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 ١97/17 لولنأ / نينثالا-

 يسنرف كنرف نويلم اهلامسأر (م.م.ش) يبرعلا سرافلا راد نع ردت

 - اسنرف نيس روس ييون 47 :نوبود عراش ؟ :ناونعلا

 :نوفلت 1٠ ٠765١

 ١ . نددعلا -- ةيسماخلا ةنسلا اا 7-2926 5عرنإ عرس ع *-1١1 7 ١:1 ميكي ميزي 7 ورك ص ص 52 تكءرصإ ت15 1ع

 3 ا كت 13 ام 1

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع
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 جدت هتماأغدل 0ع 1.000.000 2.1. 0 طا خلا 121125 853 1

 5رغوعت 31 نع لرب طوصغ 1-92200اءانأأاإ/ كانا كعلم ع-1 عقم عع
2 37 8 2 . 1 
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 00105: 3 اا 4511 ن1 41
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 ال ل دمصي نأ عاطتسا امل :اذكه قارعلا نكي مل ول
 1 12 01 تيدا ديدن 0 00-0 0 1

 7000 1 5 م دال ةيبرعلا

 بئاجلا اذه ةيمها ّْ

 |: +450 بعل ١ ةيبرعلا ةعيطلا - 4 00



 10 5 1 اال ا 77770 وج اكل ن1 7 02و رورو دو دورك وخر وسو ديم دج رورو 11 دام او فيجد ديب بج حمص هج وبا جستن حنو نيسعاللا سوؤ ر ىلع ةلواطلا بلقب قارعلا

 يخارتلاو ...يناربالا فب لا رارمتسا ماما
 2: تاور دو هوبا

 يلودلا
 ا يخل 2 لا اا ا ا

 هذيفنتل ةصرف دهحنمنس 01/ نمالا سلجم رارقب اولبق اذا :نيسح مادص سيئرلا

 21710 د 0 ا ا و0 ل

 عنتمت مل اذ ةدراو ندم يرح ف فانئتسا ها تالاتحا .

 نسح دمحم مساج. . قادت

 نا قارعلا ىأترا يضمملا ويلوي  زومت | ٠١
 هرابتخابو :ثادحألل بقارملا فقوم ذختي

 نع عانتمالاو سفنلا طيبض ةسايس مزتلا قع
 حيتيل .رحبلاو ربلا يف ةيناريالا حلاصملا برض
 عمتجملل ةيعوضومو صالخا لكي ةيسانملا ةصرفلا
 اهعانقاو رارقلا نم نارا فقوم فاشكتسال يل وذلا

 يلاوح دعب نكلو .هدوتب قيبطت ىلع لمعلاو .هلوبقب
 ثيدحلا ىرح ينلا ىوصقلا ةدملا يهو ءامود

 ىف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا نيب تالوادملا يف اهنع
 نم يناريالا فقوملا ديدحتل ةلهمك نمالا سلجم
 مايا ةثالثب هر ودص بقع قارعلا هلبق نا دعب رارقلا
 ديدج نم تلخدتو بقارملا فقوم نع دادغي تلت
 ناريا عم عارصلا ةفدب ةكسممو : ثدحلل ةهناصك

 اذامف .ةهج ةيا نم تالخادم وا تاريثأت ةبا نود
 ؟ةرتفلا هذه ف ثدح

 انتا ا منزل
 نا .ليصافتلا ف لوخدلا نودو .فورعملا نم

 نمضتي ال هنأ عم 044 يلودلا رارقلاب لبق :قارعلا
 :هدونب ىف حضاو وه امك قارعلل ةصاخ بساكم ةيا

 - 141/301 نم هاحإ# متفق ع- 5

 ف حمي ا ذخاو رندا ركن انو
 ل ف ل ا ا م 0 اا

 00 لاو واول دو وي او او 70600 1257

 نيم ب عازنلا لخو ةقطنملا يف مالسلل هرارقا ى اوس

 يلودلا نوناقلا دعاوق قفو نيبراحتملا نيدلبلا
 ةدقارعلا ةقفاوملا دعيبو .ةدحتملا ممألا قاثدمو

