماظنخلا
 تحصا ىتح .اهئافطا ىلع هتردقب رخاتي مث رانلا
 اراعتسم اهميسا ةريهشلا «تلاثلا فرطلا» ةرابع

 رجت تناك يتلا هتزهجاو يروسلا ماظنلل
 مش راخلا قالظا فقو تاقافتا قرخ ىلا نينراجتملا

 اهنيب طيسوك هرود قيوست يروسلا ماظنلا ىلوتي
 ىلتقلاو عادهسشلا باسح ىلع عيشجلا باسح ىلع

 ةدضقلا باسح ىلعو ٠ .ءاقرفلا عبمج نم اناَحِبَضْلاَو

 .ءاعمج ةيبرعلا ةمالاو نطولاو
 ةمقلا تارمتؤم عم تارمو تارم كلذ رركتو -

 ليطعت ىلع هتردقو هرود لغتسي ناك يتلا ةيبرعلا
 هضبق اذا ىتح .هروضحل نمتب ًابلاطم اهداقعنا
 .اهتارارق لدطعتل ىرخا انانساو عئارذ عرتحا

 ةيبرعلا ةمقلا داقعنأ لطعي ىذلا فرطلا وه سبيلا

 ؟تاونس عبرا نم رثكا ذنم ةلجؤملا

 لبقي نم دجب ًامئاد يروسلا ماظنلا ناك .كلذ عم

 .هيراجي نا نم الدب هيلع هيزجيو رودلا اذه هنم
 رؤدلا اذه ءارمتسا ىلع هعشجب ناك ام تاذلاب وهو

 ةيبرعلا ةمالا ءادعا ىضرب معنيف ..هيف رارمتسالاو
 معني مث اهاياضقب هردغو اهتاناكمال هليطعت لباقم
 نا ضعبلا لواحي يتلا ةيبرعلا تاريخلاب
 .اهب هيضرتسي

 ؟ىبنسش نداو ؟ةدهللا هذه تادد ندا

 فوخ ةدقع نم ةبعللا هذه تآدب .ةقدقحلا ىف

 نا نودقتعي مهتلعج .ةمظنالاو ماكحلا ضغب ىدل
 اهبعش ةدارا نع ريعم ةيروس يف ينطو ماظن دوجو
 جاعزاو رظخح ردصم لبكشي امنا .يموقلا هروذو
 ل فقاوم ىلا مهرحبو ةمظنالا كلتو حاكحلا كنلوأل

 ديعص ىلع ءاوس .اهتاعبت لمحت ىلع مهل ةردق
 دروتلا ةرصنو ينويهضلا  .يبرعلا عارصلا

 يذلا يبعشلا ضوهنلا ديعص قلع وا .ةينيظيسلفلا

 دادتما ىلع هريوطت يف ةينطولا ةيروس مهاست
 حرط نم ضوهنلا اذه هلمحي امو ةنيرعلا ةحاسلا
 مدقتلاو ةيرحلاو ةدحولاك ىربك ةيموق اياضقل حلم
 .كلز ربغو نايسنألا قوقحو

 برعلا حماكحلا لعج يذلا وه فوخلا اذه

 يلاحلا يروسلا ماظنلا دوجو نولضفي نيينعملا
 ةيروسل رفوتي نا ىلع ؛هتاجاعزا» لك نم مغرلاب
 يموقلا هرودو اهيعش ةدارا نع ربعم ينطو ماظن
 أدنبو يروسلا ماظنلا سيئر هكردا ام تاذلاب اذهو

 حارتجاو كلت رامثتسالا ةيلمع ريوطتبو .هرامثتساب
 .لايخلا نم برغا اهيف بورضو نونف

 نايكلا يضرُي .ةيبرعلا ةمالا تاردقل يلاتلابو
 ءاعبي ىلع نضركتا يف ةحلصم هيدل ريثب و ينويهصلا

 يف يظفللا هفرطت ةجرد تغلي امهم ماظنلا اذه

 0 !ةدنودهصلاو ةيلايريمالا دض مالكلا بورح

 تابانسح رما وه ينويهصلا ناودعلل ةسشلاب

 ةيمالكلا ةيجوغاميدلا رما سيلو ىوق نيراومو
 .ةدحاو بارت ةبح ريرحت نع ذزجاعلا

 ىلع ينويهصلا صرحلا اذه ريوطت لالخ نمو
 ةوظخلا رامتتسا ةجحرد ىلا رمالا لصو :؛ماظنلا ءاقي

 سيلو .. .هةيسفن هجقألا ف بوغلا ىدلا ودوولا

 ريثب نا نكمي ناك ةيبوروالا مصاوعلا يف بيرختو
 دض هدراثا ام فاعضا اهلعاف دض تالمحلا نم
 اعتمتم ماظنلا كلذ نكي هل ول ىروسلا ماظنلا
 ١ رصت ةذفاك طاسوا ليق نم ةصاخ ةرامحب

 ارود بعلي يذلا دسا ظفاح جارحا مدع بوجو

 !!.ةقطنملا يف رارقتسالا نامض يف ايباجيا

 صرحلا اذه فيظوت ديعي روكذملا ماظنلا حار مث
 نيذلا كئلوا اميس الو .مهسفنا برعلا دنع يبرغلا
 !.هحئاصنب» نورثاتيو برغلا ىضر ىلع نوصرحي
 تاسانس برعلا ضعب جربت نا لصح ام اذاف

 مدع اوررقو هزازتباو هفقاومو يروسلا ماظملا
 ةرايز اروف مهتعلاط .زازتبالا كلذل ةباجتسإلا
 سوارتش تارايزك) قشمدل ماه يبرغ لوؤسم
 اهنع ردصي ام لكب .. (مهريغو ٍفرومو زرتلاو نوبرقو
 داعارم ذ در و رضب برغلا ءاق دصال يحوت ءادصا نم

 ْق ايبناجنا ارود بعلت» يذلا ماظنلا اذه رطاخ

 راركت وه ىذلا ناغير رييبعت دح ىلع ؛:ةقطنملا

 رجنسدكو نوسكين نم لك ليق نم ةقياس تاريبعتل
 !نييكريمالا نيلوؤسملا نم مهريغو رتراكو

 قاحصلا نع جارفالا نوكي نا نآلا ابيرغ سيلو
 - يكريما لزغ نم هبقعا امو سالغ زلراش يكريمالا
 . قشمدل زرتلاو ةرايز لالخ اضيا هقبس امو يروس
 لودلا ضعب فقاوم ىلع طغض ةدام كلذ نوكي نا
 يف ًاديعي بهذت ال ىتح يروسلا ماظنلا نم ةيبرعلا
 .فقاوملا كلت

 ىلا تلضو يتلا يروسلا ماظنلا ةبعل يه هزهف

 ةيجراخلا ءارزو عامتجا يف ريبكلا اهقرامو اهتورذ

 نا الدب باوثلاب هيضرتسي نم هلوح دجيو ةميرجلا
 ةرعللا ةلصاوم ءىرمتسيف .باقعلاب هع درب

 .اهتاهاتم يف لاغيالاو

 نوقذ ىلا ىسوملا لوصو دعب :ناوألا نا لهف
 ةبعللا هذه دعاوق ىلع اودرمتي يكل ؛عيمجلا
 ؟هدح دنع ماظنلا اذه اوفقودو ةريرشلا

 دحوم يبرع فقومب جورخلل ديحولا قيرطلا نإ
 ددهت يتلا راطخالا لك نمو يناربالا ناودعلا نم
 ماظنلا نم دحوملا فقوملا وه .ةيبرعلا ةمالا

 هرازتيا بيلاساو هفقاومو يروسلا
 :كلذ برعلا نولوؤسملا كردي لهف
 ؟هيلع نورذاق مه له ..هوكردا نإو

 ردب نانذدع
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 / زومت رهش نم عباسلا يف ءاثالثلا موي
 فصي ىكريمأ يساموليد ناك .يضاملا ويلوب

 تايالولا .بودنم اهارجأ يتلا تاثداحملا ( الن

 نونرف لارنجلا ةدحتملا ممألا ىدل ةيكريمألا ةدحتملا
 ةيدو» اهنأب دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا عم زرتلوو
 .:ةدسدفمو ةلماشو

 :قدلوي / نومت رهس نم شدانسلا يف نيذثآلاةويو
 لوصو أبن ثدت ةيمسرلا ةبروبسلا ةعاذالا تناك

 قحال تقو يف نيبت نكل ؛قشمد ىلا زرتلوو لارنجلا
 يف دحألا موي ارس ةيروس ىلا لصو دق ناك زرتلوو نأ
 هلوصو ابن نأ ريغ .ويلوي / زومت رهش نم سماخلا
 ريراقتلا تفشك مث .يناثلا مويلا يف الا عذُي مل
 راز دق ناك زرتلوو نآ .:ةيمالعالاو ةيساموليدلا

 ,اهلالخ .ىقتلا ,ةدع تارم ةيروسلا ةمصاعلا

 ةهييش تارايزلا كلت تناكو .ًارس يروسلا سيئرلا
 تارداخملا ريدم امهب ماق نيتللا نيتيريسلا نبترابزلاب

 ىرحا دقو .يسياك ميلو لخارلا ةنكربمآلا ةبزكرملا

 حف .يروتسلا سيئرلا عم ةيرس تاثداحم امهيف

 .ةرخآتم تاقوأ يف اهنع فشكلا

 طورتملا يسادسلا روللا
 .اهتروطخ نم مغرلاب ةيرسلا يناعم نع اديعبو

 ,اهيف بغرب يذلا وه يروسلا سيئرلا ناك اذا امعو
 فادهألاو بابسألا نعو :نويكريمألا نولو ؤسملل مأ
 طمن نم نيلوؤسم رايتخا ىلا نطنشاو عفدت يتلا
 ناف .يروسلا سيئرلا عم ثحابتلل يسياكو زرتلوو
 ىلا ةيرسلا نم قشمد ىلا زرتلوو تارايز جارخإ
 اهنا ودبي .ةقفص ملاعمو داعبا نع فشكي .ةينلعلا
 اهبلا :ةيبرغلا ةعيلطلا» تراشا .ةلمتكم تحبصا
 «ةيضقو بناج نم رثكأب قلعتت ةقفصلاو .اهنيح يف
 .نانبل يف نوزجتحملا نويبرغلا نئاهرلا اهنيب
 لقن دق مهضعب نأ نع تتدحت دق تامولعملا تناكو
 ىدل زجتحا مهضعب نأو ءقسشمدو نارهط ىلا

 نيرخا نأو .ناريا اهمعدت ةيفئاط تايشيليم
 تناكو .ةيروسلا تارياخملا ىدل نوزجتحم
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 هد ةرم يرفع تدكأ دق ؛ةيبرعلا ةعيلظلا»

 رصانتعو تاعومجمل ةلظم ٠ يمالسالا داهجلا»

 :ةيروسلا تارباخملاب طبتري اهضعب .ةيتارباخم
 دقو .ةيناريالا تارباخملاب طبتري رخآلا اهضعبو
 نم برقملا يرب هيبن «لمأ١ ايشيليم سيئر فشك
 ةديرجل فاحص ثيدح يف .يرونسسلا ماظنلا
 ال «يمالسالا داهجلا» نا .ةيرسيوسلا «سيوسال»
 نكل ,«ءاهئاطغ تحت نولمعي عيمجلا ناو, اهل دوجو
 ؟عيمجلا مه نملقي.مل

 عم هتاثداحم لالخ .يروسلا سيئرلا نا مهملا

 يف ةيروسل يسايس رود نع مالكلا ىلا ىعس .ررنلوو
 ةيسانملا زهتنا زرتلوو نإ :تامولعملا لوقتو .نادبل
 جاجترالاب باصملا ينمالا رودلا نع ثيدحلل
 يروس يدنج فلا ٠١ دوجو نم مغرلاب .عجارنلاو
 فقوتو ةيناندللا يضارألا نم ةليلق ريغ ةحاسم ىوف
 ساسألا هنأ ضرتفُي يذلا ينمألا رودلا دنع زرتلوو

 رودلا يكريمألا لوؤسملا صخلو .يسايس رودل
 برضبو :نييبرغلا نئاهرلا نع جارفالاب ينمألا
 اهعم جاتحي تاب ,ةقيرطي لحفتسا يذلا باهرالا
 .ةيرصيق ةيلمع ىلا

 ىلع لصح هنأ ءنطنشاو يف زرتلوو نلعأ امدنعو
 نع جارفالا ىلا يعسلاب :يروسلا سيئرلا نم دعو
 ةليلقلا عيباسالا ىف رهظتس جئاتنلا نأو .نئاهرلا

 بسحُي نا دب الو .لوقي ام ينعي ناك .ةلبقملا
 يف :سالغ زلراشت يكريمالا فاحصلا نع جارشفالا
 الو .اهنع ثدحت دق ناك يتلا ةيباجيالا جئاتنلا راطا
 يذلا نمثلا ,نآلا .رظتنت ةيروس نوكت نا دب
 نمثلاو .نيرخا نئاهر نع جارفالا لبق .هاضاقتتس
 ىلا نوتلقيإ ميلو يكريمالا ريفسلا ةدوع ىدعتي
 يسايسلا رودلاب يكريمالا فارتعالا هاجتا يف .قشمد

 يروسلا سيئرلا نا يا .نانبل يف يروسلا ماظنلل
 نا اصوصخ .يطرشلا رود بعلب ءافتكالا ديري ال
 ةمثو ؛ةمهاد تتاي .يباينلا سلجملا ةسائر باختنا
 رسك» ةكرعم ضوخب ددهت ةينانيل ةيسايس ىوق
 ضرف ةداعا نم هعنمل ءيروسلا ماظنلا عم ؛مظع
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 دقو :يبايدلا سلجملل اسيئر ينيسحلا نيسح
 تحت :نانبل نم جورخلا ىلا ينيسسحلا رطضا

 رصخقي الو .ةكرعملا تيمح امدنع .ضرملا ةعيرذ
 يروسلا سيئرلا هنع ثحيي يذلا يسايسلا رودلا
 ,سلجملا ةسائر تاباختنا ف ايكربما هدب قالطا ىلع
 ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا عنم ىلا ىعسي امنإ
 ىلاو .ةيلاحلا ةمؤكحلا نم ليدي ةموكح ليكشت نم
 سيئرلا باختنا ىف ةيروس  ةيكربما ةيوست قيقحت

 .مداقلا 14/8 ماع يف .ةينانبللا ةيروهمجلل لبقملا

 نئاهرلا رالد
 ىلع حوتفم قشمدو نطنشاو نيب نئاهرلا رازابو

 كرحتت نارهطف .فرطو ةمصاع نمو باب نم رثكآ
 نأ ةيسامولبد تامولعم دكؤتو .اهسفن ةكسلا ىلع
 نيلوؤسللا نمااوملط نينفاربإلا نيلوؤسما
 طوطخلا ةكرش فناتست نأ ىلع ةقفاوملا .نييروسلا
 .توربد راطم ىلاو نم اهتالحر ,ةيناربالا ةيوحلا

 نا نكمي نيذلا نئاهرلا ضعب نع جارفالا لياقم
 ضعيو قشمد نيب ةمواسم ةقرو ىلا اولوحتي
 ال تورتب راطم ةقرو.نا ريغ :ةيبرغلا مضاوعلا
 لاغشالا ريزوف .اهدحو ةير وسلا ةمصاعلا اهكلتمت
 كلت يف هيلا تدلا دوعبي .طالبنح دبلو ةماعلا

 طخ ىلغ ؛.اضيا :طالبنح لخد كلذلو .ةلأسملا
 يريت يناطيربلا سقلاب ًاينعم هنوك .تامواسمملا
 رباثشب / يناثلا نوناك ٠ ْق ىفتخا يذلا تبو

 ةينمألا ةيامحلا رفود يذلا وه طالبنخ ناكو.يضاملا
 هقالطال ةيرس تاضوافم نع ثيدحلا افطو .تيول
 سيئرلا طالبنج ىقتلاو .رالود نييالم ه لباقم
 لوخدو .اهسفن ةياغلل :فاذقلا رمعم ديقعلا يبيللا
 باقعا يف يتآي ,نتاهرلا رازاي طخ ىلع يفاذقلا
 يتلاو . دانت ُْق تلاتت يتلا ةنبركسعلا تاءافكنالا

 ايتاطيرب وحن قشمد هباوب , .. تيو يريد
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 ماظنلا رانهنا لماوع نم لماع ىلا ؛العف .تلوحت
 ققحي نا .ةجرحلا ةظحللا ىف لواحي يذلا يبيللا

 اهققحت يتلا بساكملا رارغ ىلع ؛,ةيسايس بساكم
 لاقي و .ندنلو سيرابو نطنشاو عم .نارهطو قشمد
 باقعا يف .اهب طالبنج ىلدأ يتلا تاحيرصنلا نا

 نلعاو .ناريا اهتلعتفا ىتلا .ةمركملا ةكم ثادحا

 بزح» عم هفلاحتو ,ةيناريالا ةسايسلل هدييأت اهيف
 امدنعو .نئاهرلا ةيعل نم ءزح يه .:نانبل يف .هللا

 نيسحو يليقطلا ىحيص حخيشلا عم طالبنج عفتجا

 يف كيلعب ةنيدم يف .نارهظ نم نيبرقملا يوسوملا
 امهوعدت ةيروس ةلاسر لاصيا ىلع صرح .عاقبلا
 ,عامتجالا لالخ .دمعو .نئاهرلا نع جارفالا ىلا

 نع جارفالل ةيروسلا ةلاسرلا فيظوت ىلع .ءامهب
 .تيو يربت يناكيلغنالا ثوعبملا

 نع جارقالا ىلا قباستلا ىف رهاظلا تفاهتلاو

 يروسلا سيئرلاف .فدهو بيس نم رثكا رسفي تيو
 هبابسحل تيو نع جارفاألا نمت ضبقي نا ديري
 اهتاقالع ايناطيرب تعطق نا دعب .صاخلا
 ةيضقب فرغ ام باقعا يف ,ةيروس عم ةيسامولبدلا
 ةيركسعلا تارياخملا سينر تمهتاو .يوادنهلا رارن
 ىلوخلا دمحم ءاوللا وجلا جالس يف ةيروسلا

 ةوطخلا ءدسأ ظفاح ريتعا دقو .باهرالاب هدعاسمو
 تناك اذاو .ةبوق ةقفص .كاذموب .ةيناطيربلا
 قاحصلا :فاطتخا» لالغتسا ىف تحجن دق ةيروس
 .هنع جارفالا لالغتسا ىو :سالغ زلراشت يكربمألا

 .تبيو نع جارفالا ف .هسفن ويرانيسلا ذفنت ال اذاملف
 نم اديقعت رثكا ,ندنلو قشمد نيب فقوملا نا ةصاخ

 ةقرو ناريا ريجت لهف ؟نطنشاو نيبو اهنيب فقوملا
 ىعست ما ؟ظالبنج ىلا ما ؟قشمد ىلا تيو قالطا

 ىلع ةيروسو ناريا قفتن ما ؟نمثلا ضيق ىلا يه
 نئاهرلا نعو .تيو نع جارفالا تارمث فاطتقا

 ,ديحوتلاو ريرحتلا» ةهبج ريجفت .. .طالبنج ديلو
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 - يناريالا شياعتلا رمنسيف .نيرخآلا نييبرغلا
 ؟نانبل يف ةيبونجلا ةيحاضلاو عاقبلا يف ,يروسلا

 ينارلالا - يروسلا سئاددلا

 ديسنآ ظفاح يتر وص نبي شياعتلا نا نظلا بلغآ

 يف ءايحآلا ناردج ضعب ىلع نيتقلعملا ينيمحو
 يف رمتسيس .ةيبونجلا ةيحاضلاو عاقبلا يتقظنم
 ثيحو .اعم نينثالل ةيلودلاو ةيبرغلا ,ةرشحلا, لظ
 قيلعت يف لقتسي نا يروسلا سيئرلا عيطتسي
 هناق :ةيبرغلا توريبو راكعو سليبارط لثف :هروص
 .. ناطدحلا كالتما ُْق هكراشب نا دحال حمسي ول

 ناطيحلا تناك ايا .راجشالاو ذفاونلا ًانادحاو
 .ذفاونلاو

 نم ىلوآلا ةعفدلا نآلا رظتني يروسلا سيئرلاو
 .سالغ زلراشت نع جارفالل انمث .ةيكربمالا ةروتافلا
 ىلا نوتلغيا ميلو يكريمألا ريفسلا ةدوع دعبو
 لجعتسي نا .ةيبرغلا مصاوعلا عقوتن .قشمد
 .نيرخآلا نئاهرلا نع جارفالا يروسلا سيئرلا
 فيثكت نع :«توريب ىف ثدحتت يتلا تامولعملاو

 تاباوب دنع ةيركيسعلا ةيروسلا زجاوجحلا

 نم رصانع ملست نعو .ةيبونجلا ةيحاضلا
 ةيبرغلا :نيتوريبلا نيب رباعملا ةيروتسلا تاراخملا
 تقفاهت نارسفي .«لمآ: يحلسم داعبإو :ةيقرشلاو
 فوختت ذإ .نئاهرلا ةقزو ىلع يروسلا ماظمحلا
 .اهيف رمت نا نود نف .ةنيهر ةيا تلفن نا قشمد
 ركش ةلاسر يروسلا سيئرلا ىقلتي نا نود نمو
 ويراتيس ىستن نا ةيروس عيطتست ال ذا :نانتماو
 ددقم ل ةبكرتمالا ةعماجلا ىقفشتسم ريدم نع جارفالا

 ةقطنملا ىلا ىفشتسملا ةرايس هتلقن يذلا .نوسيكاج
 دعب .نطنشاوف صربق ىلا رفاس كانه نمو .ةيقرشلا
 ربع ؛قشمد رهظ ءارو نم هنع جارفالا مت نا
 قفدت زع يف :نارهطو نطنشاو نيب ةيريس تاضواغفم
 وهو .ناريا ىلع :ةيليئارسالاو» ةيكريمالا ةحلسالا
 .دحا .عيبطتسي لهف .١تيغ ناريا» ةحيضفب فرع ام

 يركسعلا يروسلا قوطلا يف ةرغث حقفي نا
 يف رمي نا نود نم نئاهرلا دحا تلفي لهو ؟ديدجلا
 ؟عرشلا قوراف ةيجراخلا ريزو لباقيو ءقشمد

 . جئاتنلاو تاروطتلاب نهكني نا عيطتسب دحا اال
 سيئرلا غلبا زرتلوو لارنجلا نا دكؤملا نكل
 ناو .نئاهرلا ديرت ةيبرغلا مضاوعلا نا يروسلا
 كلن مساي ثدحتي هئاو .اهديري ةنيهر 58 برغلل
 عم متن ؛نئاهرلا ةيضق يف .تاضوافملاف .مصاوعلا

 ىرخالا ةيبرغلا مصاوعلا نا كلذ .نطنشاو

 فقوملل ناو .ةدكربمالا ةمصاعلا ىلا اهقاروا تملس

 يبرغلا فقوملا وه :نئاهرلا ةيضق يف يكريمالا

 - يروسلا تفاهتلاو .ةيدجلا رسفي ام اذهو
 طرتشا دقو .نئاهرلا نع جارفالا ىلع .يناريالا

 .نانبل يف يسايسلا يروسلا رودلا شاعناأل زرتلوو
 تارغش نم وكشي يذلا يروسلا ينمآلا رودلا حاجن
 .ءاقلحلا بورحو تافالخلا لظ يف ةديدع

 نورخآلا نوبعاللاو ..ليمجلا
 ىلا يدؤتس ؛اهي باصي دق ةسكن ياو .ةلحرملا هذه

 تعدس دق ةيرويس تناك اذاو .ىسابسلا هرود ةعزعز

 ةديدج ةهبج بيكرت ربع .ينمالا اهرود ةيامح ىلا
 .؛ ددحوتلاو ريرحتلا» ةهبح ىه ءادلآلا ءادعالا نم

 نا عطتست مل ذا . تراهنا ام ناعرس ةهبجلا هذه ناف
 يمدقتلا بزحلا ىسيئر تافالخو تاضقانتن لمحتن

 هيبنو طالبنج ديلو ,لمأ١ ايشيليمو يكارتشالا
 :ةهبجلا ريجفت ىلا قابسلا طالبينج ناك دقو .يرب
 فو .:هللا بزح» هاجتا ىف كرحت امدنع .اهلخاد نم

 بزح سيئر نيبو هنيب ةقيقد ةفاسم بيكرت
 هتقالع نع الضف :نوعمش يناد رارحالا نيينطؤلا

 يذلا فقوملاو .يرب جعزرن يتلا .قشمدب ةريشابملا
 يذلا عضولا نأ وه :نآلا هنع ثيدحلا يرجي

 يربو طالبنج اهيفيلح نيب هتداعا ةيروس تدارا
 طابش ١7 يف ةيبرغلا توريب ىلا اهتاوق ةدوع لبق ىلا
 تاكارصلا تداعو ,طقس دق .ىضاملا رياربف /

 ىلا تداق ميرو .قنشالا نيب ةرجفتم ةيسايسلا
 ماظنلا نوكي نا يعيبطلا نمو :ةيومد تاعارص
 يذلا فقوملا نم لوالا ررضنملا وه يروسلا
 هيف ثدحتت يذلا تقولا يف ؛ءارولا ىلا عجارتي
 يفخي الو . توريب راطم قالغا لامنحا نع تامولعملا

 يف .عجعج ريمس ,ةينانيللا تاوقلا» سيئر
 قالغا ىلا ءوجللاب هتاديدهت .ةينلعلا هتاحيرصت
 .ةسفن ؛ىروسلا ماظنلا دحيس كلذ ددنعو ,راطملا

 ىف تاقلاحتلاو تاقالعلا ببدترت ةداعا ىلا ارطضم
 ىدم نع كيهان :هترظس تحت ةعقاولا قظانملا

 ىلا دعتسي يذلا يروسلا ماظنلا ىلع كلذ ريثآت

 مصاوعلاو نطتشاو فرتعت يسايس رود وحب زفقلا
 .نئاهرلا رازاي لالخ نم .هب ةيبرغلا

 سسّنرلا ىف ٠ .ةحوتفملا ةيلحلا هذه طيسوو

 هنا وددن نا لواحد و : اتماص لدمجلا نبمأ يدانبللا

 نآرهطو قشمد ند ةرئادلا تاضياقملاب ينعم ريغ

 ةقرولاب نهكتلا بعصلا نمو .بيبآ لتو نطنشاوو
 يف لاسي.نم ةمئؤ ىتمو ءليمجلا اهبعليس يلا
 هأ دب امك :ةدهع ىهتنس ليمجلا ناك اذا ام :توريب

 ةيسايس ةهجاومب يا ١9/7 ماع ىلوالا ةنسلا يف
 نأ ىلا ريبشت ةنهارلا تايطعملاو .يروسلا ماظنلا عم
 .يروسلا ماظنلا نيبو ليمجلا نيب ,لبقملا فقوملا
 تارشؤملاو حمالملا ًاديتسو .ايمادص نوكيس
 .يلاحلا ريمتبس / لوليأ رهش يف روهظلاب
 ةسائر ليمجلا يلوت ىركذ ,لوليا 7١ يف ديدحتلابو
 هيف اباطخ يقلي نا عقوتملا نم ذإ .ةيروهمجلا
 ىلع ليمجلا نهاريو .ةتباثلاو ةيئاهنلا هفقاوم
 رهش يف ادنك يف .دقعيس يذلا «نوفوكنارقلا» رمتؤم
 ليودتل ةطحمك .اضيا يراجلا ربمتبس / لوليا
 معد نع 'تدحتي تامولعملا ضعبو .ةينانبللا ةمزآلا
 حتفسس معد وهو ,هلالقتساو نادبل ةدايسل يسنرف

 ىلع .:نوفوكنارفلا» رمتؤم يف ليمجلا سيئرلل ةذفان
 هجو يف نآلا اقلغم ءودبي يذلا قفالاف .ىرخا لود
 الدلق ٠ لبقملا فيرخلا ىف ختفني دق :ينانبللا سيئرلا

 ديعصلا ىلعو يبرعلا جيلخلا يف يرجي امو اليلق
 ريبغتب رذنتو :نانبل وحن هحاير هجتن .يلودلا
 .نهارلا يسايسلا عقاولا

 شلك زاوف
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 رطولا بزحلاو ةموكحلا ةقورا يف رودي امع ادبعب سيل ريرحتلا راد ف ةطلسلا عارم
 يلع ةرعن ضرفي «ءاسملا» ردرحت سيئر ةوقلاب اهريرحت سيئر

 0 سما 8# 1 ا و مخ و وو سس و

 ناموش دمحم :هرهاقلا

 ردصت ىتلا ريرحتلا ةسسؤم تدهش ..
 ًاثادحا ,ءاسملا»و :ةيروهمجلا» يتقيحص
 خيرات ف اهعون نم ىلوآلا يه :ةبيرغ [

 (زومت) ويلوي ةروث مايق ذنم ةيرصملا ةفاحصلا
 .,ءاسملا» ردرخت سيئر. /بجر ريمس» ماق ذا »5
 ريرحت سيئر «يراصنالا ظوفحم» داعباب
 سيئر تايحالص ةسراممو .ةوقلاب ةيروهمجلا
 .مايا ةدعلو .رشني ذخا مث .نيتفيحصلا ريرحت
 يوطنت اهلك داكتو :«ءاسملاو ةيروهمجلا» ُِق هتالاقم

 امم اهقحصو ةضراعملا بازحا ىلع زكرم موجه ىلع
 بحجر ريمس معدت يتلا ىوقلا لوح لاؤس ريغ راثا
 كانه لهو .بيرغلا كولسلا اذه ةسراممل هعقدتو
 فقوملا ذيعصتل ةموكحلا همعدت ططخم
 يتلا ةيرصانلا زومرلا ةيفصتو .ةهج نم ةضراعملا
 ةسائر يف يراصنالا ظوفحم دوجو اهنع ربعي
 ؟ةيناث ةهج نم .نيرحتلا

 | نالقنإلا ةظحل

 ةحاسلا تلغش افريغو تالؤاسستلا هذه

 ناو ةصاخ .مانا لاوط ةفاحصلاو ةيساسسلا

 بجر ريمس كولس ةهجاوم نع عقرت «يراصنالا»
 راذ ةرادا سلجم سنئئر دمحم نسخم همع دب يدلا

 سلجم ىلا هللعم ةلاقتسا ةيدقتي رداب لب .ريرحتلا
 نسحب يق فحصلا ىلع فرشب يلا ىلعالا ةفاحصلا

 عيمج ةتي راف ىلا ةدوعلاب يراضنالا

 نع نلعاو .هلمع اهيلطتد يتلا تاصاصضتخالا

 تب ثادحالا يف قئناقحلا يصقتل ةنجل ليكشت

 هذه ةنادب تناكو .ريبرحتلا ةسسؤم اهتدهسش

 يكل يراصنالا ىلا بجر ريمس هلسرا الاقم ثادحالا

 ىلع رداق هنا نم مغرلا ىلع .ةيروهمجلا يف هرشني
 سأرب ينلا «ضتانساأو ةفيحص ِق كرد ام رشف

 ردصت امنيد :ةوب لك ءايسم ردصتو .اهريرحت

 ىلع قفاو يراصنالا نا مهملا .احابص ةيروهمجلا
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 رقبيو ةرويمجلا هي اذدحص
 نا الا :؛ةثلاثلا ةحفضلا ِق بحر رتمس لاقم رشن

 «ىل والا ةحفصلا ىف رشني نا ىلع رصاو :ضفر ريخحالا

 تالاقم يا رشنب اهيف حمسن ال ةحفضصلا هذه نا مغر

 : .ريرحتلا سيئر تالاقم ىوس
 نم اددعو بحر ريصس لمح يرانضنالا ضفر

 ةعيبطملا ىلع ةرطيسلا ىلع ريرحتلا راد يف نسيررحملا

 تيا نع ينابرهكلا رابتلا عطقو ؛ينفلا مسقلاو

 بحسنا امثنب ىل وألا ةحفصلا ف بجر ريمس لاقم

 ردرحتلا ريدم ؛ةحمق يجان» مهسأر ىلع ةيروهمجلا

 ىلا حاصتعالا اونلعا ثدح نادفاحصلا ةئاقن راد ىلا

 .ةلكشملا لح نيح

 عامتجا دقع ىلا عراس نيماحملا ةباقن سلجم
 هنق نادا انانب روفلا ىلع ردصاو .فقوملا ثحبل
 سلجملا بلاطو :يراصنالا تاطلس ىلع ءادتعالا
 ىصقت ةنجل لمع ءاهنا ةعرسب ةفاحضلل ولعالا
 ةياهن عضت ةددحم جئاتن ىلا لصوتلاو .قئاقحلا
 عفان ميهاربا ماق امك ءريرحتلا راد يف رركتملا عاردلل

 ةرورضب نيمصتعملا عانقاب نييفاحصلا بيقن
 امنيب .ماصتعالا ىهتنا دقو .مهلمع ةسراممل ةدوعلا
 نييفاحصلا ةباقن ءاضعا نيب ةطشن ةكرح تزرب
 نلعتو «بجر ريمس» فرصت نيدن ةركذم ىلع عيقوتلل
 ىلع عقو دقو .«: يراصنالا» عم نيدفاحصلا نماضت

 نم رثكا ةباقنلا سلجم ىلا تمدق يتلا ةركذملا هذه

 ةلكشملا لصأ

 ةدوعب هتني مل ,ةيروهمجلا, بالقنا نا عقاولاو
 نم اغارض نا لد .هيبصتم حاهم ىلوت ىلا يراصنالا

 ةنجلف .أدب دق .ةوارضو ةئمها رثكا امير ءرخا عون

 ردصت ال دقو .اهلمع نم يهتنت ال دق قئاقحلا يصقت

 اهلاح ىلع ىقيتس عاضوالا نا ىنغمن ؛تادبصوت ةبا

 ةرادا سلاحم ءاسّور ريدغت تارارق رادصا نبح ىلا

 ةساّئر ىلع ءاتفتسالا دعب ام ىلا تلجات دق ة تارارقلا

 هذه ريتعتو .مداقلا لوألا نيرشت يف ةيروهمجلا
 يتلا يهف ,اساسا ةيسايس ةفص تاذ تارارقلا

 فرعي ام ىف فاحصلا لمعلا تاهجوتو حمالم لكشت

 ريغ فحصلا يهو ..ةيموقلا تالخملاو فحصلا»؛ ب

 عارصلا نع ةديعب نوكت نا ضرتفي يتلا ةيبزحلا
 لاح ناسل ةيلمعلا ةبحانلا نم اهنا ربغ .يبزحلا

 ءامسأ ددحت انه نم .ينطولا بزحلاو ةلودلا
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 مكحلا تاهحوت ةيموقلا تالحملاو فحضصلا تادادق

 بزحلاو ةموكحلا لخاد تافالخلا وا تانزاوتلاو

 يف هنيعب صخش رايتخا ناو اميس ال .ينطولا
 ةعقوتم تاسايس نع ريعي ريرحتلا ةسائر بصنم
 ةعيبط نا ىفخت الف :دوست نا بجت تاءامتناو
 ردرحتلا سيئر حنمت رصم لخاد قفاحصلا لمعلا

 ٍِق هرارمتنسساو هحاجن نا امك .ةعساو تايحالص

 نع ريبعتلا يف هتفيحص حاجنب طبتري لمعلا
 ش .اهنع عافدلاو خكحلا تاسائس

 ريرختل اسيئر يراصنالا ظوفحم نييعت ناكو
 سيئر ,دمحم نسحم». ءاقبا عم :ةيروهمجلا»
 ىلع يلمع ليلد ةباثمب ريرحتلا راد ةرادا سلجم
 هوجوب ينطولا .برخلا ميعطتو رييغتلا تالواحم
 ىلا ءامتنالاب وا ةيرصانلاب فصون ةريدتسم ةينطو
 «دقمحم نيسحم» ءاقب نا ذا ,مكحلل يلاوملا راسنلا

 .لزعلا تانعم ناك ربرحتلا ةطلبسس نع ادرعي

 ةيرادالا يحاونلا ىلع فارشالا ُِق هدرود مدجحتو

 نيب يرادالاو ينوناقلا لخادتلا نا ريغ .ةيلاملاو

 دمحم نسحم عايتاو .ريرحتلاو ةرادالا بناوج
 الضف .دراصنا ىلع قادغالاو عنملاو حملا ةسايس

 يف هتبغر مدع امبرو يراصنالا ةردق مدع نع
 دذوفنب دمحم نسحم ظافتحا ىلا ىدا دق مادصلا

 حاحنت ةلقرع ةمئادلا هنالواحمو لد .قباسلا

 اهعيزوت زفق يتلا .ةفيحصلا ةرادا يف «ىئراصنالا»

 ًايموي ةخسن نويلم فص نم برقي ام ىلا هدهع يف
 يدصتلا دمحم نسحم تالواحم نيب نم ناكو
 ًايفاحص 7” لصف ؛ةيبروهمجلاب ِق ريبغتلل

 هذه نع جدن دقو ٠ .نييدفاحصلا ضعب ىلع ءادنعالاو

 حلو ,يضاملا فصلا ترحفت ةفدشع ةمزا تالواحملا

 ةدوعو كرانم سئرلا لحدت دعي الا هتنت

 «نيسنارب ةطلس» لظ ٍِق ريست ردرحتلا رادف ؟اهلاح

 نسحم نم ةرمتسم تالواحمو :ةلمحلاب تافالحو

 ةلحرملا زومر زربا نم ادحاو ريتعي يذلا .دمحم
 يراصنالاب ةحاطالا :ةيتاداسلا

 ةرتخالا بالقنالا ةلواحم ربتغت راطالا اذه يف
 يراصنالاب ةحاطالا لسلسم يف ةديدج ةقلح
 ةلحرملا زومرل مدقتم زكرمك ريرحتلا رادب ظافتحالاو
 فيعض فقوم ف يراصنالا راهظا وأ .ةيناداسلا
 ارما ريدرحتلل سدرك هحيشرت ةداعا نم لعجي

 ف نا امئاد يعدي دمحم نسحم نا ظحالملاو . ًايعص

 معدت ايلع تاهج ناو .دءارو فقي نم ةموكحلا
 هكرحت ودبي ام ىلع اهنم ناك يتلا ,هتافرصت

 ةسائر ف هبئان كرت لب .هيف رهظي مل يذلا يبالقنالا
 «بجر ريمس. ءاسملا ريرحت سيئرو .ةرادالا سلجم
 .موجهلا دوقي

 ريرحتلا راد يف ةطلسلا عارص نا لوقلا ةصالخ
 بزحلاو ةموكحلا ةقورا يف رودي امع ادبعي سبل

 طيبتري ال رادلا ف رومالا مسح ناف مث نمو .ينطولا
 ريخالا ليلحتلا ف وهف .اهيف نيلماعلا فقومب طقف
 .ةدصخش عامطاو ٠ .ةديعبي فارطا هكرحت عارص

 .ىرخا كراعمل اراظتنا مسحي مل نآلا ىتح وهو
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 نع ثحبلا ةيرصملا نمالا ةزهجا لصاوت
 لزنم ىلع صاضرلا قالظاب ةنالثلا نيمهتملا
 ,ليعامسا يوبن قباسلا ةيلخادلا ريزو

 لباو قالطاب نمالا تاوق اوآجاف دق نومهتملا ناكو
 نا دعب .برهلا نم هلالخ اونكمت .صاصرلا نم
 نوفتخي اوناك يذلا لزنملا نمالا تاوق ترصاح

 لامش ةيريخلا رطانقلا زكرم ىرق ىدحا ف .هيف
 .هرهاقلا

 تأدب يتلا تامولعملاو ,نيمهتملا بره ةقيرط
 نيمهتملا نا دكؤت ةيرصملا نمالا ةزهجا ىدل عمجنن
 ةيكرحو ةيميظنت تاردق كلتمي ميظنت ف ءاضعا

 نم ةبيرقلا عرازملا ربع اويره مهنا كلذ .ةيلاع
 مهنم نانثا رهظ مث .هيف نوفتخي اوناك يذلا ناكملا
 اططخ ميظنتلا ىدل نا دكؤي .ةيران ةلجع ىلع
 ةهجاوم يف نيمهتملا بولسا نا امك .برهلل ةقبسم

 ال ؛ةيلاتقلا مهتءافك ىلا حوضوب ريشي نمالا لاجر
 هتمدخ ءانثا قحتلا دق ناك مهدحا ناو امسس

 .ةصاخلا قرفلا ىدحاي ةحلسملا تاوقلاب
 نيمهتملا بره رارمتسا نا نويقارملا ىريو

 رثكا يف ميظنتلل ىرخا ايالخ دوجو حجري ةثالثلا

 ويل رم نوجانلا» اجد

 نم ا ءافدخالا ٍظ يق امم ,.ةنيدم نم

 ةفاضالاب ,ةطرشلا اهب موقت يتلا ةعساولا تالمحلا
 ةدشانمو ؛تالحجملاو فحصلا ف مهروص رشن ىلا

 .مهيلع ضيقلا ءاقلا ف ةدعاسملا نينظاوملا
 ىلع ةفداصملاب تضيق دق نمالا تاطلس تناكو

 رثإ رخآ بكارو اهقّئاس اهكرت .لقتن فصن ةراسس

 ةيودي لبانقو ةيلآ قدانب ىلع اهيف رثع دقو .اهلطعت
 ةراسسلا نا  ةداعلاك _ حضتاو :صاصرلا نم ةيمكو

 ةرايسلا ةقالع مويلا ىتح تبثن مل نكل .ةقورسم
 ينفا ردصم حرصو .ةفرطتملا ةيمالسالا تاعافحلاب

 ةقالع حهل تسيل نيدراهلا ةثالتلا نيمهتملا نا

 ءايشا ىلع مهدحا تامصب تقبطنا نورخا نومهتم
 ,«ايشاب وبا» ىلع صاصرلا قالطا ناكم نم تطقتلا

 نم نوجانلا» ميظنت ءاضعا ةيلوؤسمف كلذ ىلعو
 دمحا دمحم مركم لايتغا ةلواحم ىف رصحنت «رانلا

 .ليعابمسا يئوبنلاو
 امك رصم يف ةينمالا ةلاحلا تسيل لاح يا ىلع

 ةينمآلا ةلمحلاف :يبرغلا مالعالا اهروصي
 ىلع ةرداق مالسالا مساب قنعلا دض ةيمالعالاو
 امك .لابتغالاو فنعلا لسلسمل ةعيرس ةياهن عضو
 هذه نع ةلوؤسملا تامدشنتلاو تاعامحجلا نا

 اهئادا روطت مغر ددعلا ةدودحم لازت ام تادلمعلا

 اهبرض درجم ناف كلذل .ةكرحلا ىلع ةيلاعلا اهنردقو
 ىلع يضقي نل هنكل ,فنعلا لسلسم ىلع يضقيس

 فشك ىرخا ةهج نم .ةيكرحلاو ةيركفلا هروذج
 تاءاقل ةدع نع دمحا دمحم خحركم قفاحصلا بتاكلا

 .رصنلا وبا دماح ناوخالل ماعلا دشرملاو هنيب ترج
 مساب فنعلا لوح ةليوط تاشقانم اهيف تراد
 مهر ود كلذكو .نيملسملا ناوخالا فقومو مالسالا

 نيدلا طلخو ريفكتلا حالس مادختساو يسايسلا

 هذه نا ؤدينو .ينزحلا لمعلاو ةسايسلا روماب
 فنعلا ةهجاومل مكحلا ططخب ةقالع ىلع تاثداحملا
 لاجر رثكا .نم دمحا مركمف .مالسالا مساب باهرالاو
 نوكت دق. مث نمو .كرابم سيئرلا نم ابرق ةفاحصلا
 تآدب اهنا لاقد يتلاو  ناوخالا عم تاثداحملا

 قافتا وا ةقفص دقعل ةلواحم :«مركم ربع - ه4 يةيشلاط

 ايشماه داضتقمب نوملسملا ( ناوخالا حنمُي ٠ :ديدح

 تاعامجلل مهيدصت طرش ةكرحلا ةيرح نم عسوا
 نا عقاولاو .يمالسالا رايتلا راطا يف ةفرطتملا
 ,رودلا اذهب حايقلا ١9/1 ماع ذنم نولواحب ناوخالا

 يف اضيا نداهمو .ايمالسا لدتعم هجو ميدقتو
 يف نآلا ىتح حجنت مل ةسايسلا هذه نكل .هتضراعم
 حرطب امم ...يمالسألا فرطتلاو فئنعلا ةهجاوم

 ؟لمعلا ام ءديدج نم لاؤسلا

 ١ مه _ ؟؟ملإل نإ ١١ _ 582 ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا



 0 * ابركصلا
 ل

 4 1 ديس ل

 برغملاب بعشلاو كلا ةروثل "4 ىركألا يف

 رظننملا وفعلا ردصي ملا
 ) ' نمأ وهف هنضو ىلا دات نم نخلو ..

 ا

 ةيبرغلا ةعملظلاب نال - طابرلا

 ةعبارلا ىركذلاب ارخؤم ترغملا لفتحا 3
 يتلا ةيخيراتلا ةينطولا ةسسانملاب نيثالتلاو |

 ينحلا «بعبشلاو كلملا ةروُق» مسسأ انش لمحت

 مادقاد طيترتو . (سطسغا) نأ "1 حيرات 31

 دمحم لحارلا كلملا يفن ىلع يسنرفلا رامعتسالا

 ةريزج ىلا اهنمو اكيسروك ىلا هترساو سماخلا
 تاططخملل عوضخلا ضفر نا دعب رقشغدم

 ١9652 ةنس ةباهن ىلا هافنم يف ىقيو .ةيرامعتسالا

 .ةيلاوملا ةنسلا يف هلالقتسا ىلع برغملا لصحمل

 يف تقلطنا ىركذلا خيرات عم .اضيا .قفاوتلاب

 رادلا ةنندم ٍِق ةصاخبو .دالبلا عوبر فلتخم

 يتلا ةيبرغملا ةمواقملل ىربكلا تابلمعلا ءاضيبلا

 ةهحاوملا ةلحرم ىلا ةسطولا ةكرحلا بتلاطم تلقن

 .رمعتسملا عم

 نسحلا كلملا يقلد نا ىركذلا هذه ديلاقت نمو

 ىلا هيف ريشي يبرغملا بعشلا ىلع اياطخ يناثلا
 .ةمواقملا ةلحرمب طيترت يتلا ةينطولا لاصخلا

 ىلا ةفاضا .سماخلا دمحم كلملل ةيلاضنلا ةدايرلاو

 ةيصخشو حيران يف ةيسابسا تاطخم ءاعدتسا

 ضعب حرط رمألا ىحتقا ناو .لقتسملا برفقغعملا

 اياضقو نوؤشل ةضدرعلا طوطخلاو تاروصتلا

 .دالدلل ماعلا ريسلا مهت ةيليقتسم

 ةببرغملا ةيسايسلا طابسوالا تفقو ةنسلا هذه يف

 يكلملا باطخلا نم قتدشي نا ةعقوتمو ةيقرتم

 عاوشا وا ىوه عم بواحجتن ام ىركذلاب قفترنو

 .يداصتقالا نبب عروتن دريتك يهو .اهيدل ةددعم

 نم اءدب يا .يبخادلا يسايسلاو يعامتجالاو

 فعضو .راعسالا هفرعت ىذلا دعاصتملا عافترالا

 صلقتو .روحالل رمنسملا دومحلاو ةيشارشلا ةردقلا

 ةجلاعم بلطتبي امم :ةيمنتلا تاناكماو قافا
 ةنعضو لاحفقتساب ارورم :ةلجاع تاحالصاو

 -.ةيبرعلا ةعيلطلا _ |" ١؟4ا/ بأ 758-51 ددعلا

 ةدرهاظ اهصخشت ينلا ةيتانتتسالا ةضذالاو ةلاطدلا

 .يلاعلا ميلاد بهاعمو تانج بج ديحيرعلا دمك

 ةمدخ يف ةينطولا ةورثلا عضت ةيجهنم ةطخ

 بلاطملا ىلا الوصو . اررضت دسشالا تاقطلا

 ف اهتايلجت دجت ينلا كلت :ةضراعملل ةيسايسلا
 حالصالا لمَشي نا ىلا ةيعادلا تاقلملا تارشع

 نم دد ال اميف .دالبلل ةيودحلا تاعاطقلا فلتخم

 ةفاك حارس قالطا بلطم ىلا .ةصاخ ةفضب ةراشإالا

 ةديدج رفع ةغدص ىناثلا نسحلا
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 نيبرتغملاو نيدفنملا ىلع وفعلاو نييسايسلا نيلقنعملا
 ةدوعلاب مهل حامسلاب ةيسايس اياضق يف نيعباتملا
 .بآلا نطولا ىلا

 .ةضراعملا ةيسايسلا بازحالا سامح دتشا دقلو
 ,«ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا, ةصاخو

 ىلا ارظنو .ةصرف برقا يف بلطملا اذه ققحتب يكل
 ةبسانم لضفا ةباثمب بعشلاو كلملا ةروث ىركذ
 تارارق ىلع اهيف مدقت نا ةيبرغملا تاطلسلل نكمي
 تالاصتالا دعب ةصاخو ,اهب نيدنعملا حلاصل وفعلا
 .يرصبلا دمحم لضانملا عم ترجح ينلا ترشامملا

 شدجو ةمواقملا ةكرح ةداق دحا :هيقفلا» ب بقلملا

 ىدم ىلع مادعالاب مهيلع موكحملا نمو .ريرحتلا
 نمالاب سملا مهتب تانيغيسلاو تانيتسلا يدقع
 ناب يرصبلا ديسلا رعشا سقف ؛ذالبلل ىلخادلا
 هفانثتسا ةنناكماب اذكو .برغملا ىلا ةدوعلا هناكماب

 نسحلا كلملا هارجا ثيدح قو .يسايسلا هطاشنل
 سفن ىلا راشا ةيناطيربلا ةعاذالا عم يناثلا
 هناكو ةريخالا عيباسالا ُْق ادن ةيقفلا نا ىلع .فقوملا

 وا ايصخش هصخي يمسر يكلم وفع رودص رظنعي
 يف نيدوجوملا قافرلا نم ددع ىلا دتمي لقالا ىلع

 تانهكتلاو تاعئاشلا تيراضت انه نمو .ىفنملا

 ىلا يرصيلا دمحم هيف دوعيس يذلا حيرانلا لوح
 قالطاو :نيرخآ ةدوع عم قفاوتي دق يذلاو ؛هنطو
 .برغملاب نييسايس نيلقتعم نوربتعي نم حارس

 ةيبرغملا ةضراعملا تلما عقوتلا اذه نم اقالطنا

 لسلسم قالطنال .ةصرف با 2٠١ ةيسانم نوكن نا
 ذدفنتلا يف ًاعورشو :ةلماشلا ةينطولا ةحلاصملا
 رارق ءارو ناك يذلا .ةحفصلا يظ. آدبمل يلمغلا
 ةيرغلا تاونسل ءاهناو .ةدوعلاب هيقفلل حامسلا
 .ةدرسقلا

 دحا عمسي ملو . تضمو .مويلا ىركذلا تلح دقو
 ناب اذه ينعي نا نود نكلو .يكلم وفع رودصي
 اذه ىف ةرمضملا وا ةنلعملا اباونلا نع اعجارت كلانه
 تعاطتسا يتلا رابخالا ضعب نا كلذ .ناشلا

 علطم ردم نم اهيلع لوصحلا ,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نم سكعلا ىلا ريشت :يكارتشالا داحتالا» بزح يف
 تاطلسلا لبق نم داحتالا ف لوؤسم رعشا دقف .اذه
 تبا دمحم ديسلا يداحتالا لضانملا ناكمإم نأب

 .تانيعبسلا لثاوا نم مادعالاب موكحملا .روذق
 ةدوعلا هناكماب نا .سيراب يف ًاًيفنم شيعي يذلاو
 مت ناشلا اذهب تاميلعت ناو :نطولا ضرا ىلا
 .ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةيبرغملا ةراقسلا ىلا اهغيلبت
 ةرتفلا يف رارقلا اذه لمشي نا دعيتسملا نم سيلو
 ةلاحلا هذه ىف و .نيرخآ نيبفنمو نيموكحم ةمداقلا
 نا وه هجاتنتساب روطتلا اذه حمسي ام ناف
 يمسرلا وفعلا رودص تلدبتسا ةيبرغملا تاطلسلا
 وهف هنطو ىلا داع نم» يهو ةمئالمو ةرياغم ةغيصب

 ..نمآ وهف نايفس يبأ تيب لخد نم» ىلع ًاسايق «نمآ

 نم سيلف لؤافتلل قفا رشن انل راج اذاو
 يف ةيسايسلا رداصملا ضعي ىلا ادانتساو_ دعيتسملا

 حارس قالطا ىلا ًابيرق تاطلسلا دمعت نا  ظابرلا

 ذنم مهتاقلم دجوت نييسايسلا نيلقتعملا نم ةعومجم
 ال مهحيرستب رمالا ناك امبرو ءسردلا ديق ةرخف
 تقو ةلأسم نوكي نا ودعي
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 دانستو انيدل نيب ةدعاصتملا ةهحاوملا تآدب

 ادياركم اروطت دخان وزوأ طيرش لوح
 نم نماثلا ذنمف .ةرظتنم ريغ اداعبا فرعتو

 دبشخحي نأ يف يربح نيسسح حجن (سطسغا) با
 يف يسيئرلا زكرملا .وزوأ ةحاو ىلع فحزلل هتاوق
 ةيبيللا تاوقلا دب نم اهعجرتسي ناو ؛.طيرشلا
 ةليوطلا قيرطلا ىف ةمساح ةوطخ .كلذد .اعطاق
 ةدايسلا رشنو .داشت نم يىلامشلا مسقلا عاجرتسال
 طيرش كلذ يف امي .دالبلا ءاجرا لماك ىلع ةيعرشلاو
 هو.اهتدايسل اعدات !ءزج انبيل هريتعت يذلا ءوزوا
 .هنأشب ضوافت يا لمحتت

 عجيشن مل ةيسنرفلا ةموكحلا نا نم مغزرلا ىلعو
 هترصنل اينلع ادادعتسا رهظت ملو .داعسم يف يربح
 رمالا ماما عيمجلا عضو يداشتلا ميعزلا نا الا
 ىلا الوا تهجتا يتلا اهسفن ايبيل كلذ ف امي عقاولا
 عه لاضصنالا ءارحاو يلو دلا عمتجملا مافا ى ووكشلا

 نيح يف ةيبرعلا ةعماجلاو :ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 لوح فالخلا ف مسحلا نا نارتيم سيئرلا نلعا

 هولردلا» نقع ماتا - 1

 2 هديل ةجلولا دايرعيا

 ىلا مازعلا د زؤأ ةيرث

 يي و ع

 .يلودلا ماكتحالا
 لسلسم ةبادب يىفاذقلا دربقعلا رظتند ملو

 يتلا ةديدجلا ةناهملاب سحا نا دعب ذا .ماكنحالا
 نمو .الوا , داشت لامش نم .عجارتملا ههشيحجب تقحل

 قالطاب (8/8/14) موي ماق ,ايناث وزوا طيرش
 ينم وزوا ةحاو ىلع .يوجو يرب .داضم موجه
 نم لتاقم يتئام يلاوح ريسا منو ةدندج ةميزهب

 يف ىلذقلا نم ريدك ددع طقس امك .رابك طايض مهنبب

 هجو ةكرعملا دذه بلقعو ةيداشتلا تاوقلا فوفص

 هديوزتل اسنرف ىلا ةلجاع تابلط يربح سيئرلا
 نم تايابدلل ةداضم خيراوص) ةروطنم تادعمب

 ةيربلا تاموجهلل يدصتلل ةرداق (ناليم زارط
 ةسسنرقلا ةموكحلا نا مولعمو .ةرركتملا ةيبيللا

 طخ بونج زكرمتتل هييفربيا .تاوق تلسرا يتلا
 ديوزتي موقت .ديعب تقو ذنم داشت يف ١١ ضرعلا
 ,بولطملا ىكيتسجوللا معدلاب ةيداشتلا تاوقلا
 نع ًلضف .ةينقت ةربدخ نم هيلا جاتحت ام اهل مدقتو

 عقاولا رهألا حامأ عيمجلا عضو . .يىربح

 ىلعو .اذيماجن ةمضاعلل ةيوجلا ةيامحلا ريفون
 تلقتنا ةيسنرفلا ةيركسعلا رطالا نا نم مغرلا
 نا الا .روكذملا ضرعلا طخ قوف ام ىلا اهلمعب
 ةبا يفق اهدونح كراشد نا ضفرت تلظ سيراب

 ةقطنم ىف .لامشلا يف ةريشابم ةيركسع تايلمع

 ام اهنا امك .وز وأ طيرش يف كلذ نم ىلعاو يتسيتلا
 ةروطتملا تادعملاب يربح ديوزت رما يف ةددرتم لازن
 :اهب بلاطي يتلا

 ةيروهمجلا ةسائر ناف ددرتلاو زارتحالا اذه مغر
 كرتشم فقوم يف اتررق .ةيسنرفلا ىلوالا ةرازولاو
 ليفكلا حيلستلاب داشت معد ةلصاوم نماضتمو
 .دالبلل ةينطولا ةدانسلا ىلع ةرطيسلا نامضب

 تاموجه ةهجاومل ةيرورضلا تادعملا ىلع رفونللو
 .ةيبيللا تاوقلل ةئراط

 ىلع ارظ ماه ريغت ليجبست يرورخلا نمهنا ىلع
 حمسي يتلا دودحلا صوصخبي يسنرفلا فقوملا
 سيراب تناك دقل .اهيف كرحتلاي هييفريبنإ تاوقل
 ال يذلا لصافلا دحلا وه ١١5 ضرعلا طخ نا ردنعت

 يه اه دزوفن نيب رمحا طح ةباتمي يا .ةيطختب ليقت
 رثإ و مويلاو .داشت لامش يبيللا يركسعلا ذوفنلاو
 سيئرلا اندجو ةقطنملا ف ءىراطلا ىيرذجلا ريغتلا

 طخ رابتعا دعب يغبني ال. هناب حرصي نارتيم
 هفصوب هيلا رظنلا لب ,.يركسع ىطعمك ١5 ضرعلا
 تاب ةيسنرفلا تاوقلا نا ينعي امم ؛ايقارغجح ىطعم

 يداشتلا بارتلا عومجم يف رشتنت نا اهئاكماب
 .لامشلا ىصقا ىف وزوا طيرش تاذاحم ىلا الوصو

 بناج نم ززعي نا رييغتلا اذه نآش نم ناك اذاو
 رشن ةلصاومب اكسمت دشا هلعجدبو يريح نيسح

 ةعبات اهربتعي ةطقن رخآ ىلع ةلماكلا ةدايسلا
 ,ريغتملا يسنرفلا فقوملا نإف ,:ةيداشتلا ةدايسلل

 نيتلاسسم ىلا ريشي .اذه
 ةلوكوم اهسفئ ريتعت تتاب اسنرف نا ديغت :ىلوالا

 ةكرجلا يف ةرَكَو ءيداستلا بارتلا عومجم ةيلطدحب
 ظفحتلا خازقلا رارمتسا عم .ءاشت ثيح هلخاد

 .وز وا طيرش صوصخب
 دوحولا نودد هنا ىلا دذه ةلاحلاو رسمت :ةيناثلا

 .كيكفتلل اعيرس ضرعنتس داشت ةدايس نإف يسنرفلا
 ف تحجن يتلا يه يريح تاوق نا نم مغرلاب كلذو
 انه نمو وزواو تيسبتلاو يدينلا قطانم عاجرتسا
 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم فقوم ىلا رظند نا نكشد

 تاوقلا ةفاك باحسنا ةرورصض ىل ماع رصن ينلا

 ةيضرتلا نم ًاعون لثمي هنا ىلع . دايشت نم ةيبثحالا

 .يبدللا ماظملل

 يلا ةراشالا .ةقرولا هذه ةياهن يف ءيرورضلا نم
 لياق ةقطنملا ف عضولاو روطسلا هذه بتكن اننا
 ديقعلل ةرركتملا مئازهلا ناو ةصاخ ديعصتلل

 نال ةلياق .تاذلاب روكذملا طيرشلا لوحو .يفاذقلا
 ليقتسم ىلغ ناهرلا ىوتسم ىلا يلاحلا عازنلا لقنت

 هنا دقتعي ام وهو .اهسفن ايبيل يف مكاحلا ماظنلا
  ةيبيللا ةيركسعلا ةهجاوملل ةديدجلا داعبالا دحا
 اهب انل رهظت ةقلح رخآ يف ةيسنرفلا  ةيداشتلا
 .مودلا

 ةازب/ _ ١ ةرملا/ نآ 51١ _ *؟6 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 1 ل ب م دع وو

 نايكلا :ءارزو سيئر نا نم مغرلاب
 اقيسم ملعب ناك .ريماش قحسا :ينودهصلا

 سيتئرلا نيبو هئندب يآرلا يف افالخ كافش نا

 هترايز لالخ لواح .وكسيشواش يالوكين ينامورلا
 ىلع ةيسايس بساكم ىلع لوصحلا تسراحوبل
 رمتؤملا صخن ام يف ديدحتلابو ؛يجراحلا ديعصلا

 طسوأالا قرشلا يف هالسلا ةردابم لقتنت ىتح .يلودلا

 مايا لاوط ريماش صرح اذهل .هيلا زيِريِب نوعمس نم
 ينامورلا سيئرلل حيدملا ليك ىلع ةثالثلا هترايز
 لماخ» و« يملاعلا حالبسلا لجر» لثم تاقصي هنعتو

 شدعلا عيطتسي ال يذلا ناسنالا» و «حالسلا ةلعش

 هذه لك عم هنكلو .خلا ... «مالس ةردابمب حانقلا نود

 لوألا ءاقللا ذنم وكسيشواش عم هرما مسح حتادملا

 .ينقفاوم نود طسوالا قرشلا ْق مالبس الد :امهنفد

 «مكحلا ىف انا املاط لقالا ىلع

 ريماش موقي اذامل ةسفن حرطم يذلا لاؤسلاو
 بيساكملا ىش امو .تاذلاب تقولا اذه يف اينامورل ةرابزب

 :ةزايزلا هذه نم اهققح ىتلا

 اذه عيشحت ىلا ايدس

 تذهل ةيقيقحلا بايسالا دلعب دحا ال نآلا ىنح

 ١ 4ل/ نآ 5-57 ذدغلا- ةيبرعلا ةعيلطلا

 هو ام وح متع ة +« تنل ةنيتةد# ةنتت“ت ا ةيس تت سل  ا

 دعب كرتشم يمسر نايب ردصي مل هنا ىتح :ةرايزلا
 وا لكشب تفرغ ةضيرعلا طوطخلا نكل :اهئاهتنا
 قيقحت هتين يف و ايئامور ىلا ريمابش بهذ دغف ,رخاب

 ىلا ةفاضالاب .ىلحملا كالهتسالا دديعص ىلع بيساكم

 نوعمشو رهشا ةدع ذنمف .ةيلود نساكم قيقحت

 امنيب ءيش لك يف ةردابملا مامز ذخاي يذلا وه زيريب
 ريماش حاجن نم مغرلابو . عاقدلا فقوم ريماش فقي
 مدقت يا قيقحت نم هعنمو .زيريب حامج حبك يف
 طاقسا نم تالفالاو .ىل ودلا رمتؤملل ةسشلاب

 تاداختنا ءارحا ةيناكما نآ الا .تارم ةدع ةموكحلا

 نأ امللط ةمئاق ىقيت ينويهصلا نامكلا ف ةديدج

 تقولا ناح دقو .ةجاهيو كرحتي يذلا وه زيريب
 سارب هناو اصوصخ ةردامملا خاَمَر ريماش دخآيل

 ْق لمع ثتقولا ناو .رهشا ةريشع ذنفم ةراّرؤولا

 ىلا تالواحملا مستمتع عبيمت عاطتسا ذا ةهحلاص

 ديقصلا ىلع وا ىلحملا ديفصلا ىلع زيربب اهب موقي

 .ىلودلا

 نا ريماش عيطتسي .ةرايزلا هذه دعبو .نآلا
 يعدب امك حالبسلا ةيلمع دض نسبل هنا لوقي

 ددع لويقملا ديحولا سبل ريريب هناو .هموصخ

 ةريبك لودل تارايزب موقد ريماش ىرت نا برغتسملا
 تايالولا نوكت امبرو .بيرقلا لبقتسملا يف ىرخا
 دقن اص وصح .لودلا دزه ىدحا ةيكرتمالا ةدحتملا

 دقو .ًارخؤم ينويهصلا نايكلا ىلا ليه يلراشت ةرايز
 بزحو اكريما نيب روسجلا ةداعا ريماش عم ثحب
 لصفت ةدكرنمالا ةيسامولنبدلا نا حبحص . دوكمللا

 ىرت اهنكل .يىل ؤدلا رمتؤملل ةَششلا» يت هب راد

 .ادح دنقم ريماش ةعبتي ىذلا كدتكتلا نا اضيا

 ةدئاضلا ةدخ انلا ةضوفلا
 ذِرادالاو زملوش جروج هجاوت ينلا ةلكشملاو

 لوح ثدحتلا ضفرن ريماش 51 يش .جونلا ةدكريمالا

 كلملا عم رشابملا ضواقتلا لبقيو .يلودلا رمتؤملا
 عم ريماش هحرط هسفن ءيسشلاو ندرالا لهاع نبسح

 كانه نا: هيآر ناك يذلا وكسيشواش يالوكيب

 برعلا نيب مالسلا لالحال مويلا ةيخيرات ةصرف
 ةملظنم ةكراشمب يلود رمتؤم دقع قيرط نع دوهيلاو
 برعلا نأو . ىربكلا لودلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةداجا تناكف .«مالسلا اذه لثمل نودعتسم هدونلا
 نيسحلا كلملا اوملكتت نا وحرا, رسماش

 ليدي نع اوثحبت نا بجي ..ةرشابم انعم ضوافتيل
 .«يل ودلا رمثؤملل نآلا ذنم

 عم وكسيشواش اهتحب يتلا ةيناتلا ةظقنلا
 ةدنامور ةكراسنب . تاتداحم ءارحا ةيناكما ىه ريماش

 فارتعا ةلاح ف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم
 ةسمخ دعب حالكلا اذه ءاج دقو 74 7 رارقلاب تافرع

 112--] دل نذل(: 111: كلانا -



 نويقارملاو . .اينامورل تافرع ةرايز نم طقف مايا
 قفاوت مل ريرحتلا ةمظنم نا نودقتعي نويلودلا

 رمتؤمب ةكراشملا لضقتو .حرطلا اذه لثم ىلع ايلك
 ىرخا ًافارطا مضي يلود

 سخلا ناتحادملا طاذن

 امب ريماش اهتحب يتلا طاقنلا صيخلت عيطتسنو

7 
 .ىلودلا رمتؤملا لوح تابشاقنلا بنئاج ىلا الؤا

 اينامور نيب يراجتلا لدابتلا ناريم ريماش ثحب

 ينامورلا ءارزولا سيئر عم ينويهصلا نايكلاو
 نابكلا داريبتسا دعيف .وكسلكسد نيطنطسق

 قرقلا عفترا ةينامورلا ؛اتلد٠ تارايسل ينويهصلا
 .اينامور حلاصل ١ ىلا ؛ حيصيل يراجنتلا نازيملا ْق

 تاعونصملاو عئاضبلا ريدصت لمجم علب دقف
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 ىلا قرفلا ضيفخت ريماش حرتقا دقو .رالود نويلم

 .طقف نيفعضلا

 ىدل وكستشوانش طيسوت ةيناكما اينات

 تايفوسلا دوهيلل حامسلا لجا نم فوشتابروغ
 قيرط نع كلذو .ينويهصلا نايكلا ىلا ةرجهلاب
 نع رورملا مهيلع امسمنلا تقيض نا دعب اينامور
 ىلع ةرمتسملا ةينويهصلا ةلمحلا ببسب انييف قيرط
 . هداه دلاق تروك ى واسمنلا سسيئرلا

 لودو ينويهصلا نابكلا نيب تاقالع ةماقا انلات

 ةلودلا يه اينامور نا فورعملا نمق .ةيقرشلا ةلتكلا
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 تاقالع ميقن يتلا ةيقرشلا ةلتكل. لود نم ةديحولا

 دذش تدطوت دقو .ينودهصلا نايكلا عم ةرشايم

 و رصم نيب ديفناد بماك ةيقافتا عيقوت دعب ةقالعلا

 ينامورلا سيئرلا ناكو ؛419١ ماعلا ىف ؛ليثرسا»

 يفتلب نا عقوتملا نم نمو .ةيقافتالا كلت يبارع دحا

 ينايفوسلا داحتالا ةيجراخ ريزوب زيريب نوعمش
 يف زتلوش جروج عم هئاقل دعب  ةرداندرافيش راودا
 يقف ليقملا (ريمتسس) لوليا نم يناثلا فصنلا

 داحتالا نيب تاقالعلا ةداعا ةيناكما ثحنل كرويوبن

 كيفون دورمن ناكو :ينويهصلا نايكلاو يتايفوسلا
 يضاملا ع ويسسالا ىقنلا دق زدريبل ع

 ٍِق .ةيليئارسا» 0 حتقف ىلع تقفاو انرافتت

 .نيدلبلا نيب ةبمسرلا تاقالعلا ءدب لبق اهتمصاع

 حاسسلل تاءارحجالا ليهست :اعيار

 ٠١ يلاوح ماع لك اينامور روزي ذا .«نييليئارسالا»
 .ينويهصلا نابكلا نم حئاس فلا

 لافطالا ءارشؤ..
 لافظالا ءارشب :نييليئارسالل» حامسلا اسماخ

 ةيدوهي ةلئاع ؛٠ ترتشا دقف .مهينبتو اينامور نم
 نا دعب .ةيصخش ةردايمب اينامور نم لافطالا
 ليزاربلا نم لافطالا ءارش ةيوعصلا نم حيبصا

 لافطالا راعسا ءالغو ؛ةهج نم ةفاسملا دعب بيسب

 ةموكحلا ددشت ىلا ةفاضالاب () ىرخا ةهج نم
 .اهفاشكنا دعب تايلمعلا ددهل ةبسنلاب ةيليزاربلا

 ليهست وكسيشواش عم ريمالش ثخحب دقو
 تايلمعب ةصاخلا ةيمسرلا ةيموكحلا تاءارجالا

 ةلئاعلا ىلع ضرفت ةينامورلا ةموكحلاف .ينبتلا
 رهشا ةتس ةدمل اينامور يف ءاقبلا الفط ديرت يتلا
 .ةنيما ٍديا نيب نوكيس لفطلا نا نم دكاتلل

 يذلا نملوا نوعمش يماحملا ريماش ةبحصبي ناكو
 ىلا اينامور نم لافطالا لقن .تايلمع بيترتب موقي
 .ينويهصلا نايكلا

 دعو ةينودهصلا تابلطلا دذه عبمج لباقم يف

 ىدل ةيليئارسالا ةموكحلا لخدتت ناي ريماش
 اينامور لماعت يكل ةيكريمالا ندحتملا تايالولا
 ةيلاملا تادعابسملل ةيبسنلاب ةصاخ ةلماعم
 .ةيركسعلاو

 ظحت مل اينامور ىلا ريماش ةرايز نإ لوقن نا يقب
 ةمظنم ميعزر تافرع رساي هيقل يذلا مامتهالاب
 ءاينامورل ةريخآلا هترايز دنع ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ميعزلا ةرايز ربخ ةينئامورلا فحصلا ترشن دقف
 تداشاو ىلوآلا اهتاحفص تي ىلع ينيطسلفلا

 تاداقتنا اهتاذ فحصلا تهجو امنيب ,هتيساموليدب
 ريماشو وكسيشواش نا امك ,ريماش قحسا ىلا ةريثك
 وا يل ودلا رمتؤملل ةيسنلاب قافتا ىلا الصوتي مل
 .يراجتلا نازيملا ةلكشم ةيوست ىتح

 لهاعلا وكسيشواش وغدي نإ عقوتملا نمو
 ىلع يعسلل الامكتسا اييرق اينافور ةرايزل يندرالا
 ْ يلودلا رمتؤملا دقع قيرط

 لصاو وبا بيهو
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 هير ود لاشنم
 ةديرعلا ةقدلطلل ثيدح يف

 وئاش ول لون ف ناك ا ذنم برحلا لدح ينبمخلا
 اا وسط و جوج »31 عش عموم وكام وحدو وحسجبجج ب حسو ص ا

 هشيعن يذلا نمزلا قئاقح ضعبلا كاردإ مدع اهببس ةيبوروالا ةهجاوملا ةشاشن
 ساس

 ةافوعلا ## ةقطنملا ماسستقإ نودبري ١ مهنال برحلا فقو ىلع نوددشي ناكرمالا
 د1 هو 228 سا 00 ا يي لا ا ل اا ا ا ل

 ةيسنرفلا تاعلطتلا سجل ب هن /ةسائرلا | تاباختنال يجذومنلا شرما وه كارش .
 و وسو سوسو جاوا م سيرو دورس جب

 - ةيبرعلا ةعيلطلا -

 ديسلا ,قباسلا اسنرف ءارزو سيئر لثمي| 4 |
 نم هيف امب .يل وغيدلا ثرألا .هيريود لاشيم | ك4
 باطقتسالا ةهجاوم يف ةيسنرف ةيلالقتسا (..2 |
 ,يسايس دّدمتو :ةيبرعلا اياضقلا عم مزالتو .يلودلا
 لوغيد لارنجلا نادا :قايسلا اذه يف .يفاقث عاعشاو
 ناك تقو يف ,.1451 ناودع دعب ينويهصلا نايكلا

 كش الو .يبرعلا فعضلا ةنادا ىلا ليمي هلك ملاغلا
 ىماع ترركت :ةيخيرات ةفقو تلثم ةنادالا هده نايف

 ةمظنم ىناج ىلا اسنرف تفقو امنع ١1/55
 .ينويهصلا حايتجالا دعب :ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .قارعلا ىلع هناودع يناريالا ماظنلا لعشا امدنعو
 قحلا بناج ىلا ةيسايسلا اهتارايت لكب اسنرف تغقو
 اهتماقب اضيا ةيلوغيدلا تزيامتو .يبرعلا يموقلا
 .ةيئدبم تياوث يف .ةيجيتارتسالاو ةيخيرانلا
 ىلع يه يتلا اهتاعلطتو اهتيوهل ءافولا نم اقالطنا

 تايبصعلاو ةيذيدلا تايفلسلا عم ضيقن يفرط
 دعب ًاعم ةيلوغيدلاو اسنرف تفشتكا دقو .ةيوئفلا
 رادتلا نبب ةبعص ةحلاصملا نا تارابتخا ةعومجم

 .ةيبرغلا تاعلطتلاو ناريا دوقي يذلا يفلسلا

 هيربود لاشيمو ... جيلخلا يف اديدحت ةيسنرفلاو
 دعبلا ماهلتسا ىوس اهماما رايخ ال اسنرف نا ىري
 يسايسلا نوللا ناك امهم .ةيلوغيدلا نم يخيراتلا
 .ةيوازلا هذه نم .ةيلوغيدلاو .اهمكحب يذلا لجرلل
 ءافولاو يطسوتملا ضوحلا ف فيثكلا روضحلا يه
 تباوشثلا نيب نزاوتلا ناك اذاو .تامازتلالاب
 ةديدجلا ةغايصلا ناف .ايولطم تالوحتلاو
 ىلا هرظن يف نوكت ام برقا يه ةيسنرفلا ةسايسلل
 بجي ام يعارت ؛:تاروطتلا ىلع ةحتفنم ةيلوفيد
 اهتاقلطنم نع .لباقملا يف .ناختت نا نود نم .هتاعارم
 ةقطنملا يف ةديدجلا ةلحرملا حزلتست دقو ...ةيساسالا
 .يسايسلاو يداصتقالا نييوتسملا ىلع ,فيكتلا اذه
 تايننحخو تامدصلا يفلت يف ءاريح اونان نرغلا نالو

 بناجلا نم امك :يكريمالا بئناجلا نم ءلمالا
 اهتا ىرا٠ ةديدج ةلاح نع نوثحبي مهف .يتايفوسلا

 يضملاو .ةنيوروا  ةيسنئرف ةيلوغيد ىوبس نوكت نل
 اقالطنا هتاذ رولبي نا نكمي ةيلوغيدلا تياوتلا يف

 عم عطقنا ام لصو ديعن يكل :ةيناريالا ةمدصلا نم

 لكش ف :يبرعلا ملاعلاو يبرعلا طسونملا ضوح
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 ةدلوفددلا تنادتلا

 ةنلوغيدلا تب تياوثلاب اذا كسمتي ىل و غيدلا بطقلا

 يلع اضيا رّصْيو .يبرعلا نطولا عم اسنرف لماعت يف
 نش ىلا رداب يذلا» يناريالا ماظنلا هجو يف اهقاشنتما

 يسنرفلا فقوملا تاقاقحتساو ...انيلع برحلا

 يف عجارت ياو ..يخيراتلا عونلا نم يه يندبملا
 ال ةلاح ةدبلسلا هريذاحم ثدح نم .وه ةظحللا هذه

 يذلا نابلغلا نا كلذ . ليقتسملا يف ضوعنت نا نكمي

 ةروص يف .دوعي فوس جيلخلا امك ؛طسوتملا هدهشب

 ىوتسم ىلع .ةديدج ةيعضو سيركت ىلا مواقت ال
 ةيداصتقالا حلاصملا دبعص ىلع امك يل ودلا قافولا

 يف .يسنرفلا رودلا نا يفخا الو .قافولا اذهل ةبكاوملا

 طوبخلا كباشتب مدطضصبي جيلخلا ىف امك .نافيل

 يتيؤر نود لوحي ال اذه نكل .حلاصملاو

 نانيل ترانخا ينلا ةيلودلاو ةينمدلقالا تاضقانتلل

 ير تفدهتساو ؛ ةباوتيس ذبم 02

 اسيئرف ايتو 0 ةعلاطم ةرارح نا يف ا
 ةمصاعلا داس يذلا سقطلا ةرارح تسكع قيباسلا

 (سطسغا) با نم باهل عوبسا يف ةيسنرفلا
 يتلا مادقالا نم عراوشلا ةرفقم سئرابو .يضاملا

 لاشيم بتكمو .ةنسلا رادم ىلع اهيلع تدوعت

 يناعي .نامريج ناس رافلوب نم عرفتملا .هيربود
 فراشم ىلع لجر لخادلا فو .ايئانثتسا اسقط

 ىقب هنكل .هلوح نم ءيش لك رّيفت .تانيعبسلا

 ثارتلا ىلع نهاري تاضوملا هجو ويف ادماص

 راكفاو ةيسايس تاوداو ةيخيرات ةيؤرك يل وغيدلا

 تايموي يف زّيمتلاو زيامتلا سجاوه خهمكحت :لاجرو

 ةيخيراتلا هتاحورطو هئدابم ىف امك . يسبادسلا لمعلا

 ماما يقتلتست ةئيدم جراخلا يفو ...ةيجيتارتسالا

 نيد تارافسلا برح رابخا اهألمت نخاسلا اهردق

 يتلا ٠ ؛«توملا انارس» نع تاعئاشو . .سيرابو نارهط

 .,سسدراب هاجتا يف ةيناربالا ةمصافلا اهتخض

 يتلا ةيبرعلا قوقحلا عم اهفطاعت ىلع اهتبقاحمل

 .اهتحابتسا ىلا ىعست

 ةيناريالا تاديدهتلا لكشت نا ًايعيبط ناكو
 فوشكم لكش ْف اهعم لماعتت يتلا باهرالا ةشروو
 يف لاقف . هبريود عم راوحلا ىف لوخدلل ةنكمم ةعيرذ

 يف اذنا انلاب نع بيعي ال نا بحي ضيفخح توص

 ةيلاكيدارلاو يناربالا بّصحتلا دض ٠ : برك ةلاح

 ديدهت ىلا رداي يذلا وه يناريالا ماظنلاو .ةينيدلا

 ىلا زكترن يتلا .ةنراضحلاو ةيفاقثلا انطامنتا

 ةقرافملاو . قالغنالا ىلع ةينبملا هميقل ًافالخ. ,حاتفنالا

 يهو :ةداوه الب .انميق سودي فرطتملا ماظنلا نا يف

 يف ...نامورلاو قيرغالا ذنم .برغلا يف .تسركت ميق
 فلختلا ةيحض يشو . ىووتسملا ةيندتم همدق نا لاح

 يف ةشاشهلا لعلو .يفارغميدلا رجفتلاو جاتنالا يف

 نم ددع اهنع ردع يتلا ةيناربالا ةلكشملا ةهحاوم

 ىوس .عقاولا يف تسيل .ةيبوروالا تاموكحلا
 يذلا نمزلا قئاقح كاردا مدع بناوج نم بناج
 مويلا ذنم .هعم برحلا لمح ينيمخ نا .ديسشيعتا
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 زاريا عم لماعتلا يف مزخلل ةيولوالا هيربود لاشيم

 نا يفكي ناك .«وتاش ول لفون» ةيحاض يف ناك يذلا
 ةروثلا نا نم دكآتن يكل دديندهتو هددعو ىلا يغصد

 اسنرف دض اضنا ةهجوم تناك نمو ا

 هلوحت ةيناكما ىلع فارطالا ضعب تنهار امدنعو

 رثكا عقاو ىلا نيدلا سييستو مدلاو فنعلا نم

 ريغ يف .ناهرلا اذه نا لوقا تدك .احاتفناو ةيناسسنا
 ةظحللا ىتح انلزام .ةحاذس نع ةرايع هناو .هلحم

 ىلا ةزكترم انتيطارقميد تناك اذاو .اهنمث عفدد

 ةيلقالاو . ةصراعملاو ةالاوملا ةبعلو ةنرحلا مضهاقم

 اهمدختسد لإ بحي ةدددعتلا هذه ناف ,ةيبلغالاو

 ضرفو ,فعضلا يف انجزل .راتسك يناريالا ماظنلا
 امنح عيدتست أ ةنطارقميدلا هدذهو .اندلغ هطو رش

 عاقتتسا مزرلتست '' اهنا امك توملا ةيوقع ءاعلا

 تاونس . نيدداهرألا دض ةيتاضقلا تاءارحالا

 دداصصملا تاعلاطملاو تاعلاطملا نبد هبنتو ٠ ,.تاودسو

 لاح يف الا ةعورشم تسيل ةيطارقميدلا نا ينيقيو
 :...اهسنرف ءادغال يجدومنلا باقعلا تظحل

 تالاحسلا نم جادامن هنريود خاما تقس امدنعو

 ةظحل .اهتاططخمو ناريا تمدح يتلا ةيئاضقلا

 .اهتيكيناكيم يف اهقيبطت ىلع ةينعملا تاهجلا ترصا
 يتلا .ةيسايسلا ةدارالا لعف وه مهملا. :باجاف