 تهجتا هدونبو رارقلا ىلع ةيمسرلاو ةحيرصلا
 لب يمسر فقوم يا ذختت مل ينلا ناردا وحن راظنالا

 ينلا ةضقانتملا تاحيرصتلا قالطا ىلا اهماكح دفع

 نع نالعالا نود .رارقلا ضفر ةناخ يف اهلك بصت
 اهتعقوت  اهنم ةفوشكم ةلواحم يف :ًانمسر كلذ

 نيسح مادص سيئرلا نلعا اميسح ةيقارعلا ةدايقلا

 فدهي ةلطامملاو فيوبستلل ناريبا تأجل - ١ رخو

 فقو ىلع يل ودلا رارصالا سكع يذلا رارقلا عيبمت

 درلا ْق سشاقنلا لدقت ال امد اذه حضتاو . 1

 ممالل ماعلا نيمالل علبا يذلا يمسرلا | يناريالا

 تنلعا نبح .يضاملا سظسغا/ بآ ١١ ىف ةدحتملا

 فقوملا اذه !هضفرت الو رارقلا ليقت ال اهنا نارهط
 يريصملا رارقلا اذه لثم هاجت بيرغلا يئاريالا
 ىلا لوا احل يناريالا ماظنلا نا حضوا .هزلملاو

 نم يىلودلا رارقلا من غارسفال فيوسنتلاو ةلطافمملا

 نع هسفن تقولا ىف هنم ةدافتسالا ًايناثو :ةاوتحم

 مدخت يتلا هدوشد عم يناقتنالا لماعتلا قيرط

 ةلواحم رخآ ىنعمبو ؛قارعلا دض ناربا فادها

 نارا هب رتستت يل ود ءاطغ ةياثمب 5944 رارقلا لعَح

 ضرفت ةيمازلالا رارقلا ةعيبط نأ مغر برحلا ةئْزجتل

 ؛ةطبارتمو ةلماكتم ةروصب ًاحورو ًاصن هقيبطت
 .هدونب عم يناقتنالا لماعتلل بولسا يا ضفرو

 رارفلا ةدرحن . ةلولحم

 احوضو رثكا تتاب هذه ةيلايتحالا ناريا ةبعل
 يىلاوح دعي هتأدب يذلا يساموليدلا كرحتلا عم

 ةفاك تروحمت دقف ,رارقلا رودص نم عوبسا
 لود يف مهناثداحمو نييناريالا نيلوؤسملا تاحيرصت
 ال نحت» يهو ةذاشو ةييرغ ةلوقم لوح ءابوروا
 ىلجلا نم حبصا انه .«هضفرن ال اننكلو رارقلا لبقن
 زيزعتب هتمسا ام ىلا اهتاكرحت يف ىعست ناريا نا

 حضوا ىنعمبو ؛جيلخلا يف رانلا قالطا فقو رارق
 يف ًايعوط قارعلا هب مزتلا !يتذلا ءودهلا سيركت
 دوهج ماما ةصرفلا ةحاتال يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 ةرئاد برحلا ىقيت امنيب .اهتايدم ذخاتل :حاليسلا

 ناريال حمسُي نا رخآ ىنعمبو .ةيلودلا دودحلا دنع
 كلذ قارعلا ضراعي ال نأو :ةيطفنلا اهتارداص لقنب
 رارق دونبل نارهط ذيفنت مدعو لاتقلا رارمتسا عم
 ةلماكتملاو ةطبارتملا ىرحخالا نمالا سلجم