 نا وه اهدافم .ةيناديم ةنياعم نم دفرتست نا بجي
 شماهلا نا امك .رضاحلل حلصت ال يضاملا تال داعم

 ريغ ةيطارقميدلا نمز .هسفنل ءاضقلا هعطتقي يذلا
 نمز يف دودشملا لبحلا ىلع يشملا ريغ وه .ةددهملا

 نوديدع نويسايسو .طوغضلاو تاديدهتلا
 اولاز ام نييرصعلا ةناخ يف مهسفنا نوفنصي

 ,ةدعم .ةنترفلا ةراضحلا ةركف ىلع نوشدغي

 ىلع اهتاذ ضرفت يكل .اهتبيكرت ةيعونو اهتعيبطب
 اذنا خمهتاباسح نم نوطقسي كلذ ُِق حشو .حلاعلا

 موهفملا اذهو .ةوقلا تارابتخا نع ىأآنم يق انسل

 ةبصع يف :نيتينوكلا نيبرحلا نيب ام ةرتف يف دسسجت
 دوعصلا عم ١1955, حافلا دعي رصتناو .حمالا

 ةزفقلا دزه راطا فو .ةيموقلا دئاقعلل تفاللا
 ةمكحم مث .ةدحتملا ممالا تناك .ةديدجلا ميشافملل
 ٍِق ةيطارقمبدلا تاحاسم ريبكتو ,.ةيلودلا يىافهال

 رخآلا هجولا نكل .عستلا ةيبوروأالا لودلا
 .ةيلومش هميق نا دقتعا برغلا نا يف لثمن ةيلا ديملل
 تابطارقميدلا نا ًاصوضخ .اطخلا نمكي كانهو
 ماما دمصت مل ,سيراب يف امك .نطنشاو ف :ةيبرغلا
 ملعلا مدقت نا ىفخا ال ينيمخلا باهرا
 ةينقتلا تازاجنالاو ةيجولونكتلا تاعارتخالاو
 تايرحلاب يوضع لكش ف طبترم ةدقعملا

 يدينامور لكش يف: فرصتن الا بحي نكل .ةيددعتلاو
 انملاعو .هبايناو باهرالا رفاظا ماما ملاح يوابوطو
 لك يفو .تانزاوت اللا ةأطو تحت زتهمو .مذرشم

 عم لماعتلا يف مزحلا ىلا وعدا ؛ةيناملربلا يناعلاطم

 اهتيطغت تدقف ةلمعب رجاتب يذلا ,يناردالا ماظنلا

 .تايبصعلا ةئبعتو نيدلا سييسن يهو ةيبهذلا
 دق مهسفنا نيناربيالا نيلوؤسملا نا دقتعاو

 ملسُي ال يبرغلا ملاعلاو .ةقيقحلا هذه اوربتخا
 لودلا امك .ىطسولا نورقلا ةيمالظ نم لكشلا اذهب
 يف ءنحنو .ةينيدلا ةنتفلا ىلا رذحب ترظن ىربكلا

 اهرطاخم ىلا رظنن نا يفكدو .اهمواق نم لوا اسنرف
 عونتمو ينغ دلبلا اذهف .اهتاذ ناريا لخاد
 هلوح مكاحلا ماظنلا نكل .هنفاقثو هعقومو ةنعيبطب

 ةدعاسم نم ّدِي الو ةيهاركلاو بصعتلل عدوتسم ىلا

 مهتاورثو مهتدحو  عاجرنسال .نييناريالا
 -: .ههمهكيمطكو

 شرم لضفا كيش
 ْق هراكفا لزغيو .ىددعقم يف هبيريبود حاترب

 .ةدؤرلا ةرارح ىلا ةدودشم اهنكل ,ةنداف ةعلاطم
 هنع تفرُع يذلا لجرلا اذهف .تاعانقلا ةرارحو
 ةينطو تايقيسسا دريتعي امع عافدلا يف ةءافك
 ةساكولا تاياختنال حشرم يا: نا ىعرب ٠ .ةيموقو
 نعو :ةيسنرفلا ةيوهلا نع عفادب نا بحي ةليقملا
 تانبوثسملا ىلع .ايلعلا ةيبسنرفلا حلاصملا

 نا يف لمآو .ةيجولويديالاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا
 ءىبعب يذلا حشرملا اذه وه كاريش كاح نوكي
 ةدارا الول هنا ح وضو ىف لوقا انهو .هءارو بعشلا

 ةسائر) نويتيتام يف يلمعو لوغيد لارنجلا
 نكي مل .ةسماخلا ةيروهمجلا تايادب يف (ةموكحلا
 .ةكرتشملا ةيبوروالا قويسلا مودلا ةمسا عيش كانه

 .ةيسايبس يه ام ردقب .ةيداصتقا قوسلا دهذهو
 موهفملا نعو ةيسوروالا ةعلسلا نع عافدلا اهفدهو

 تارشع دعب هنا نزحأو .ةيمدتلا ةيلمعل ينوروالا

 نم دحاو فقوم ىلا ابوروا لسصصوتت مل نيشسلا
 فقوملا ىلا انه ريشاو .ةنراطلا ةيسايسلا تايدحتلا

 ديياتلا فقوم وهو .نارهط نم يلارديفلا يناملالا
 كلذ نيبو اننيب ةحوتفم برحلا اميف .فطاعتلاو

 نوصت اهدحو اسنرف نا نم نيقي ىلع اناو .ماظنلا
 ةيداحتالا ايناملا اميف :ةراغلا يف نواعتلا تانلا

 نا ضرتفي ام باسح ىلع ,ةيدرف ةبعل بعلت :اهريغو
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 ةيلوغيدلا ماهطسسا اسنرف رايخ :كاريش كاج

 ةدعاسم ةيناكما ىف ككشاو .اكرتشم امساق نوكن
 ىف وا طسوتملا ف تالكشمل انضرعت لاح ف .اذل ايناملا
 ابوروا توص نا لاح يا ىلع» :فيضي ..جيلخلا
 ,1916 ماعلا يف .فعضلاو تمصلا وه ةدحوملا
 تناك ول هنا لدق .ضربق ةريزج كارتالا اًرغ امدنع

 اهعورشم ف تددرت دق هرقنا تئاكل .ةدوجوم ابوروا
 ماع .ةفوزعملا هذه ترركت من .هنع تبجحا وا

 ماعو .توريب ىلا نيبروسلا لوخحد عم , 5
 ثيخلا ةباثمي اذهو .نيدليئارسالا لوخد عم 5
 ةسوروالا لودلا ىل ددع :كلآسا نا ديراو .يسايبسلا

 يبرعلا ملاعلاب وا يطسوتملا ضوحلاب متهن يتلا
 ينلا لودلا ذعت نا انعسو ىف ؟طسوألا قرشلاد وا

 نا اندلع ناك اذاو .انعباضا ىلع ةقطنملا هذهب داديس

 نا انيلع نا ينعي اذهف .كرحتت يكل ايوروا رظتدن

 زقحت نا بحي ؛ةذه ىتدباعمو .ةلابوط رظنسس

 لحب عيش الف .مهسفنا ىلع لاكتالا ىلع نيدسرفلا

 اسنرف وه ةسائرلل حشرم يا فدهو .اسنرف ناكم

 اهتردقب امك ...يداصتقالا اهومنبو اهبابشب ةيوق
 ....ةيركسعلا اهتقاطو ةدسايسلا

 نم قباسلا اسنرف ءارزو سيئر عم برتقا امدنعو
 .جيلخلا برح يف ,ىتانت وسلا - يكريمالا لضفلا

 ينردابب .ليطاسالا لدوسح ءارو ةيماكلا فادهالاو

 جيلخلا ْق برحلا تادموي عباتب ال. هنا لوقلا ىلا

 هنكل .«ةيركيسعلا  ةيسايسلا ةهحاوملا تالدصفتو

 فقاوملا نع اددعت و .نطنشاوو ؤكسؤم ناد رقتعي

 ,ةيناربالا ةبعللا ءاوتحا ىلع ناتقفتم .ةيكيتكتلا
 ىلع الامتحا تتاب ةندهلا نا لوقلا نكمي ثيحب

 سرحب نم ةفرعم ُِق ةلكشملا نكل .ثودحلا كشو

 ت- هللا وهو «,هيريبود ملستو : .نسحآلا حلاصم

 هجو يف مشدلا نم طخ ءانب ىلا يعادلا :يتايفوس

 اوملإ/ يآ 8١  ؟5؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - »253,

 ناب: «ديلجلاو قئارحلا قوسي: يذلا يببورلا بدلا:
 قفاوتلا ةسايس ارهاظ الا نودمتعي ال نيدكريمالا
 عافدلا ف يدح مهفقومو . جيلخلا ُْق تانفوسلا عم

 ىلع نوددشي اوناك اذاو :ةقطنملا ف مهحلاصم نع

 عم ةقطنملا ماستقا نوديري ال مهنالف .برحلا فقو
 يتلا يه يكريمالا فقوملا يف ةيدجلاو .تايفوسلا
 رافنتسا ىلا نينئاطيرملاو نييسنرفلا تعفد

 انل نحنو .نامغ جيلخ وحن راحبالاو .مهليطاسا
 نيدكريمالا نع لزعمب .ملاعلا نم ةقطنملا هذه قرود

 ةيناكما يا ءافتنا عم ,يعيبطلا نمو .تايفوسلاو

 ىلا ةقطنملا لود اجلت نأ .ةيميلقالا ةيوستلل
 ةمئادلا سمخلا لودلا لظ يف .ةيلودلا ةيوستلا
 .هنا دقتعاو .يلودلا نمالا سلجم يف ةيوضعلا
 جيلخلا ةقطنم ناف .تالامتحالا نع رظنلا ضغي
 وه هنا لوقلا هعم نكمي .اقيقد ايلود انزاوت دهشت
 نمالا سلجم يف لذيت يتلا دوهجلا ءارو فقي يذلا

 قرطلاب .لويذلا ةجلاعمو برحلا فقو رارق قيبطنل
 اهتتدحا يتلا ىضوفلا نا يف كش الو .ةيملسلا
 ذاختا ىلع تزفح يتلا يه ةيناريالا فقاوملا
 .«تالامتحالا لك ءاوتحال ةعيرسلا تاءارخالا

 تاما : ضالخلا لمحت ظسدنملا هأده

 دومصلا ىلع تدوصرملا هتالامتحاو جيلحلا نمو

 عم برتقا ,نييناريالا نيناجملا ةهجاوم يف يقارعلا
 بولق ىلع زيزع .رخا لصف نم هيريود لاشيم
 يا ىلا :هلاساف ..يلودلا رمتؤملا, وه .نيبمبوروالا
 «ليئارسا» ضفر لظ يف نكمم رمتؤملا اذه دح
 ةيروسو نيطسلف يف ةعورشملا ةيبرعلا قوقحلل
 .عئاضلا تقولل ةعيضم ماما نحن لهو ؛نانبلو
 ىقيسوملا يف امك .رمتؤملا اذه ماد ام ؛اسساسا

 ؟مساوملل اعبت .روفيو روغي :ةيلاير وسلا

 برقا ضيفخلا هتوصو .ةظحل هيريود تمصي
 تاملكلا عقو ىلا هنم تمصلا ىلا ؛ةبسانملا يف
 طئارخ لخاد لاوجتلا ف بعت هئاب رعشاو .ةيودملا
 هنكل ,جيلخلا ىلا سيراب نم .ةيلودلا تاديقعتلا
 نييبوروالا رثكا مه نييسنرفلا لعل» :لوقي
 لمحتو .صالخلا لمحت طسوتملا هانم ناب اننساسحا

 يتات يتلا يهف يسلطالا هايم اما .اغم نا يف توملا
 وه يطسوتملا توملاو .شرقلا كامساب ةداع
 ,عطاق لكش يف و .ضفرت يهف .كش نود .ةيفلسلا
 مهنا اصوصخ .مهجومحل دودح الو .لعافتلا ريدعت

 عارصلا نا ينيقيو .سايلا ةيمنتل اططخ نوعضي
 ,ةيلاتتملا ةيبرعلا مئازهلاو .يليئارسالا - يبرعلا
 سايلا اورمثتسي يكل نييلوصالل ةمخض اصرف امذق
 نم ةيبوروالا ةفضلا نوددهي مهو .يسايسلا
 تاوطخلا نم دب ال .لاحلا هذه ىو .طسوحملا

 نا .هلماكب طسوتملا رحبلا ىوتسم ىلعو .ةيئاقولا
 ؛رخآلا عم ىطاعتت ال .ةبيهر ةيضزرم ةلاح ةيفلسلا
 .يشهانتماللا يومدلا قنعلا لالخ نم آلا ناك ايا
 فالغلا وأ يوونلا فالغلا ناك امهم .انددهت يهو
 ديربت ةيلمع نم .ذئدنع .دب الف .افيتك ينوهاللا
 ىذلا يل ودلا رمتؤملاب متت نا نكمي .,عاضوالل ةعيساو

 تاراوح اهللختت .نمزلا نم ةدم قفرغتسيس
 لقا ملاذا .ءيضوافتلا عضولا قالطا فذهب .تاءاقلو

 ةيبوروالا لودلاو .اديدج ايسفنو ايسانس اعضو
 ةغيصو .ايباجيا نوروطتي نويكريمالاو .٠طغضن
 امم ,مويلا عقاولا ىلا برقا تحبصا ينودلا رمتؤملا
 لك ةعانق ف هسملتا ببسلاو .روهسش ذنم هيلع تناك
 .ةيوستلا نم فوخلا فارطا اهيف امب .فارظالا
 ....ةيهاركلا ريربتل يضوافتلا عضولا ةيمهاب

 ةيضقب طيحت ىتلا ةيوسأملا تالعافتلا نعو
 دض يننا هيربود لوقي ,نانبل يف ةيبنجالا نئاهرلا
 لك ىلا ءوجللا عمو .نيفطاخلا ظورش ماما حوضرلا
 نيزجتحملا حارس قالطا نع رفست دق يتلا لئاسولا

 ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا هنيدت .يفسعت لكشب
 فوس نارهط هيلا تآجل يذلا .بولسالا اذهو
 لثم ضفري يلودلا عمتجملاو .اهيلع ءبع ىلا لوحتي
 يذلا فرظلا نا .ةيناسنا اللا تاسرامملا هذه
 ةدحضتلا نود .نكل . بعصو قيقد نئاهرلا هزاتجت
 ريمضلا رافنتساو .مزحلا نم ذب ال ؛اهنم ةرعش ةيباب
 زازتبالا دض ةدحاو ةكرعم ضوحل يملاعلا

 اهنشي يتلا ةلماشلا برحلا نم ءْرَج نئاهرلاو
 ريغ اننكل .ةيبرغلا ةراضحلا دض يناريالا ماظنلا
 حرج يناعن اسنرف يف نحنو .توكسلل نيدعتسم
 نيفطاخلا ىلع لثمألا درلاو .انربغ نم رثكا نئاهرلا
 نم نوللستي ال ثيحب يبخادلا فصلا ةعانم

 عم قيسنتلاو يئاقولا موجهلا كلذ دعبو .ىقوقشلا
 نع ةلوؤسملا يه يتلا ناريا ىلع طغضلل ءافلحلا
 ةئطاوتم ىرخا فارطا ىلا ةفاضا :نئاهرلا ةاسأم
 ءارو يفختلا مويلا دعب ناردا عسو يف سيلؤ .اهعم
 .ةيبمهو ءاميسأ

 حايصلا رينم :سيراب ىف هرواح
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 يناريإلا قزألا تايابببخ زئاهرلا ةلمع

 ةنياهصلاب ةقصم 1 نارهط
 برخلا يف راروتسالاو هلرعلا [ اارتخا

 ةيئاريالا  ةبروسلا .فطخلا ةيلاردفنوك» لع ءدغ نئاهرلا
 كلذولا رسوم سالغ قفص دعب نيو يرن ةقفيضو دقافتد ؛ةروتافلا» ردددتلاو

 ةفلاحت ةقالع راطا ق جردنت اهل يناحنسفار ةدشانمو نرحلا يذفن ىذلا رودل لت ببدأ لث ا.

 اهيف فوشكملا لصفلا ررمت تن عنج - لاو .برحلا ةيادب ىلا ىقرت .

 انلؤو اسيلقا ردكلا عجارتلا مسوم ف ةينوص لانق ةيئاردالا تاديديتلا

 ةبيسنرقلا نئناهرلا ةيضق تلوحت له

 اهفطتخا يتلا .ةيناملالاو ةيكريمألاو
 ءبع ىلا توريب يف مهتادادتماو نويناريالا |.

 يتلا ةروانملا ةسايس نا ما .يناريالا ماظنلا ىلع
 لثمتملا ىلودلا عامجالا قوط كفل نارهط اهيلا تاجل
 يف ؛نئاهرلا ةقرو فيظوت ىلا اهتعفد 59 رارقلا يف
 ادلود .هيف طبختت يذلا قزأملا نم ةظحللا هذه
 نايذهلا ىلا ةفايضا .ايداصتقاو ايركسع .ايمدلقاو

 برخلا ةفاح سمالي يذلاو :لخادلا يف يسايسلا
 :"ةدلهالا

 اوناك نيدبرغ :بناجالا فطخ ةينقت نا يف كشال

 توريب يف ةيتايفوسلا ةرافسلا نئاهر) نييقرش ما
 مقاطلا زاجتحا ذنمو (اهنم ةدحاو ةيفصتو عبرالا
 ؛ 41 ةدم نارهط يف ةيكريمالا درافسلا ٍٍق يساموليدلا
 رددصت» كايت دنا نب هاوس اءزج تلكش . امو

 قارعلا ىلع ناودعلا بناج ىلا .ةينيمخلا .ةروتلا
 جراخلا ىلا بيرختلاو باهرالا ءارفس خضو
 .ناندل .اهسنرف .,ةيدوعبسلا ةيبرعلا ةكلمملا .تيوكلا)

 ليغشت ىلع يئناريالا ماظنلا صرحو .(سدونو رصم
 . دحاو تقو َّق ثالثلا ةيومدلا ةيجيتارتسا تاسلا

 يف ءايربا :بناجا نينطاوم زاجتحا ةينقت نا ادب ناو
 ىه .ةدحاو ةيفارفج ةطقن فو .نايحالا بلغا
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 لخادلا يف ماعلا يبعشلا قاهرالاو

 ةنياهصلا ىلا ةثاقتسا ءادئ :يناجئسقر

 :«يروسلا نمآلل ايرظن ةعضاخلا ةيبرغلا توريب
 بيذهحنلا ْق ايصضرم اننفتو ةيدايشس رثكالا ىه

 اننا يناربالا ماظنلا نا حوضو يف رهظو .زازتبالاو
 ةيحاضلاو قشمدو نارهط نيب ةلماكتم :ةسسؤم»
 كبيلعي لهس ىلا ةقاضا .توريب نم ةيبونجلا
 تايلمع ذيشنتل .ةبر وسلا دودحلل ةمخاتملا ددورحو

 تامظنمل خاشسا عارتخاو اههيومتو فاطتخحالا

 ةسدنه تناك اذاو .لدلضتلا ىف اناعما .:ةسهو

 يف ةيناريالا ةراقسلا يف وا .نارهط يف متت تايلمعلا

 يف وا :ةيبرغلا تؤريب يف مني ذيفنتلا ناف .قشمد
 امهحايتسا ناعاطق امفو .ةيبونجلا اهتيحاض
 تايلمعلا تناكف .ينارنالاو يروسسلا ناماظنلا
 ربع دقو .ريبعتلا مص اذا .ًايكيسالك اطخ كلست
 سيراب يف نيميقملا نييئانيللا ةساسلا دحا هنع
 يف ىدصلا نكل .نارهط يف توصلا. نا لاق امدنع

 ةكارشلا الول انكمم ذيفنتلا نكب ملو .:توريب

 ةيلاردفنوك» نم عون ليكشتو .نارهط عم ةيروسلا
 دروصلا شي وشت يف مهسا يذلا رمالا وهو , فطخلا
 نم .ىل والا دردفلا ُّق اصوضخ .طوبخلا ةرثعيو

 ترك دحاو عاقيال اعبتو .زازتنالا ةنكيناكتم ليغشت

 لكش يف و : ناملاو نيدكريماو نييسئرف فاطتخا ةحبس
 يف ايركسعو ايسايس ,ةيناريالا ةميرهلل ناوم
 نيفوطخملا سوؤر تناك ذا .قارعلا ىلع اهناودع

 نطيشاوو سفرات عم ةيناربا «برجاتم» عضوم
 تاقفص وا ةيحبلست تاقفص ورع لوصحلل

 يا .يساسالا ينيمخلا عورشملا ةمدخ يف ةيسايس
 .ىقارعلا ردومصلا طاقسا دعب ةروثلا ريدضت

 :ةفلتخملا طوغضلاو زازتبالا ةطساوي لوصحلاو
 تناك اذو حئالا ةطخح َّق ثاودا لكشن ةلخسا ىلع

 اههوجوو اهزيلاهدو اهتاكيش لكب .فطخلا ةسسؤوم
 نم يساسا ءرجو ,ةينيمخلا عم ةمزتلم اهتعنقاو
 ١4/4 ذنم نئاهرلا ةلمع ناف ,ةينهذلا اهتيسكرت

 .لوألا .دئاوعلا نم نيعون تفرع مويلا ىنح
 :يناثلاو ؛تيغ  ناريا ىتح حاجني هريمتن رمتساو

 تيغ  ناريا ةحيضف دعب طوبهلا عاقيا وهو
 طيخ نيدلحرملا يف ةمتو .ةيكريمالا اهنافعاضمو
 , تاقفصلا سدنهم ,يحميك ديفيد هلثم . ىنونهض

 ةيناريالا ةهجاولاو .يدورمن ؛رطاسشلا» لواقملاو
 يف ينويهصلا رودلا نا يف كس الو .رافيئابروغ
 رجات وا طيسولا ةمهم زواجتي مالظلا تايلمع
 فدهتسي .يجيتارتسا  يسايس رود ىلا حالسلا
 ةيبظشتو ةقطنملا و ينويدهضلا نايكلا دوحو حميع دت

 - يتاربالا قانعغلا نا ُِق كش الو ىبرعلا ندوحولا

 .ةاماك ناك نئاهرلا داسحا قوف ىنونهصلا

 يف ةيباجيا جئاتن ىطعا .زازتبالا» نا اصوصخ
 نويكريمالاف . 195 و ١984 نيب ةدتمملا ةرتفلا

 ام عم ,مهينطاوم ةيفصت نم اوفاح نويسنرفلاو
 ةيطارقميدلا نيَزاوم ىف تازازتها نم كلذ عبتتسي
 ,فوخلا ةروتاف نوفطاخلا رمث امدنعو .ةيلخادلا

 ةيباحتنا ةروتاف ىلا نايحالا ضعب يف تلوحن ينلا
 -راذا تاباختنا ىف نيدسنرفلا نيكارتشالا ةراسخ)

 (نئاهرلا قزأم ىلا نوبقارم اهازع يتلا 195 سرام
 تاضوافملا ىلا فاظتخالاب ةينعملا لودلا تأجل
 لوصحلل ةحلسالا تاففصو تالومعلاو .ةنرسلا

 -4 .اوضواف نويسنرفلاف .اهنئاهر نع جارفالا ىلع
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 نييروسلاو نييناريالا عم جراخملا داجيا اولواحو عج
 ضعب ُِق .فرطلا اوضغو .ةيئاننللا مهتادادتماو

 نم ريشول ةكرش اهتنحش رئاحذو ةدتعا نع .نايحالا
 تلصوو .سابع ردني هاجتا يف غروبريش افرم
 طيبسوت ىلا نيفطاخلا عم طورشملا مهافتلا تالواحم

 جاعلا ءىطاشو ايرتبجيت يف ةيئنانثبل تاسحخش

 هذه تسفمالو :نيوجسحسلا رسبا كف ىلع لدعلل

 تلصوت ذا :لحارملا ضعب يف .احاجن تانلدغلا

 ةسمكخ ةداعتسا ىلا كاريستت كاج ديسلا ةموكح

 نا ريغ .ًايلاغ مهقالطا نمث ناك .نيفوطخم
 نع ةرابع يهو .ةيروسلا - ةيناريالا ةيلاردفنوكلا
 يذلا نع اضوع نيدسنرف تفطتخا .عاق الب رثب

 ف .اهبلاطمو اهطورش نم تدعصو ,مهريرحت ىرج
 .دربملا سحل داماو .فوشكملا زازتئالا نم راظا
 ةراجت ةنداهملا نا تآرو اهسسافنا سيراب تطقتلا
 سيل ؛ةوقلاب جيولتلاو .مزحلا نم دب الو .ةرساخ
 تتسعلو ا :حضاو مدحت قريع يعل لك لف طف
 رشؤملا ىوس الوصف هتنت مل يتلا تارافسلا برح
 رفاظالا هجو يف «:ةيسنرفلا باينالا» ةلحرم ىلع
 .ةملقملا ةيناربالا

 املاتو :اديقعت رثكا تناك نئاهرلا ةيضق نكل

 ناكو :ةيناريالا .- ةيكريمالا ةهبجلا ىلع .ةزاغا رقكا
 تارئاطلا نا تاقفصلل ىل والا ةظحللا ذنم احضاو

 لكش يف ناريا ىلا داتعلا لقنت تناك ةبكوكملا نفسلاو
 تضتقا رازايلا تاناسحؤو . نتاهرلا نع جارفالل َر اوم

 رئاخذلا نم ةددحم انانطا ىواسب سآر لَك نأ

 .«وان» و «كوه» حيراوض تايراطبو ةدتعالاو

 رجات» طورشل يكريمالا خوضرلا نا تباثلاو
 ىلع ايودم اديعصت سكعنا يناريالا ,ةيقدنبلا

 تاظحللا تتنقاوتو .قارعلا عم لاتقلا تاهبجح

 ىلع ريبكلا موجهلا عم «تيغ  ناريا» يف ىوصقلا
 ةمدصلاو .ريخالا موجهلا ناك يذلا .ةرضيبلا
 ريتاوف لك هيف دشح يذلا نارهط ىف ماظنلل ىردكلا

 ينو .ينويهصلا نايكلا ءابا ماظع لكو نئاهرلا
 ةقيثولا ةقالعلاب ىصوا يذلا نويروغ نب مهتعيلط
 .ةيقارعلا طوطخلا ةحزحزل .بيبا لتو نارهط نيب

 افكناو .برعلا دارفقسلاكس تناك ةرصبلا نكل

 وهو .باهرالا يف هسافنا اطقتلم .هتميزه ولع مالخنلا
 ةلمع ريمثت يف امك .هتيجيتارتسا ىف رخآلا قشلا
 . نطنشاو يف امك نارهط يف ةحيضفلا نا ريغ .نئاهرلا
 مئازه .ةرصبلا يف ةيناربالا مئازهلا ىلإ تفاضا

 فيز تفشكو .ضيبالا تيبلا تزه .ىرخا ةيونعم
 نم سدقلا رزحي فوس هناب ماظنلا تاءامدا

 اذاف .ةيكريمالا ةيلايريمالا نم نطنشاوو ةنياهصلا

 رثكالا وه بحلا نم عونلا اذه نا تتبثتا براجتلا

 زع يفو .لاق دق يحميك ديفيد ناكو .ةيلاعفو اتابث

 لبق الجر تجتنا يتلا ناريا نا :تيعغ - ناريا١ بيهل
 نا كردي ينيمخ نم رثكا جاتنا ىلع ةرداق .داسشلا

 دوهبلا عم نواعتلا يف نمكت ةيقيقحلا هنحلصم

 «ةيموقلا» موهفم اوعرتخا نيذلا برعلا عم سيلو
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 ملاعلا ١

 ناكو .«حهب طيحت يتلا تايروطاريمالا اومطحمل

 .ويمار« ب بقلملا ثرون رفيلوا لينولوكلا نا اتفأل
 نمالا سلجم يف قياسلا لوؤسملاو ءضيبالا تيبلا
 يف زكر دق «تيغ  ناريا», هتحاطا ىذلا .يموقلا
 ىلع سرغنوكلا اهاعر يتلا ةمكحملا ماما هتداهش

 > ةيلوييعصلا رست «نكاهرلا» تلسوت نارهط

 ىتلا ةدمجملا عئادولا لاجم يف نييكريمالا زازتبال نآ
 .ةحلسإلا ىوتسم ىلع امك .داشلا نمر ىلا دوعت

 يذلا رودلا نويلينارسالا بعل» ساسالا اذه ىلعو

 دنومول» يف نايلوج دولكل اعبت :هوبعلب نا يغبدي
 .«كيتامولبد

 عاوناب ورايغلا عطقي ن ارهط ديور لالخ نم .ةرشابم
 ردع .رشانم ريغ لكش ىفو .حالسسلا نم ةددحم

 حلاصل تاقفصلا دقعو ءادوسلا قوسلا يف طسونتلا

 ىدحا ماما هتعلاطم يف ,راشا :هتاذ ثرونو .نارهط

 ةبكريمالا ةرادالا لحاد تانلاعفلا صعب

 (يسياك مايلوو ناغير دلاتودو ركسك دب ونز

 .«ةروطتم ةحلسا ىلع مهلوصحب املع انوطاخاو

 يساسالا طيخلا سآرؤ ليصافت درحم ددش ىقين

  ةيكريمالا اهتالعافت لكب .تيغ  ناريا يف
 صرحو .نئاهرلا وه ةيناريالا - ةينويهصلا
 رددمؤو ارياو ناماحجتثي ةداعتسا ليقو .نطشنشاو

 ديقيد توريب ْق ةكريمالا ةعماجلا ىف

 يا يا .يسلا مسق ريدم ةداعتسا ىلع نوسبي وكاح

 ةينانبللا ةمصاعلا يف (ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو)
 تارباخملا رارسا لكب اطيحم ناك يذلا :يلكاب مايلو
 .توريب يف هفاطتخا ىرجو .ةقطنملا يف ةيكريمالا

 قيسنتب .نارهط ىلا مث نمو .قشمد ىلا اهنم ديتقاو
 .يا .يسلا» ريدم لواحو .يروسلا ماظنلا عم لماك

 .يلكابل اقيدص ناكو ,يسياك مايلو لحارلا «يا

 طورشلا ماما لزاننلا .توريب ىف هتطشنال ادهعتمو

 مدع وا .هنع جارفالا لباقم يف .اهتيبلتو ةيناريالا
 تاكيش نع تفسشك ىتلا هتافارتعا رش

 ءالمعلا عم .ةقطنملا يف ةيكريمالا تارابختسالا
 هذه اوعبات نيذلا دحاو .حمهلمع ةقيرطو نييلحملا

 .يب .نا» ةكيبسش لوؤسم وهو .سيراب يف ةيضقلا

 نا دكؤي .رلكاب لوح اباتك جبطيو .اسنرف يف ؛يس
 نم اهترارش تقلطنا تدغ ناردا ىف ةحلسالا تاقفص

 نمالا سلجمو ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو سجاه
 .هيفطاخ يديا نم يلكاب مايلو ريرحت يموقلا
 اجرح رثكالا ةرتفلا ىف توريب ىلا لصو كنا اصوصخ

 ةرافسلا رقم ريجفت دعب يا .,نطنشاو ىلا ةيبسنلاب

 زنيراملا ةدايق ريجفت مث ةيبرغلا توريب يف ةيكريمالا
 لؤالا نيرشت ١4 حابص .توريب راطم مرخ يف
 .نويكريمالا دكؤي امكو .يلكاب نكل ١484:. (ربوتكا)

 .ةلئاه بيذعت ةلفح دعبو .نارهط ف هتيفصت ترج
 .يا .يسلا» تاكبش نع فشكلا ىلا اهلالخ رطضا

 ..اهتاعرفتو ةقطنملا ف ؛يا

 رازابلا نكل . نئاهرلا سوؤر لياقم يف اذا .ةحلسا
  يسايس هنا .دحلا اذه ىلاطقف اينقن سيل

 ىلا جلثلا ةرك ةلكاش ولع ىمانتو .اضيا يجيتارتسا

 يف .يلكاب ةدوع نويكريمالا هيف رظتنا يذلا مويلا
 ةثج ىلا لوحت دق ناك هنال دعي ملف .صربقو توريب

 ديفيد .ةيكربمالا ةعماجلا ىقفشتسم ريدم

 خيراوص نم ةمخض ةقفص لياقم يف نوسيوكاج
 دض ةهبجلا ىلع تلمعتسا يتلا .كوه» و :وان»

 اويقينو ظايح الاب نودكريمالا بعصا اهفوي, .قارقلا
 .زازتيالا كلذكو .ةنهانتم ال ةيناردالا طورشلا نا نم

 رارغ ىلع «تاجوملا» ةقيرط سيلاوكلا يف كلست يهو
 قدانخلا ماما تمطحت يتلا ةيرشبلا تاجوملا
 طيبسو .تدو ىريت فاطتخا دعبو .ةيقارعلا

 ىلا هرودب لوحت يذلا ,ةيناكيلغنالا ةسنكلا

 سوؤر طقاستو .تيغ - ناريا: لازلز رثا .ةنيهر
 «ثترون .رتسكدديوي) ةبكربمالا ةرادالا نف ةديدع

 يموقلا نمالا راشتسم لصو (ناغير دلانود .يسياك
 ندنل ىلا يشتولراك كنارف ديدجلا يكريمالا

 هقفار يتلا هتلوح يف رسلا ةملك تناكو .سيرانو

 ف ؛يكريمالا ةيجراخلا ريز و بئان دهتياو نوج اهيف
 تالزانتلل ال٠ نناهرلا ةيضقب نيتدنعملا نيتمصاعلا

 ىلع ةمواسملل» الو .«:نيفوطخملا ةلايسم ْق ناردا عض

 خم رش ىف نسياسعسعل] ىلع دهتياو  يشتولراك

 .نئاهرلا مغلل لدطعت ةباتمب كلذ ناكو .عوضؤوملا

 ,ةدرخلا نم عون ىلا ناريا دم ىف حالسلا اذه لوحتف

 بزرحو قيشسمد جعزا امك .اهماظن جعزا يذلا رمألا

 دح ىلا تصلقت هنم دّئاوعلا نا اصوصخ .هتنا

 ةرمدم هريلعافقم .ءبع ىلا لوحتو .بوضنلا

 يف ةينانبللا مهتاعامجو نييناريالا ىلع اصوسصخ

 ةيسئرقلا نئاهرلل روص رمعلا رضق ىتاريالا زارتيالا

 24 - 1 ةلونا ىقاجللاا نانا



 لود نع الضف .ةدحتملا تايالولاو ابورواو ايقيرفا
 .مهعم نيقفطاعتملا ليحرت ادب ثيح :جيلخلا
 لودلا ضعب نا تياتلاو .مهلامعا نم مهعالتقاو

 .نانبل بونج نم ةمهم تايلاج مضت يتلا ةيقيرفالا
 راطم ىلا :كيرفقا ربا» ةرئاط فاطتخا دعبو . ترشاب

 بزح. رصانع دحا دب ىلع يضاملا رهيشلا .فدسح

 ةيناثيللاو ةيناردالا تاعامحجلل يموبد ليجرتب هين أ

 ٠ دودح يف وه درطلا عاقبا نا لبقو .اهغم ةفطاعتملا

 -_ ناو الا ىواترنإ# كاتذصسات - 5

 ءادصا كلذل تناكو . دحاولا مودلا فق صاخشا 8 وا

 اورعش نيذلا نارهط يينانبل طاسوا ف ةيكيتامارد
 ىدملا ىلع ةيدجم ريغ ينيمخلا باهرالا تاينقت ناب
 | ١ .ليوطلا

 نئاهرلا رايخو .اذا ةرمتيسم دردملا سحل ةيلمع
 الاوماو احالس ضمدين يتلا ةجاحدلا دعب حل

 هبلا ةدوعلاو .ةيلابر وسلا  ةيناربالا ةيلاردفنوكلل

 ال ةمواسملل ةديدج ضورعو .ةنسح اياون» نمض
 - ناريا دعب يناريالا قزاملا نع عبطلاب .اصقنت

 يل ودلا رارقلا مث ةرصبلا ىلع ناودعلا ةميزرهو تبدغ
 ةلزع لمكتسا يذلا .نمالا سلجم نع رداصلا

 لصفني ال وهو .مدلا ةبعل ف تيمتسي ماظنك ناريا
 ةمركملا ةكم ثادحا دعن يبرعلا عافجالا نع اضنا

 يف برعلا ةيجراخلا ءارزول يسايسلا رافنتسالاو
 .اهيلع تابوقعلا ضرفو ةعظاقملل سنون

 يناجيرالو يناجنسفار ضورع نا يف كش الو
 ةطخل نئاهرلا فلم حتفل نارهط تادادعتسا لوح

 قوط رسكل تاروانملا لسلسم ىف ىرخا :جاتناش»

 .يركسعلا اهلوطساب تروان يهف .ةيلودلا ةلزعلا
 ىلا نيدفوم تلسراو .تددهو .اماغلا تعرزو
 .ارامث تؤي مل كلذ نكل ..وكسوم تلزاغو .نطنشاو

 تلسرا ةيبرغلا لودلاو . ةيناييص تناك تاروانملاف

 زرتلاو نوئرفو دسا نيب ةققص سيالغ رلزاشت

 ءاوددوت ناو تابيفوسلاو .حاعلالا عرنل تاحساك

 ماظن عم ةقادص ةيقافتا دقع دراو يف اوسيل مهف

 يف مهقياضيو .ةيساسالا مهتاهجوت ضقاني
 ىتلا ةيشوطرخلا ىلا ءوجللا ناك انه نم . نانسناغفا

 باهرالا ةيجيتارتسا يف ةيساسالا ةشوطرخلا يه
 ..ةنبرعلا ةعيلطلا, دكؤتو .نئاهرلا اي
 ضرعلا نا ةعلطم ةدسسنرف رداصم يلا ادانتساو

 ينودهصلا نايكلا ىلا يناجنسفار هب مدقت يذلا

 .هللا بزح. نم ةينانبل رضانعب نئاهرلا ةضياقمل
 طيسوت يف يساسالا ضرعلاف .ةيناخد ةلبنق الا سيل

 لجا نم ندنلو سيرايو نطنشاو ىدل بيبا لت
 نع ءالضف .نئاهرب حالس :ةديدج ةضداقم ةغايص

 ديباتلا عنو .558 نمالا سلجم رارق نع يلختلا
 ىلع عامجا نم يل ودلا عامجالا لوحي يذلا رمالا هل
 نولوؤسملاو .ناودعلا ولع عامجا ىلا مالسلا

 لوبقلا ىف اددرت .ارهاظ .اودما ندذلا ةنباهصلا

 يف «سوؤرلا ةثلثم ةطاسو يف اديعب اوضم .ضرعلاب
 فقوملا ميوعتل .ندنلو سيرابو نطنشاو هداجتا
 ةيسنرفلا رداصملاو .ايركسعو ايسايس .يناريالا
 ربكا يلع :نارهظ ةيجراخ ريزو نا دكؤت اهتاذ
 رشنيغ شرتيد زئاه .يناملالا هريظن فشاك .يتيالو
 نيب نئاهرلا لوح ةطاسولا رودب نوب مايق هرورضب
 نكل .سيراب نيبو اهنيب مث .نطنتشاوو نارهط
 .نيشخلا بكرملا اذه بوكر يف اويغري مل ناملالا
 يناجنسفار ثحتسا كلذل .يتيالو بلط اوضفرو
 هذه ىلا ةحاح ىف تسئل يهو .ةينويهصلا ةءورملا

 ادبعب تضم ينلا .بدنا لت نا اصوصخ .ق دسانملا

 ةحوتفملا ةقرحملا ىلع نهارت :نارهط عم اهتاقالع يف
 نم .يقارعلا شيجلا راصتنا نم اهفوخل ,جيلخلا يف
 كراش يذلا قارعلا ىلع ناودعلا ةيذغت اهرايخ انه

 .ينودهصلا نابكلا دض تماق يتلا بورحلا لك ُْق

 عيقوتلا تضفر يتلا ةديحولا ةهجاوملا ةلود وهو

 نويروسلا هلعف امل افالخ .ةندهلا ةيقافتا ىلع
 .نويندرالاو نوينانبللاو نويرصملاو

 ةديدج لماوع ىلع .اذا حوتفم يناريالا زازتبالا
 ..دريم سحلا ىلا لوحت لب .احالس دعي مل هنكل
 نييباهرا نم .اهيدل نيلقتعملا رما تمسح تبدوكلاف

 .مهحارس قالطاب ريخالا هتلا بزح نايب بلاطي
 يف باشهرالا ةغمدا دحا ,ةينغم ديحو قيقش مهنسيو

 ىرظتنمو يمشاه يدهم راين دادقماو .توريب

 يف قياسلا يناردالا لامعالاب مئاقلا :ينارون دومحمو

 ةداعتسا لامنحا نم فوختنت ال اسر و .تورسب

 راجتل خوضرلا مدع لجا نم ..ًاثثج» اهتئاهر
 لالحاو 29/ رارقلا قيديطت عم اكريماو ,باهرالا

 راودالا ةيعلب مهو يا اهيندل دعب خلو .خالسلا

 يل ودلا كيكفتلا اذهو .يناريالا لخادلا يف بتاقحلاو
 رومصلا الول انكمم نكي مل يناريالا فنعلا ةيلكيهل
 قئاقح ىلع ملاعلاو ةقطنملا ظقيا يذلا يقارعلا
 قارعلا لالتحا طقف فدهتست ال يهف .ةينيمخلا