 ةيمارلالاو

 ةلطامملاو فدوستلا ةبعل عم عداخملا حرطلا اذه

 طاسوالا ضعب يف ىدص اهل تدجو .ةيناريالا
 ماظنلا ةعيبط نع تلفغ وا :تسانت يتلا ةيلودلا
 عمتجملا ِق نابشلا ةهكولسو .ةيناودعلا يناربالا

 لبقي ال امب «ج وري رخآلا ضعبلا حار امنيب .يلودلا
 ؛ بوقعي سفن يف ضرغل ةيناريالا تاحورطلل ؛كشلا
 ةيزاهتنالاف .لاح لك ىلع دحا ىلع ًايفاخ سيل
 نم ةلحرمل ًاناونع تتاب ناريا عم لماعتلا يف ةيلودلا
 .ىربك لود اهنمو ' ”لودلا ضعب ةيسامولبد

 دددح ودرادنس
 ًامدقتم ًالكش ويرانيسلا ذخا ثادحالا يلاوت عم

 فقو لويقل ناربا دادعتسا نع ثيدحلا أدب دقف

 نوكيس .ثدح ول ؛لوبقلا اذه نا ىلع .رانلا قالطا

 مها ضقنو يلودلا رارقلا ىلع فافتلالل ةليسو
 برحلا ءاقبا يلاتلابو .هتيمازلاو هلماكن وهو هطورش
 ىرسالا حارس قالطا ىلع رارقلا صني امنيب ةمئاق
 نيفرطلا باحسناو ؛ةبيرق ةيئمز ةرتف يف .ىرسالا لك
 زيزع قراط دسسلا هئلا هين ام اذهو .ةيلودلا دودحلل

 دقف :هل فاحص بيقعت يف يقارعلا ةيجراخلا ريزو
 ضعي تلواح همهم ةطقن دكؤت نا نم انل دب ال, :لاق

 طانسألا شغف نا :اهلوكد نطوسقلا ةعانشا تابهجلا
 رانلا قالطا فقو ىلع ناريا ةقفاوم لامتحا ريتعي راص

 ريبسفقت نا .رارقلا قيبطت يف ةيرفهوج ةوطخ هنا ىلع

 فقوب ناريا لوبق نا .ًاقالظا كلذك سيل رارقلل قارعلا
 يلاتلابو .رارقلاب ًالوبق قارعلا هربتعي ال طقف رانلا قالطا

 ينعي رارقلاب لوبقلا نآ. .تامازتلا قازغلا ىلع بترتت آل

 كققو لفيشت 99'رارقلا نم ل والا  ةردقفلا نا تاهذآلا
 يروفلا باحسنالا لمات امناو :بسحف رانلا قالطا

 ةيناربا ةقفاوم ةبا ناو. انلود اهي فرتعملا دودحلا ىلا

 ةيميسرلا ةققاوملا نمضتت ال رانلا قالطا فقو ىلع

 تارقف يقي ىلعز :يروقلا باهتشالا لغا ةحيرسلاو
 4| :لماشلا مهلدابتو ىرسألا حارس قالطا ةضاخو :رارقلا

 © _ ١571 لوليا ال 5” ددغلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 ش .جيلخلا برح يف ةعاس عبر رطخا

 لكك رارقلا قيبطت اماف .ءيش يأب قارعلا مزلت نل

 راوقلل ةئرحت 2

 قراط ديسلل ضيفتسملا حيرصتلا ردصي نا ليبق
 ىلا نيدودشم نويقارعلا ناك ؛ةيجراخلا ريزو زيزع
 سيئرلل ًاثيدح نوعباتي مهو نويزفلتلا ةشاش
 / بأ ؟9 فداصملا تدسلا موب نيسح ماذص

 ةيلطلا نم ةعومجم لبقتسي وهو ,يضاملا سطسغا

 ضفر نلعا دقف .تيوكلا يف نيميقملا نييقارغلا
 ًافقو ناك ول ىتح :يل ودلا رارقلل ةئرجت ةدال قارغلا