 لفغي ارذجت دادزي نيسح مادص سئرلا ثيح

 يو ياكل موهفمو ضرالا موهفم نيب ليحا وكلا

 ةيهارك ةنكف ,ريككم كلذ نم دعنا وهام أ ىمرت اهنا

 عالتبا ىلا حومطو .ةييرعلا ةيموقلا ةداعدل ةلصاتم

 ىلعو .كلذ نود لاح يقارعلا دسلا نكل .برعلا

 بجح اهفده ةينتوص ليانق هتاديدهتو .ىعادتي
 ليلد ىوس ,نئاهرلا ضورع» عيملت سيلو .رايهنالا
 نلو .ناريا لخاد عاضوالا هيلا تلآ ام ىلع عطاق
 نتم ولع ينآلا مالسلا ّدم ةديدجلا ةروانملا قيعت
 قحلا ةوقب دفرتسملاو يل ودلاو يبرعلا نيعامجالا
 .ةيقارعلا

 رذرم ضار
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 .نصالا ظفحل روش يدتجأ فل 31 ليرد هز دحوم را ةيبرغللا توريس

 ْ ' -.تايقضتلاو ىضوقفلا لظ ف: :تابارطنضالاو ىضوفلا نم ةماغ ثتخنضصا

 ١1 نع يف :سابلا رام عراش يف :ريصق داؤق يفريصلا ليدتغا يضاملا عوبسالا يفق 0
 2 .اهيتنباو ةأرما .اولتقو. ةيطيضملا يح يق الزنم اومجتنفا دف نوجلسم ناكو .راهبلا : 7

 4 ريقش دمحم :ليتغا تايلمعلا كلذ لدقو: .رسدصق داؤف اولاحغا 'نمدذلا رف امك اورفؤو

 9 نردتغاو -ةنبرغلا توزبب يف نثاكلا هلزنم يف ؛يسادسلا ةيروهمجلا سيئر رامتسم
 : : ىلا يروسلا ماظنلا ىعتسم يذلا ىهالبسالا عاهللا» ىلا ةحوتقم ةلاسبر لاببغإلا

 يف فوخو بلس ٍتادلمَع نع | ةييرغلا توريس نم نيمداقلا ضعم ثدحتبو ةزيم دش

 ' دكؤيو .ةهجاولا ىلا نمإلا ةيضق دعب ىئذلا رمآلا :ةفلخلا ةقزالاو عراوشلا
 00 ةينيابسلاو نمالا ةرادا ىنوتت يتلا ةيروشلا تارئاخملا ددامق نا: نوفداقلا كتلوا

 : ظعغضا قاروا اهمدختستو : تادلمعلا كلن ءازو فقت ينلا يه .ةيبرغلا تورس قف

 75  تناكوأ دلاخ نيسح خيبشلا' ةيروهمجلا يتفم هسئرب يذلا ؛ «يمالسإلا ءعاقللا» ىلع

  نرتيس حلضلا نيذلا يقن قيسالا ةموكحلا- سيئر نا ديفت تامولعم ثدرو دق
 :نيقيإبسلا نييسترلا نارغ ىلع ةيبرعلا ميضاوعلا ئدحا ف ةماقإلل.ةئبرفلا توريس

 0 7 دعبتست الو: ىرخإ ةوحووأ هدأ نومنر يئانلاو خالتم بئاصو دعبتالا :ليماك

 |: فاووطل ةودجو: :ةيدرغلا 'توريب يف ةندعم تايصخش لايتغا اهيسفن تافولعملا 1

 5 ' "جورب نم يبرغلا اا نع كارما لا يزول حت 41

 ١7 . اهنا ا اهددْع قا 3 ' جلا < دف 0

 8 5 3 0 3 تروم ناعم ن نم . كمل : 3 : 1

 0 0000 عَن د 0 5

 41 ع هبوكحلا نك منلعوأ .نادلا ع مالا ع 1

 7 0 دوغ قعدبا يقشلا د رافسا ْ : 0 1 دفا هلي 0 دروس

 1 .ةينويهصلا - .ةيئاردإلا تاقالعلا

 ٠ ماقللاو ..ليطاعألاو مالعلا .
 يف نينو ؤسملا رابك نو ينئازنالا جاظنلا رومر نيب تاقهالغلا فله لاك

 ١١ قف داغتلالا تاحتساكو ليطاشالا جيحص فلخ ئراوتن. .,ينويهصلا نادكلا

 اورتل 21 ليظاسالا اوجردتسا نيذلا' نويئازنالا نولوؤنسملاو -يبرعلا جبيلخلا

 001 ل ىلا تقو نم هم نشكو و ,ةيناردالا ةضراعملا هَحَبْفَف هضم ”تارتفالا

 1 - .تاضوافملا كلئ رخا سبلو نطتشاوو نارهك نيب ةيرسلا تابضوافملا نع فشكت
 1 :كيوكم لوم تفتك دقف ,ارسيونس قف نيدكربما نيدقومو ينيمح دمحا نيبراد انف:

 يف يناربا لامعا لجر نيب نوب يف ثمت دق تناك ةيرس تاءاقل نع ةيبرغلا ةيناملالا:

 7 حبحضف ةبيركسع تادعم ءارشل يكرتصا طيابض نيبو نارهظ نم دقوم 1

 7: ةقلغملا تاوبآلا فلخ:يرجياام ماما لءاضتب :ربكألا ناظيشلا, نع تاحيرصتلا
 : 0 بكا نوكيس ةلبقملا 00 فيشكيس ام نأ. ,لوقي ضعبلاو

 ْ هتيدجلالا .ىرخا ةرم روك .ردص يذب نسحلاا وبا قياسلا | يناريإلا سيئرلاو

 نا : لمعلا خلطت تح لاو قه ىدناج نا ارغ دِدنمَو ملا نابسكلا نم

 : هلوق فاضاو .«كلذ افتر ىوانسفنلا عافدلا ريزوو عافدتلا ريزو يزوكاف' ديقعلا

 اًمِدَْع .جاغلالا تاحنساك اوحرذدتتساو اوداع : .يسرغلا ج محشلخلا فانم ىلا ةنيلودلا

 اقادشا نارئألا نا :قجالا تقو.يف نيبت .ةينما  عئارذب جابيملا .ميغلت ناغ اومِزقا
 :.ةيىبرعلا ةلرعلا لظ يف ,داضقا ىلا عارضلاو زتوتلا:عفد :اهتمدقم يف يتاب ,ةيسايس

 ميفلتب يمسرلا يئاريالا فارتعالا ابفاك ناك.دقو : نارهط اهشيعت يتلا ةيلودلاو
 ىر ألا ا رفحلاو مياردلاو ج جحجحلا غسسج طاقسال : :يبرعلا جيلخلا ةانم

 .ةعرستم اهنا ودبي يتلا
 ةحبضق نع . ةغاطق لقت ال ماقلالا تاحنساكو ليطايسالا جاردتنيبا ةساسسو

 ةسانسلا لع اهتامصي تكردو اهل .ةيكرتسمالا درادالا تحترإ ىلا: (”ٍتدَع ناردا#

 .مهناذآ اولفقاو :مههاوفا نودئاربإلا نولوؤسملا قلغا يذلا تقولا يف .ةيكريمالا
 دويهرلا نايخلاا زم ماسلا ودور دن هزاتتعاب مهدت ةحيحعلا ا انلغ
 ”:نييليئارسإ» راجتو طانض عم ةيرش تاقالغ نودقعبو ::رسكالا ناطيشلا» نمو
 ف فلملا جتفُي كلذ عمو ؛يحميك :ديفيدو نيلرقكم ماما: نارهط باوبا نوحتفيو
 ناسا ف اقلغم ئقدسو :نطنشاو

 ”ةيبرع مالعا ةزهجا رذاحتا يذلا ةيتورهصلا - .ةيتاربالا تاقاللا فلمو

 ا[ 1 ليئاربنا نم ىتح ةجلسا ءارش يتشهب لبق نم افلكم ناك يردبح ديسلا نأد

 3 ارسيونتب لف تناوب تانك قا اه زج عضوو 0 نودلَم ه5 ةقّزيسي ماقا دقو
 18 0 ::(84 مقر ددعلا)  ,ةرشنلاأ

 قو بصق نلو .اهتفو يدان نق" سي وبم ل ةيلاملا يذلملا تاياسح ةلاسمؤو

 000 خيلخلا ه 2 0 ليطاسالا 0 ل ةيئاربالا ملا نوكب دق
 كلا: ماقنالا ميصشتا فلخؤوأ : خالتسلا ةمقعق تحن حاترت 711 لوابحَت .يبرعلا

 ١ 5 وبا نيكالا ةلقاوا .نألا ىتحرديبلا 01 اا ةلئاربإلا لاخلا تاق
 000 ا



 هذه فخي مل سراب ف يرئازج
 طورح نا مسك ذاق تعب تخنا ةبن ءاخمإلا

 ظ .ةيراجت ىلا

 1 و
 : يلا .ةفرحلا نارا جرن تدافا

 «قلخ يدهاحم» ةمظطنم اهردصق

 ينطولا ريرحتلا شيج نا ,ةضراسملا

 لود ف مكاو «نيروس تاعفترم
 | نم ١١ رسأو ؛نيرخآ ١ حرجو 5

 ةيرحلا ناريإ: تلاقو يناربالا سرحلا .
 موسع ينارياإلا ماظفنلا دْلا نا .اضي أ

 ىلع ةيطقتلا فدهب ةيركسع تارماغمب

 سيح اش ذفتب يلا ةفدشنعلا تامجهلا

 ْ طابصض غامتسا ةرشنلا تدرواو .ردرحتلا

 يف مهعرصم اوقل نيبركسع نيلوؤسمو |.
 ا 00-2 :ةريشألا كراعملا

 رصن مطولا ايدانرع ٠
 جالطصا مادختسا ىلع
 '( يعل راغلا جيلخلا»

 ٍ وكسنونبلا ايراتركس لصاوب

 1 حلطصملا اذه مادختسا ىلع اهرارصا

 0 ءانب 153786 ذنم هتممع يذلاو نانلا

 لخدتلا مغربو .ةيئاربا تاربكذم: ىلع
 |١ تارم ةدعورزمتسملا يغامجلا ئبرعلا([ |
 نيودنمللاو ةيبرغلا ةفماجلا نم 1

 وكستونلا ىدل برعلا

 ماعنلا نيمالا ديسلا لسرا ذقو

 0 ةركذم الفاح ؤنمآ لئاق !دفؤ ةعماحلل

 ١ ريدملا در: ناك دقو .نآبشلا اذهب ةينرع

 :ةقباسلا هساميلعت ىلع اديبكات ماعلا

 ٍِ ديلا لبا رخآ اذر و لسرا انمك

 قىذل ةيبرعلا ةعوصخلملا ستنر

 [[قاو -هسفن نومضملاب وكشنويلا |
 تاغوارملا نم ةليمح تاوجلا ْ

 قفا

 ىلع حلطضملا اذه لامعتسا ميمعتل [|
 | دقو .اوعاطتسا امثدح مالعالا لئاسو

 ىلع ارخؤم ةينانويلا ةموكحلا تدر
 جتحت ةيدرع تالاصتا

 نويزفلتلاو ةعاذالا ف خلطضملا اذه [

 هن تعرذت امس تعرذتو نادنانويلا 1

 اذه خدخنست وكسنوبلا ناب ريربتلل

 ... ملطصملا

3 1 3 1 

 ١ لامفتنسا ىلع

 ؟ ادع فني نه
 ص سيراب ىلا لصو ينما ريرقت

 | مادصلا ثتالامتحا نا ىلا ريسشد توريب
 ش !ايدحاوسدو ادي ةنيدم ّق ليمانشلا |

 ١ ماظنلا عفو نا دقي ةييرق ثتحبصا

  ايز يدنرت ,لاتقلل تادحوب يروسلا
 دق ناكو لما تايشيلدم رصانع

 ةعبانلا تارباخملا نم تادخو اهنقيس

  حعسبمب مايقلا فديهنب .هئاذ ماظنلل

 ..ةينانبللاو ةينيطسلفلا ىوقلل ينالمع

 .يرزب هيزن روتكدلا .بوتحلا تاتو

 ىلع ةرطيسلا ترك ق عءادوس اماسا عقود

 تاجلاغملا لك نا ركذو . بونحلا ةمصاع

 ماك تطقس تانكبسم ىوس نكت هل

 ١ . .اهل ةعوضوملا تاططخملا ْش

 يقترب هرفت
 ردانصم نم :ةيبرعلا ةغيلطلا تملع

 ةئجللا نا سنوت يف ةيسامولبد
 يف اعامتجا تدقع ةيبرعلا ةيعابيتسلا

 .برعلا ةيجراخلا ءارزو رمتؤم مابتخ
 ذيفنت لجا نم كرحتلا تررقو .ءىراطلا
 برح ءاهناب يضاقلا 558 رارقلا

 ةييرع لود نم ٍدوقو روزتسو. جيلخلا |[
 ةهمئادلإ سمخلا لودلا دصاوع

 ْ ”كراشيو .نمالا سلجم .يف ةنوضقغلا'

 ١ ةرودلا ٍِق ةدعابسلا ةنجللا ءاضعا: |

 :ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل ةلدقملا .
 لوا يبودنم' عيمجب لاصتالل

 ْ ىلع مهتحل نمالا سلجم ىف ءغاضعالا

 10 ..نمألا سلجم رارق ذيفنتا 2ك

 : .ةينحللا نفهم نأ دقتيعملا نمو

 رودض دعب :ةلهسم نوكتس ةيعابسلا
 | ابرغلا ةيجراخلا ءارزو رمتؤم تارارق
 0 بلاطو نارسبا نددت يتلا . ا واطلا

 | |  عضي يذلا رمالا .53/ رارقلا ذيفنتب
 1 0 ةهجاوم يف يربكلا لودلا ٠
 ”يجرفلا ِْ

 ([ةعومجملل قبس يتلا تاطلاغملاو ]|
 1| || ىلعو يملع ٍبولساب اهدينفت ةيبرعلا |

 1 | اضنا كلو لجتيو: عباقولا نم
 | هلسرا ىذلا ريخآلا باوجلا نه 0|

 | ةعومحملا سدئر جاحلا زيزع نذاتميألا ْ

 [|نؤيناريالا لغتسا دقو .ةيبرغلا
 |١١ نوظغضي اوذخاف ايراتركسلا ققاوم

 :١ ما ولت
 تارواشم نع  رداصملا رهف تفس

 ةينرعلا ةكلمم لاو محم نيب ةيلسانَس :

 .برغملاو سئنوتو تبيوكلاو: ةيدوعسلا دعا

 4 عصااوع ل .اهيسقت ردانضللا تناسقو

 3 نيد اينما اقيسنت يرجت ةروكذملا لودلا. 3

 :يهارمألا: باهزالا ةهجاوملا د

  ةديؤب ليحل تاببليع
 ْ ندتاتبللا ليحجرت تابيلمع تاوتتت 2

 1 لودلا ضعب نم ناريا عم نيفطاعتملا

 2 ىطسولا انقيرفا انضوصخ .ةيقيرفالا

 نا ركذو لافتسلاو جاعلا ليك و

 ثالسثلا لودلا ق ةبيئمالا تاظلتبسلا

 اولضفق .بارتلا ىف هقنا اوغرمب 1

 طولا اذه
 ةوخشلا ىلع نار

 رقم يف اوعمتجا نسذلا مهتيحراح ءارزو نم نوعقوتب برعلا ناك

 رارقف ٠ ءاوجرخي: نا .سنوت يف ةبيرنعلا ةعماجلا

 .يبرعلا ريمضلا نم مون قا مانتسا ام ظقود ,ءامزح» دشا فقوم

 ةنلن جراح

 ىلع اومغراو .:فاحع تاون عفط منع اويحح ٠ .فيرش لايق ىلا اوبهبل

 . ةارعلا 3 ورمل راهدت ن ودوغ ىف ةدد ١1ه ١ نسي ١ تاقتزا . اود لب .هلهفاجت

 ةكم عوبر يف لاتخي .يسرافلا يزاغلاب نيبحرم .مهداقر فهك نم اوضهنيل
 سيدقلا يف ينوبهضلا ودعلا لاتخا افك ..ماشلاو .ةمركملا

 ىلع تدرو امك .ماكحلا مظعم ةمكحف .اوعقوتب نا برعلا ىلع نكي ملو

 عبس نال .ربكفتلل ةلهم ودعلا حنمُي نا ةيبرعلا ةعماجلا نيما ناسل
 هلقع. حتفت مل :ليتق نويلم نم رثكا اهيف دقف ؛سورص برج نم تاونس
 .ربكفتلا ناكما ىلع ىلخملا

 .اهنما لاجر نم نوعست لتقي ناو .ةمركملا ةكم قرتجت نا دب ال ناك
 .حاكحلا ةمكح جمهوتن ىبح . ينيمح تدروت. سرح نم ةنامعنراو

 نا !ةكشواو .ددصض ةمارك برح اوضاخ مهناك .ركفن نأ ودقلل اوحسفيف

 !ريكفتلا هصرف هوحتمم نإ - ابتاسنا

 دحتت نأ فوخ .مهينط اوم ءامد نم مد ةطقن قرهب الا ىلع صرحا مه لبد

 .نطولا بارتي نطاوملا ةقالع ىلغ ايعو رجفتنف :ضرآلاب
 ىلا ودعلا ىلع برحلا ةيجراخلا ءاررو نلعي نا نوعقوتي برعلا ناك

 نم مهامحو . مدلا ةبيرض عفد ةنوؤم مهافك قارعلا نا: غم :قارعلا بئاج
 .ةيجراخلا ءاررو نايب دغب ئنج .نيستح مادض سيئرلا نلعي ملا .ةارغلا
 ؟يبرع دلب ياو .تيوكلاو ةيدوعسلا نع ٌرشلا غفدبس هشيج نا

 رارقلا اذه لثم ىلع مدقت نا نم نيجا تناك ماكحلا ضعب ةمكح نكلو
 لؤقيل ىتح ؟نيجلا اذه ىلع اليلذ اهومدق يتلا تارربملا تأت ملا .ربطخلا
 نود تلاج هدالب نا ةنابخلا ةحافقو لكن , دسأ ظفاح 2 حساب 0

 اَوطْلطَخ مهلعل لب .رارتبإلل ٠ ىرخا ةرم : لا ا دقل

 فقوملاب يعد ام ةعويم الغتنسم . ؛ةروافملا ةضرف ودعلل اوخاتاف ٠ .مهفقومل

 .يدرعلا

 نامغ وا قشمد وا رئازجلا يف رخآ قيرحب نماثلا برحلا ماع يتأي لهف
 ؛مهفوهك ةدقر نم ماكحلا كئلوا ضهني ىتح

 عقوم يف ناك امل لغف ولو .اريتك مهيلع لّوعب.مل قارعلا نإف .نكي امهم
 مل مهيف ةوخنلا نأ نم دكاتي نا ءاش هنكلو :فرعن يذلا ةماركلاو ةوقلا

 !دعن تمت

 ٠ يغناب يف ةينيمخ ايالخ تْفَسَتْكا

 فنعلا قيوست اهتمهم سوغالو

 كبكفت ىلا اهعفد يذلا رمالا .يفئالحلا

 0 اهنع اولا ليحرتلو 2 ل ظ

 لود هذخو ةلفب م نم ركض اقدح

 :: طوخ :نم ففخت ةيمادقألا ل ادم

 دحام خلو الماس درطلا ناكف باقعلا

 ١ ةينما 0 قوس كف :نوناقلا

0-2 

 ١ نص خراوطد
 قالا ينايبتلا سيترلا فقاوم

 ْ مم صراقتل 8 يورو ناسا

 *:8 ددعلا - ةيبرغلا ةعيلطلا

 ىناولح دحام

 ,نانمل يف. يروسلا ماظنلا تاسرامم
 خشرت ةيروسب نإ ةدكؤم تامولغم اهنرت

 ةسساند تانابشتنال .ةمقيبح يليا 1

 :نا فورعمو. :ليكملا ماعلا ةيرويسحكلا“

 دنض رزاخملا بكترا يذلا وه دفدندح

 البشابشو اريض يمدخم ف  نيينيطسلفلا

 حابتجالا ناسنإ ١ را داعب ّق

 ةيروس يف نالا شفي وهو. ينوبيهصلا
 ةيبجنرف .ناق .كلذ ىلا ةفاضإو

 ١ يضعن و 4 ةيبيايسو :ةيركسع زكارم |
 ةعضاخلا راكع ق ةيحيبسملا نادلنلا

 . :ةيروسلا تاوقلا ةرظيسل |

 ا تا نا ما



 رع. مله ه4 7 22
 0 21 ظ 607 ظ
 ا ا ظ

 اقيرفا بونج يف ليش بارفا نم عيباسا ةثاث دعب
 3 دج 5

 1 وم ا

 هوعلا لامعلل راصقنا ل وأ
 ورا ويم حسو

 اهتاراذن :ا نع عجارتن 1 ةيكوفلا ةيناطيربلا مجانما ةكرش ٠

 1عجارفلا نوكي نا ينكن هيو

 اهخيرات ف يطخ قزام لوا هجات يروتيرب ةموكح
 .ةهاورع ن نورشعو ةعبسو . دق ةثالث |

 با نم نرشعلاو عبارلا نينثالا موي اوفيضا
 فوفص يف ةيرشبلا رئاسخلا ىلا .يلاحلا

 دقو .ايقيرفا بونج يف نيبرضملا بهذلا مجانم لامع
 .احيرج نيرشعو ةئامثالثو ىلتق ةينامث تغلب

 لامعلا نبب عارصلا نا هبق ادب يذلا تقولا قو

 ةصاخو .مجانملا تاكرش نيبو .ةهج نم مهتاباقنو
 ةينامث كلمت ىتلا (860) ةيكريمالا  ةيزيلكنالا

 وحن جردتي أدب ؛ةيناث ةهج نم ؛مجانملا نم ةئاملاب
  ةيزنلكنالا ةكرشلا تطخ .ىوصقلا هتمزا
 ماما لاجملا ةحسفم :ءارولا ىلا ةوطخ ةيكريمالا
 ىلا ةلئامم ةوطخ وطختل (ا ال ا/1) مجانملا لامع ةباقن
 اهديدهت نع اهعجارت ةكرشلا تنلعا دقف .ءارولا
 رشثع ةتس تلصف تنتاكو) لماع فالا ةعبس لضفب

 دعب مل) مجانم ةثالث قالغا يف اهتين نعو (افلا
 .(بهذلا جارختسا فدلاكت نع اريثك ضيفي اهحاتنا

 ةئال ةدعتسم اهنا اهمف لوقت ةيقريب )/101]١( تدر

 ديدح يا نكلو .لح ىلا لصوت نا اهنأش نم ةلواحم
 نيدرشعلاو سماخلا .ءاثالثتلا ءاسم ىنح ثدحب مل

 ةيمجتملا تاكرشلا نا ودبي كلذ عم .يناحلا بأ نم

 ةدلامعلا ةكرحلا تيتفت عيطتست نلاهنا تكردأ
 ماع تلعف امك :هود نع اموب انماضت دادزت ينلا

 اة ملا/ يآ 8١ - ؟؟8 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا 8

 رميفتلا درع ار مرح
 ضو دس <:

 نق ةيصيقاطم قاذتا برضا نياح 14

 برضتل ةليسو نم رثكا ىلا تدمع دقف .ةعورشملا

 خود يفف ,عمقلا مادحتسا اهنمو :يلامعلا نماضنلا

 :ةرشابم تلخدت يتلا ةطلسلا تاوق تدصح دحاو

 ىلع طغضلا اهنفمو .مهناكم نيرخا مادختساو

 نحس ىلا ةفاضالاب .مهنم ديدعلا نجسو مهيوذ
 .َخهدنذعتو لامعلا فالآ

 ةكرحلاف . ١9814 ماع بارضا ةكرح تلشف نّئلو

 لبد يلاحلا بأ نم عيساتلا دنم ةرمثتسم ةيلاحلا

 تنلعا نا دعي ةصاخ ؛.اكسامتو اعاستا دادوت

 ةكرح ىوقا يهو .ةدحتملا ةيطارقوميدلا ةهيجلا
 لامغلا اهدييآت .يرصنعلا زييمتلا دض ةيريهامج
 .ةعورشملا مهقوقح قيقحت لجا نم نيبرضملا

 ديربلاو قربلا لامع بارضا ةكرح نا ودبيو
 ,ىضاملا ناريزح نم نيرشعلاو ثلاثلا ىف ادب يذلا

 لماع فلا نيرشع درطب هيلا تهجو يتلا ةبرضلاو
 .,مهلحم افلا نيرشع ليغشتو .ةدحاو ةعقد .دوبسا

 ىلع مجانملا لامع ترفح .ةريرم ةيرجت اهنا ودبي
 فلا ةنامئالث لازامف .دومصلاو نماضتلا نم ديزم

 رثا فالآلا لصفو , تاديدهتلا لك مغر نيبرضم لماع

 ددج لامع فيظوت تاكرشلا تالواحمو .ديدهت لك

 عجارتلا ىلع تاكرشلا هذه لمح امم لعلو

 ةلماع ةدع ةكريما تاكرش نا :ضوافتلا ىلا ةوعدلاو

 .تارايسلا ريجأتل زتره اهمهاو .ىرخا تاعاطق يف
 ليبس يف يه وا .ايقيرفا بونج يف اهلامعا تفص
 ةيلامعلا ةكرحلا نا اهتعانقل .اهلامعا ةيفصت

 .اهقوقح عازتناب اهددهتو .ةعرسب روطتت ءادوسلا
 نم اهققحت تناك يتلا حابرالا قيقحت عيطتست الف

 .لبق
 اذه ىلا داق يذلا فالخلا ساسا وه ام نكلو

 .ةيساسالا مجانملا يف ةصاخ .لماشلا بارضالا
 بهذلا نم ًانط حابص لك رسخت تاكرشلا لعج يذلا

 ًاريبك ًايطابتحا تاكرشلا ىدل نا حيحص ؟صلاخلا

 .لاحلا نكلو .ةقياسلا ةيلودلا تايبلطلا هب يظعت

 ,يطايتحالا ُْق دئازتم صقف ىلا تدا :ترمتسا اذا

 اهتادهعتب ءافولا ىلع تاكرشلا ةردق مدع ىلا يلاتلابو

 .نييلؤدلا اهتئابزل
 نيثالث لامعلا روجا عفر يساسالا لامعلا بلطم

 ةعبس نم رثكا اهعفر ىلع تاكرشلا قفاوت ملو .ةئاملاب
 .ةثاملاب نيرشعو ةعبرا ىلا رشع

 نا كلذ .. ضيدلا هفصند امك  دوسا ىلطملا اذه

 رثكا ىضاقتن .ضسسبلا لامعلا نم اديسن ليلقلا ددعلا

 .دويسالا لماعلا رحا فعض نم

 فورظ ةاواسم لوالا :نارخاآ نايلطم ةمئو
 ةمثف .مجنملا لخاد ضيبالا لماعلاو دوبسالا لماغلا

 .اهيلا حمطب نا دوسالل زوجي ال .يناثلل تازرايتما
 ملام: مهو ةعوفدم يومه نه ةراجإ :يناكلا
 الا ةصرف ةيا حنمي ال لب .دوسالا لماعلل حتي
 ةدضرم فورظ ىتح .لمعلا ةمياتم هيلعو .ءانتتسا

 .ضيوعت يأ نود لمعلا نم درط الاو : انادنحا

 ىلا سايقلاب ءايوناث ناك ناو .ءريخا بلطم ةمثو

 امف .نكسلا فورظ نيسحت يهو .ىرحالا بلاطملا

 .تابيشخت ىف نونطقي دويسلا لامعلا مظعم لازي

 الو :ةيحص ريغ نكاما يف ةينيم .حيفصلاب ةفوقسم
 ءابرهكو ءام نم .ةحار لئاسو الو :ةيفاك نكاما رفوت
 .اهينكاسل ؛تامدخو

 نا وهو .لامعلا تادايق ددعبتست ال لامتحا ةمث

 تقولا بسك هنم فدهلا .يكيتكت تاكرشلا عجارت

 يف ةرشابم ةطلسلا جرو :بارضالا ةكرح تيتفتل
 حلت ام اذهو  نآلا ىتح تفتكا تناكو .عارضلا

 لخدتلاو .عضولا ةبقارمب  اهمالعا ةزهجا هيلع
 لامعلا ةباقن نا حلعلا عم . فنع لامعا ثودح عنمل

 حرحو .ةينامثلا لامغلا لتقب ةطلسلا تنادا

 .اهلاجر صاصري .نيرخآلا نيرشعلاو ةئامتالثلا
 دقل ؟فنعلاو ةوقلا ىلا ةطلسلا دمعت لهف

 رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا .نينثالا موت تهحاو

 ردزولا ةلاقتسا وهو .هعقوتت مل اقزام .يلاحلا

 هضفر نع اريبعت .سكيردنه نالأ ديحولا دوسالا
 .دوسلا لامعلا قوقح نم ةطلسلا فقوم

 بارضا ةكرح نا .ةرملا هذه .كردن ةطلسلا

 يف ناو .اهتيتفت ىلع اهتردق نم ىوقا دوسلا لامعلا
 رؤمالا كرادتت لهف :ةحداف ةراسخح اهرارمتسا

 ماظن لكك قنعلا بكرم بكرت ما .لوبقم لح حارتقاب
 ؟ع وجراللا ةطقن ىلا رماغتو .يرصنع
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 ركيبوم
 راوحلا عيجستت

 قكزي 5 . يتايفوتسلا

 ليحانلا نب تاون عيب دعب

 نوب ةوعد يسلب ركبنؤلل
 ام ااا ا

 ةئزجتا هقلخ ااضقل لئاح لمعأ لودجو . .ةريزل ايجست ةليقثااهطورش بحسن ةيبرغلا انما
 1+ د مما سوح سوجص عار زن تاووسا» اج اول 77 1273 دسرمم#

 ىدعسلا ديعس .د نيلرد

 ةراير لوا أديت يراجلا ريمتبس- لوليا ا/ يف
 ىلا ركينوه شيرا ةيطارقمبدلا ايناملا سيئر

 ةدايق هيلوت ذنم ىلوالا ةرايزلا اهنا .نون | ١
 ىل والا اهنا امك ,تاندعيسلا علطم ةلودلاو بزحلا

 ةيروهمجل سسؤملا سيئرلا كيب ملهلف مايا ذنم
 نوكي دقو .تانيعيرالا رخاوا ةيطارقميدلا ايناملا
 ركينوه شيرا سيئرلا نا ىلا انه ةراشالا ًايرورض
 دودحلا ىلع ةعقاولا رازلا ةقطنم ديلاوم نم هسفن
 ىضق دقو اسنرفو ةيداحتالا ايناملا نيب ةكرتشملا
 شيعت تلازامو كانه امهتايح هتجوزو بالا ركينوه
 .عضاوتم تيب ىف ةديحولا هتقيقش مويلا اذه ىتح

 ةيصخش ةرايز ةرقف جاردا ررقت هتبغر دنع الوزن
 ةقيقشلا تيبل نيقفارمو يمالعا جيجض نودب
 عم قحال يمسر .عامتجا ىلا ةفاضا :ًانس ربكالا
 بئان نيتنوفال راكسوا رازلا ةعطاقم ءارزو سيئر
 يناملالا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا سيئر

 راز نا يلاحلا ماعلا علطم هل قسم يذلا .ضراعملا

 ىدعتي ال غلبمب اكص لمحبي وهو ةيطارقميدلا ايناملا
 ركيدوه سيئرلا ديصر اياقب نم كرام ةثامسمخ
 ةعطاقم يف ةيرلتهلا ةيشافلا دض ًالضانم ناك امدنع
 ْ .رازلا

 براقي ام رورم دعب نوب ةوعد ةيبلت ينأت
 دقو .ركينوه سيئرلل اههيجوت نم عبسلا تاونسلا
 ةيلودلا ةسايسلا سقط يف ةديدشلا تادلقتلا تبعل
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 ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا ناديم يف ةَضلَخَو
 تدد امدنعو . تارملا نم ًاددع اهلبجأت يف ارثؤم ارود

 ىلا ةلدقتلا مودغلا تداع 84 ماع ذيفنتلا ةنكمم

 ةيووسلا :حيراوسكلا صل عم قوبلا :خعضولا ءاضس
 ايوروا يف ىدملا ةطسوتملا ةيكريمالاو ةيتايفوسلا
 .ًاردجم ةليحتسم اهلعجتل .ةيبرغلاو ةيقرشلا
 ىلدصفتلاو يئاهنلا قافتالا مغر ,نآلا لوقلا نكميو
 ةمق تاعوضومو ةيلوكوتوربلا تارقفلا عيمج ىلع
 اهليجآت لامتحاب اما دقتعي نم ةمث نإ لوك ركيدوه
 ربغ ةيسايس تاعدصتل اهضرعتب وا :ىرخا ةرم

 ءدب لدق ةدقايلا مانالا لالخ هثودح نكميد ىذلا ام

 - ؟ةرايزلا
 دجال .حورطملا يىدجلا ل ٌؤابستلا اذه ىلع ةياحالل

 ةيعامتجالا ةدسايسلا ىوقلا ةيلعاف ىلا ةراشالا نم
 ىعست يتلا يلودلا جارفنالا ةلاح ضهانت ال يتلا
 9 بسحف اهلالحا ىلا ةيفوشتابروغلا ةسابسلا

 رّيعملا يناملالا  يناملالا جارفنالا ةلاح كلذك ضهانت
 سقط يف نسحتلا ىوتسم نع ةنمهالا ديدشلا

 ليبس ىلع .نذا ودبيس فيك .ةيلودلا تاقالعلا
 نم ددع مايق ةلاح يف نوبو نيلري فرصت لاثملا
 ايناملا ةيلثمم ماحتقاب ةيطارقميدلا ايناملا ينطاوم
 وا ةرايزلا ىلع اجاجتحا اهيف ماصتعالاو ةيداحتالا
 دح يأ ىلا *ةيسانسلا بلاطملا ضعب نع اريبعت

 ةيماقتنالا تامظنملا تاطاشنو تايلعاف ريثأت دتميس
 ميظنتل نآلا دعتست يتلا ةيداحتالا ايناملا يف

 .ةرايزلا ةرتف لالخ ةيجاجتحالا تارهاظتلا
 ركينوه قيرط نا انه داقتعالا نذا ةجاذسلا نم

 نم كلذكو ةيناملالا دورولاب ةدبعم نوكتس
 نوكتس ركدنوه ةمق نأ داقتعالا رثكا ةجاذسلا
 ةيلخادلا ةيناملالا تاريثاتلا ةاطوو لقت نم ةررحتم

 مجل نافرطلا لواحب انه نمو :ةيجراخلا ةيلودلاو
 .لامآلاو مالحالا

 ّدحب ةرايزلا ققحت نا لوقلا نم دب ال كلذ عم
 ةيناملالا تاقالعلل ةبسئلاب ريثكلا ينعي اهتاذ
 ظحالملا نمو .نهارلا ىلودلا عمضولاو .ةيناملالا
 نم ديدعلا لوك تؤمليه رديصسللا ةموكح بحس

 يتلا ةقياسلا ةليقثلا تاطارتشالاو بلاطملا
 لامعلا ةلود ةيلالقتسا عقاو نم ليلقتلا تفدهتسا

 .ةيونعملا ركينوه ةناكم نم صاقتنالاو .نيحالفلاو
 65 ماع نوب بلطم ركذتي يسايسلا بقارملا نا

 لمع ةرايز» اهنا ىلع ركينوه ةرايز عم لماعتلاب
 ةقرف ناف نآلا اما .«ةلود سيئر ةرايز» ال ؛ةيداع
 نوكتس ةيزمرلا اهتادحو ضعبو شيجلا ىقيسوم
 ينظولا ملعلا فرفري فوسو .ركينوه لابقتسا يف
 ىلا نوي ءامس يف .ةيطارقميدلا ايناملا ةيزوهفمجل
 هذه لثم ودبت دقو .ةيداحتالا ايناملا ملع بناج

 ةيناملالا ةيعقاولا اهتعطق يتلا ةديعبلا دودحلا نع
 راثآلا لدلذت ةلواحمو .مئاق ؤشه امي فارتعالا ربع

 تاقالعلا ةهحل ءاوس .اهزرغي ينلا ةنبلسلا

 نب ةيقاقثلاو ةبعامتجالاو ةيسابسلاو ةيداصتقالا

 ينطاوم نيد ةريشابملا تاقالعلا ةهحل وأ .نيتلودلا

 .ةأزجملا ةمالا
 لفاح ةيناملالا  ةيناملالا ةمقلا لامعا لودح نا

 .ةكرتشملا حلاصملاو فالخلا اياضق نم ديدعلاب
 ةمئاق يطفتس تاعوضوملا نا لوقلا نكميو
 .اهنم ةريغصلا ىتح ةيناملالا تالكشملا نم ةكرتشم

 فيفخت ىلا .ميسقتلا اهقرم يتلا رسسألا لمش خل نم
 ةلكشم ىلا .ةكرتشملا امهدودح ىلع رتوتملا عضولا

 يف نواعتلا نوؤشو ؛ٍبلآلا رهن ىلع دودحلا مسر
 ةدافتسالا ناديم ىف تاربخلا لدابت ىلا ةئدبلا ةيامح

 عوضومو .ةيملسلا ضارغالل ةيوونلا ةقاطلا نم
 نواعتلا ىلا ةيبرغلا نيلربل ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت
 ريوطتو ايجولونكتلاو ملعلا ناديم يف كرتشملا
 ,ىراجتلا لدابتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا

 تاقالعلا نم ةعونتملا ةمئاقلا دذه ىلا ةفاضالاب
 اددجم ركينوه سيئرلا حرطيس ةيناملالا  ةيناملالا
 نيتلودلا ةمهاسم نآشي هتاروصتو هراكفا

 دوهجو .يل ودلا جارفنالا ةريسم معد يف نيتيناملالا

 عيجشتو .ايبوروا طسو نم يوونلا حالسلا عن
 ىلا ةراشالا نم دب الو .يكريمالا  يتايفوسلا راوحلا
 ةيناملالا تاقالعلا ُّق مدقت يال يقيقحلا فقسلا نا

 ناك امك نوكيس نوب ةمق يف حاجن يالو ةيناملالا
 يف ققحتملا ىلعفلا حمدقتلا ىدم ىلع اققوتم ,امود

 انه نمو .ةيوونلا ةحلسالا عزنو ضيفخت ناديم
 ,ةيداحتالا ةيناملالا بلصتلا ةسايس عيوطت نإف
 ظافتحالا ةلصاوم ىلع اهرارصأب قلعتي امب ةصاخ

 نم اءزج نوكت نآل اهضفرو .غنشريب خيراوصب
 تامهم نم ةدحاو نوكيس .ةيوونلا فينج ةيوسن
 .نوب يف ةيساسالا ركينوه
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 م مو ووو جووجووجوججوو سس ججمحسو

 قئارحلا لعشب راكور
 ىفارتشالا لفضل يف ٠

 دحاو ةلضفم مابا راسملاو نيفيلاو

 ةحاسلا قف: يرجت كادحألا | قي وقعا نقم

 يف ةروصحم لظن .نا ةيسنرفلا ةيسايسلا كب
 اذه ناب ةحوارتم وا :يلخادلا عضولا قاطن

 ىدل صاخلا جازم لا نم برض نيبو عضولا

 نوضوخي نيذلا نييسايسلا دارفالاو تاسسؤملا
 لمجحلا كراعم» ميساب فرعت ةدودحم كراعم

 تاحيرصتلاو ثادحالاب لصتب ام نكل ..ةريغصلا
 هيزيلالاب يسانرلا رصقلا ىلا دوقت نا اهناش نم يتلا
 لب :ئربك ةينطو ةيضق ىلا لوحتي ام اعيرس ةناف
 نا .ردقم وه امم دعبا لثمي نا ءاضيا هنأش نمو
 0 لك ىلا دتمت دذهو .ةييرغلا ايروأ بلق' يف اسنرف

 بصخم وحن قايسلا ةكرعم نإف ةيوارلا هذه نم
 رايا رهش لالخ يرجت نا ررقملاو .ةيروهمجلا ةسائر
 ةيسايس َهيِبضَق ىبكا دعت :مذاقلا ماغلا نم ٠ (ويام)
 ىلعو .يسنرفلا يسايسلا طسولا اهب ينعي
 ةيزيفنتلا ةطلسلا ىلا نيمبلا ةدوع ذنم صوصخلا
 دعب كلذ بقعو .يراجلا ماعلا نم (سرام) راذا يف
 نيميلا اهفرعيو اهفرع يتلا ةيلخادلا تاراطشنالا
 .ةساترلاب زوفلا هاجتا .اعم .راسيلاو

 الو انهو فرعت ال تماد ام ,اضيا .ةيضق ربكأ
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 تسلا ةديي وشم نورس لاما

 ةسائرلا دافعت لبق ةدح يسايسلا مسوملل ةركيم ةيادنا 0
 اهضوخل الها | ةهتنفتا ةوريقعتا وم ناجم اروتف
 ناش ضام فيص يأل افالخو ناكملاو فرظلا ناكانا

 هترارحب ظفتحا ؛اسنرف يف ؛ماعلا اذه فيص

 عطقنا ًايسنرف اميعز فرعن الو .ىوصقلا ةيسايسلا
 ناب املع .ةردابملاو رظنلا ةلصاوم عقوم نع هلالح
 ةيدجلا ةرتفلا نوكيس بيرقلا فيرخلا مسوم
 نأ ديب ..مهداتعو مهشويجي .نيبراحتملا . .قالطنإل
 رفوت مدع مكحبو .دديدجلا ةيساخرلا هكرعملا
 يضتقتو تضتقا .ةداع .اهفرعت يتلا تاباطقتسالا

 ىهتنمب .لمع تاكيتكت اونيتي نأ اهبوصضوحي نمم
 اذكو ؛يرورضلا ناكملا مهل ءيهت .قذحلاو ريبدتلا
 دحا فرعب ال ةيباختنا ةحاس يف :مزاللا باطقتسالا
 .ادغ اهيف مدق ءيطوم هسفنل دجيس نيا

 ةدمها ىلا نينطفلا ردكا نمو لد .ءالؤه نيب نم

 سزو .راكور ليشتم ةردابملاو طيطختلا قايشسا

 .ةيكارتشالا اوروم رب ردن ةموكح ٍّق اقياس ةعارزؤلا

 برصحلا ٍِق ةحنجألا حشا نم دخحاول معزتملاو

 ةيصخشلاو .نيلفيالا ةدمع .يسنرفلا يكارتشالا
 ةسائرل اهحيشرت اركيسص تنلعا يتلا ةسسايسلا

 ةيلا يمتتي يذلا بزحلا ررقي نا لبق ةيروهمجلا
 .همساي تاياحتنالا ضوحيس نم يف مسحيو

 يداصتقالا جهنفلا بحاص نإف هريغل افالخو

 جورلا خفت بهذ يتنتملاو :يناذلا رييسحلل
 ةيكارتشالا ةيسكوذوتروالا يف ةيلاربيللا
 نم يسنرفلاو .اعيط يبروالا برغلا يف) اهتاسراممو
 هنا .ريغصلا لمجحلا ةكرعم ىودخب نمؤي ال (ةصاخ

 نا ىتح ليوطلا سفنلا بلطتت يتلا بورحلاب علوم
 اهلك برحلا بسكل آيهت ةكرغم رسخ

 هسفن حيشرت ىلع رق دق همزع ناك 1580 ةنس يف
 ةريخالا ةملكلا نكت حلو .ةسيسائرلا تاناحتنالل

 ,راتخملا حشرملا نآاشب تردص دق يكارتشالا بزحلل
 (ةيرحتلا ركزم) وتيريفتلوش ةداحلق تمصسخب نيحو
 الا راكور كلمي مل نارتيم اوسنارف حلاصل حيشرتلا
 داقتعا يفو .يعامجلا طخلاب مازتلالاو طابضنالا

 .اروسيم هزوفو انومضم ناك هحيشرت نا نيريثكلا
 ارياغم .ارهظم ذخايس ناك ادسنرف عضو ناف اذيو

 اوناك .ًاضيا ءالؤه .ريثكب مويلا هيلع وه اًمع فلتخي
 يفشي نل ةعارزلا يف ةلودلا رير و بصنم نا نوفرعي
 ضفر فيك اديج اومهف ام ردقب راكور ليشم حومط
 نا الا :نارتيم ىبا نا دعب بصنملا اذهي ظافتحالا

 يف .دعاصلا يكارتشالا .سويبافق نارول نم لعجي
 .لوالا ريزولا عقوم

 هترشن يذلا ثيدحلا ناف قيس ام ىلا .ًادانتسا
 حشرملا عم . نويساربيل» ةيسيرابلا ةيحايصلا
 ةيوق لعف دودر راثاو :(37/7/ ١1 خيراتب) يسائرلا
 الا سدل .ةيسايسلا ظاسوالا فلتخم يف .ةبراضتمو
 ثيداحآ هبلع ةقباس ثيداحال اجيوتت وا ةلمكت
 بصنملا نع فع نياح هسفنو لحرلا نبب تآدب

 لسصححا د هنل نيلاوملا ممت فئاتساو . يرازولا

 هتانب ميمرتل ةيجهنم ةيفدكي .يكارتشالا برحلا
 ةردابملا فانئتسال دادعتسالاو ء.صاخلا يىنخادلا

 ١9/٠١ ةنس اهتيادب ىف يهو اهليخ عطقنا يتلا

 ةموكحلا حاهم سوبناف حالثسا عمو . ١987 ذنم

 قاهرلا عم راكور تافالخ تناك .ةيناثلا ةبكارتشالا

 هيشد ام كلانه نا ًاحضاو هل ادب دقو اميس .تريك دق
 ىلع ءاليتسالاب هب ةياكنو .هشيمهتل ةطخلا
 اهب نمؤي يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروصتلا
 حالسب لزعا هكرتو .ةلودلل يكارتشالا رييستلا يف
 ةيحلا ةسرامملا نع هلاصفناب اليتف يدجي ال يرظد
 هحومط دض اوفلاحت :هدوصخ قافر ىدب نيب ةعقاولا

 نوفلاحتي اوناك مهنا يف .اضيا .كشن امو ,يسايسلا
 مغرلاب و .درودب .ريبكلا يساترلا هحيشرن دض اركيم
 يبزحلا فصلاب امزتلمو ايفو .الامجا لظ هنا نم
 هظح ادب يتلا اهسفن ةرتفلا ىف ءيعامجلا يموكحلاو
 .لوحتبنو .ولعب يارلا تاءاتفتسا نازيم ْف

 يسايسلا مجنلا ىلا ءراب نومير هبناج ىلاو .ايجيردت
 .اسسنرف يف لؤالا

 ماعلا .ينطولا مهرمتؤم نوؤيكارتشالا دقع ناحو

 رصق اورسخ نا دعب .لبل ةنيدم يف ءيراجلا

 ْق اوسماو .ناملرمفلا دعاقم ةسلغاو نوينتام

 ملو ةنبيع عجرتسا دق راكور, ليشيم ناك ,ةضراعملا
 ديار عا وص هيلع لواطتلا لهسلا نم دعب

 لظ يكارت ارنشالا بزحلل ماعلا نيمالا نايسوح ليتويل

 راكور نا قحلاو .هعم مهاقنلل ضفارلا هفقوم دنع

 وهو فطاعتلا تاحلاصمل اسمحتم نكي مل هتاذ

 300 - 1 نك مت: نمط نم ظلك -



 بزحلا مجح ىطختي ادب هلظ نا سحب تاب يذلا

 اما نإ ةعيطقلاد دندهت ى ءا بتحت هنا مغرو هلماكت

 ىضم تقو يا نم بلصا ادب يدراكورلا فصلا
 حشرملا ناك اذاو .هماما فوفص حاستكا ىلع ردقاو
 ةقيرطب ءالمزلا ةيقافر بسكو راوحلا رثا دق يسائرلا
 ساسالا هتاراعش تحتو بزحلا لخاد .ةينالقع
 حيسشرتلا ىلع هتين ديكات ىلع صرح هنيع نالا يف هناف
 ف .قلطنملا اذه نم هعم لماعتلا ضرفو .ةسانرلل
 اهتمص ةكارتشالا ةدانقلا هيف تلصاو تقو

 بزحلا مساب حشرتس نم يف تبلا اهليجأتو
 نع زجغت قناع اههحاوب ةسسائرلا تاياختنالل
 ناك اذا ام نارننم سيئنرلا نالعا مدع صخري هبظخت

 يديبي ةديدج مكح ةيعابسل هحيشرت ددجيس
 ةيلاوملا ةجنجالا لك امومعو .اورومو نايسوج
 .اهل سامحلا دشا نارتسمل

 نأ نود :ادلعم احشرم تاب دقو :راكور نا نيح يف
 ةقامس لام قس كاك انزع نوح ةقنك كددم يك

 ديدجت ررق هيزبلالل يىلاحلا ليزتلا نأ ول ةصاخلا

 نيددرتملاو ددرتلا كرن راكور نا . هحيشرت
 لمعلا .درملا دهذهو .لمعي قفطو .دءارو نيسجوتملاو
 جمانربو لماك قيرفب يا .حشرمل بسانملا يسايسلا
 .ةيبزح ريغو ةيبزح تاودن ميظنتبو .لقنت ةطخو
 .ةنداصضتقاو . ةيعامتجا تاعاطق خم لاصتالاو

 ةنيفلا نيب .ءالدالاو .براشملا ةنيابتم .ةيفاقثو
 ةسايسلا اياضق لوح ءارآلا ضعبب ىرخالاو
 .ةيلخادلا

 تحت فيصلا ةلطع نوضمي نويسنرفلا اميفو
 كباب ىحوب ها (سطسغا) با فصتنمو .سمشلا

 قالطاب عيمجلا راكور ليشيم اجاف .ةيسايس ةيلاعف
 يكارتشالا لقحلا يف قيرح رطخا قالطاو .قئارحلا
 ىلا .هبلا راشملا هثيدح ءاجو .هبلا يمتني ىذلا

 يسانرلا حيبشرتلا زغل .. نارتيم
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 مسوملل ةركبم ةيادبب اناذيا :نويساربنل» ةفيحص
 ةموكح نم اضاصقو .اسنرف يف ديدجلا يسايسلا
 ةيبهذملاو ةيقالخالا ةيوهلا نع انالعاو .سويباف
 ناسلا غراش نم يسايسلا هبنكم لقي نا ديوي نمل
 .ةيروبوا تناس روبوفلاب هيزيلالا رصق ىلا نامرج

 ربتعا ام دنع فقوتنس عسوملا ثيدحلا اذه يف
 ةبقالخالا دنع اذكو .اعم .نيميلاو راسبلا نيب .اريثم
 .هبحاص ريس طخو ثيدحلل ةدرطوملا ةيسساسسلا

 ةردف لالخ اوبكترا نييدكارتشالا ن ا راكور ربتعب

 دندعلا ناو .ءاطخالاو تاوفهلا نم ديدعلا حهمكح

 .اهنع لؤاستلا يقينيو .دقنلل ةلباق مهتافرصت نم
 زكرو .اموتحم ارما نكي مل اهتودح نا نع الضف
 هرودراو قدمر١ ةوعدملا ةيضقلا ىلع هتادناقتنا

 ءىناوم دحا ف رضخلا ةرخاب بيرختب ةطبترملا
 اذهب ةقحاللا ةيسايسلا ةحيضفلاو .ةدنالبز وفن

 َْق ؛:تداؤ تادلوؤبسملا اهبف تلخادت ىتلاو يدل

 ىلع .يكارتشالا عافدلا ريزو ةلاقتسا ىلا ةباهنلا
 دقتنا امك . ونرته لزراش .نسويباف ةموكح دهع

 نايناشرا -_ ةمويسوملا ةيضقلا ُِق لمعلا بوليسا

 اهب حولت يحلا ةحيضفلا اهسفن يهو , : سيدتاف

 عفر املك نيدكارتشالا هحو يف ةبلاحلا ةنبلغالا

 يف .نيميلا تافرصت ضعبيب اديدنن مهنوص ءالؤه

 ىبع دكا راكور ليبشيم نا تع كركم

 01 كو ةلودلل ايلعلا نوؤشلا ىف ةيرسلا

 عازا همااك نم ريثكلا درؤا هنا مغرو ,مكحلا خارتحال

 نودو .رذحلا نم ريثكب سمالا يمكاحو هيزح قافر
 يمالعالا طيسولا حهملاو ,ءالؤه ناف :طرشم داقتنا

 ُِق اهحرطيو ءيعها ةعسييفجللا اع اهنشب برح

 اصيبا ةيوسحم ةركنملا ةفا دنقلا راكوز

 اذه ةبدحتا دقتفت اهناكو .ًاينمَض . .وديت ةحنحا

 ببسلا اذهل يذلا راسيلا نإ, راكور لوقبن .سردلا
 ىوتسم ىلعا يف عضي نا يف قحم هيلا يمتنا
 ..«ةيلايسلا ةيقلخلا ةيمازلاب

 ضعب يفصي وهو .راكور نا احضاو ناك اذاو
 طياوضك هب نمؤي ام راهظا ىلع صرح دق .هتاباسح
 ضرفو .دالبلا رييستل ايلعلا نوؤشلا يف ةيزكرم
 ىعسب وهو ىعس .ةهتاذ تقولا يف .ةناف .اهتدده

 ررفو هتيصخش ديكوت ىلع ةرياثمو بادب
 هناف ىرخا ةرابعيو .هزيمت زارباو :هتيصوصخ
 ءىدايفي مازتلالا ةدرمغ نم هقالطنا نم مغرلاب
 ىلع صرح هنإف (يكارتشالا برحلا) هيرخ ةيلاضنو
 رهاظملا دحا نوكي نا يغبني يذلا فالتخالا زاربإ

 اذه دعي .روهظلاو .ةيسايسلا هنيصخشل ةزيمملا
 نييكارتشالا ءاطخا رزو لمحتي ال نم رهظمب .الوا
 هيجوتب هل حمسي عقوم يف ,ايناثو..مكحلا .يف مهو
 ةيبسايسلا لوقحلا دودح جراخ باطخلا

 ىدم يف رشنتني هلعجي امي هليهاتو .ةيكيسالكلا
 سيل ةيعامتجا حئارشو تاثف ةقث بسكلو .عسوا
 .اضيا نيميلا ىلا لب راسيلا ىلع افقو اهدنع ءالولا
 اوبغت نيذلا نييسنرفلا قلطم ىلع ناهرلا هنا .دتمم
 ,ةقلغملاو ةيئانثلا ةيبزحلا تاياطقتسالا بولسا نم

 ةسائرلل حمشرم ىلا نيلايم .مويلا .نورهظ .. و
 ىطسولا ةيلارديللا ىلا :طسولا جهنلا ىلا مهذخآب
 تامزا نم مهحارخال ىطسولا ةكارتشالاو

 ةيمجنلا يذ .راكور قح نم ناو .ةمقافتملا مهعمتجم
 ةقثب ز وفلل حمطي نا يآرلا تاءاتفتسا يف ةيلاعلا

 .ةديدج ةقث نع نيثحابلا
 اهسآر ىلع ةيلوا تانامض بلطتب روفلا اذه نكل

 يداحالا حيشرتلا عم يكارتشالا بزحلا بواجت
 حرظي يذلا حانجلا ءيذراكورلا حانجلل بناجلا
 يذلا هتاذ لكشملا ونوريفلوس ةدابق لخاد ايلاح

 هدايقلا لخاد راب نومير لوالا ريزولا هحرطي
 يف ناشيعي نيميلاو راسيلا رهظي امبو ,ةينيميلا
 ةلئامتم ةمزا ةيسائرلا تاباختنالا قفا فو .اسنرف
 يارلا ديحون ىلع نيدرداق ريغ .اعم ,.ناتوقلا تمادام

 لخدت نأب ةددهم يهف .يلاتلابو ء.امهحشرم ناش يف
 ةمسقم .ىل والا اهنلوج َِق لقالا ىلع تاباحتنالا

 نا دقتعت نحنؤ .اهدوهجو اهتاراعش يف ةنفاهتمو
 مدعو ماسقنالا اهلكشي ينلا ةروطخلل هيننم راكور
 هديلهاب هتعانق نم اقالطناو نكلو .عامجالا رفوت
 بارحالاو :هبرحل نيلمنحملا نيحشرملا لكب اسايق
 ديرب نم بولساب طغضنو لمعي هنإف اضيا ىرخآلا
 نوفتليو هحيشرتل نوخضري نييكارنشالا لعجي نا
 حيشرت لوح ضومغلا رارمتسا عم هنودبو .هلوح
 ررقام اذا مكحلا عاجرتساب مهل لما ال هنإف نارتيم
 هلم نؤودخانلا

 ةفاسم ذحتاو .قئارح راكور لعشا دقف .نذاو

 يسايبسلا مسوملا حشتفاو ٠ .هبزح هاجت كيويدحم

 نا لبق ةليوط روهش دعب .اهماما ةكرعمل اركيم

 اهقيرط يف ىلوا تاوطخ الا هذه انتقرو امو خيسحت

 .رعولا

 يواوزلا ناميلس

 1 _ا541/ بآ 7١ - ؟5؟5٠ ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 مادختسا ىلا قارعلا دوعيس ًالجآ ما ًالجاع نإو 818111115 ١
 نم ناريا دادما طوطخ برضل يوجلا هحالس قوفت 1

 .جيلخلا ربع طفنلا '

 5 درحلا تكشوأ له .(ةريخالا مايألا يف ةيناريالا ةيلورتبلا تآشنملا |
 ؟ةياهنلا ىلع

 .ةدقعملا تاباجالاو | لقألا يه مويلا جيلخلا يف ةقيقح مهأ
 . | نا :عوضوملاب ةقلعتملا ريراقتلا يف ًاعوطس

 | لدق هيلع تناك امم ًانما رثكا تحنصا ةههايم ١

 أ |[ يعادلا 1417/9/٠١ يف نمالا سلجم رارق رودص [
 2١ |( ةيكريمالا نفسلا ةقفارم لبقو .رانلا قالطا فقو ىلا '

 019 | يكريمالا ملعلا لمحت يتلا ةيتيوكلا طفنلا تالقانل
 ا ؟دومجلا اذه رمتسي لهف ..زمره قيضم يف '
 | امك ماغلالا عرز ىلع نورداق مهنا نويناريالا لاق |
 | اومغل نيذلا حجرالا ىلع مهو روذبلا نوعرزي :'
 | تاحيرصت روطس نيب ام ةءارق بجت نكل  جيلخلا |
 / يتلا 19817/48/١4 يف ترشن يتلا يئنماخ يلع |

 | اذا انمآ نوكيس يكريمالا لوطسالا نإ. اهيف لوقي |
 | نولوقي نييكريمالا نا امبو ..برحلا يف لخدتي ملا
 1 مادص صرف ناف ؛.اومجوه اذا لإ اودرد نلمهتا |

 | ١ .ضعبلا ىشخي امم ريثكب لقأ يكريما  يناريا |
 | كلذ عنم ىلع نوصيرح مهبناج نم نويناريالا ([

 ا نا ةصاخ . اكريمأ عم مادص يا بنحت قدرط نع

 ” | | ربع ًايموي طفن ليفرب نويلم ؟ ًايلاح ردصت ناريا |[
 ناجي هج نم يتايفوسلا داحتالا زابحتا حصتب ١ هديرن ام لكؤ . تالاقانلا برح فقوت ةجيتن جيلحلا

 لوحتلا اذه ريس ام .هعم هرما ريدتبي نا هيلع | تازخو ىلع جيلخلا يف اهتايلمع رصقت نأ وه نارهط 1

 وكسوم تالواحم نم سمخ تاونس دعب يتايفوسلا ١ لوطسالا ىدحتت اهناك ودبت اهلعجت ركذت ال !
 ؛جيلخلا لود ىلا برقتلا | يبسنلا ءودهلا نم ديفتست يه امنيب يكريمالا [
 نم َءْرِج ىلع ديلا عبضن نا انه عيطتسن امبير .اهطقن ريدصت ف يلاحلا '
 وحن ديدج نم ةيتايفوسلا ةرادالا داق يذلا قيرطلا ؛ لوطسالا رجني نا ربغ نم لاحلا اذه رمتنسسا اذا |[
 :ناريإ دق ناغير ةرادا نوكت ,حلسم عارص ىلا يكريمالا |
 ا نامضوؤو «ناربال يدصتلا :اهفادها نم نيفده تققح '

 .يتيوكلا طفنلا قيرط نما (

 .قزأم يف ةدحتملا |

١ 

 ةرود صن رودن وسوم
 عبلخلا يف

 ريلدأ 7 :ملقب

 ٠ نكل .نارياو اكريمأل ةيسنلاب زاتمم عضولا اذه ١
  1؟قارعلا نع اذام

  1لما ىلع تالقانلا برض نع نويقارعلا فقوت دقل ١
 طغض ةسرامم ىلا نمالا سلجم رارق يدؤي نا |
 ' ةروصب برحلل دح عضو لجا نم ناريا ىلع يقيقح |

 | يناريالا - ينادقوسلا .ةيئاهن
 ٠> ىلا يناربالا ماظنلا عفد يذلا ثداحلا اذه .يدودح 1 رارق ىلع 4 ةقفاوملل دادعتسا ىلع هنإ قارعلا لوقب

 ماكحاو :ةيناغفالا  ةيناريالا دودحلا قالغا:' هيلع ناريا قفاوت نا ةطيرش رانلا قالطا فقو

 | باب نم .ناريا يف نيميقملا ناغفالا ىلع ةرطيسلا ؟ .ةحارص رارقلا نويناريالا ضفري مل نآلا ىتح
 ' .وكسوم ءاضرا | زيريب ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا اوعد مهنإ لب

 ! ةيتايفوسلا تالزانتلاب قلعتي يناثلا ببسلا - 4 سلجم عنم لمأ ىلع نارهط ةرايز ىلا راليوك يد -
 ' .ناريال ةحلسالا عيب رظحب رارق ذاختا نم نمألا |
 ' نويقارعلا اما .هرما نم ةلجع ىلع سيل راليوك يدو ١
 ةيناريا ةلواكم كلذ لك يف نوريف -..قح ىلع مهو! |

 ' .ضرالا ىلع برحلا يف يضملا لجا نم تقولا بسكل
 فناتسي .يقارعلا ريصلا دفني امدنع العراق 

 ا١ؤمملا/ نآ 8١  ؟؟5 ددعلا "١ ةيبرعلا ةعيلطلا

 " تاوئس ا ىدم ىلع طبحا نا دعب تالقانلا برح |
 ١ ىلع .ةريخالا» ةيناريالا تاججولا نم ةلسلس 1

 ا كانه .راصتخاب .ةيروسل ديؤوملا هللا دبع ريمألل

 ١ ةناخ ىف تلاز ام ةقطنم نم تايفوسلا بارتقال دودح
 ١ نطنشاول وكسوم د لهف .يوق .لكشب ا ١

 ْ | ىلع راغأ يقارعلا وجلا حالس نا هركذ ريدجلا)

 | ال يذلا يرظتنم مالسا ةهجاوم يف ًامساح نوكيس |
 : " تايالولا نوكتس .تالقانلا برح تفنؤتسا اذا

 | مهدييأت ثيح نم نافغير نع نوفلتخي الانه '
 ١ ىلا يا .ةديعسلا اهتمتاخ ىلا ةصقلا لصت ىتح

 | ةطيسبلا ةلئسألل ابيس جيلخلا لظيس .لاتقلا فقو '

 1 و .فوداوببرغ عماللا يتايفوسلا ريقسلا نا ا عم يرحبلا همازنلا صيلقت لالخ نم
 1 1 ١ يعادلا رارقلا ديمجت ةلواحمو .تيوكلا

 ا ناريا ىلا ةجاحب يتايفوسلا ناحتالا :ًالوا ]
 | يف ةمساحلا ةلحرملا ءانتا ,ءادعلا ةلدتعم» ١
 ف لوبقم لح ىلا لصوتلا لجا نم هتاضوافم
 | يناريالا ماظنلا برتقا نا دعب ةصاخ .ناتسناغفا '

 | (ناتسكابلا) رواشيب يف يمالسالا فلاحتلا نم
 1 يىروثتلا سرحلا ماق نا دعبو .رطخلاب رذنب لكشب

 3 براقتلل داعم قيرف نم ءاحياب امدر - ارخؤم

 ْ | يناغفا عقوم ىلع موجهلاب -
 ا يداحتالاو ةمألا يبزح نم يدهملا قداصلا ا

 ْ ف يطارقعيدلا |
 ا امئاد ناك . يركسعلا حكحلا نم نيدقع ٍتهنا ينلا ا

 ١ هطبرت يطارقميدلا يداحتالا بزحلاف .اقلق ًافلاحت |

 ١ ةيجيتارتسالا لئاسملا لوح ةعقوتملا ةيكريمالا | .
 ١ نا وديب نا .نيقالمعلا ةمق ءاقل ءانثا ةيسيئرلا :

 | عاهنا ىلا تعفد ىنلا ةشقلا اما .ةربخالا عيباسألا 1 نا عيطتسي ال هنا عنتقم يتايفوسلا داحتالا

 1 تناك امهم جيلخلا ِق نطئتشاو عش ًاريثك سقانتب ْ

 1 ةيتاوم ةيدوعسلا ةحاسلا ىلع تاروطتلا جياتن 1

 2 ا ع ل خو

 ١ نوؤسلا ُْق تايفوسلا نوصصخ ةنفاإا دقت أ ؟ناربإ ُِق نوايا يتايفوسلا عضولل
 ١ ةطلسلا ىلع يناجشتسفار ءالبتسا نا ةيناربالا

 | تايفوسلا .نييعويشلل ءادعلا ةراشتسا نع فقوتب

 | ةصاخ ؛يناريالا ناملربلا سيئر ةيتامغارب راصتنال
 ”١ ىددل هنغ عضادب نم يناجنسفار دحو نا دعب

 ١ فاضُي .دسأ ظفاح يروبسلا سيئرلا يا .وكسوم |
 1 ةردقم نم تيغ ناريا هنع تفشك ام كلذ ىلا |
 | فلاحت لامتحاو ضوافتلا ىلع يناجنسفار '

 || هده لك فيس نكريما ح ناو يجياوجتفاا |
 | ىلع تايفوسلا نوكي نا لمتحي .ةعمتجم لماوعلا |
 | ةيادب ذنم ةثلاثلا مهترادتسا فصن لامكتسا قيرط '
 " قفاو دق ةرادتسالا لامكتسا نا ريغ جيلخلا برح !
 | عم تاضوافملا داق يذلا فوستنوروف يلوي ءيجم '
 | نم الدب ةيجراخلا ريو بصنم ىلا  نارسهط '
 | يسايس لوحت نم كلذ هينعي امو .هزداندرافيش :
 ا .ناريا هاجتاب قاطنلا عساو '

 | نم ةيجراخلا ةرازو لاقتناب ركذي عضولا اذه
 .1984 ماع اسنرف يف امود دنالور ىلا نوسيش دولك ا

 : ةمتاخ

 يف ءاغوغلا مدعأ .لوألا يالوقين رصيقلا دهع يف

 ١ داحتالا يف ناريال نيسمحتلا ةثداحلا كلت عفدت
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 ؟موطرخلا مكحب ىذلا نم
 | نادوسلا يف فلاحتلا ةموكح رايهنأ ريشي لني

 ١ رسكا يف ةيطارقميدلا لبقتسم لوح كوكشلا

 | نكي مل رابهنالا اذه نا ًاملع .ةيقيرفا ةلود مل

 | ءارزولا سيئر هلكش يذلا فلاحتلاف .ائحافم

 تاباختنالا دعب يضاملا ويام/رايا يف

 1 .رصمل داعم ًايخيرات . وهف .ةمآلا بزح اما

 ١ يف ريطخ لكشب زرمت تأآدب ةميئدقلا تافالخلا كلت

 ١ بزحلا ءاضعا دحا لادبتسا تناكف فلاحتلا
 ١ ىلع نيبونسحملا نم رخآب يطارقميدلا يداحتالا

 52 - | خل ملت نوعا خافت -



 ] نم نوكملا دالبلل ىلعالا سلجملا ةسائر يف ةمالا بزح !
 ا .ءاضعاه !

 | ةموكحلا لخاد عازنلا بابسا نا ,لاح ةيا ىلع |
 ا يف ؛ةرئادلا برحلا .الثم ,كانه .كلذ نم عبسوا |

 /' لصب ىذلا ينادوسلا يجراخلا نيدلاو . بونحلا |

 ْ ققحت مل .نلاجملا:نيذه يو رالود نويلب ١؟ ىلا
 | نم ارهش ١١ لالخ ركذي مدقت يا فلاحتلا ةموكح |!
 ا .ةطلسلا اهمالتسا |

 | نادوسلا لخاد ناقيرف موقي .ءانثالا هذه يف |
 ١ :فلاحتلا ةموكح لخاد لكاشملا روطت ا ١

 اولصح نيذلا نوملسملا ناوخألا مه لوألا قيرفلا ْ

 | ةيضاملا تاباختنالا يف ناملربلا يف ةليلق دعاقم ىلع

 عم لماعتلا يف يليفاكيم يلمع وهو ا
 | اهم يناعت يحلإ ةيكيتاماردلا .ةلزعلا نم جوزخلا |

 ةلياقملا ءانثا دكؤي نا يناجنسفار سئي هل |
 ةطلبسلا كلمت الر هنا ىلع ةروكذملا ةىنويزفلتلا 5

 | .ثيدحلا ىف ةغيص هذهو ..نيفطاخلا ىلع ةقلطملا
 | نع ناريا ةيلوؤسم نم لصنتلا اهنم دوصقملا
 سرامت» نارد نأ فرتعا هنكل .فاطتخالا ثداوح
 ,نانبل يف تاعامجلا ضعب ىلع اذوفن |

 | يف يناثلا لجرلا نأ تبتت تيبثت ةينويزفتلا ةلباقملا هذه
 1 نارشا [

 لطب. وهف :ةجودزملا ةغللا نف ؛ديس. لاز ام لارا

 | لجا نم .برغلا

 ١ درطد قشمد ةردايم دعب ةصاخ يضيبألا ةيبلا ًإ

 . قباس تقو يف لاضن وبا ةعامج '

 | يناجنسفار عيطتسي ,نئاهرلا ةقرو دوجوب نذإ

 | ضييبتل ةلجعتم ودبت ةيروس نكل .رثكأ زارتبالا |
 | لهف . جئاتنلا لضفا ىلع لوصحلاو اهتحفص ا

 | نيلاوملا مهيفطاخ نم نئاهرلا دسأ «فطتخي»

 سقت يذلا فابسالاا دحا كيذا وكي لها ؟ناريال ا
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 ١١ نم ف هيف فاتن موو اق د ١ وه يناثلا قيرفلاو ,فلاحتلا جراخ اولظ مهنكل '

 ٍ ةرطخ ةبعل عقاولا ىف يش .لادنعا اهنا ىلع سيرابو : .بالقنا ةلو - فدك | محي عرب دوو سس دع ككل  نكمي امم .ةرطيسلا جراخ نآلا ودبي يذلا شيجلا |

 ١ هناي ًءاكذ رثكالا فصوب نا نكمن ثنح نارنا ُّق 011 , 3 20 نيالا :
 1 مك ير 1 : تا | ةموكحلا تلاز ام :هدقت ام لك نم مغرلا ىلع ْ
 " لوح تامولعملا برست رثإ لاحلا ناك امك .نث ٍق ١ همقلاف غلا ديداتلاب يىظحت ةيندملا !

 . نيدلا ةلكشم اَما .ةركاذلا يف لازام يروتاتكيدلا '

 ىلا دوعي اهببس نا نوينادوسلا ىريف يجراخلا '
 ناو .هئاقدصاو ىربيمن رفعج قباسلا سيئرلا عشج

 ١ نا ف امنإو ةيلاحلا ةموكحلا رودقمب سيل اهلح |
 ' .مهنويد طاقسا ىلع نويبرغلا نونئادلا مدقُي |
 | يدهملا قداصلا ءاقب ىلع اصيرح برغلا ناكاذإف |
 اميف الهاستم ًأطخ جهتني نا هيلع .ةطلسلا ف |

 ِْ «نادوسلا نويدب قلعتي |
 0سم سم

 ١ ةيأل /م5

 مدح

 اننا ا

 سنا سس

 «ةيناسلالا» هنامدخ 00 تعيس هوا د و
 نويروم يول - ناج :ملقب

 انا ل سس ديصحاو نبد ودبت امك ةلماك نوكت ال دق ةعيطقلا

 كنب
 | يف يناجنسفار يمشاه يناريالا ناملربلا ا 1

 1 زع يف ١/80 يكريمالا نويزفلتلا ةانق عم ةلباقم |
 ١ ناطيشلا» يوقلا نارهط لجر مجاهي مل .ةمزألا |
 ا ةدعملا ةريخالا هناباطخ ىف لبق نم لعف امك ؛ربكالا '

 | ةينلاب امعفُم رهظ .سكعلا ىلع لب .يلحملا كالهتسالل '

 ١ .ةحلاصملا يف ةيغرلاو ةبيطلا |
 | «لطي» وه يناجنسفار ناي ريكذتلا نم انه َدِب ال ٠١
 7” ريرحت ءارو ناك يذلا وهو .يناريالا تيغ- ناريإ |
 نيبام ةعقاولا ةرتفلا ىف ةيكريما ةحلسا لباقم نئاهر '
 : .1945 و19486 ماع |
 نم ددهج ىصقا لذبي نا ديدج نم ضرعي هنا |
 نطنشاو تبلط نإ ؛توريب ىف نيفتخملا نذاهرلا لجخا :

 ءانجسلا نع وفعلا تيوكلاو /ليئاريسا» نم |
 .نازمال نيعباتلا

 0 ا مست

 تيوس ااا ا ل

 هني سوم ملا ةمسوسصس

 - |[ نأ خذا" يخل 218 مبلل - 33

 رممفون/ يناثلا نيرشن يف تيغ نايا ا

 و .ةعونتم ىرخا مئارجو
 يئاريالا ناملربلا سيئر فعاض .اكريمال هسفن عبي
 | ىلع ضيبالا تيبلا عم هتقفص ليصافت نع فشكلا

 . (!!) ناغير دلانور دابطصا ىلا فدهب ناك هنا ساسا

 | نع ىانمي نكي مل يئناجتسفار نا ريغ
 ا ةنلعملا ماقرالا ناب املع .ةعطاقملا هذه لثم ىودج يف 1 اهسفن نقسلا هدختسي ناك هناو ةصاخ .تاداقتنالا

 | تايالولا ىلا ًايونس ظفنلا نم ردصت ناريا نا لوقت | ةلمحم تاليإ نم سابع ردنب ىلا يتآت تناك يتلا
 ظ .رالود نويلم 5١١ لداعي امي ةدحتملا

 ١ ةجرد ىلا ,ةدحتملا تابالولاو .ليشارسا. ىلا ةصاخلا
 هعرازم نم يبلحلا قتسفلاب اهلمحيل .ةحلسالاب

 ماعلا يف مهئايتسا نع اوبرعا اينر وفيلاك يعرازم نا
 .لاجملا اذه يف ةعورشملا ريغ ةسفانملا نم يضاملا

 تاضوافم ِقا ,بوهوملا+ يئاحجنسقار نإ

 عاظتسا هدذكل .؛ينويدهصلا ودعلاد عم هتايبترت

 19/85 ريمفون/ يناثلا نيرشت ةياهن ىف .ةيلخادلا
 نارهط ةعماج يف ةندنلقتلا ةعمحجلا ةالص سأرت

 .«برحلا ءاهتنا

 اريثك نوناعي نييناردالا نا ىلا ريستت دهاوشلا

 الوا وهف هسفن يناجتسفار هديرب ام اما .ةيميسرلا

 نإ نكمي جيلخلا يف ثداح يا بنجت ءيش لك لبقو
 امو .ةدحتملا تابالؤلا عم ريشايم عارص ىلا دؤبقي

 ينداريالا ماظنلل رابهنا نم كلذ هينعن

 .«١ودهشتنسي 57 نا نيدرخالل

 لدا الو .ةزانمملا هتقرو مه نئاهرلا نا فرع هنإ

 ةدوع نع اكريما نالعا «:ةفداصم» نم كلذ ىلع

 ١ در دقف .يضاملا ربمف
 | نجسب كلذو .فنعب  ةبعللا دّيس  يناجنسفار
 يذلاو ,بيرستلا نع لوؤسملا يمشاه يدهم '
 | ءضرالا يف داسفالا. ةمهتب نارهط ف ايلاح مكاحي '

 ْ مل هنا رهظي نا لجا نم

 سرد ةدحتملا تاياولا
 ىئاريالا طفنلا ةعطاقم

 سيول لين :ملقب

 ١ ىلع رظح ضرف لامتحا ناغير ةرادا سردت
 | يتلا ةراجتلا كلت .ناريا عم طفنلا ةراجت
 ظ .ًاقياس دقتعي ناك امم ربكا اهنا حضتا

 ١ نوككشي رابكلا نييكريمالا نيلوؤسملا ضعب نكل

 | ال ماقرالا هذه نا نوري نيلوؤسملا ضعب نا ريغ
 طفنلا نم تادراولا طقف يطغت اهنال ةن ةقيقحلا سكعت ْ

 ١ 8206:2203 ةسسؤم موقت نا دعب ةدحتملا تابالولا

 | يبيراكلا رحبلا يف تاكرشلا نم اهريغو 1655 || يف امامت اقفوم نكي مل :ةعارزلا يف وه امك خيراوصلا
 .هريركتب |

 ١ ةحاسلا يف فرطتلا راهظاب كلذو .هتمامع ذاقنا

 | ىلا لصي يذلا ين

 | تعرتسا يتلا ةلاسملا نكل .ينوناق كلذ لك
 | يتلا ةرركملا تاجتنملا ةيمك يه نيلوؤسملا هابتنا '

 | ٠٠١" ىلا لصتل ةريخالا رهشالا ف داح لكشب تعفترا !

 | 40 يه ةنلعملا تادراولا امنيب .ًايموي ليمرب فلا || نمانيدلام نإ ًارخاس خرصيو ةيقدنبلا لمحي وهو
 ظ | اهل نيرتشُم نع ثحب ةلاح يف انلعجي كوه خيراوص ٠

 ا .ايموي ليمري فلا
 ١ ًاءزج يطقنلا رظحلا ضرف حبصا .لاح ةيا ىلع

 ,ةيكريمالا ةموكحلا يف دادعالا ديق ةسارد نم ًايسيئر
 دلانور ديوزتلو .ضيبالا تيبلا نم رماوا ىلع ءانب || نم

 | نم نوريثكو .قارعلا دض يهتنت ال يتلا برحلا هذه
 ١ تادراولا عطق نيب ام حوارتت يتلا تارايخلا ١ تابيذكتلا نم مغرلا ىلع ةيوستلا نوديري خمهنيب

 ١ ةمزا ءانتا لاحلا ناك امك لماشلا رظحلاو ةيطفنلا '
 | نا اندجوق نييبيللا عم كلذ انلواح دقل» .نئاهرلا ا
 ١ نمم يكريما لو وسم لاق ..لبحتسم ةعطاقملا حاجي ١

 : | لجر نإ .
 1 0 ب ًاديج متهب ىوقلا ماظنلا

 ١ كلت .ناريا عم لماعتلا يف تارايخلا نم ددعب ناغبر

 ظ ةعطاقملا ىودج يف نوككشي
 ةرادالا ف ضعبلا ىري .ىرخا ةيحان نم

 ١ لكاشم قلخي دق طفنلا داربتسا رظح نا ةيكريمالا |[

 | يذلا نارهطو نطنشاو نيب قافتالا نال ؛ةينوناق |
 | ىلع صني ١94١ ماع ةيكريمالا ةرافسسلا لالتحا ىهنا ' !

 | ركش قشمد تقحتسا .سالغ زلراشت يكريمالا

 ّ يي ذلا

 | .ىرخا ةّرم ةعطاقملل ةدحتملا تايالولا ءوجل مدع

 | ةماعلا

 ينو“ _ ١مل نآ 8١558 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 د ديا وو جوس تس جمة ها ن1

 ا ا ا 0 09

 1 252 2 5 0 20 م ا

 ةموكحلا تنلعا .يضاملا عوبسالا يف

 علسلا نم ديدعلا راعسا عفر نع ةيروسلا نب
 لئاسوو تاقورحملا ةضاخ .ةسساسألا

 و١ نينام حج وارتن ةيسنب تدادزا ينلا ,.ةنفدنلا

 تارارقلا ةلسلس نمض تارارقلا هذه يناتو غم,

 ٍِق .يلاحلا ماعلا علطم ذنم ةموكحلا اهنذكحتا ينلا

 ناكو .رمتسملا يىداصتقالا روهدنلا فاقنال ةلواحم

 .ربمعتلاو ءاشنالاو ةعارزلا يريزو ةلاقا اهنمض نم

 لشفلا دعب كلذو .ءامهلمع ءادا ىف امهريصقت ةجحب

 نيعاطقلا نيذه يف عيرذلا

 ةيداصتقالا ةمزالا ةقيقح حضوت تاريدغتلا هذه

 دادزت يتلاو .ًايلاح يروسلا عمتجملا اهب رمي يتلا
 ماعلل ةماعلا ةلودلا ةينازيم ليلحت دنع احوضو
 اهرابتعا نم ال ؛ارخؤم ترشن يتلا 1917 يلاحلا
 ةلودلا تادارباو تافورصم حضوت ةيداصنقا ةقيثو

 فشكت . ةيسايس ةقيتو. اهرابتعا نم لب .بسحف
 ةيداصتقالا ةيلمعلا ةبعيبط ديعبي دح ىلا

 ءابعا عيزوت ىف لالتخالا ىدمو ةفلتخملا اهتاراسمو

 ةفلتخملا بعشلا تانف ىلع ةيلمعلا دده فدلاكنو

 ةميق ضافخنا ةيلاحلا ةينازيملا يف انعلاطي ام لواو

 5 "٠" ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8؟؟   7١يآ /١549

 :تادراولا يف ةدابزو جاتنالا ف صقن
 واو سمسم وسسا د جس 1 دحر دقو دسم ع قاوم د

 2001 0 سو و هب وسو سرس يحسم يوسوس سا ا ا م

 ةيشسعلا تادعاسملاو ةمقاذنم ةدح
 نا زا عزم قوم قتل في راقتناب

 اسم هن دود حس دعت تت دس حجبت وتناسب اا اجا تتم جس داتا ]بتداول 17م

 ةربلا ازاقشف :84,”7 نم تضفخنا دقف) تافورصملا

 ماعلا يف دريل رانلم 4١.37 ىلا 1585 ماع ةيروبس

 دقو (ابيرقت /5 هردق ضافخنا ةبسنب يا .يلاحلا
 ةرهاظ كلت نا .ىلوالا ةلهولل .ضعبلا ىري
 قافنالا ليلقت يف ةموكحلا ةبغر سكعت .ةيباجيا
 هذه نكلو .ةنزاوملا ف زجعلا حالصا ةيغب ماعلا
 يلامحا ىلع طقف ترصتنقا ام اذا .ةرصاف ودبت ةرظنلا