 رارقلا دوثب ذيفنتب نرتقي نا نود .ءرانلا قالطال
 نا مادص سيئرلا نلعا هسفن تقولا يفو .ىرخالا
 سيركت ةلواحمو ةيناريالا في وسنلاو ةلطامملا ةيعل
 دق :نويناردالا هل جوري امك ,جيلخلا مالسي يمس ام
 ىلع لخديس ةظحللا هذه ذنم قارعلا ناو .تهتنا
 نييسح مادص سيئرلا لاقو . ثادحالل نحاسلا طخلا

 بعللا يف نورمتسي اولظي ال ىتحف» ؛هثيدح ضرعم يف
 نورتشيو :مهتحار ىلع جيخلا نم مهطفن نوردصيو
 ديقارعلا نيذَص ىلا اهنوهعوي ةيعلشلا ةفلطظتساوب
 لك رسكنو مهيرضن ءرحبلا يف نآلا دعي م
 ناودعلا بايساب مهدمت يتلا ةيداصتقالا مهنييارش

 نودعغتسمو 014 مقر رارقلا انلبق اولاق اذاو .يركسعلا

 مل اذاو .ةصرف مهحنمن فوس . ؛ةين نسحب هقبطن نأل
 رخآت اذا يا :ءاطبا الي رارقلا لكو ؛ةين نسحب هوقبطي

 ةرم مهوبرضا ةيوجلا ةوقلل لوقن .دحاو ريسا مهدنع
 نا بجي :انضعأ مهويرضا ةيريلا ةوقلل لوقنو ؛:ةيناث

 :«ةللك نارقلا قيظن

 ايدادصا يع ةدفاملا للف

 يتلا ةلاسرلاو نيسح مادص سيئرلا ثيدح بقع
 ١" لوليأ ال 555 ددعلا - ةيبرعلا ةعبلطلا ١5

 يد ىلا ةيجراخلا ريزو زيزع قراط ديسلا اهي ثعب
 اههف عضوا يذلا ءدحتملا مهالل اعلا نيمزلا ردايوك
 هريكذتو اهنم قارعلا فقومو ةيناريالا ةيعللا ةعيبط
 ال ةعرسب قبطيل ذختا 558 نمآألا سلجم رارق ناب
 ةيقارعلا تارئاطلا تناك .ةياهن ال ام ىلا سردُن يكل

 ناريا لوقح برضتو يناريالا قمعلا يف لغوتخت
 طفن ةلقان برض بناج ىلا .ةيطفنلا اهتاشنمو
 لحاوسلا برقو يبرعلا جيلخلا ضرع يف ةيناريا
 لمشيل يوجلا يقارعلا لعفلا ىلاوتو .ةيناريالا
 رثكا ريمدتو ةباصا ريرقتلا اذه ةباتك ةظحل ىتح
 .ةيناردالا ءيناوملا عم لماعتت .طقن تالقان رشع نم

 يف ةيداصتقاو ةيودح تآشنم ريمدت ىلا ةفاضا
 .ةيناردالا ندملا نم ديدعلا

 ىلع ةدئاملا قارعلا بلق اهاحضو ةلبل نيب اذكهو
 جيلخلا باب نم برحلا تلخدو .اهباحصا سؤوؤؤر

 يف ىرخا ة هرم اهلاخدا ةلواحم تطقسو .اهتمق جوا

 ىلع احص دق ملاعلا ناك اذاو .ةيسنملا برحلا ةرئاد

 يهو .اهقوف زفقلا ضعبلا لواح يتلا ةرملا ةقيقحلا
 ةيأ ناو :مالسلا روحم يه .اهريغ ال برحلا نا
 ةقطنملا يف لماشلا مالسسلا رارقال ةديدج ةلواحم
 لحو .برحلل لماش فقوب يهتنتو أدبت نا بجي
 سيل كلذ ادعو :ةيملسلا قرطلاب عازنلا بابسأ
 ناف :دامرلا تحت رانلا ةوذج ءافخا ةلواحم ىوس
 فيوستلاو ةلطامملا ةبعل نا اوفشتكا ناريا ماكح
 الابو تبلقنا ءاهب مهسفنا اومهؤا يتلا 0

 ترمتسا يتلا ةيناربالا ةيعللا طوقس دعب

 ه9/ نمالا سلجم رارق رودص ذنم يا ,ًامود نيعنرا

 تهجوت .ةيوجلا هتايلمع قارعلا فانئتسا ىتحو
 اذا ام ئرتل يبرعلا جيلخلا بوض ًاروف راظنالا
 نفسلا برضي اهتادي دهت ذفنتس ناربا تناك

 اهنا ما ,اهتالقانل قارعلا برض ةلاح يف ةيكريفمالا

 ,ةدياحملا نفسلا دض ةيرحبلا اهتنصرق ىلا دوعتس
 ثدح ام اذهو :هيف ةيلودلا ةحالملا طوطخ اهدبدهتو

 يقارعلا ديعصتلا ةدح عم زاوتم لكشب ًالعف
 ةيقادصم طقست مل :ةيناريالا ةنصرقلا هذه

 لب ؛طقف عيمجلا دنع اهب كوكشملا نارهط ماكح

 ماها نمالا سلجحجمو ةمئلودلا ةريسالا تعضو

 يام رمم يبرعلا جيلخلا نا رابتعاب .امهتايلوؤسم
 دض ةهجوم تسيل ةنصرقلا هذه ناف يلاتلابو ءيىل ود

 ذنم ههجو يف جيلخلا ذفانم تقلغا يذلا قارعلا

 لودلا ىلا الو :تاونس عبس ليق برحلا ةيادب
 يبرعلا جيلخلا ءيطاوش ىلع ةعقاولا ةيبرعلا
 حلاصمب طبترن يتلا ملاعلا لود لك ىلا لب .طقف
 .ةقطنملا لود عم ةقدثو

 يناريالا لعفلا در نم ىقبي ءاذه عم نكلو
 .ميدمصلا يف هتداسسو قارعلا ينعي ام يريتسهلا

 لكب ةيدؤدحلا ةيقارعلا ندملا برض ةدواعم وهو
 تاشنم برض ةجح تحت ,ةيشحوو فنع
 ندملا هذه نا مغر .ةيعفدملاب اهيف ةيقارع ةيداصتقا

 نع ةفقوتم اهنا وا ,تآشنملا هذه نم ولخت داكت

 .ًاصوصخ ندملا برحو .ًامومع برحلا ببسي لمعلا
 اه. ةدفحنلا نه حوا . ديبعصلا اذه ىلع قارعلا

 نا عب د امك هنكلو ,سفنلا طبضب ًاكسمتم لاز

 اذإ ًاتماص لظي نل ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤت
 .نييندملا ناكسلا برضب ةيناردالا ةبعفدملا ترمتسا

 هذهب ةدحتملا ممالل ماعلا نبمالا قارعلا غلبا دقلو

 ذاختا ْق هقحو هتىدعورشمبو .ةيناربالا مئارجلا

 لزغلا هينطاوم ةبامحل ةيرورضلا تاءارحالا ةفاك

 ةرايجلا هتردقب ناريا رّكَذ امك .ةيناكسلا قطانملاو
 ال ندملا برح لاعشا ةلاح يف ةيناريالا ندملا كد ىلع
 ىلا لوصولا ىلع ةرداقلا ىدملا ةديعبلا خيراوصلاب
 قطان لاق دقو .كلذك تارئاطلاب لب .طقف نارهط
 ةئام صيصخت ىلع نورداق» اننا :يقارع يركسع