 تافورصملا دوني ليلحت ةلواحم نود تافورصملا
 تايوتسم ىلع ضافخنالا اذه ريثآت ةفرعمل ةفلتخملا
 نم ربكالا ءزجلا نا اءدب ظحالن .عمتجملا يف ةشيعملا
 علسلا معدل ةصصحخملا لاومالا لاط ضيفحتلا

 دقف) .ةريقفلا تاقبطلل ةيسساسالاو ةيكالهتسالا
 ىلا ١4/85 ماع رالود رابلم .١ ؛ نم معدلا ضفخنا

 نا .ةيلاحلا ةنزاوملا يف رالود نويلم 4٠٠١ يلاوح
 تذوحتسا ىذلا تقولا يف اذه .(/75 هردق صقنب

 ةبراجلا تافورصملا نم /55 ىلع عافدلا تاقفن

 لاومألا دْرزَت مل امنيب . (تافورصملا يلامجا نم /57)
 .(اينرقت 7/4 ةيسنب الا ةحضلاو حيلعتلل ةصصخملا

 يددذ 9 مسن ل

 راعسا .عاقتراب كلذ مجرتب نا يعيبطلا نم ناكو

 تدازق عدلا ضفختا ..ةيناذقلا داوملا لاععتمالا

 راعسا تدادزا دقف ؛:قاوسالا يف يف علسلا نم ديدذعلا

 اهنمو) ةيكالهتسالا علسلاو ةيئاذغلا داوملا مظعم
 ٠١ نيرحسلاو 056.7 ةحيستن موحللا
 اذه 7/5١ رئاجسلا و 5١٠/, ةيعانصلا تاقظنملاو

 رمالا فقي ملو ..تاقورحملا راعسا يف ةدايزلا ادع
 يف علسلا نم ضورعملا صقانت لب .دحلا اذه دنع
 لوصحلا يف نييغارلا ريباوط تدادزاف قاوسالا
 عفد ىذلا رفالا .ًادح ترداف تحيصا نآ دعب اهبلع

 درطيسلا لجا نم لفعلل .ارحؤم ةيروسلا ةموكحلا
 ةددستملا ةباقرلا ضرف قيرط نع كلذو .قاوسالا ىلع
 عنمل اهنم ةلواحم ىف .ةمخضلا ةينيومتلا تالمحلاو

 اهدكلو علسلا ءافحاو راعسالاب بع الدلا نم راحتلا

 نوناقلاو ,فادهالا قيقحت يف نآلا ىتح حجنت مل
 رفوتت مل اذإف .فورعم لاحلا دذه يف ىداصتقالا

 اممو راعسالا تعفتراف اهيلع لابقالا دادزا ام ةعلس
 رود بايغ ةيروس ف نوناقلا اذه ةيمها نم ديزي
 ةديشر ةسايسس بابغ ريخا ىدقمب وا .ةلؤدلا

 .تقولا ىف لحدتلا نم ةباهنلا يف مكحلا نكمت ةططخم

 تالمحلا اما . ىف وبسلا ةكرح ىف ريثتاتلل بيسانملا

 نع ينعت نلو نمست نلف :ةيسيلوبلاو ةيديومنتلا
 راعسالا هكرح فاقنا عملجبل د نل يلابلاب و .عوح

 , د ذه

 ةيبلاغلا ةشيعم يدرت ءازاو .رخآ ديعص ولعو
 بتاورلا ارخؤم ةموكحلا تداز .دارقالا نم يمظعلا
 تاكرشو ةلودلا تاسسسؤم يف نيلماعلل ةيرهشلا

 فاك ريغ عارحألا اذه لظن نكلو ,.خحاعلا عاطقلا

 .ةيرورضلاو ةيينانساألا نيلماعلا تاحاح عابشإل
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 اهريتعن يتلا ةيعامتجالا تاجاحلا لوقن الو
 انه نمو .ةدوشنملا ةيمنتلا ةيلفعل ىسانسالا بلطملا

 تايوتسم عم بسانتت ال روجالا يف ةدايز ةيا نإف
 ,؛ةيشارشلا دارفالا ةردق عفرت ال ثنحب .راغساإألا

 ديزتس ذا .عمتجملا ىف للخلا قيمعت ىلا يدوت فوس

 ةردق ضفخنتت يلاتلابو .مخضتلا تالدعم نم
 ةيروس يف لاحلا يه افك ,ةيئارشلا روجالا

 ةدشمابلا ةلامعلا
 وا ةسشماهلا ةلامعلا» ةرهاظ ترّسشتنا انه نمو

 نوريقكلا هجتا دقق. يمسرلا ريغ عاظقلاب» ىفسيام
 يف لمعلا ىلا ةماعلا تاسسسّوملا ىف نيلماعلا نم

 ىشو) ةيمدخلا تاعاطقلا ةصاخ :ىرخالا ةطبشنالا

 ىلعا تالدعمب ومنت اهنكلو .ةجتنم ريغ تاعاطق
 نع كبشان اذه .(ةيبعلسلا تاعاطقلا ومن نم ريثكب

 ءاهتنا دعب رخآ لمعب قاحتلالا ىلا ضعبلا ر ارطضا
 لافطالا لاغتشاو ,:ةماعلا ةسسؤملا ىف هلمع ددم

 ىفخي الو ةنميسوملا لامعالا دظعم ةصاخ . ءايسنتلاو

 انه دصقتو .ةبعامتحاو ةيبداصتقا راتا نم كلذل ام

 روهدت عم كلذو .عمتجملا ىف ةيجاتنالا ىلع ريثآتلا
 ىلع زفاحلا نيلماعلا دقفب امم .. جتنملا لمعلا. ةمدق

 هلك كلذ نم رطخالاو .لمعلا ف ةبغرلا وا جاتنالا
 ينطولا ءامتنالاب روعسلا نادقف

 يف ةيداصتقالا عاضوالا تابوعص نم داز اممو
 وهو .ةعارزلا عاطف يف رمتسملا روهدتلا .ةيروس
 وهف .يروسلا داصتقالا يف يسينرلا عاطقلا
 ىتلا ةلماعلا ىوقلا نم /45 نم رثكا بعوتسي

 اكل ؤ | .؟[( “١ خان“ ك5

 ةهحوملا تارامتتسالا نم 7١/ نم رتكأ ىلع دوحتست

 اذه ومن لدعم طيش دقف .ةيداصتقالا تاعاطظقلا ىلا

 نمو :/4 7 (-) ىلا ./5.8 نم يونسلا عاطقلا
 نم يلامجالا يلحملا جتانلا يف هتمهاسم تطبه انه
 ١ .1986 ماع /57؟ ىلا

 ةيعارزلا ةيجاتنالا تطبه رخالا بناجلا ىلعو
 /غلك 7١69" ىلا حمقلا دودرم لصوف .اريسك اطوبه

 /غلك 5977 ناك نا دعب كلذو .1985 ماع راتكش

 ,15987 ماع راتكه /غلك 75099:19١ ماع راتكه

 ته / علك "ا نم ددودرم طبش نطقلل ةسسنلامو

 دقو .يضاملا ماعلا ه /غلك 55947 ىلا 1987 ماع

 نم ةيعارزلا تارداصلا ةميق طويش ىلا كلذ ىدا

 درتقلا لالخ)إ .نوللم 575 ىلا رالود لوسيلم ندي

 ةميق هيف تعفترا يذلا تقولا ىف اذه .(اهتاد

 صقاندل ةجيتن) جراحلا نم يد تادراولا

 ىلا تادراولا در وناق تلصوف (ىتاذلا ءافنكالا كيسنت

 انؤيلم 554 تناك نا دعب .رالود نويلفم 5
 اهسفن ةردقلا لالخ

 لاحلاد للخلا مالا

 .للخلا اذه حالصا ةيروسلا ةموكحلا تلواح دقو
 يبرعلاو يبنجحالا صاخلا عاجل تحمسف

 كلذو . يعارزلا طاشنلا يف ماعلا عاطقلا عم لوخدلاب

 اهيف كلمت ثيحب) ةطلتخم تاكرش ءامتتنا قيرط نع
 يقابلاو اهمهسا نم طقف 75 يرلاو ةعارزلا ةرازو
 ديدعلا ىلع هلوصح عم .يرامثتسالا عاطقلل كرتن

 ةيرحو . بنارضلا نم ءافعالا اهنم تازايتمألا نم
 تاسسسّؤم ىلع رورملا نود ريدصتلاو داريتسالا

 مدع يلاتلابو :(ايلاح عمضولا وهامك) ةلودلا
 دراجتلا ةكرحل ةمظنملا نيناوقلل اهغوضخ

 ةيجراخلا

 ,ةياغلل ةدودحم ةسايسلا ىذه جتانن لظت نكلو

 دوحشفلا ديازن ىلا ىدوسم فوس .سكعلا ىلع لد

 تاعارزلا ىلا تاكرشلا هزه داجتال ةجيتن ةيئاذغلا
 نمو .ةيعارزلا ليصاحملا كرتو ,ىلعالا ةيحبرلا تاذ

 جالع بلطتي ةيعارزلا ةلكشملا لح نإف ىرخا ةهج
 .عاطقلا اذه اههجاوي يتلا ةيسساسالا تالكشملا
 دوجو مدعو .ةحولملا ةيبسن عافترا ةصاخ ةقصبيو
 ام ةراسح ىلا ىدا ام وهو) ةلفماكيم فرص نتاكيش

 يف رامتتسالل ةصصضخملا تاحانسملا نم /2 2٠ نب

 حالضصا ةرورض نع الضف اذه (قطامملا ضعب

 يدؤتو .يلاحلا تقولا يف ةلطعملا هبش يرلا تاكبش
 .ووملا رامتنسالا وا تاخاسم جارخا ىلا

 ف روهدت هففار .يعاررلا عاطقلا يف روهدنلا اده
 نم يت ودسلا ومدلا لدعم طبه دقف يعانصلا عاطقلا

 1 حاع ,.. ١ يلاوح ىلا ١ هر ماع ىتح ١ ١

 انه نمو .رضاحلا تقولا يف ابلاس حبصا هنا ردغيو
 يلامجالا يموقلا جتانلا يف هماهسا ةبسن تصقانت
 :طقف 751 ىلا

 ةيعلسلا تاعاطقلا ف تاروهدتلا تءاج دفو
 ريغ ةيمدخلا تاعاطقلا باسحل .ةعانصلاو ةعارزلا
 /هال ىلاوحي ترتاتسا ىتلا ةجتنملا
 اريبك اعاقترا تادراولا ةميف تعفترا انه سمو راحملا
 يجراخلا ملاعلا ىلع عمتجملا دامتعا دايدزال ةجيتن

 جئانلا نس

 يذلا تقولا يف كلذو .ةيساسألا هناجايتحا ريفوت يف
 صقانتل ةجيتئكز تارداصلا هيف تصقانت
 نازريملا زجع نم ةياهنلا يف داز يذلا رمآألا (ةيجادنالا
 .ةيروس ةريل نويلم 771١4 نم عفترا يذلا يراجتلا
 يف اللبلق طبش حث . ١5/5 ماع دربل نوبلم ٠١5857 ىلا

 نم ديدعلا راعسا طوبهل ةجيتن) ةريخالا ةنوآلا
 لصوف .حمقلا ةصاخو ةيملاعلا قوسلا ف تادراولا

 يف رجعلا دادزا انه نمو .ذريل نويلم 5147 ىلا
 ىلا ءوجللا ىلا ةلودلا عفد امم تاعوفدملا نازيم
 اهضورق تدادزاف .ةيحراخلا ليومتلا رداصم

 ؟”.هك“ك يلاوح ىلا يوزاحلا ملاعلل ةقحتسملا

 ةيركسعلا ضورقلا ءانثتساب اذه) رالود تارايلم

 ةرشع يلاوحب ردقت ينلا لجالا ةريصقلا ضورقلاو
 فقوملا ةبوعص نم داز اممو لب .(ابيرقت تارايلم
 دقف ةيبنجالا تالمعلا نم ةلودلا يطاينحا روهدت
 وهو ١986 ماع ةريل نويلم ١459 يلاوح ىلا لصو
 رّثكالا ىلع نيرهش تادراو ةيطغتل يفك ال

 ةريلل ةيجراخلا ةميدقلا تروهدت هلك كلذ ءازاو
 كلذو .ةريل 55 يواسي رالودلا حيصاق :ةيروبسلا
 يمسرلا درعسوز) طقف دريل ١١ هنمنق تناك نا دعب

 .(تاريل عبرا يلاوح
 ةيروس لخد رداصم ترثآت رخآ ديعص ىلع

 يف نيلماعلا تاليوحت اهب دصقنو .اضيا ةيجراحلا
 نا فورعملا نمف .ةيبرعلا تانوعملاو .جراخلا
 ىلع بلطلا مجح صلقت ىلا ىدا .طغنلا راعيسا طوبه

 بتاورلا ضيفخت لقالا ىلع وا / ةيبرغلا ةلامعلا

 هذه تناك املو .ءالؤه اهيلع لصحي يتلا روجالاو
 نازيم ميعدت يف ًايسيئر ارود بعلت تاليوحتلا
 ايبلس سكعنب ةرورضلاب اهضيفخت ناف .اهتاعوفدم
 دذه نا ىلا ةرايششالا ردحت انهو .نازسملا اذه ىلع

 ىلا 1981 ماع ةربل نودلم 447١ نم تطبه لاؤمالا
 اهنا ردقيو ١586. ماع تربل نورلم يىلاوح

 .ةيلاحلا ةنوآلا ىف روهدتلا ف ةرمتسم
 اهيلع لضحت يتلا ةيبرعلا تانوعملا اما

 ١91/8. داع دادغب ةمقل ةحيتن .ةيروسلا ةموكحلا
 الوا ترثات دقف :ةدر وس ةريل راملم / . 585 ةغلادلاو

 ةحيشتو ,ةحناملا نادلبلا ُْق ةنداصتقالا عاضوالاب

 .امومع ةيبرعلا اياضقلا نم يروسلا فقوملل
 عفد امم .صوصخلا هجو ىلع ناريا نم اهققومو
 دذه عطقي ديدهتلا ىلا ةحناملا فارطالا نم ديدعلا
 معد ف يروسلا ماظنلا رارمتسا ةلاح ىف تانوعملا
 تصصخ غلابملا هذه ناو ةصاخ .يئاريالا ماظنلا
 .ينويهصلا نابكلا ةهجاوم يف ةيروس معدل اساسا
 : ْ سكعلا سييلو

 اهدهشي يتلا ةيداصنقالا ةمزالا نا وديبو
 ةيروسلا ةموكحلا ىلع طغضت .يروسلا عمتجملا
 ةسايسلا لمجم ىلع كلذ رتؤيس لهف .اهققاوم رييعتل
 اياضقلا ضعب نم ةصاخو ةيروسلا ةيجراخلا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيضقك ةيريصملا
 لك :ةيقارعلا ةيناربالا برحلا نم اهفقوم اريخاو
 ماكح ةيوحا راظتناب ةحورطم لظن تالؤاستلا هذه

 ! اهيلع ةيروسن

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 ةلويسلا يق ةلكشملا

 : نويدلا 0 نسب
 ووو او ب وو ووو دو دو و حج ا و ع 1

 يول هنرنضق 3 دادزك رخآ دبعي 2

 ثلاثلا ملاعلا ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا
 اهرطاخم دادزت مث نمو . .اكياشتو ادقعت

 .بسحف ةنيدملا نادلبلا ىلع ال .ةلمتحملا اهتاريثاتو
 دئاسلا ىلودلا ىداصتقالا ماظنلا لمحم ىلع امنإو

 لوح رظنحلا تاهحوو ء ءارالا تددعت انه نمو ادلاح

 ةفاح مالي لكش ,قراملا !ذه نم جوربخحلا ةيقض
 نينيدملاو نينتادلا يا) ةيضقلاب ةينعملا فارطالا
 نا ودعت ال اهنا ىري ضعبلاف .(ةيراجتلا كونبلاو
 .ةنبدملا فارطالا لخاد .ةلويس ةلحشم نوكت

 يساسالا قلطنملا وهو) .ءافولا ىلع ةردق تسيلو
 نمو. (ركدي سميج .يكريمألا ةنارخلا ريزو غورشل
 شاعناو طيشنت ةرورض حرستقي هناف انه
 لدانتلا طورش نيسحت عم .ةيلحملا تايداصتقالا

 ىلع نادلبلا هذه ةردق نم ديزي امم :يراجتلا
 ةلكشملا هذه نا ضعملا ىرب نيح ىف اذه .دادسلا

 ىلا تدا يتلا دئاسلا يداصتقالا عضولل جاتن يه
 فارطالا نيب تايبدحضتلاو ءانغإالا ِق نزاؤتلا خدع

 دذه لحلف مث نمو .ماظنلا ىف ةلعاقلا ةفلتخملا
 ةيلكده حالضا ةداعا ىلع لمعلا بجي ةلكشملا
 نزاوتلا هدلا ددعتل .ىل ودلا يداصتقالا حاظنلا

 .دوقفملا

 نبب فقوملا حوارت دقف ةنددملا نادلدلا ددعص ىلع

 ؛ادلك لاومالا هذه دادس نع عانتمالاب نانلاطملا

 اهتبهن يتلا لاومالا نم اءوج لثمت اهنا ةجحب كلذو
 دزه اهرامعتسا ءانتا ةنئادلا نادلبلا اهتفزنتساو

 ديدست ةرورض ىلع رخآلا ضعبلا زكر امذيب :لودلا
 ىلع وا.ةيونسلا اهتارداص ةليصح نم ةنقعم ةدسدب
 دذه ىلع ةدئافلا تالدعهم ضيفختب ةبلاطملا لقالا
 .ضورقلا
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 رفم تلاثلا ملاعلا

0 1 

 لاديتسا» رق حرفا 1 ةريخالا 1 يفوو

 نؤيدلا ليوحت ىلع اساسا .بصخت يهو .«نويدلا
 ماعلا عاطقلا تاكرش يف صصح ىلا ةيحراحلا

 فو .ةيعارزلاو ةيعانصلا اهلاكشا ةفقاكي ةينطولا
 ىموقلا داصتقالا تانوكمل ةيساسالا لكايهلا

 ةيلمعلا هذهو . (اهلئامي امو نداعملاو لورتبلاك)
 نوددلا ضعب ليوحت اما .نيلكش نم ادحاو ذحات
 نم ةئكلملا لقن رخآ ىنعمب وا :يل احم رامثتسا ىلا

 ىف ثدح املثم .ةنئادلا فارطالا ىلا ةموكحلا
 نيدلا نم اَءّرِج . تايف» ةكرش ترتشا ثيح .ليزاربلا
 يذلا :يزكرملا فرصملل هتملسو مسحب ييزاربلا
 ىطعاو .ًاديدج ًارامثتسا ناك ول امك .نيدلا لجس

 لداعب ,ودازورك,» دالبلا ةلمعي اغلبم .تايفل.
 ةكرش هتلعف ام اذهو .نيدلل ةرمبسالا ةميقلا
 هزهل ىناثلا لكشلا اما .اضدا ىلايش يف ؛ناسين»
 ءارشب ضاخشالا دحال حامسلا ىري وهف ةيلمعلا
 هلباقم ىلع لوصحلاو .ميسحب يجراخلا نددلا

 هتتدشم بسح اهم دختسي يكل . ةيلحملا ةلمعلاب

 اناذا ءارالا هذه لتم ىقلت نا يعيبيطلا نم ناكو

 نم ديدعلا اهي بحر دقو .يبرعلا اننطو يف ةيغاص
 تارامثتسالا ةمزال قاشلا نقنملا اهرابتعاب مالقالا
 ةقتلا ءاند ةداعاو .ةقطتملا ىلا اهبذجحو ةيبنجأإلا
 ملاعلاو .اصوصخ يبرعلا اننطول ةبلاملا ةينامتنالا
 كاذو اذه نم مهالاو .دومعغلا هحو ىلع تلاتلا

 يتاتس يتلا ةروطتملا ايجولونكتلا نم ةدافتسالا
 .ةقيرطلا دذه ردع

 نم يناثلا بولسالا هتدحيب امع كيهان اذه
 يتلا وا :جراخلا يف ةعدوملا ةدلحملا لاومالل باذتجا
 عنميس لقالا ىلع وا :جراخلا ىلا اهباحصا اهيره
 ءارألا دذش ةيسارد دنغ .ديدج نم برهلا نم اهضعم
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 رامثتسالا. نع ثيدحلا نا ىلا ةراشالا ردجت

 ءوض ف ريبك كش لحم حيصا دق هرودو ؛يبدجالا
 يف تارامثتسالا هذه عيجشتل ةيلاحلا جئاتنلا
 .ةهج نم اذه دحا ىلع ىفخت ال يتلاو يبرعلا اننطو

 ايجولونكتلا نع ثيدحلا ناف ىرخا ةهج نمو
 وه :ةيلمعلا هذه باكر يف يتاتس يتلا ةروطتملا

 امئاد زكرت عيراشملا هذهف .اريتك هيف علابم ثيدح
 سكعلا ال ةيلحملا ةجتنملا لوصالا مادختسا ىلع

 عيب ىوس اهنع جتني نل ةركفلا هده ناف انه نمو
 بناجالا نيرمثتسملل ماعلا عاطقلا تاكرش
 ىلع رصتقت فوس اهنا ةظحالم عم اذه :نيدلحملاو

 فوس يلاتلاب و .طقف ةحجانلا تاعورشملاو تاكرشلا

 ةيساسالا ةلكشملا يهو) ةرساخلا تاكرشلا لمهت

 اننطوو امومع ةقلختملا نادلبلا اهنم يناعت ينلا
 نا لوقعملا ريغ نمف (صوصخلا هجو ىلع يبرعلا
 ءارعشب  ومتتسملا اذه ناك اما ام رمتتسم موقي

 يف حجني فوس هنا .امامت ملعي حمل ام ةرساخ تاكرش

 ال ةيلمعلا هذه ناف انه نمو . ةحبرم ةروصب اهعيب
 ةيلحملا ةحتنملا لوصالا واع ءالبتسا نوكت نا ودعت

 اهتميق نم لقا ةميقب عابتس ذا .نامثالا سخبأب
 ْيف ةعدوملا لاومالا يذج نع ثيدحلا اما .ةيمسالا
 املاط . قدقحتلا بعص فده اضيا وهف .جراخلا

 :هيلع يه ام ىلع بيرهتلل عفاودلاو بابسالا تلظ
 حئارشلا ضعي ةعيبط نم اساسآ عيان وهو
 لاملا سارب طابترالا امئاد لضقت يتلا ةيلامسارلا
 نم طقستو .ةيسنحلا ةددعتملا تاكرشلاو ىدنحالا

 ,ةدنطولا ةدارالا لالقتسا ةرورض امامت اهتاياسح
 ىئنطولا ىداصتقالا لماكتلا وا

  ةيلمغلا هذهل ةيتاهنلا ةلصحملا ناف انه نمو
 قوسلا ُْق جامدنالا نم ددزملا نوكتس تمام اذا

 تددعتملا تاكرشلاب رثكاف رثكا طابنرالاو ةيملاعغلا

 قيمعتو ةيعتتلا نم دسرمملا مث نمو :ةيسنجلا
 تاحارتقالا هذه نا ىلا ةراشالا ردجت انهو .فلختلا

 اهفلخ نمو .ةيراجتلا كوخبلا ةبغر نع ةرداص
 ملاعلا ىلع ةرطيسلا نامض يف .ةيلامسآرلا اهتاموكح

 ةهجاوم ثودخل ةيناكما ةيا بنجت يلاتلاب و :ثلاثلا
 فوس ةهجاوملا دذه لتم ناو ةصاخ .نيفرطلا نيب
 نم اهيلغ لصحت ىتلا ايازملا نم ريثكلا اهدقفت
 نوبلاطملا هدكؤي ام وهو .نادلبلا هذه عم اهلماعت
 تابالولا نا ىلا. نوربسشب ذإ تاحارتقالا هذهب
 رالود نوبل ١5 نم برقي ام ترسخ دق ةدحتملا

 اكريما عم ةيجراخلا اهتراجت روهدتقل ةجيتن
 ,ةيلاحلا نويدلا ةفمزا ءارح نم .ةينيتاللا

 ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم ليشف دكؤي هلك اذه
 داحبا ىف .يىلودلا دقنلا قودنص ةصاخ ةفصيو

 .ةمزالا دذه نم جورخلل ةمئالملاو ةيسانملا لولحلا
 اهعاضوا ةسارد ىلع ةنيدملا فارطالا ودحي اذهو

 هوي نع جورخلل ةبئالب# لولكلا عضو بيعم
 ةيلمع تابلطتمو تايضتقمل اقفو كلذو .ةمزالا

 عم .نيدرخآلا تابغرو فادهال اقفو ال .ةيمنتلا '

 ماظن قيقحت لحا نم يلودلا ديعتصلا ىلع لمعلا

 ةلادع رثكا يل ود ىداصتقا

 يداصتقالا مسقلا
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 داصتقالا رامضا

 ىظفاحمل ةرشع ةيناثلا ةرودلا مانتخا
 ةيزكرملا كونبلا

 سلحمل ةرشع ةيناثلا ةرودلا لامعا

 ءاسؤرو ةيزكرملا كونبلا يظفاحم
 .ةيبرعلا لودلل ةيبدقنلا تاطلسلا

 ٌنانيل فرصم بلط ةلاحاي كلذو

 ةريللا معدل لقتسم قودنص عاشناب

 ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلا .ةينانبللا
 يداصتقالا سلجملا ىلع هضرعل

 .يعامتجالاو

 ايثدبم ةرودلا لالخ قفوو امك
 لبتومت ماظن عءانشتا عورشم ىلع

 امك :ةيبرعلا نادلبلا نيب تارداضلا

 ربيوطت ةيفيك نوعمتجملا شقات
 نادلنلا َِق ةيدقنلا ةيسايسلا

 ىلع لشعلا ةرورص عم .ةينرملا

 ةبغب يبرعلا دقتلا قودنص حميعدت

 . ددصلا اذه ٍ هنم ةندافتسالا

 دقنلا 7-2-0 ريرقت دكا

 نادلبلا نا ارخؤم رشن :يلودلا
 تغلب ًايراجت ازجع تلحس ةيمانلا
 ١5/85 ماع رالود راملم "5 , ت هتمدق

 هنئف تعحارت ىذلا تقولا ىق كلذو

 75 ةيسند نادلنلا هذه تارداص
 يلاحلا ماعلا لالخ كلذو

 كلذ ُِق بسدسلا قودنصلا للعيو

 قرشلا ةقطنم ظفن راعبسا رابهتا ىلا

 تاءارحا ديازت عم كلذو .طسوالا

 تاءارحالاو ةينكرمجلا ةيامحلا

 نادلدلا اهضرفت يتلا ةسيساقلا

 دذه تارداص ىلع ةيلامتسارلا

 .لودلا

 ١ رئازحلاو يمالسإلا كيبلا

 ةيمثتلل يشفالسالا كنبلا قفاو

 رالود فلا هال*ء و نياسالم 5 علمب

 ةطحملا زيهجت لجا نم .يكريما
 .اهحانحت ينلا تادعملاو تالالاب

 حبصي ةيقافتالا هذه عيقوتبو
 كنبلا نم دمتعملا ليومتلا ىلامجا
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 رئازحلا حلاصل ةيمئكلل يمالسسالا

 10 علبم يلاحلا ماعلا ةئأآدب ذم

 رالود فلا هاد و نوبلم

 ةيناندللا ةبكافلا تارداض ةدادز
 ةيناثبللا ةهكافلا ريدصت ىققح

 كلذو ١9/85 خاع هل ىوتسم ىلعا

 هتلجس ىذلا ريبكلا ضافخنالا ذنم
 219201 ماع تارداصلا هذه

 نم نانبل تارداص تغلب دقو
 لباقم ىفًانط ١801714 ةهكافلا

 ماع لالخ تردص انط /1 26٠

 /,7١؟ اهتيسن ةدايزب يا)ر 5

 ةقيرغلا ةكلمملا تناكو
 نادلبلا ةمدقم ىف ةيدوعسلا

 02 تدروتسا دقف .ةدروتسملا

 اهيلب .ةهكافلا تارداص عومجم نم
 ةيسنب تبوكلاو ١5/ ةببسنب يبد

 رطقو /” ةيروسو //8 ندرالاو 4
 7+ جيرحبلاو

 - نيقلاب قولا راعسا ضيفخت
 ,ودكا يروك» ةدذسسلا تنلعا

 صاخلا رارقلا نع اهعجارت نع
 ءاغلا ىلاتلابو دوقولا راعسا ةدايزب
 ١4 ىف اهتررق دق تناك ىتلا ةدايزلا
 ١ يراجلا سطسغأا

 دعاضت دعب ءارخالا اذه ىتأيو
 ىتلا ةماعلا تابارطضالا ةجوم
 هذه ٍباقعا يف دالبلا اهتدهش
 بارطضاب تادب ىحلاو تارارقلا

 ةيراس تلازامو .لقنلا لامع تاباقن
 .نآلا ىتح

 قالا

 ةيمنتلاو جالسلا عرت
 ةيداصتقالا عاضوالا يف روهدتلا ىدم ىلع نانثا فلتخي ال
 .ثلاثلا ملاعلا ةحاس ىلع وا ةيلودلا ةحاسلا ىلع ءاوس , ةينمالاو هل

 ةلكشمو ةنجراخلا ع ةمزا هيف مفاقتت ىدلا تقولا ىفف م

 ىداصتقالا داسنكلا وا .ةيقيرفالا نادلبلا يف ةيذغتلا عوجتتو ةعغاجملا

 ةريتوبو. .اضنا دنازتت ةيمرقتملا ةيلامتسارلا نادلبلا ف ةيداصتقالا ةمزالاو

 ! رثكا قفنب ملاعلا نا ردقي ذا ةيعافدلا تايرتشملاو حيلستلا تاقفن ,عرسا
 هملا تلصو ىذلا تقولا يف اذه .حبلستلا ىلع ةقدقد لك رالود ينوبلم نم

 .رالود رابلم ٠ نم رّتكا ىلا ثلاثلا خلاعلا نويد

 يف ةدحتملا ممالا اهتدقع يتلا ةصاخلا ةرودلا ةيمها يتأت انه نمو
 امل كلذو ..ةيمنتلاو حالبسلا عن: ع وضوم ةسقانمل مرصنملا عوبسالا

 حلستلا ىلع قافنالا ديازتي نا لوقعملا ريغ نمق .ةقيثو ةقالع نم امهنيب
 دقق .ًاعوج رشبلا نم فالآلا هيف تومي يذلا تقولا يف .وحنلا اذه ىلع
 قافنالا ف ربكالا بيصنلا ىلع ذوحتست حلستلا تاقفن تحبصا
 ةيساسالا تاجاحلا عابشا ىلا تاقفنلا هذه هيجوت نم الدب ,يموكحلا
 نينطاوملل

 ىلا اساسا غجري .حلستلا تاقفن ديازت يف يساسالا ببسلا نا كش الو
 نيب ةيفدلقا تاهارمك تناكا ءاوس) تاعارصلاو تاعازنلا ةدح دايدزا

 .(ةدقرعلا تاعازنلل ةجتنم ةيلخاد تاعارص تناك وا .ةرواحتم نادلب

 تقلخ ثيحب لودلا هذه تقزم يتلا ةيرامعتسالا ةكرتلا نع ةمجانلا
 تاعارصلا نم هانتم ال ددع دوجو عم .ةريغصلا لودلا نم تارشعلا
 ةرورضلاب بلطتي ةيضقلا هذهل ديحولا مسحلا راص كلذلو .اهيف ةيقرعلا
 كلت ىلع ذوحتسيب يركسعلا قافنالا ذخا انه نمو .حيلستلا نم ديزملا
 .ىموكحلا قافنالا نم ةيلاعلا ةبسنلا

 ةددعتملا تاكرشلا ,هيعلتو .هتيعل يذلا رودلا .كلذ ىلع دعاس دقو
 .ةيلحملا اهتموكح اهفلخ نمو .حالسلا قاوسا ىلع ةرطيسملاو ةيسنجلا
 تناك يتلا نادلبلا عضو نم تدافتسا دق لودلا دذه ناو ةصاخ

 يلاتلابو ؛:ةيعبتو طباور نم كلذ هينغي ام عم .لبق نم اهل تارمعتسم
 ةردصملا نادلبلل ققحي ام وهو .حالسلاب اهدادماو اهديوزت ةلوهس
 قيرط نع ةيلخادلا ةيداصتقالا تايلألا طيشنت ةصاخ .اياّرملا نم ديدعلا
 رارمتسا نع كبيهان اذه .ليغشتلا ةدابزو ىلحملا داصضتقاإلا ةءافك عفر

 اهتردق مدع ءوض يف ةضاخ .لودلا دذهل حالسلل ةدروتسملا نادلبلا ةيعبت
 .ايلجم جالبسلا حيدصت ىلع

 حلسنلا تاقفن ضدفخت حبصا عاضوالا هذه ةروطخ نم مغرلا ىلعو

 وا . فورظلا دذه لثمل يلودلا عضولا ةئيهت ٍبلطتي .ةحلسالا تايرتشمو
 نادلبلا عاضوا ىف ةيبرغلا نادلنلا لخدنت ال نا ةرورض رخا ىنعمب

 ؟رودلا اذه نع يلختلا برغلا عيطتسب لهف . ةيميلقالا ىرخألا

 حاتفلا ديع

 دوي ؟ةنا يآ 81 8 ددغلا ةييرعلا ةعتلطلا



 ؟ ىركلا ؛ارضصلا نب
 اة

 ةيرصملا دودحلا ضقأ ٍق لامرلا بلت | قش رجشلا
 27777 و تفوت اج جو باج رجالا هيف 5-0

 لخلا ينأب له
 ا ذذ]##ذ ذأ > 1 1 77

 ةيزعلا هادملا نقف دتف طفنلا فاشنكإل رفحلا ألي 141 هاعلاف
 !ضرالا عطس نمراتمأ 0 / اب يع ابنا نيننو ءارحصلا نطاب نم

 اة اف ف7 كاان ج77 لخ/ ةاا

 هذ ديا ردكع لامك ةرهاقلا
 00 او

 تانيوعلا ةقطنم ىلا رفسلا يف عرشا نا لبق ب
 .ةيبونجلا ةيبرغلا رصم دودح ىصقا يف

 عقوم نع ًاشحب طئارخلاو بتكلا تبلق | /
 ةطيرخلا ىلا ترظن امدنعو .اهخيراتو ةقطنملا

 . تثجوف
 يبونجلا نكرلا ىصقا يف تانيوعلا لبح عقي
 دودح ىقالتت ثيح .ةيبرغلا ءارحصلا نم يبرغلا

 برتقتو «نادوسلاو ايبيل .رصم : ةيبرع لود ثالث
 يقالت ةطقن نم تارتموليك ةعضبب ةيرصملا دودحلا
 ىلا ةرهاقلا نم ةفاسملا .ةيداشتلا  ةيببللا دودخلا
 ًارتمولدك ةئامثالثو ًافلأ غلبت تانيوعلا ةقطنم
 ثالث ىف «ركوف» نارط نم ةيرصملا ةرئاطلا اهعطقت

 اهرزي مل رصم ضرا نم ةعقملا هذه .فصنو تاعاس

 ةروجحهم اهنا .نييفاحصلاو ةلاحرلا نم ريبك ددع

 لاكشا رئاسو شوحولا نم ىتح ةيواخ .ًامامت

 - 31941 بآ 5١ - 552 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 79 5

 نم دكؤت ةيملعلا تايرالتلا ضيغم قا عم ٠ ةامحتا

 تانيوعلا لبج ف اهيلع روثعلا مت يتلا راثآلا عقاو
 رو ا و ا يا نا

 .الامش تلقتنا مث ًابونج تأدب اهلك رصم مصاوع

 مث فنم مث ٠ .ايناث ةرامعلا لت مث .الوا ةيبط

 يتلا ةرهاقلا ..ىنح ركسعلاو عئاطقلاو .طاطسفلا

 اهلك ةراكالا مضارملا هذه عقوم تترو

 لامك ريمالا هعبت مث ٠ ا و ماع ُِق اشاب نيانسح

 ناكو ,لماك نيسح ناطلسلا نبا ءنيسح نيدلا

 نع ايملع اريرقت بتك .ةيفارغخلا ةيعمجلل اسيئر

 لورتبلل ةيرصملا ةماعلا ةكرشلا تءاج . . حك ٠ .ةقطنملا

 اذهو . ًادج ًاحومط ودبي عورشمل ساسا لوا عضتل

 .تاندوعلا ىلا ليحرلا دنع اندصقم ناك عورشملا

 نم نادف نيبالم ةتس ةعارز فدهتسي عورشم

 هدابملا ىلع ًادامتعا ,كانه ةعيبطلا اهتدهم ءارحصلا
 .ةينرغلا ءارحصلا ىف ةدوحوملا ةيفوحلا

 اذامو ؟ عورشملا اذهل ةيقيقحلا تاناكمالا يه ام
 ؟ لدقتسملا نع

 ةاحافم ..ةداددلا
 نييفاحصلا نم ةعومجم ةرئاطلا ىلع ناك

 دقو .ةيسمشلا ةقاطلاو :ةيفوجلا هايملا يف ءاريخلاو
 عورشملا نع لورتبلل ةماعلا ةكرشلا سيئر ثدحت
 ولتلوك ةكرش تلصح 91١/ا/ ماع يف هنا : لاقف

 برغ بونج لورتبلا نع ثحبلا زايتما ىلع ةيكريمالا
 نويرصملا ءاربخلا ناكو ء:ةييرفلا ءارحضصلا

 تافاشتكالل تاناكما دوحو ددع مهتردحب نوكردب

 نم انحرتقاف .اورصا مهدكل ,ةقطنملا ّق ةيلورتنلا

 اهتودحب ةيناكما ةئبا نع اريرقت اويبتكب نا انيناح

 نيردَت تانازخ ناكريمالا عضو .ةيندعملا تاورثلل
 دوقولا لع لوضحلا عتيدح ةدعابتم تافاسم ىلع

 آدبو .هبلا لوضولا متي د ناكم يا يف تارايسلل مزآللا

 هايملا تقفدت .لورتبلا قفدت نم الدبو .رفحلا
 ةطساوب ةقطنملل ةطقتلملا روصلا تدكا مث .ةيذعلا

 نا ةرم لوال ثدحو .داسملا دوحو ةدعانصلا رامقالا

 ةسمخ فاشتكا من امك , ةقطنملل طئارخ دادعا مت

 ةحلاصلا تاحاسملا رصح ىرحو .نادف نويلم رشع

 اهنم طسبنملاو ؛نييالم ةتس اهاندجوف ؛اهنم ةعارزلل
 .فصنو نايالم ةثالث .ًامامت

 ةيلمعب ةحاسملا هذه ىف ةعيبطلا تماق دقل

 ءارحا مت ضرالا ةحاسم ديدحت دعبو : .:حالصتسالا

 حهملا ناكو :دانملل يىفوجلا ن نازخلا ىلع تاسارد

 ىلا يدؤي الف .هلالعفتسال يسملع بولسا ددلجيا

 ٍراتما ة ةرشع دعب ىلع اب ًايلاح ةدوجوم دانملاو ؛هيبرحت

 ًاقبطو .اهلالفتسا عدن عش ٠ .ضرالا حطيس نم

 قمع ىلا ةنس ةئام دعب طيهتس ةعوضوملا تالدعملل

 ةحاسم ىلع ةيبيرجت ةعرزم ءاشنا من دقو .رتم ةثام

 .تاتاينلا عاونا عيمج ةعارزل .نيدادف ةريشع

 .شرلابو .رمغلاب يرلا قرط فلتخم ةبرجتو
 يا تانيكاملاب اهعفر نم دبال انه هايملاف .طيقتتلابو

 ةرادال ةطحم تنتشنا انه نم . ايتاقلت قفدتت ال اهنا

 ةدنفلا ةيلكلا تكراشو ةيسمشلا ةقاطلاب عورشملا

 ,ةدنسسشلا ةطحملا ديمصت عضو ْق ةيركتسخلا

 عصضوب ةفطنملا زاتمتو .ةيسمشلا ةزهجالا ريوطتو

 عاعشالاو ,ناطرسلا رادم نم ةيبرق اهنا ذإ .ىلاثم

 دنؤت ال ٍينذلا حابرلا ةعرس كلذك . بسانم يتبتمنشلا

 جاتنال امامت فاك اذهو .ةيناثلا يف آرتم نيعبس نع

 يعيبطو . ايلحم ةقاطلا رداصم ريفوتل يأ .ءابرهكلا

 تامولعملا عبمجت ةعرزملا ءاشنا نم فدهلا نا

 ةيئانلا ةقطنملا هذه ف سقطلاق .تاريخلا باستكاو
 فورظ ناف يلاتلابو ,لينلا يداو يف هنع فلتخم
 مت كلذك ؛اضيا ةفلتخم نوكت ليصاحملا ةعارز

 هذهي لينلا يداو طبرت قرطلا نم ةكبش ءاشنا
 .ةيئانلا ةقطنملا

 ءارحصلا يف بدت ةادحلا

 نوثالث ةيبيرجتلا ةعرزملا ىلا راطملا نم
 ىوس اهلك ةيبرغلا ءارحصلا ف نكي مل .ارتموليك
 مث كلذلو .ةيردنكسالاب مولسلا لصي دحاو قيرط
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 نيعلاب دهاسشست د دب دج ةيرجتو تاعورزملا فلتخم