 برضلا راركتو ةيناريالا ندملا برضل رثكا وا ةرئاط
 .«دحاولا موبلا ىف تارم ةدع

 مدعو ةيقارعلا سفنلا طبض لماوع نم ىقبيو
 يف ناريا ىلع ةصرفلا تيوفت .ندملا برح لاعشا
 قاروالا طلخو ليلضتلاو شيوشتلا اهتلواحم
 ماظنلا فدهتسي يتلا ندملا برح نشل ادبهمت

 رارقل ضفارلا هفقوم ىلع رتستلا اهئارو نم يناريالا
 رارمتسالا يف ةلثمتملا هتسايسبو 01/8 نمالا سلجم
 ةمالسو نما ديدهتو ةيعيبسوتلاو ةيناودعلا ةيركب

 زارتبالاو باهرالا ةسراممو يبرعلا جيلخلا لود

 هحضوا ام اذهو .ىل ودلا عمتجملا ةدارال ًافالخ

 .راليوك يد ىلا هتلاسر يف زيزع قراط ديسلا
 عقونملا ديعصتلا عمو ٠ ارخآ سنلو ًاريخا

 نم ريخالا ةعاسلا عبر نآأف ةقطنملا يف لمتحملاو

 نلو العف تأدب دق اقباس اهنع انثدحت يتلا برحلا

 تاقد عمست ىتح ةرملا هذه يقارعلا لعفلا فقوتب

 تاهبح تافاح نم ًٌءادتبا .ةقلحنملا ءاجرا يف مالسلا

 «ىرسالا لك ىرسالا ةدوعب ًارورم ,ةئمامالا لاتقلا

 ةيلودلا دودحلا ىلا لماشلا باحسنالاب ًءاهتناو
 .اهب فرتعملا
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 1 ج سمع سلا 770 <هيحسسا ص وسدد دجاج اا 77 دو

 راليوك يدل زيزع قراط
 ةدقارعلا تامجهلا فقول ةدسادم يا

 نمالا سلجم رارقل نارهط ضفر رارمتسا ماما
 ةيناريإلا برحلا دوهجمل امعد ينعي

 ةرداصتقالا ةيناربالا فادهالا لع
 ىلع قيرطلا عطق فدهتست

 مهعم ًاطاوتي نمو ناريا ماكح

 نارك نال: نان نلنإ 7

 عيباسا ةسمخ تدنما ةلهم دعب هفقوم دكؤي قارعلا .
 0 و د ا 00

 و 3 يي

 7 دسم حجوا لإ ت75 قم جدت نسخ 2 271777 000 - يسلا 0 ا ةلماشلا برحلا وأ لماشلا مالعلا

 لام .لعفلاب لوقلا نوتقارعلا نر
 هرابآ يف يناريالا طفنلا بقعت ىلا مهتالتاقم

 اوناك اذاو .هتحالم قرطو هتالقانو هتناومو |(“
 يذلا يدصتلا سوماق يف .ينعي ال اذهف .مالس ةاعد
 يآب وا .تامواسم ةيأب نولبقي مهنا .هنوضوخي
 راتس ىوبس .عقاولا ف تسيل يه ,ةيوست «رازاب»
 يداصتخقالا 58 يركسعلا عضولا عءاند دءارو مكب

 .برحلا ف رارمتسالا نم يناريالا ماظنلا نكمي يذلا
 ,ةمرصنملا ةتسلا عيباسالا قف و .دادعغب نا اتياث ادبو

 طفنلا ىلع ضاضفنالا ةيجيتارتسا تدمح

 .ةيلودلا فقاوملا ةندح ردسل ةلواحم ِق «يناربالا

 زارقلا نم يتايفوسلاو يكريمألا نيفقوملا !اديدحتو

 برضلا لصاوتس .زيزع قراط

 ةمرايتخالا ةرتفلا نكل .آزجتت ال ةدحوك

 .يبرعلاو يلودلا نيعامجالا نم مغرلا ىلعو . تضم
 ةفرفر و ؛ةيبوروالاو ةيكريمالا ليطاسألا دوشحو
 ناريا تضم .ةيتيوكلا تاالقانلا قوق يكريمالا ملعلا