 .ةلخادلا تاحاولاب ديعصلا طيرت قرط ءاشنا

 نم قيرط ءاشناب ةكرشلا تماقو .ةيرحسلاو

 لدنلا يداو نع تاحاولا دعبا ةلخادلا تاحاولا

 منا مث ا - .ارتمولبك ٠“ هلوظ ٠ :تانب وعلا ليج ىتح

 .نادوسلا دودح ىلا لصو ىتح قيرطلا فصر

 يأ .ارتمولبك ١5١١ فصر مت تاونس تس لالخو

 ةرهاقلا نم جرخت نا ةرايسلل نآلا نكمملا نم هنا
 .تابقع نودب ةينادوسلا دودحلا ىلا لضتف

 لالض ةيؤر تناك ةيبيرجتلا ةعرزملا فو
 هذه دعب ةعورزملا ضرالا تاحاسمو .ةريثم راجشالا
 فقو لامعلا دحا .حدعلا نم ةغساشلا تاحاسملا

 ةزجوم ةملك دعب .فويضلاب بيحرت ةملك يقليل
 دمحآ حور ىلع ًادادح اوفقي نا نيرضاحلا نم بلط
 :ةقطخملا هامدق تثطو سدنهم لوا يقوقربلا رصن

 فوت مث ؛ةيبيرجتلا ةعرزملا عورشم ف لمعلا آدبو
 ودبيو .هنوسني ال انه نيلماعلا نا ريغ :نيماع ذنم

 ا وق

00 

 ع

 صم هلا

 ةيبضخ ًامضرا تحبضا لامرلا
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 يف يناسنالا يخآاتلاو نماضتلا مهنيب ًاحضاو
 .ةبعصلا ةعييبطلا ةهجاوم

 ةديدع 1 ف .ةعورزملا ضرالا 3 و

 .شمشملا :ةبدكركلا .اهيف تعرز .ةرسكضس عطق ىلا

 ةيرجتن مت كلذك  حبطبلا .ةرذلا ,حمقلا ,نطقلا

 حجنا اما ؛:نوتيزلاو حافتلاو خسراللا ةعارز

 رمتي شمشملاو . شمشملاو حمقلا يهف انه ليصاحملا

 اما ,يداولا ِق فورعملا تدقوتلل فلاخم تيقون ُْق

 .ةدحاو ةرم نم الدب نيترم هتعارز متتف نطقلا

 تاحاسملا هذه ةعارزو .عيسوتلا ءدب وه مهملاو

 .ةعساشلا

 رغندملا ليقتسملا

 هدرطا نع ةيرزلا نع ون 17 سييرع

 عستي ؛مخض هايم نازخ ءاشنا مت اهيفف .ةدسمشلا

 تيبثت لمع لعفلاب متو .بعكم رتم فلآ نيعبرال
 برستِن جمست ال داومب نازخلا نيظسبتو :ةبردلل
 ,مظتنم لكشبي تاعورزملا ةيذغت نكمد هنمو ,دانملا

 يف مهتشيعم فورظ نع نيلماعلا ضعب ينثدح دقو
 ءاح يجولويج حاسم مهمدقا ,ةيئانلا ةقطنملا هذه

 ال .ءيش يا دحوب نكد حل هنا لاق ؛ ١141/8 ماع انه

 راوجب نؤوماني اوناك دقل ةشاعا لئاسو الو ,تاشنم

 ام مها ناكو ناكملل طئارخ لمعب اوآ دب و ؛مهتارايس

 نيداعث ةمواقمؤ ٠ .ةاعطلاو هايملا ىلع ظافحلا مهلغشي

 كلذك .ملاعلا يف ًاكتف نيباعتلا عاونا دشا ةشيرطلا

 نآلاو .ءادوسسلا ,ةماسلا براقعلا غاونا ضعب
 ةعاقو .معطمو .نيلماعلا ةماقال ةزهاج ينابم دجوت
 .راطملا ىلا ةفاضا .تاعامتجالل

 ةصاخلا تاءاشنالا يف نيلماعلا ىفمادق دحا

 رحف .ًادج ساق اذه خانملا نا لاق .ةيسمشلا ةقاطلاب
 ظيقلا ةدشل اليل لمعلا متي ًانايحأو .ديدش فيصلا
 نكلو .ًاراهن وجلا لدتعي ءاتشلا فو .راهنلا يف
 نود ام ىلا ليللا ىف ةرارحلا ةجرد طبهت ام ناعرس
 طيحتل انيروزاجلا راجشا ةعارز تمت دقل .رفصلا
 تادصم اهنا :ةلماك فوفص ةسمخ راطا ف ناكملا
 ةيركسع ةدحو لمعلا عقاوم نم برقلابو . حايرلل
 ةسارح ىلع موقت يرصملا دودحلا سرح نم
 .عئار ةقطنملا ءاوه نا .نولماعلا ىردو ,نيلماعلا

 تانيوعلا لبج اما ءاهنيوكت يف ةديرف ةقطنم اهنأو
 ناسنالا اهيف شاع يتلا فوهكلاب ءىلتميف بيرقلا
 ىلع موسرو ,دعب فشتكت مل راثا دجوتو ءاميدق
 فوح نم ةقفدتملا هامملا اما ,فوهكلا هذه ناردح

 يف دجن نا ًالهس ناكو :ةبوذعلا ةغفلابف ضرالا
 .ةريبك وا :ةريغص كامسا راثآ انلاوجت ءانثا لامرلا

 لبق ضرألا هذه يطغي ناك رحبلا نا قدصمد نمف

 فلخ ىتح . ٌلامش رسحنيب لظ هناو نينيسلا نييالم

 دنع هدودح تحبيصاو .ةلئاهلا ءارحصلا هذه

 ؟ ةيردنكسالا

 رودف .دعب ميسحي مل..اقلعم عورشملا لازي ام
 ةعرزملا ةماقا دنع يهتني لورتبلل ةماعلا ةكرشلا
 ةماقا دنع .ةيسمشلا ةقاطلا ةطحمو .,ةيبديرجنلا

 هذه ةعارز ىلونتت فوس يتلا ةهجلا نكل .براجتلا
 اهتدهم يتلاو ءارحصلا ٍِق ةعساشلا ضرالا

 عبطلاب صاخلا عاطقلاف ؛اهتيوه ددحت مل ؛ةعيبطلا
 ,ةيئانلا عاقبلا هذه ىلا هجونلاب رماغي نا نكمي ال
 ام اذهو .اهوحن ةلودلا تاناكما هجتت نا دبال كلذل
 ىلا عورشملا دانسا يأ ًابدلاح هيف ريكفتلا ىرجي

 ام ..يردي نمو .ةحلسملا تاوقلاو ريمعتلا ةرازو

 عورشملا ءدب دعب ةقطنملا هيلع حبصتس يذلا
 ءارحصلا لكش ريغتي امير .رضخالا نوللا راشتناو
 ىف ءاذغلا ةلكشمل انه نم لحلا نوكب امير .ًامامت
 الا يه ام ءارحصلا هذه نا ةصاخ :يبرعلا نطولا
 لحاس ىتح دنمت يتلا ىردكلا ءارحصلا نم ءزج

 يردي نم ؟ ايناتيرومو برغملا يف يسلطالا طيحملا
 يف ءارحصلا هذه نكت ملأ ؟ ليقتسملا هلمحي انام

 ؟ هتجل ضوخ بعصلا نم ارحب ديعبلا يضاملا
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 اهردضا ةريصق ةصق ةرشع ىدحا

 دبع فورعملا ىقارعلا صاقلا ارخؤم
 هل ةديدج ةعومجم يف رصان راتسلا
 نم ءاسنو ناونع تخت ارخؤم تردض

 سرونلا : صصقلا هذه نيوانع نم

 ةحئار .؟نم ةسيرفلا .سيراب يف
 ال ,ةلوفطلا هحمالم لجر .هتالوكيشلا
 ؛بيرغلا ءانيس .ةليللا دعب ءاشع
 .اهريغو .تويبلا ةحئار

 ةيصصقلا ةعومحملا ىه ةدش

 تردص دقو ءصاقلل 5 . ةيداحلا

 نيوانع نمو دادغبي ةضبغلا ةبتكم نبع
 يف ةبغرلا : ةيئاورلاو ةيصصقلا هعيماجم
 ةايح زجوم . ةقيقحلا رئاط .ءرخأتم تقو
 ؛ ًءاحر ةدرولا ق رست ل ؛رذان في رش

 ايمر بحلا .ةيفارع سمشلا

 لارج ليلك نارمجل لافست
 ارخؤم يكريمالا تاونلا سلجم نلعا

 مدد يضقي رارق عووربشم ىلع هتقفاوم

 ناربج ينانبللا بيدالل يراكذت بصن
 . ةيكريمالا ةمصاعلا يف ناربج ليلخ
 . ةأركذل اديلخت . نطنشاو

 ةضينلا مالعأ دجغأ ( ىبنلا» بخحاض

 امك رجهملا ءابدأ نمو :ةيبرعلا ةيبدالا
 نمو .كلذ ةيمست ىلع داقنلا حلطصا
 ةنحلو ناريج ةسسؤم تنلعا ىرخا ةهج

 زييمتلل نيضهانملا برعلا نييكريمالا

 ديربلا ةرئاد ىلا اهبلط نع يرصنعلا

 ع يديرب عباط رادصأل ةيكريمالا
 بحاص ىركذل اديلخت ناريج ةروص

 . «يبنلا»

 لافطالل ةييبرع ةلجب
 لافطالا تاروشنمل رحفلا راد نع

 ةعوبطم سيراب نم ةرم لوأل ردصت
 ىتحو ةسداسلا نس نم لافطالل ةيبرع
 «لالط» ناونع لمحت ةرشع ةسماخلا
 ,نيزلا ىده اهريرحت سأرتو
 ةفاحص 4 ةصصختملاو ةيفحصلا

 . نيلريب ةعماج نم لافطالا
 برعلا نيماسرلا نم رداك

 مسرلاو ةباتكلا ّق ريصمخبم او

 ةريخالا تاسمللا نوعضي لافطالل
 يتلا ةيرودلا هذه نم لوالا ددعلا ىلع

 . سيراب نم ايرهش اهرودص نوكيس

 00 ا

 ل ويم هرج ويب سو صج +
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 ةييخيراقلا :اذإلا نة
 ةيلكب ثيدحلا خيراتلا مسق مظني

 ةودن « سمش نع ةعماح .تادالا

 اهرضح لبسو رصم خيرات قئاثو لوح
 . اهن ظافتحالاو اهميظنتو

 نم ةعومج ةودنلا هذه ِق دل زعيم

 ظفح نع نيلوؤسملاو تاعماجلا ةذئاسا

 نأ فو رعملا نمو .اهميمرتو قئائولا

 رصم نيب عزوتت رصم خيرات قئاثو
 تايتكملا نم ديدعلاو ايناطيربو ايكرتو
 .ايرواو اكريما ُِق

 سدقلا ريرخت مب
 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا

 ترفا مولعلاو

 هي هس هج



 حتف ىلع ةنس 6٠١ رورم ىركذب
 نيدلا حالص سرافلا ةدايقب سدقلا

 .يبويالا

 ريرخت مويا تاونع لمي جمانربلا |!ذه

 ذختت ىتلا ةمظنملا تعد دقو .«سدقلا

 ىلا ام ارّقم ةيسنوتلا ةمصاعلا نم

 دادعالل وكسنويلا ةمظنم عم 8

 نأو ةصضاخ .يونسلا ا الج

 4١م٠ ماغ تنلعا دق وكسنويلا ةمظنم

 ندملا ةمئاق ىف سدقلا ةئيدم جاردا
 .رايبخ الاب زعسسدت ةينارتلا

 ظمؤنملا رخملا اهني
 ةيمسنرفلا هييلبنوم هنيذم ُِق ماقي

 م ةياغلو لوأ نيرشت ١" نم ة ةرتفلل

 رحبلا امنيس ناجرهم يناث نيرشت
 هلالخ ضرعتسو طسوتملا ضيبالا

 ةلطملا ةيبرعلا نادلبلا مالفأ نم ةعومجم
 ,رحبلا اذه ىلع

 ناجهللا ذه .نغماع .لَع
 نانفلا ميركتل جمانرب ن ,تصخيس

 ء نيساي ليعاسا لحارلا ىرصملا

 يف ضرعتسو .فورعملا يديموكلا
 نابإ همالفا نم ةعومج ناجرسهملا

 تاليبمسلفلاو تانيعيرالا»

 لباد نه ةرجمأ

 ةلزاحإعم يفارع يرصم جاتنا يف

 لباب ناجرهم داقعتا لالخ رودتس

 نيل ونيأ رهش لالخ :قارعلا ىف ىلودلا
 ناونع لمحي مليف يف ريوصتلا تاسدع
 (لتاب ةريمأ)

 مليفلا يف ةلوطبلا راودأ بعلي
 دمحا : مهنم نويقارعو نويرصم نولثمع

 اا تسوس نيدمم عممع- 41

 لصيف نانفلا هجحرخجو ىدعسلا حالص

 . ىرسايلا

 لبق نم جرخأ نأ يرسايلل قبس
 .صانقلا :ابنم ةيئاور مالفا ةدع

 .ربغلا :سأرلا

 ميئحلا :خيإتلا لامن
 نييرصملا نيثحابلا نم ددع فكعي

 ىلع باتكلل ةماعلا ةئيشا نم فيلكتب

 يتلا تالاقملا هيف عمه باتك زاحنا

 .هليحر دعب ميكحلا قيفوت نع تبتك
 .دئارلاو ريبكلا بيدالا اذهل (يركت

 ةظفاحم تررف ىرخا ةهج نم
 لاغمت ةماقا ةرهاقلا

 ميهاربإا ظفاحو يفوش دهأ يلاثمت

 ُْق ةمهملا نيدايملا دحأ ٍْق عضوي

 ىلع همسا قالطا نع ًالضف ةمصاغلا

 , تاحاسلا ىدحا

 0 ردص باتك رخآ

 ا ا ناك .هليحر

 يتلا يا «عئاضلا

 ةيرصملا لا يام

 يناقن لافتحا
 ةرطافلا يف

 هريهاتلا 41 ,ةءاضإب ةعامج ١ وكت

 امش دفو فضي ان ىلع تاونس

 لوح تاودنو هي رعس ةيسمأ ناجرهملا

 اا وكلا, اهيف قةيدرَع تانيعبسلا

 ظفاح يربصو. يحتف ميهارياو ةميلت
 ,يودب دمحمو

 ُْق كيد 1 لق ةعامجلا هذه

 نم ةريبك ةعومجم مضتو يرصملا بدالا
 تاوئسلا لالخ اوزرب نيذلا ءارعشلا

 ع ع

 ءوقلا ملغ يف جرحا

 روحم وه حرسملا نع صاخ ددع

 يتلا (ركفلا , ملاع» ةيتيوكلا ةيلصفلا

 ةيبرعلا ةفاسعلا نوؤشن ىنعت

 ةدع هيفو ارخّؤوم ردص .ةيبنجالاو
 . نفلا اذه نع تاساردو ثوحب

 : ددعلا اذه ةنمضت امك

 وبأ دمحأ روتكدلل «حرسملا لبق اه -

 .ديز
 يف حرسملل ىلوالا تايادبلا -

 . حلاقملا زيزعلا دبع روتكدلل ٠ , نميلا
 روتكدلل .ةيعبتلا ةلكشمو حرسملا

 . ةدماوحا ديفم

 ليصأتلا ةيلاكشاو ثارتلا فيظوت -

 . ناضمر

 . هداشن لوأ مامأ رترامس دو 5

 , لعسأ ةيماسل

 نا , د

 برغل نأسل يل

 ناسل مجعم يف تاهيبنتو تاقيقحم
 ديدج باتك ناونع وه «برعلا

 مالسلا دبع فو رعملا يئارتلا ٌرقحملل

 راد نع ارخؤم ردص نوراه دمحم

 , تلو ردد يف ليلا

 تابيوضت هناونع لدي مك باتكلا

 روظنم نب ال (برعلا ناسلا مجعم ىلع

 فالوب يف هنم ةعبط لوأ تردص يذلا

 تاعيط ةدع كلذ ءاعب تلاوتو رستمب

 , هل

 ناك ىتلا ةيرهاقلا «ةلجملا» -
 يف يقح ىيحي بيدالا اهريرحم س
 ضعب كاذنا ترشن دق تناك 9

 نأ فو رعملا نمو .باتكلا اذه لوصف

 نايضي نيريغص نيسارك روميت دمحأل
 .روظنم نسا مجيعب ىلع هتاظحالم

 تلاذلا نلاجرطملا
 ايي رعي ةيامحسلا اهنصلل
 نم لوالا عوبسالا ةيابغ لالخ

 دادغب فيضتست 1/ لوليأ رهش

 ةيليحستلا امتتيفلل فيلانشلا 0

 داقعنا ةرهاقلا تدهش نأ دعب ٠ ةيب رعلا

 . ناتقباسلا نيترودلا

 راعش تحن ناجرهملا اذه مظتني
 ةروثلا ةمدخ يف ةيليجستلا [ئيسلا»

 ةيبرعلا راطقالا هيف كراشتو (ةيبرعلا

 ابروا يف نوبرتم ةغملا برعلا نويثانيسلاو

 : ةيمنجأ ةيثأ تمس تايضخشو نادك

 ةيقئاثو مالفا ناجرهملا يب ضرعت امك
 . ىهد مالفأو ةريصفو هليوط

 انيقرأا نعي ناجرهملا سماه ىلعو

 يليجستلا مليقلا تاهاجتا) نع ةودن

 ةيقارعلا ةب رججتلا» نع ةرضاحمو ؛ يب رعلا

 دمحأ ثحابلا اهيقلي «برحلا نيس يف

 ْنيساي ليعا سا

 ا قمل اال 1 ندعلا ب . ةيبرغلا 0
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 ةنا .ظيسولا رصعلا

 بدالا نع يبرعلا بدالا
 نا ضعبلا لأق ؛يبوروالا

 يثارملا رعش اهلياقي مهدنع ةاسأملا
 ف اهلباقي مهدنع ةاهلملاو .اندنع

 ال انه نم . ءاحشا رعش يىرعلا بدالا

 بدالا نم دمتي نا ىلإ اسي ا

 يأ ر يف ناك اذهو .ينانويلاو ىقي رغالا
 نع يبرعلا بدالا فلخت بايسا دحا

 3 اضيا اذه ناكو .ىملاعلا بدالا

 يبرغلا ىملاعلا ثارتلا ىلا همنا يك يل

 يتيحرسم ةمدقم يفو .هنم يحوتسا
 الوأ أرقي نأل ءىراقلا توعد اسكارب

 ةءارق َْق أدبي نأ لبق دافوتسيرا ة ةيح رسم

 هط روتكدلا بنتك امدنعو لنا قيخرسم
 انوعدي ميكحلا قيفوت نأ لاق 10

 ارقنس نحنو .نافوتسيرا ةءارق ىلا
 ىرنل وه هبتك ام أرقنسو: .نافوتسيرا
 نيسح هط روتكدلا ينلاس .؟لعف اذام

 اؤمل97 بآ 5١ - ”؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 5 ١

 50 ل د طل فا ا ع ل ا ل ا ا ا

 ةماق بتاج ىلا كتماق عضت له
 ىبنكلو . ا : هل تلق ؟نافوتسيرا

 . لبق نم وه هجلاع اعوضوم جلاعأ
 .ديدحجتلا ىلا اذه ىهاجنا ناك دقل

 ليصأت ىلا .يبرغلا ثارتلا ماهلتسا ىلا
 حورلا كلت نم اعبان .يرصملا حرسملا
 حور ١919. ةروث اهتدلو يتلا
 ,ةضيلا

 ةيو علا

 ةيورعلا تناك ؟ةيورعلا نع اذام
 ةسيجب .هشيعن يقيفح عقاو نع ةرابع

 يف .ناسللا يت .يبرعلا بدالا يف

 ايلخاذ ايحور اروعش تناك .رعاشملا
 اذه .انتايحو انئارت يف ايفاقث اطابرو

 .هياعد الو .ةعجعج الب هدجن طايرلا
 تاحيصلا تعفترا نا ذنم نكلو

 :ةيبرعلا ةطيارلا :ةبورعلا تاراعشب
 نم اذه فعضا .ةسيرلا هيموقلا

 تناك امدتع نكلو .ءاهسفنت 5 اهسفت ةبورعلا

 رهاظلا يف ةقرم قامعالا يف ةميلس انتبو رع
 سود نر ا 0 7 هس شوب سيب ل 0 7 7 55528 دس ا

 يف تناك ريظنت الب ايقيقح اعقاو ةبورعلا

 ىلا رفاس اذا يفوش ناك . ىوقأ يبأر

 نارطم ل ايلخ . مهتم هنأك ريتعي .نانبل

 قرفلا ءانم ادذحاو دعي رصم ىلا ءيجي

 ,ىبفو فسوني ناك ”انضيا ةيليقمتلا

 ةلحرم يأ ىلا .هدلب اهناك سنوت روزي
 ىرت امك ؟مويلا لاحلا انب لضو
 .لكاشملاو . تاماسقنالاو تافالخلا

 ةميدقلا ةيحورلا ةئيبلا .تريغت ةئيبلا
 راطا ىن انعمجن تناك يتلاو .تريغت

 يناتبل ظفل دجن مويلا ساو درعا

 ىوقا يرصم وا يتروس وا يفاربع و
 يف الا ثدحي مل اذهو 0

 ةيموقلاب تا راعشلا هعيف تعَفتزا نم

 . ءىش تاراعشلا ةلوقت ام .ةبو رعلاو

 نكت ل رخا ءيش عقاولا ىف ثدحي امو

 ناك كلذ عمو .ةيبرع ةملك دج

 مرتحن انك يو قب ا وعشلا

 لانه ميقلا تطلغخا نألا اسمن

 ةحجيتن ىيبرعلا بدالا يف ةقارل

 نئاغضلا كانه . ةيرطقلا تاماسقنالا

 مطح انالق نا بر 'رم لج ويس

 2 وحك و 46
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 . لخارم بدالا . ظقف الاثم ترضا ىتمأ

 تنرظن دا «٠كر خالل ا لمكت ةلح م لك

 رعبا لد :يفرقلا ا 7 كاتس

 ديدحلا .كيدحلا راوجب ادوحوم ميدل

 ادحاو ءانب كانه 1 اعل )نوع ا

 ٍِل نآلا عضولا يور تدالا همس
 اذه نا لوقي نم دجن .فسّوم انيدا
 ةدئاف ال حبصا .اييدق حبصا بتاكلا
 ! . هحاتنا نم

 ةيطاقملا

 ةعطاقملا ةحئال ىلع عوضوم نآلا انا
 .ةسيسايسلا ىئازا نضعن بيس

 بولا قف:ةتياخدت: ةيبايشلا :.همياآلل

 ةعطاقم ةعطاقملا هذه ريتعا ىننكلو
 علتقت نا ادج بعصلا نم . ةيموكح

 يبرعلا نطولا .رارقب هغفاو نم اتناك

 سيلو .رهاظلا يف قيزمت هنكلو .قّرمع
 نم سيل معن .لخادلا نم
 تشخ انا ىضاملا ماعلا يف .ادبا لخادلا
 ديععي ترا 7 2 ,نباةهرعا 00 كامحا م.

 كرفس خبض بج ١ ىعانبيبلا تكسو تعم

 ١ لعفلابو . ةددييم كئايحو ارت

 نأ تررق روهش ةَدَنع ذَعَن . رفاسسا

 42 - [* ولا نحل (ن ماجا مولات -



 ندنل عراوش يف .ترفاسو .فزاجا

 0 .يب نوبحري .سيرابو
 وكسنويلا ماما .ةوافخلاب اجافا تنكو

 0 .نييبيل تلباق سيراب
 ع... .انا نخل . مش تلق . نضحلاب

 .تيداك كفرت وحنا . . .الا .ىل اولاق
 .نآلا ام اثل' ناش الق .ةسايسلا اما

 ف ىب اوبحر هتجوزو يروس لجر
 ىعم نوثذحتي اوحارو .هيزيلزناشلا

 تلق .ثيدحلا ءانثثاو .يتايانك نع

 .ينوهركت مزال متنا . .فيك :مش
 نذا .. ةضراع روما هديك نى اولاق

 لبق ةدوجوم ةبورعلا .ةميلس ةبورعلا
 لبق .لعفلاب ةيبرع رصم .تاراعشلا
 يه تاراعشلا : هيب رعلا رصم لوقت نا

 نأ كيم يي تا | يتلا

 ع 5 مج تيد تافالخلاو

 . اميلس لاز الق هشقن

 ةيلحماو ةيلاعلا
 بدالاب . نرعلا تدالا هق الع نم

 ةيملاعلا نع ثدحتن نا ائنكمي .ىملاعلا
 ءالؤه ركذا .ةبسانملابو .ءةيلحملاو
 يراوخا ىلا نوبهذي نيذلا تاثكلا

 ةباتكلا نودمعتيو .ةيبعشلا ءايحالاو
 كلذ,نابانظ قطانملا هذه نع

 - وقل وحبا" نان: ةبخرنا: - 3

 السمح. كاينغ .ةيملاعلا ىلا يوكن

 ىلا ىدؤت ةيلحملا نا هادؤم عئاش

 ىتلا ةيلحللا نأ وه | .ةيملاعلا

 اهنومضم ىتلا ةيلحملا . ناسنا اهلخادب
 نم دمتسم ىجراخلا بوثلا .قناسنا

 وا . يكريمالا وأ يسو را 0

 ناسنالا ةيملاغ هلخاذ ...نكل .ىرعلا
 لكشلا نوذخأي باتكلا صضعب كانف

 اذهب مهنا مهم انظ طقف يلحلملا

 مجردت يلاتلابو تاجاوحلا نورهيس
 ين اذه .ةرهشلا نوز ريو ميتاباتك

 نا نكمي ال ىذلا يحايسلا بداالا نم

 امدنغ يملاعلا بدالا قاطن ف 1

 ؛فايرالا 05 باث تايقوحيد .تينك

 عيرا تيعبطو .ةيسنرفلا ىلا تمجرت
 ناك ءاربك امامخها .تقاآلو .تارم

 خيشو ةدمعلا نع نولأسي نويسنرفلا
 ديدج يحب عقاو اذه اعبط .رفخلا
 هةسقن لمعلا لخاد نكلو . ها ةيسشلاب

 حالفلا ءاماخ .تاننآلا ةايمام دييجو
 تبلل ةيناسنا ا كلتؤ .روهقملا

 ناسنالا اهلخاد ىتلا ةيلحملا نا
 . .ةيملاعلا ىلا يئدؤت

 الف ةيلحم اهلخاد ىتلا هيلخملا اما

 ىلع ليلدلا .ملاعلا ىلا لصت نا نكمي
 ارعاش مورد كاك . ىمنوتلا مرعب كالذ

 راغي ناك قوش ند ةجرخ ىلإ نوجد

 ةراعغبينا رب ظجيبع ديمي

 مع نانا 0 6-1 ةيسسور

 ناعملا نع 7 ل ةيملاع حبضت

 ينع 2 000 نع 0

 ا 5 لذا يرعلا ءالعلا يبأ نعو

 نم روضف اذه نا ييأر يف ؟امهرشتو
 ءىلبم امهرعش أ عةينعت ىم اعلا بداللا

 ىلا لصي يكلو .ىناعملابو ةوقلاب

 ريبك رعاش دوجو نم دبال بئاجالا
 اى امامت ؛ تاغللا هده ىلا امهرعش لقني

 هرعش لقن امدنع مايخلا رمع عم ىرج
 ةغللا ىلا دلارتجزتيف توكس

 ةبسنلاب ثدحي ملاذه .ةيزيلجنالا
 أ .رابكلا برعلا ءارعشلل وا ىبنتملل

 يملاعلا بدالا ىلا لقتتت نا نكمي الو
 / اذهو لاتشنأ ميظع رعاش ةطساوب اللا

 . نآلا ىتح تدب

 ألو كعم قفت ىننا ىلا ةفاضالاب

 1 وديا مص عقوملا

 . ماعلا 0 تأت

 ةزداجن لسشثم .ةيملاعلا زئاوجلا نع اما

 ىرخا تاراصعال ىطعت تالف : لبون

 برع ءابذأ 1-5 .باداالاب اه ةقاللع ال

 اهيف مكحتت ِ؟ لبون ةزئاج

 قلع لثم 0 7 ضارغا
 لصح يذلا يدنلوبلا رعاشلا .كلذ
 . اريخأ اهيلع

 كل تلق امك نوزكري ضعبلا كانه
 ميدل فدبع ةيلحملا صئاصخلا ىلع

 بدالا هيمسا اذه . تفس رط ءىش

 ىذلا ةجاوخلا لثم امام .يحايسلا

 اشوبرط يدتريو ابوروا نم ءيجي
 باب نم واشلا لوم طعم كيج

 نكمي ال بدا اذه عبطلابو . ةفارطلا

 صضعب . ةيملاع صئاصخ يا لمحبي 5

 مقلي ن مج نا نكمي لايعالا هذه

 : انانيفعأ .. ريثاشلا ةدودحم لظت

 ام تقو يف .ةمجرتلا يف ىرخا تاراشعغا

 يلاتلابو .ايقيرفأب مامتها كانه ناك

 اوك اجو يقي رفالا بدالا ميدقت
 .ةيزيلجنالا ىلا تايحرسم عبرا يل
 ردض .ةرتلجنا يف نمياه نع تردصو
 تدالاب ةصاخ ةلسلس نمض باتكلا
 ىلا هجني ماهتهالا أدب نآلا .يقيرفالا

 اولاقو يب اولصتا اريخاو .يبرعلا ملاعلا ٠
 هده سفن رادصضصا نودذيعيس ميغا

 بدالاب ةصاخ ةلسلس يف تايجرسما

 يبرعلا بداالا رشتني نا عقوتأ ٠ يبرعلا

 ىلع أرقي ناو .ةمداقلا تاونسلا ف 5

 ةيمهأل ةجيتنك ابوروأ يف عساو قاطن
 نمو .مويلا , ملاع ِق هتاشعلا عضو

 نأ يبدالا انعقاو يف ةبيرغلا رهاوظلا

 ةريصق صصق مه مجرتت ضعبلا
 نوكي .تاعومجم نمض ردصتو

 وا .يسايسلا ماتهالل هجيتن اهرودص
 دجتو .نيعم عقاو ىلع ءوضلا طيلست
 انه فحضلا ىف اندنع رشنت رابخالا

 ىلا لخدي انيدأ» لثم ةريثم نيوانع تحن

 ةريصق صصق ةدع نا درجمل .؛هيملاعلا
 ةدودحم ةلسلس ىف تردصو تمحرت

 مجرت اذا فلتخي رمألا اعبط .راشتنالا
 .ةينفلا هتميق ساسا ىلع يبدالا لمعلا

 ةمجرت ربتعي ةمجرتلا نم لوالا عونلا نا
 عوتلا اذه ةميق نوكت نلو .ةيحايس
 .بداالا نم

 مل نا ةيلحملا نا وه .هلوق ديرا ام

 مبهم ىتتلا ةيناسنالا سيياسقملا ىلع ونحن

 /. ةيلاعلا ىلا دبا يدؤت نل هلك ملاعلا
 طرشب اضيا مهم لكشلا درفت نا عيطلاب

 .ةيقيقح ةينف ةجاح نع اعيان نوكي نا

 يتعدو .نييبوروالا راما دصقب سيلو
 اصاخ . ىتبرجت نم الثم كل برضا

 ىلا داز رهش ةيححر سم ةمح رب
 . ةيزيلحنالا

 ةيفيقح تامخ

 هياتكب ميكحلا قيفوت كسميو
 اهتتمضت روطس نم أرقيو «دازرهش»
 نع بماك ريبور لوقي :ةمدقملا

 : داز رهش يىتيحرسم

 مالحألل ريثملا مسالا اذه تحت»
 فرخزلا نع ثحبت ال .لايخللو
 .هب اننغش يذلا ريثما ليمحلا| يفرشلا

 ىلع انأطاوت يذلا قرشلا خدب نعو

 « . .هئم دارملا

 :لوقيل ميكحلا قيفوت فقوتيو
 رادو :؛ .رظانملا نم ائه هارت ام لك»

 ةراتخملا ةواهزلا نيب نيبو ا

 .ةدوصقملا ةزاجولاو .رطانملا هذه
0 

 يدب َلوِصقلا هذه ف ناكر

 .صاخلا اهرفوج 6 دازرهش

 اهدوقع ءالأل نم ةلطاع . صلاخلا

 انها عع اذاعه ءانهمتارب_داسظتو
 هححو وا .ءارادةةعو اق نعي 82-

 نلو دحملا هجو وا ظحلا هجو وا ع

 ىتلا ة ارا ةمقلا ريغ رخآ اثيش وكت

 < عماطملا اهيلع لابتتو اهيلا هجتت
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 ال يذلا عضوملاو .ةخاولاو .ةيناسنالا وح
 ةلمأ م يحل هيف ةحارلل لظ

 .نزحملا عج - اغلا ءافولا كلذ .بيغغرلا

 9 63 يذلا كلملا .رايرهش الق

 امد عطتست مو .ءيش لكب تعتمتسا

 نع فرصت ْنا يراوجلاو .ىراذعلا
 دراوم فئتتسإ دقل . مهلا سواسو هبلق

 ديدح مه لظ نكلو .عاتملاو ةذللا

 نم تعبش :ددري هنا .هسفن عولي

 ال .داسجالا نم تعبش ؛داسجالا

 ذنمو .فرعا نا ديرا رغشا نا ديرا

 دقعتتو .ةاسأملا دعصت ةظحللا هذه
 يتلا هجردلا ىلا لصت ىتح ةلكشملا

 اهيف حبصتو رايرهش اهيف حبصي
 كلذ .نالثمي .هجول اهجو دازرهش

 .ناسنالا دس وا مداصتلا

 رعايشألا ريف
 ةءارق نع ميكحلا قيفوت فقوتيو

 قيد ف رمطتمو . هقاروأ

 ريوصت ىلا دازرهش يف عسأ مل
 ناك يدلاو رهبملا يجراخلا 2

 يلي هلل للا نم سيلا نا نكمي
 وحلاو تاصضقرلا ميدقت لواحا ىل

 . هنع ريبعتلا تلواح ام نكلو . يقرشلا

 دقل .رايرهش لقع لخاد يرجي ام

 سبيل نييبروالا راظنأ دازرهش .تنفل

 ةراثإ ىلع دمتعي اينف المع اهرابتعاب
 . ةليلو ةليل فلا وجبو لكشلاب جرفتملا
 ةيرشبلا سقتلا قايعا. ىلا صوغب نكلو
 . الوا

 .نيسروالا راظنا دار رهش 5-6

 يف هيفيلوأ سنرول اهلثم 90١ه ماع يفو
 عسا ١ اهتقو .ةيناطيرللا ةعاذالا ةطحم

 ةناعدلا هديع مايقلل وا .رنخلا رش

 لوح ضعبلا اهم موقي ىقلا ةجداسلا

 وا ..ةيبتحالا تاغللا ىلا ةيمهو تامحرت

 فدبم ريثاتلا ةدودحم ةيقيقح تامح رت

 ايذا حبصا يلحملا تبدالا نا ماييالا

 ايملاع
 نسح تنك .دازرهش تمحرت امدنع

 رعاش ةيزيلجنالا ىلا اهمجرت ذا
 غبسأف . سكياس رفوتسيرك همسا
 لمعلا حجن اذه . ةيرعاش حور اهيلع

 نم عفادب ةمحرتلا متت نأ مهملا , مجرتملا
 تا سيلو م لمعلا ةميق

 كلذ نم مهالاو . هنع ةحراخ نيارخخلا

 نم اردق يتوأ صخش ةمجرتلاب موقي نأ

 نا لوقلا نكمي انه . مولد ماسلا
 يف هارقن ام اما .هيتيتح همح رت هذه

 ىلا تامجرت نع تباث لكشب فحصلا
 كشا ىنناف .ةيزيلحنالاو .ةيدئلوبلا

 عفاود ةجيتن متت اهغال .اهاودج يف اريثك
 © يف ف

 . ةيقيفح ريغ

 ىهتنا
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 خش سا حسو يسفر د 0 ا ل ا ا ا اس يا ا ا ياخ ا

 هردصي ليدح لولا

 ىرصملا بعشلا سلجم
 ةابحلا ىدم أيقن بيقتلا هيف وكي

 ميسا يس مموج س77 سوح سوو و امرأ

 مهباصتغا يل ريرمما زيتا تدع دويئاحصلاو ارحل

 ةيب رعلا ةيباطلا نيكو : ةرهاقلا

 ىدحا ءاهتنا نم تاعاس ليف م

 سلخمل ةريخاللا تارودلا

 عورشم َّرقأ يرصملا تعشلا

 ثيخي ةيئفلا تاياقنلا نوناف ل ايدعتب

 5 ددعغ ىأل هيسنفن حيشرت تيقثلل قحب

 نويرصملا نوناتفلا راث انهو تارودلا

 ةينفلاو ةيشايسسلا مهتاهاجنا فلتخمب

 اءادتعا تاليدعتلا هذه اورتتعاو

 ١ اهناو ةصاخ . مهتوقح ىلع اخراض

 ضرتفملا نم ىتلاو ةيعرشلا تاونقلاب رمت
 وو ليدعت وا نوناق يا اب رمي نأ

 . ةينفلا تاباقنلل ةيفومعلا تايعمخجلا

 عساو اكشب نونائفلا ضرتغا نأ ناكف

 سس ح55 يكومسم جمعوا ص هكر وحوو عصف ا ا

 هذه ءارو تناك دقو ءرطنلل تنغفاالو

 عاظتسا امدنع تأدب ةياكح تالليدعتلا

 ةيليثمتلا نهملا بيقن ثيغ ىدمح نانفلا
 تاباختنالا ليجأشي رارق رادضتسا
 ةيئانيسلاو ةيقيسوملا نهملا ىتباقنب ةوسأ

 ةيباختنا ةرودل حيشرتلا نم هئيكمو
 ىوغد تيضقر ةمكحملا كلا .ةقلان
 يف هتيقحأ مدعب تلاقو .ثيغ يدم
 نيئاوقلا بسح ةثلاث ةيالول حيشرتلا

 . ةينفلا تاباقنلا تاباختنال همظنملا

 يلاتلا مولا يف تثدح ةأجافملا نكل
 تاليدعتلا تردص امدنع ةرشابم
 ةققلا :تابانتلا! تونا ةنصاقللا
 يف بيقتلا قح قالطا ةطقن يف تاذلابو
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 تارودلا نم ددع ىأل هسفن حسيش رت

 . ةايحلا ىدم يأ . ةيباختنالا

 مهتملك لولوفب ل وانفلا

 هده رودص رعخ رم بسعغع

 . نينائفلا لاعفا دودر تلاوت تااليدعتلا

 ةَسائر ىلا ميغم دقو هجوتو :ديرف
 جرخملا هفأز ىلع ناكو .ةيروهمجلا

 تي ةيحن ةنانفلاو درا دعس

 رود لع ج ءاحبتحا ةركذم دفولا مدقو

 ءاضعأ يأر 0 تنامي ُِق رارملا اذه

 نلعأ تقولا'نسفن يف ةينفلا تاباقنلا

 رّقمب مئاد عامتجا دقع نع 00

 بيقثلا ةيرهو دعس اوبلاظو 5

 :ةنالنلا ةينفلا 0

 نا .ةيليثمتلاو هيقيس وملاو ةحئارحسلا

 رودص تاسبالم مش حرشيل مهم عمتجي
 فاللا هن الو عشو دقو . تالييدعتلا هذه

 ينسح سيئرلا ىلا هوهجو ءادن ىلع نانف
 اهرقأ ىتلا تاليدعتلا نأ هيف اولاق كرابم
 ىلع اخراص ًءادتعا دعت بعشلا سلجم

 ةنحل تدقع دقو .مه يروتسد قح

 ناونعب ةودن نيماحملا ةباقتب تايرحلا
 ةيباقثلا قوقحلا ىلع ءادتعالا»
 (ةينفلا تاناقثلا ءاضعأل ةيروتسدلاو

 ةياقثب تايرخلا هنخل وضع اهرضح دقو

 بجر لالج روتكد اهرادأو نييفاحصلا
 نيماحملا ةباقلنب تايرحلا سلجم سيئر

 دمحم ج رخملا نيرضاحلا سأر ىلع ناكو

 ةرادا سلجم وضع هتفصب لضاف

 نهملا ةياقن ليكوو .ةينفلا تاباقنلا

 قيفوت :نوجرخملاو .ةيئاينيسلا

 . فيس ربمس ءناحخردب يلع ٠ حلاص

 نيدلا ماسح لا 0 دواد

 : دونانفلاو .. كيذدلا مشب .ىفطصم

 - واللا" ننال“ ثا لن - 5

 كديمحا ديَج سسودرفو ,. قسح دايتعتم

 ليبنو لايك ةزيافو قيفوت ةئسحو
 داقنلا نمو . راصعلا رشهامو ىيواملجا

 هللا دبعو ناقش ةيحتف باتكلاو

 ريمسو ينومالسلا يماسو يخوطلا

 ةدتاسا نم ددع نع الضف .ديرف

 .امنيسلا دهعمو نوناقلا

 ربثعي ثدح ام نأ ةودنلا تريستعا

 ةذتاسأ عمحا دقو اهئاضعاو ةينفلا
 ىلع , ةينوناق رظن ههجو نم .نوناقلا

 عادب الاو ىأرلا ة هي رحب سمي كلذ نأ

 اهضفر نيفاحصلا هيأت تنلعأ دقو

 عم تنماضتو ديدحلا نوناقلا اذه

 يئبتب نيماحملا ةباقن تماق امك نينائفلا

 اياضقلا عم فوقولاو نيئانفلا بلاطم
 مدعب اهنم قلعتي ام ةصاخو اهوعفر يتلا
 . اهيلع ضرتعملا دوئبلا ةيروتسد

 ١( ىلا يم 09

 اقيلعت ديمحلا دبع سودرف ةنانفلا لوقت
 نما :تاليدعتلا هذه رودص ىلع

 رصع 6 شيعب ا ضورشفملا

 .انرئاضم هشفاتم انعح نمو يا رتوسب

 ةلسبشن نم بصنيو صخش نأ نأ ,نكل

 نم دب الو ضوفرم اذنهف .هضارغأ
 فيرشلا رون نانفلا امأ . هل ىدصتلا
 اوب رضا نيذلا عم اضيا نماضت يذلا

 يفنا» : فيضيف نينانفلا نم ماعطلا نع

 نم نوناقلا اذه رودص ةقيرط ضفرا

 تافا نم ةفا ايا أدبلا ثيح

 سانلا نم هعومج 000 | .عمتجملا

 الو ٠ مهنع ةياين نينانفلل نوباق دانيا

 دكؤيو . «نوناقلا اذه طاقسا نم دن

 ثدح ام ناو ناخردب ىلع جرحملا

 نكمي ال ثيح ةريطخ ةقباس لكشي

 ردبمي + نأ بعشلا سلجب يف وضعل

 باحصا ىلا عوجرلا نود.انوناق
 .«نوناقلا اذه ىف ةحلضملا

 نيديفتسملا نأ ةحارص .ددرت ٍدقل
 نابيقنلا امج ةديدحلا تاليدعتلا نم

 دقو .ثيغ يدمحو هبهو نيدلا دعس
 سلجم وضع هبهو نيدلا دعس ررب
 ةينفلا تاياقثلا داحملا سيئرو بعشلا

 هذه * الئاق هعو رشم ميدقت نم هققوم

 نم ديدعلا ة ةهجاومل تءاح تااليدعتلا

 ةضاخلاو ءاضقلا مامأ ةعوفرملا اياضقلا

 سلاجتي ع ءاضعاو بيقنلا حيضشرب

 نم ديدعلا يف تببست ىتلاو تارادالا
 يصخشلا ىوتسملا ليغ ءاوس تافالخلا

 تايليبدجتلا نسوا كيا يللا وأ

 لامعالا باحصا نم بيقنلا نوكي
 تاوتس سمح ةدمل تاكرشلا وأ ةرحلا
 قلعتي ام اما ٠ حيشرتلا خيرات ىلع ةقباس

 ريغ ددعل بيقنلا حيشرتل ةضاخلا ةداملاب

 اهدض تدك دقف تاروذلا نم دودحن

 سلجمب ةلماعلا ىوقلا ةنجل نكل
 ىحارتفا تضقر ىلا ىش بعشلا

 يف طقف سيل كلذ عفرب تبلاطو
 .«تاباقثلا لك ىف لب ةيئفلا تاباقثلا

 ةايحلا ىدمل بيقثلا ةباقن ىنعي اذهو
 ةيباقتلا تاعمجتلا لك ددهت تحبصا

 بسخحق ةينغلا تاباشنلا سيلو رصم يف

 يبلا ةيطارقوميذلا حورلا عم قابَتِي مث

 ُِق .اهقيمعت ةيرصملا ةساسنلا 18

 نينانفلا ةروث نأ ثيغ يدم ر متعا ن

 نأب بلاطو ؛ةلعتفم ةحض)» ةدش

 نم ةلذدعملا دونيلا ىلع مهتاظفحم اوضرعي

 ررقت ةيداع ريغ ةيمومع ةيعمج لالخ
 سلجمل ةديدج ةرود ةيادب ف . مهبلاطم

 هامل نض نأ رمعألا

 ذخما دق ناك ماعطلا نع بارضالا
 اكويراك ةيجت كراش ثيح ايعامج الكش
 يدمحو .نويخم زيزعلا دبع نم لك
 يواقرشلا لالجو لضاف دمحمو ريزولا
 ماصعو ناخردب يىلعو كيدلا ريش و

 ددع ديازت كلذك . اربا ديسو تفأر

 مهز رباو نيمصتعملا تانانفلاو ننانفلا

 ديمحلا دبع سودرفو نيهاش افسوي
 دبع ةدياعو نابيرشو قيفوت ةمسحمو
 قيفوت دمحمو شدرا دعسو زيزعلا
 .ميكحلا راثاو يلبابلا ريهسو
 اهينانفو رصم موجعن ةيبلغا راصتخاب

 دعس اهلخدا ىتلا تاليدعتلا اوضفر

 ةيئفلا تاباقنلا داحتا سيئر ةبهو نيدلا

 تااليدعتلا هذهف .هحلاصل ثالشنلا

 .نينائفلا روهمح ةراشتسا نود تردص

 طسولا بضغ ترجف ةي.رسو ةعرس يىفو

 ةعومج داعبتسال تفده ثيح .ينفلا
 دعس تاسرامت ضفرت يلا ءإسَنآلا

 دييتتت لاخلا لمس لفن . هيو نيدلا

 ا د قيفوت جرعفا تالاييامولا

 كرا ير هنا ةححيب نييئارنيسلا

 جرخملا عنم 8 ةعباتتم تاوئس سمح

 يلع جرخم لاو .ٌسنسشاش فسوبي رببكلا

 مهم ّ نال هسفن قحلا نم ناخردب
 وه ابك مج جتناف يئامنيسلا جاتنالا سراب

 ادجي ل يمال رثكا وا اليف فورعم

 ىلع تالليدعتلا صنت كلذك .لومملا

 تاباقنلا يف بيق حيشرت زاوج
 (تاونس /) نيتدم نم رثكأل ثالشلا
 نم ةريغو هبضو نيدلا دعس ناكو

 ثالشثلا ةينفلا تاباقنلا سلاجي ءاضعا
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 اولمع تلد .نيترتفلا يد اع لق ج

 يف ينطولا بزحلا باوث ضعب ةدع
 هله رادصا ىلع بعشلا 1

 . تالايدعتلا

 ليعلا نإ ردتس : ةاصتتغالا

 دعب تءاح ةديعس ةيابغ ةمزالا ةيابغ

 نيب تاعامتجاو ةفثكم تالاصتا

 نع نيبرضملاو نيمصتعملا نينانفلا
 ةيئانيسلا نهملا ةباقت رقمي ماعطلا

 نيلوؤسملا رابك نيبو ةرهاقلا طسوب
 كرايم سيئرلا دفوا دقف .ةلودلاب

 عش فقوم ا ثحعبل ةداعلا قوف انودعف

 لكيه دمحأ 0 عمتجا مك .نينانفلا

 نلعاو نيينانفلا نم دفوب ةفاقثلا ريزو
 ل اذا ةلاقتسالاب ددهو مهبلاطمل هدييأت

 ماق ىرتخا ةهج نم .اعيرس ةمزالا لحن
 ةلجم ريرحت سيئر دمحا دمحم مركم
 نينانفلا نيب طيسولا رودب روصملا
 دقو :ةلودلا يف نيلوؤسملا رابكو
 ديع مايا ءانثا هيي[ ترمتسا

 رقم ُِق نوناثفلا ةأيضق يذلا ىحضالا

 قافتالاب تاضوافملا تهتنا . مهتباقن

 كزانتو فقوملا لدلسيبعصت مدع ىلع

 يملاع يفحص رّعؤم دقع نع نوناثفلا

 ليجأتب رارق لباقم يف ماصتعالا ءابغاو
 ريغ لجأل ةثالثلا ةينفلا نهملا تاباختنا
 يف رظنلا ةداعاب يمسر دعو عم ىمسم

 نوناقلا ىلع تلخدا ىتلا تاليدعتلا
 2 هيف كلواصت ماع راوح ريع

 .نينائفلا
 ىذا قافتالا اذه ىلا لصوتلا

 نمالا تاوق راصح كف ىلا ةرشابم

 لاقتناو .نييئانيسلا ةباقن لوح
 .ةليوط ةبيغ دعب مهتويب ىلا نيينانفلا
 هقالع ٍِق اهعون نم ىلوالا يبن همزاو

 . ةيعيرشتلا ةطلسلاو ةموكحلاب نينانفلا
 عبارلا رَمتْومْلا دقعنا كلذ دعب

 ىذلا راضتنالاب اولفتحا ثيح نيماحملا
 تفصو ىلا ةديعسلا ةيابعلا وا :ققحت
 نوناق رادصا نيح ىلا ةتقؤم ةياهغ اهناب
 نيئانفلا ضعب ةرطيس ةيفصتو ديدج
 فو ةنالثلا ةيقفلا تاناقثلا ىلع

 ءاسا يذلا هيشرو نيدلا دعس مهتمذقم

 هتدايق لخحا هفصوي ىنطولا بزحلل

 يف ةموكحلاو تزبحلا محفاو ةزرابلا

 , ةبنج نكمملا نس 0 فاالخ.

 نويرصملا نونانفلا تيثا لباقملا ىف

 اودكأو . ةيباقنلا ةكرخلا ىلع ةريبك ةردق

 ىلع مهصرخو مهكسامتو مهنماضت
 اوتبثا | .ةيباقنلا مهتاميظنت نالقتسا
 اوسيل مها تاع 8 تديكأو
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 ليجأ 1  دادغب

 نم ةروصضلا حرسم ةبرجن لني
 ىلع ةفو رعملاو ةدئارلا براحتلا

 فان ؛ةيحرمملا ةحاسلا | ل“
 اهربتعيو .بصتقلا حالص روتكدلا
 نيذلا ضعبل ةيعادبا براجتل ادادتما

 و (ديمحلادبع ماس 8 ميم رثأت

 دمتعت ةيرحتلا هذهو .(دمخم مساق

 مادختساب تايضرفلا ماع يملا لوخدلا

 روتكدلل قيس دقو : ساساك ةروصلا

 نم لك دنع اهدهاش نا بصقلا حالص
 و «ونايزوب نيرتاك» : لاثما نيجرخملا
 هت الواح ىلواو .(ونام ود نابسإ

 تناك ؛(ةروصلا حر سم)) 6 ةيبيرحعتلا

 دنع دولخلا ترسف فيك : ةيح رسم عم

 و (ةيليابلا ةقيلخلا» مل .«شماكلك

 اريخاو .يربل كلملا» و «رحبلا رئاط»

 .«كريسلا جررهم نازحا)

 نايبلا بصقلا روتكدلا ردصا دقو

 ةيرظنلا نيب» ةروصلا حرسمل لوآلا
 سسالا امحرتمو اًحصضوم (قيبطتلاو

 . ةيلامجلاو ةيركفلاو ةيملعلا
 يف ةديدحلا ةبرحتلا هذه زيمي امو

 ةيلمع ىلع اهداتتعا وه ةروصلا حرسم

 هذه امل .ىلوالا ةجردلاب جارخالا

 نيفرط نيب عمجلل ةيمها نم ةيلمعلا
 ادودح- عضت الو .(نومضملاو لكشلا)

 يه لب .يناثلا نع لوالا لصيفت

 . ضعبلا اهضعبل ةيليمكت رصانع

 :روصلا رسم يف جارخالا
 عادبا يأل ةيجارخالا ةيؤرلا»

 ري الا اع ال يرسل

 ان وهلا نال , ةيكرخلا ةباتكلا

 1 و ل م كل ال دم وحيل ا 051717 3--دبدذد3د-_-ذ-ذ » كد

 «قاروالا نيجس هنوكل ةنكاس ةغل
 (جارتخا) ةملك دعت ساساالا اذه ىلعو

  يصنلا اهلقعم نم ةباتكلا جاربخا يأ

 نع لصقتتل ةتباثلا اهتينوكس نمو
 ةءارقلل تعضو ةباتكك ةيزمرلا اهتفيظو
 ناكملا ثيح ةبشخلا ءاضف ةباحر ىلا
 ال لوحتلا اذهو .ةكرحلا ةلوازمل عسنملا

 عدبمل ركفو ةيؤر نع الا ًارداص نوكي

 حرسم يف كلذ متي ٠ جرخملا ةهمساأ

 ىلا ةملكلا جارخا نم اكالظنا ةروصلا

 ةملكلا يف ىري هنأل .ةديدج ةيرصب ةغل

 اهنوكل (يئاحمنالا) ىشالتملا ءىثلا

 دح وهو ءاهعاس ةظحل رورمب تومت
 يذلا تدونطلا 0 .ءاهتياغ

 ِى ءاننقلا ءلل 1 ا

 0 .هغارف نم هجارخا (ءلل)
 اهولتي ال ةروصلاو هتالتما ةلاح 0

 .ةركاذلا 1 تخسر اهغال تيسصلا

 لالخ نم يئارلا تعفدو .تعبط

 هرعاشم ةراثال اهزومرو اهتكرح
 . هن االؤاستو

 اذه جرخملا دمتسي نيأ نم نذإ

 ؟ روضتلا
 - جارخالا : هلداعم نم انقلطنا ادإ

 نأب ريكذتلا بحوت :دانعيسش

 ةرازلا سيتاوكلا كلتا سيق سلخ
 ةيلمع يه امار دقب .غامدلا هبال

 يف تزرفا  لمتكت مل ةقيعض تاضمول

 و .اهنيح 8 تافطنأو .ةفطاخ ةظحل

 .هتداعتسا نكمي ضيصب ريغ اهنم قبي

 .هجارختسا هبراجتو هتالواحم لك يف

 تالالد وذ (مالكك) نصنلا نا امكف

 ةكرحلا يف هلداعي ام ناف ءزومرو
 اذل . دجاوتلل لباق ةلكشملا ةروصلاو
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 يف جرخملا بييرفلا عاام ةلحر ىقبت

 ةلحر لثمملا لخاد من : الوا صنلا لخاد

 ةطقنلا ل وع اهيف لواخي ةليوط

 وهو جيردتلاب قلطنيل (رفصلا) ىلوالا
 ىلع لكشتلل ةلباق ةلاح هئارو نم رجي

 جراخلا ىلا اهجارخال ىأ دسحلا ةحفص

 لخادلا يف صوغلا هنا .(جارخالا)

 لخادلاب ام ضييفت هنا .قيحسلا

 نم يدادتما ججيسن وه وا . جراخلل

 . جراخلا ىلا لخادلا

 سحلب ةلاثكلا
 .«ضرالا هعسب باتك دسخلا)

 ملحلا نم يتأتلا عادبالا سوه نا
 لاحملا حسفت ةرباع تاضموك يسنملا

 .تخرولا هملاع 86 مسوس نا لايخلل

 وا ةدّقعم نوكت دق تاليكشت قلخل

 تسسبا نع ال ريحملا مهلا ىلا برفقا

 فراعتس وش امو قانتت بيلاسا ىلع

 . هيلع
 ةده نيوكتل هلباقلا ءايشالا نمو

 ءىشلااذه وه تاليكشتلاو تاروصتلا

 . دسحلا ةيمسن ىذلا

 ةباتكلا وه جارخالا ناك اذاق
 جرخملا ركف ناف .ليكشتلا وا ةيكرخج لا

 لمانالا .ليمزالا .ملقلا . ةشيرلا وه

 ةحفص ىلع شقنلاو .ةباتكلل ةيرحسلا

 . دسحلا

 نونفلل لثمملا باعيتسا بناج ىلاف
 ةيؤرو رعشلا حورو ةيليكشتلا
 جارختسا ةيلمع ةيلمع نوكت .جرخملا

 ةعاضل 10 هريجشتو دسحلا| نونكم

 .ةليكشتلا ةروصلا .ةاخوتملا ةروصلا
 . ةقطانلا ةروضلا

 ٌنايبلا» نا وه هابتنالا تفلي امو

 ركذ ىلع زكر دق ةروصلا حرسم «لوالا

 ةرشابم ريغ ةقيرطب حرسملا اذه ةيوه
 دفاورلا لك نم دفري هنا هريتعا ني

 ,قفلا  كورب  وتدا) ةدجاوتملا
 .دحلا اذه دنع فقن نيحو .(خلا

 جرسن ةيرجت نا انناهذأ ىلا ردابتيس
 اهتيوط انيلع ةليخد ةيلمع ةروصلا

 ىف اديج رظنلا انعما ول اننا الا . ةيب رغلا

 (ةيلبابلا ةقيلخلا) نم ةحورطملا لامعالا
 هذه ىف .دحن (كريسلا نازحا) ىلا

 حالص روتكدلا اهزجنا ىتلا براجتلا

 سوههلل (ةيبصضق) هيوص بصقلا

 اذه لخاد لعافتي يذلا يعادبالا
 يذلا نانقلا اذه .يعيلطلا ناتفلا

 نم ةنحش لمحيو ءاثارتو ةركاذ لمحي
 .هتاقلعمو هتاماقمد يب رعلا بدالا

 هتاموسرو هتاليكشتب يبرعلا فرحلاو
 ةديدج ةبرجن لك يف اهب نيعتسي
 . ديدج نم اهرحفيل

 - 1.41 ةلآ" نهانا ىلا نلت - 47

 كقرحاو 1 1 يدلا اذه

 مناسب دادجأ دفاع يورتا

 5 اهرطسا قوف تاحفص يهتنت هل

 تفعز هلو تلاد ةبورعلا بق

 ةفلرم تالبود اهوفطاخت ْ

 00 لم فرح لك ني

 0 4 سلا اذه ا دق افرح

 ,لود يف ؟تاينع) ىئرد يف ءايبلا ُُق

 : 0 ل مهيف عجن 8 0 ا مي عتتساوا ا طفن :

 1 ْ 0 ١ مب كسشأ لإ

 امرح هل مزن 4 داما ثراوف

 : 0000 نم يحلل يور يم

 0 ءلا دنب ُ اوفر دق * هش 0 ا

 0 ا ةروس يق مرعو 0
 ظ 1 2 ا دلاخ ٍقوشو قيمع تح مه

 0 . ترسلا ع اآيحتلا ةاسينللا ربخ ْ

 ٍض ارم ٍِق دوسسأ ءالؤسهو

 مهعبشي ىبلت يو ندويهتتي
 ا 0 سابنلا لك ريخ ممدجو :

 18 ةلصاتقم رسكاشت انننطو اهحبو ان

 ل ٠اس لال حيل ل١ ْ

 00 بغشلاو ليلضتلاو ةني 8 1 لو دنألا يدا
 0 ا 0 3 اة ا ل 0
 00 تسحر لامقالاب اب يدلني ىلع 1

 ' 3 انا 0 0 2 ب 0

 1 بخصلا مئاد كعب هيو رجبتلا نأ

 أ ودو قلخ وذ لواحي مكح
 2 3 - اورسفك مبنكخل

0 2 

 ا ةادعب ف ا رس وأو

 اوقفتإ نك يداعالا عيطتست اال

 ااهبيكاون ىعري ةمأ هذهف

 ٍ ْ ْ كلو راسفسإالا 3 ا هد

 15 بقححلاو رهدللا نيبج يف ةروصحم :
 3 1 ظ بجعلاو تاهآلاب 6 ريب رس ميج

 0 بركلاو سؤبلل | علب تحبصاو ظ

 1 تاو 0 د ةطفراحللا ان

0 0 ا يف 1 لا ظ ظ
 0 

 1 يبهذلا دوسسالل اهتمارك تي 1

 ْ 3 : 2 دلجلا ا ةعيطقلا نم

 1 بجللا 0 ىذالا لبنت ن

 41/ - ١ ةلثأ بآ 1555-81١ ندعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا

 سلا حاحقالا ٠ برعلا نم اوناك
0 

 1 1 1 ياو داججالا تب نَ نكي مف



 ابكح لثك
 يضارعلا نم كففأ

 .يركسعلا لاله وبأ لاق

 . ينانكلا سيق نب ضاربلا وه
 نيب بتوج تالاف .«ةئاياتبت ةراكل هيوق

 ,رذثملا نب نامعنلا ىلع مدق مث .ةيما

 ف فيري ةميطلا لع هلي ل هلإَيَسَو

 هيلا تفتلي ملف , ظاكع ىلا اهب .ثعبي

 ةبتع نب ةورع ىلا اهرمأ لعجو .ناعنلا

 ىتخ عم رابيق "بالك نب رفعج نب
 هيلع بيوف .ايلاخ ةبتع نب ةورع دجو

 .ريعلا قاتساو .اهنم دمحخ ةيرض هبرضف

 : ظاكعي مهو ةكم لها ىلا بتكو

 اهلمحتيف ىلوملا ىلع يتبع كشالل

 نناحلا لماحلا تنأف ىني ناكو وأ

 ةبتع ني ةورع تلتق ينألف ؛ دعب ام

 حضو نيح تبسلا موي ةراواب لاحرلا
 اورف .ةجحلا ىذ رهش نم لالهملا
 دقف رضح ام ىزجا نمو . مكيأر
 ' لاقو .هيلع ام ىزجا

 حيرلا زوي فيك ادع نإ

 خيبقلا كل رمالا فشكتي

 ىزعلا دبع نب رفاسمل رعشلا اذهو
 : ناَروهل ةكم لهأ لاقف .يرمغلا

 نم انل دب الو .ربش انموق نيب عقو لق

 اولحرو .رمالا مقامتي التل مهيلا ريسملا

 ربخلا لصتا مث .لولذو بعص لك ىلع
 اوفكف مرحلا اولخدف . مهوعبتف نازوبم

 :ريهز نب شادخ لانقف + مهن
 هيداك ريغ انددش اه هذبشأب

 مرحلاو ليللا لول ةئيحس.ىل اع

 دكا ف نر 0 بصلا رك حصوت م

 ءاشهز ةيببلصلا بو رجا تدتما

 كتحا .نامزلا نم ٌنينرق ناي

 دقو .قرشلاب برغلا اهنالخ | م

 ريغ رسخا بتاج بورحلا هذه ناك
 ريمدتلاو حاورالا قاهرإو ءامدلا كقس

 رع يف لثمتي .بيرختلاو

 نيبولساو ؛ نيثثياتتم نيتفسلفو

 3 كل ىدأ دقو .نيملتم شيعلا

 و
 وسو ل

 ةيراضخلا نيدايملا ىتُس ِِق يبرعلاو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
 بو رجلا هله جناتن اما , ةيئيدلاو

 : آلا يف اهامحا انتكميف ابوروأ

 ًةيراضخلا جئاتتلا

 ىنح ةيمالسالا ةيبرعلا تناك دقل
 يه .يداليملا رشع ين داثلا نرقلا

 كد ماعلا يف ةمدقتملا ةديحولا ةراضحلا

 بهايغ يف ةقراغ ابوروأ تناك نيح

 ةنراض ةيماآلا تناك دقف .فلختلا

 0 ميس ب نعص

5-2 0 

 هي م اهيبجد

0077 7 

 تكرحت امدنع ابو روا بوعش يف اهءانطأ

 تاكو ؛قرشلا ىلا ةيبيلصلا بورحملا
 دحأ ذقنم ني ةماسأ خرؤملا ريمآلا
 دقف .2.كلذ ىلع تايثآلا يدهاش

 200 (رابتعالا) هباتك يف ريثككلا مهنع
 :نييبيلصلا قحب هركذ ام ةلمح نمو

 اوزاتما .مئا+ ىوس مهيف ىري ال)
 . (ريغ ال لاتقلاو ةعاحشلا ةفصب

 الل نييبلصلا نم بلاغلا ناكو

 نكت لو هب طيحي ام الا ملاعلا نم فرعي

 قرشلا دالب نغ ةحيحص تامولعم مش

 ةاعد مهنيب هعاشأ ام ىوس هلاوحأ نعو

 نيذلا نيدلا لاجرو ءارمألا نم برحلا

 ىلا امو رفكلاو لهجلاب نيملسملا اوقصو

 نأ ديب .ةيبلسلا تافصلا نم كلذ

 مامأ ةقيقحلا تفشك ةيبيلصلا بو رخل

 ةدشهاشملا تناكف ؛يبروالا برسغلا

 يذلا ليبسلا ءسابتقالا مث ةربخلاو
 ةرامضتح لاعج لقلايف نوير زوالا هذخت |

 تيبثأ لكقو (#") برغلا ىلا قرشلا
 ةثيدحلا ةيخيراتلا ثاحبالاو براجتلا
 اهيف لخد ةلماش ةقفافإ ةكرح ةمث نا

 بورا نابإ يبروالا برغلا

 .رشع يناشلا نرقلا يف .ةييلصلا

 نيب نم ةيبيلصلا بورحلا تناكو
 تأشن دقف (54) ةضبنلا كلت بابسا

 تورخلا رصع دعب ةثيدحلا ايروأ
 ةرابج ةضبنو ةيوق ةظقي دعبو ةيبيلصلا
 روصعلا تايلظ نم اب تجرخ



 رضعلا راونأ ىلا ىطسولا
(6). 

 نيخرؤملا ضعب نا ةراشالا ردجتو
 بورحلل يراضحلا 0 جا نو

 ىلا اودمع وا ءاسروأ لع ةيبيلصل

 بو رجلا نأ نيح يف 0

 ةليلج تامدخ تمدق ةيبيلصلا

 (5) ةيراضحلا يحاونلا يف نييبيلصلل

 دالب ىلا ظالغلا تسال لوصو دنعف

 ةراضح مامأ ةنأ اودحو .ماسشلا

 يظع عاعشا تاذ ةيمالسا ةيبرع

 قوفتلا اوسملو عاعشالا اذه مهرهبف
 دنع يعامتج ا ميظنتلاو يسايسلا

 ؛ مهتاعابطنا نولمحي اوداعف .برعلا

 لماش حالصا ىلا ةوعدلا نورشنيو
 لدابتلا 0 ركفلا ريرحتي أدبي
 ةيرحلا نوصيو .يركفلاو يداملا

 ةيهافرلا ةيعرلل لفكيو .ةيدرفلا
 . ةنينأمطلاو

 فوفص نيب نيملعتملاو ءايلعلا ةلقلو

 هدافتسا ام مهأ ناك «نييدلمشلا
 دقف .ةدهاشملاو ةريخلا نويبيلصلا

 اهفصي امك  ةيبيلصلا بورحلا تناك
 تاعامج موجه لثمت)  رصاعم خرؤم
 دقو . (ندمتم رضحتم ملاع ىلع ةلهاج

 يف ىندألا قرشلا ىلا نويبيلصلا ىتأ
 يداليملا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ

 تفورظ تناكو + باللط ال نيب راجت

 رشع يناثلا نيئرقلا يف ماشلا يف مهتماقإ
 ةهعص افورظ يداليملا رشع ثلاثلاو

 مهنومج اهي ءادعألا نم عساو طيحم طسو

 اذه كرتي ملف ,رئاودلا مبهم نوصبرتيو

 وش يذلا ءيداغا رارقتسالل الام

 ملعلا بلط ىلع رفاوتلل ىيساسأ طرش
(70)- 

 يتلا ة ةرمتسملا بو رخلا مغ معرب هنأ ريغ

 اير نقدا هلا نايف غلا كد تعقد

 نمألاو ملسلا اهيف داس ءوده تارتف

 طاشنلا هجوأ نم ديدعلا اهيف تلدوبتو

 .ءارآلا اهيف تلدوبت ثيح .يراضحلا
 ءاوس بنج ىلا ًابئج نافرطلا لخادتو

 لبق نم ةلتحملا ندملا نيب كلذ ناكأ

 .ةيمالسالا ةيب رعلا ندملاو نييبيلصلا

 (4) اهتاذ ةيبيلصلا كلاملا لخاد يف وأ
 رضرالل نيلتحملا نييبيلصلا تائم نيب)

 اذه . (اهينطاومو ةقطنملا يلاهأ نيبو

 تناك نيفرطلا نيب ةراجتلا يللا ةف ةفاضالاب

 . ةيبيلصلا بو رح ا ءامكأ ادج ةطشن

 نولقنتي تالحرلا بالطو راجتلا ناكو

 د نأ نود رخآل نصح نم مالسب

 نا كلذ ىلع يلد يفكيو .ىذأ يأ

 نيب تمربأ ىتلا تادهاعملا نم ديدعلا

 نوكت نا اهدوئب دحأ ناك .نيبناجلا

 لقنتلاب راجتلل حمسي ناو ةرح ةراجتلا
 ةئس ثدح ام اهتم .مالسب

 ناطلسلا نيب م1187 ه8

 . (4) ماشلاب نييبيلصلا ءارماو نووالق
 ةيسيئرلا رياعملا تناك . عقاولا يفو

 ىلا برعلا مولع اهيلع تلقتنا يتلا

 .ةليفعمو ىلدالا يه يبروالا برغلا

 ةيبرعلا ةراضحلا ترغدزا |[اهيفف

 نرقلا يف تماق (هيفو .ةيمالسالا
 ةمخض ةكرح ىداليملا رشع يناشلا

 يبرعلا ركفلا ةصالخو بتكلا ةمحرثل

 ىلا ةيبرعلا ةغللا نم ىمالساآلاو

 )3٠(. ةينيتاللا
 نم .ديدعلا ناف .ةيناث ةيحان نمو

 ىف ةدجاوتملا ةيمالسالا نوصضخلاو ندملا

 تطقس دق تناك ماشلا دالب لحاس
 ةعبو .نييبيلصلا ديب ةليوط ني

 اهناكسب ةلوهأم:تيقب ندملا كلث
 ةوقلاو هطلسلا تناك (نيب .نييلصالا

 ىلا اودمع نيدلا :نييلَلا ديب

 اديدش ًاطالتخا نيملسملاب طالخخالا

 ةماقال اهفصن اولتحا .ةفصانهم

 نيملسملا بناج ىلا ةينيدلا مهسوقط
(05). 

 «كش الب ىدأ دق طالتخالا اذه نا

 لاوحأ لك ىلع نيبيبيلصلا فرعت ىلا
 يلاتلابو مهتاعانضو مهراكفاو نيملسملا

 انرقأ ىلا اهلقن مث د نمو ابغم ةدافتسالا

 تناك هذه ةييلصلا بورخلاو 0100

 نييبيلصلا فالا اهيف فرعت ةتقؤم ةرحه
 وا .ةيراضحلا مضلل تناوجتم ىلع

 - رشابم ريغ قي نطج' ب اوذملتت مه :ا لق

 هوملعت ام اولقتيل نيملسملا 596 ىلع
 عيطتسي لهف ٠ مهدالب كا كلذ دعب

 0 نأ كلُد دعب دحأ
 ىتلا لاوظلا تاونسلا كلت لالخ
 ل نيملسملا برعلا عم اهيف اولخادت
 اا ليد هع

 ىف اوشاع نييبيلصلا نأ ىفخي الو

 2 قف اهوأشنا يتلا ةيبيلصلا كلامملا
 مهضعب نأ ىتح ةنطاوملا ةشيع مايل

 لضفب لوحتو يلصأالا ةنطو يسن

 دقو ءايقرش ماسشلا دالب يف هرارقتسا

 هيشوف) ىسنرفلا خرؤملا كلذ ىلا راشا
 ةنس ثداوح يف ركذ يذلا (رتراشود
 وا ًايلاظيا انم ناك نمف) : هلوقن ما

 ةنظو: يف مويلا حبصا سم الاب ايسنرف

 ىبن دقف .اينيطسلف وا ًايليلج ديدحلا

 دحاولا ادغو . .لوالا هنطو انم لك

 لمعتسن اناو . . . امشحو اتيب كلمي انم

 ةماعلا تانفلحلا ردخال نإ نم

 انيلع 7-0 موي لك فو ا

 هللا لضفب حبص حبني و ءاقدصالاو ءابرقالا

 كشلل لاجم الف كلذلو (ًاينغ انم رقفلا

 اوذملتت نييبيلصلا نأب لوقلاب
 يف نيملسملا يديأ ىلع ةلئاخأا دادعاب
 اونوكي ملام مهنع اوذخاو ماشلا دالب

 ةعاس تناح 9 . لبق م هوفرعي

 مهتاعابطنا نولمحم اوداع مهئالج

 لماش حالصا ىلا ةوعدلا نورشنيو

 )١7(. قرشلا يف هوفرع يذلاك

 ددعلا يف اهتلمكت عم رثنتس ةقلحلا هذه رذاضم

 مداقلا

 0 م ُ

 هيب رهلا ةهللا رارعأ
 ةأدش اهمامأ فقي يتلا بعاصملا نم

 لعفلا نيع ةكرح :نيرئاح ةيبرعلا
 مامأ فقتل كنا. . عراضملا يف يئالشلا
 مأ طسبي لوقتأ يردت الف لعف لك

 دمتعنو .طئري مأ طبريو لتس

 الإ فعست املك هذهو .اهدحو ةركاذلا

 .لاعفالا ريهاشم ضعب يف

 نا عيطتسي دحا نم ام هنأ ملعن اننا

 امف ءةيبرعلا ةغللا عفاو نم ائيش ريغي

 امو بفمض ىلع ىقبيس امومضه ءاح

 , هرسك ىلع ىقبيس اروسكم ءاج
 ثيح نم .ينالثلا لعفلا تباوبا

 ءامدقلا اهعمح ٠ عراضملا يف نيعلا ةكرح

 : موق يف

 لاتحب :. جيخ جيف ردك حف

 ناتمض .رسك رسك ٠ حتف رسك
 هذه ةفرعم يف لوعي ل :اولاق مث

 .ةغللا تبتك ىلع الا نازوألا

 نييفرصلا نا دجي ثحابلا نا ريغ

 «لاعفالا ضعب تلوانت طباوض اوعضو

 .رثكالا وهو اقيلط اهضعب ثبلو
 دعاوقلا هذه ىف رظنلا اثمعتا ناو

 نحن .دارطا اهيف سيل نا ظحالن انناف
 مامأ انحرب ام :دعاوقلا هذع لك دعب اذإ
 لعفلا نيع ةكرح 8 ماتلا هبسش ا

 ىذؤت نأ امإ .دعاوقلا هذه نأ بسحنو

 ءانع قحتستف ةيب رعلا ةمدخ يف ام ةمهم

 بجي امإو .اهظفحو اهيلع ءاقبالا
 . .اهؤاغلا

 لامكالا اذه .ةرورض اهءاغلا نا

 : يلي امك هحرتقن
 .دعاوقلا هذه دارطا ١
 .فعاضملا ىرجم ماسلا لعق ءارجا -؟

 عم رسكلاو .يدعتملا عم مضلا يا

 00 انركذاامم ىتكسي مزالتلا

 نم ىلعو اهفرع نم اهب مزتلي .لاعفالا
 . ةدعاقلا مزلي نأ اهلهج

 لحب .ةيفطاسبب لع 5 اذه
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 يررخل ٌزحرسأ
 ننفؤلا 0

 : ايوا 2

 . :.هسفن ديعت آل امير خيراتلا 1 ْ 08 ظ
 000111 هدام راج هتك 11 ئ 20 01 2008 : يقارعلا يدنجلا يي

 ”مهتنيدم ءاثب نونيقارعلا ديِعي مويلاو 10 0| ةيعل ترهتشا دق اينايسا نأف فرعت امكو :.
 . اهراثا ىلع فقي يكل ملاغلا ن نوعدبو: :ةميدقلا : 20 لإ فعلا رثكأ نم قحب يهو .:.ناريثلا 1

 يف نوقتلي سرافو نويه داقحا نا'ريغ :اهتغورو ١ ْ ١ : 35 . مهيف ريختو ,نبافلا نم ةريبك ةبيسن بطقتست

 ةندذملا ةدهف ديدج نم. ةحاطالا لخآ نم ل ا ٍ ١ 0 ظ .لاعفنالاو ةسامحلا

 010000000 ةميظعلا | 01 100111 نع ثرو يذلاو قيدضصلا بعشلا اذه نا ودبنو
 211 لاق يقارعلا: لا نكل 0 .ئ د 0 . .كبسمتب لاز ام: :عهمركو مهتعاجسشو مهتراضح برعلا

 ..نيدرم قرجت ال . .نيترم قرحت ال لباب نإ ١ 723237207200007 00 يتلا ةياهنلا ..ةديعسلا ةياهنلا ةروطساب
 10 1 1 1 ': ماهو لطب لكل يظعتو::: ةقح قحب يذ

 ظ 00 0 :لا ةعراصملا ةيعلؤ روثلا طوقس يف نا غرو
 ب5 ْ 10 : 220 1 ةكوم نع نالعالا نآف :ةاساملا ةعاظف نم رسثكلا

 : كح هيف ندير ىدعملا يدومج رماع رؤتكدلا ىلا 1 34 : 21000 0 يف اهرجانح : د يدل انولقلل هوو“ حرفلل ةضرف

 1 :ضرا + ضرأ  خيراونص نيوطتو 20000 : 10 57 ..بعرمو بدهر دهشم
 ض3 : ليبتنلا ىقارعلااهفأ 233232323230377 000 300 10 لزانت زيزعلا اهيآ تنآأف تاوئس عيس ىدم ىلعو

 نيسح مادص سيئرلا ىلا ةيخراتلا كتلاسر تارق 12 10 ظ 10100 ب حملا .ملاعلاو . .رخآلا ولت روتلا

 نماع .ناضيألاو قحاب 0 كملق نأ ترصشو : 2 201 ا :اهققحي نم ردجا َتْناَو .:.ةيقترملا ةحيتنلا

 - :ةلايسلاو يدحتلاب 00 1001 1107 هةيييححملل ده اهنف تعنصو تاوينتيل ةلسنب
 دق كنا انرعنشو هذه ةيخيراتلا كتلاسر انأرق دقل : 00 0 هع ..ةيندمخلا ةيئاغوفللو .,ةميدقلا ةيسرافلا

 ! ملختو . .دعبألا هادم بقارت خوراصلا عم تقلطنا 1 م 0 ديحولا لزاشملا تنك زيزعلا اهنا كنا ..: :ةيدييرحلا

 2 0 .سكأ تاببذمد 00 | ط1 12011 :جئاهلا طش تتل !روثلا اذه نخيورت ىلع لمع يذلا

 0 ةيزعلا نئاقلا اهنا 000010000010077 | كتأو . :طوقسلا ماع وهل :: عباسلا ماعلا اذه نإ
 عم مهلقث اوعضو نيذلا ةنياهصلا نا فرعت له 202021 2110 11882241372يي 001777721212145 4 ظ هللا نذأب رصتنمل

 عينشلا مهلعف ىلع نومدني امير ..يناردالا ودعلا 21 2 35 777777 ةيندجلا ناريثلا نم مكرذح اوذكو
 ١ فعضتس برحلا دما ةلاطا نا نوروضتب اوناك دقل 1 0١ 1 ا ا 20

 وكل يقارعلا خورابضلا ةدالو َتِءابَحَو :قارعلا 1 ارا « نس 7-3-3-3-00002- وطفل نال

 ..:لوقيأ موجلا مهلاج ناسلو :..كلذ سكع تبثت 2| ضي مهره |2323 2 ىقارعلا ىّتقلا ىلا
 .ةعاشصب قارعلا ١ 5 ديب نا ليف“ 0 0 0 "4 7 ! سيلا رام | ..هسقن ارقن هنكل ..هسفن 0 1

 00 .مكرذح | 9 00 ل وف امثإ .:ناكملاو نيج ْق ةحلجت# نبل خيراتلاو

 ذه ' ىلع ا امسا اونقلطت نأ دوأ تنك

 3 0 1 5 ظ 3 : ا ا او ملكوت هذه

 ] ] . ايقاربعلا لطبلا دي ىلغ ةميدقلا «ميلشروا:
 كلما نولبقتسي مهو روهزلا اوعقر دقف رصنذخوبن
 :1؟:.سروك



 « حي
 هيا 7

 خ بأ ّ
 2: ةووحلا لح مس ب
 و2 يي 0034 | 2

 اعباظ: لمحت .ةيحايس تتاقاظن, ةانغا بشكملا ,لخ

 جروج نانفلا .ءالمزلا نم ددع ىلا اهلسرأ
 . نطنشاول ةرايز يف ناك نيح .يروجب

 تيبلا روص اهيلع تاقاطب لسري مل يروجب
 ثعبي ملو . باحس ةحطان ةروص انل لسري مو . ضينالا

 ةروص وا .ءارقش ةيكرسا ةأتف ةروص لمحل ةقاطبب ايلا

 مالفا ةلسلس يف هتشاشر لمحي وهو نولاتس رتسفلسل

 زارط نم تاقاطب نطتشاو نم انل لسرأ هنكلو . !اوبمار

 .رخآ

 حلاص دمحم همسا ينيطسلف نانفل ةحول :ىلؤاللا

 ةروص . نالقسع نجس يف نيجس وهو اهمسر يعوكرلا
 ثيح سدقلا ةئيدمل جذومن همامأو ةيفوكلاب ينيطسلف ىتف
 هتاذ نانفلل ةيناثلاو .ةيارلا نم رصنلا ةمالع عفترت

 ىلع مثلم سرافو ةداهشلا ىتعم لمح هوجو ء.اضنا

 ثيح ىننغملا لماك نانفلل ةثلاثلاو . حماج داوج ةوهص

 . ةلوطبلل ةيديرجت ةيؤر
 ام يناعملا نم اذه يف سيلأ .نومسري مهنكلو ءانجس

 ةشيرلا ةمظعو .ةركاذلا ةلاسبو . حورلا قمع نع ربعي

 .بولسملا نطولل ةينف ةطراخ ةامدم عباصأب طخ يهو