 ؤطاوت تاونق نم تدافتساو .مالسلا ةدارا ىدحت يف

 فييكت تلواحو .وكسوم يف امك ,نطنشاو يف ةنيعم
 حلاصل يبرعلا جيلخلا هايم قوف ديدجلا عقاولا

 ةنحطم يف .ةرشابم بصي يذلا ,يطفنلا اهقيوست
 ماظنلا لضوتبي نا ةقرافم تسيلو .ناودعلا
 تاالاقانلا ىلع ةدكربمألا مالعالا عفر ديمو ,يناربالا

 .ةيطفنلا هتارداصل ةسوملم ةفعاضم ىلا ةيتبوكلا

 نم مهنمو .نييبوروآلا نييطفنلا ءاربخلا نا ىنح
 نويلم 16 مقر نوقوسي .سيراب يدان ىلا نومتني
 .ةيناريالا ةيطفنلا دئاوعلا ةميق ,مويلا يف رالود

 ىلا طفنلا ةعلس مجرتت فيك اديج نارهط فرعقو
 .قارعلا عم تاهبجلا ىلع مد ةعلس

 هايم يف ةدجاوتملا ىربكلا لودلا نا اتباث تابو
 تريتعا :اهتاحساكو اهجراوب ربع .يبرعلا جيلخلا
 نم .ليفك هتغامص ىلا تلصون ىذلا ةندهلا لكش نا

 هنا امك .برحلا تاحافم ليطعتي .اهرظن ةهجو

 روفصع نم رثكا تباصا دق كلذ يف نوكتو .ةيرحبلا
 سلجم رارق ناب يحوت ىلوا ةهج نمف .دحاو رجحب
 فوس تابوقعلا ةطحم يف هديمحت ىرجح يذلا نمالا

 ىدم ةمذ نكي مل ناو ؛ةمزلم حالس ةلداعم ىلا لوحتب

 .مالسلا ىلع لياحت هتاذ ف اذهو .كلذل ددحم ينمز

 راصُي ةيناث ةهج نمو .هل «ميغلت» و .هيلع فافتلاو
 ىلع ءاقبالا هناش نم اذهو .دابملا ىف طفنلا دييحت ىلا

 ,ءانوك١ زواجت يذلا .يناريالا حضلا ةيكيمانيد
 ,حوتفم ينلع دازم يف راعسالا رسك هنا امك .كبوالا

 قوس يهو .ةرحلا قوسلا ةيبذاجب ءارغالا ةجحب
 .نيبيرقلا نئايزلا ةيهيش تراثا املاط ءادوس

 ةظحالمل اعبت .يناريا طفن ليمري لخاد ىلا مهتعفدو
 ىهو .ةصصختملا ةدسنرفلا :نويسنابسكا, ةلجم

 ةيداصتقالا تايلاعفلاو لمعلا بابرا ةيعوبسا
 .اسسنرف ْق ىردكلا تالتراكلاو

 ناريال عبيطلاب .احيرم ناك عضفولا اذه
 تآر يتلا .يتايفوسلا داحتاللو ةدحتملا تايالوللو

 مدخي هنا :ةصاخلا اهتيواز نمو .ةلود لك .هيف
 احيرم نكي مل هنكل .ةيليقتسملاو ةينآلا اهحلاصم
 قارعلا هدششني يذلا ءققاكتملا حالسلا نع ثحبلل

 قوف ةمئاعلا ةندهلا رسكل ةيقارعلا ةردابملا انه نمو
 هنعللا حضفل ةكسامتمو ةدمعتم ةلواحم يف .ماعلالا

 دعب ثدح امو .اهتافعاضمو اهريذاحم يف .ةيراخلا

 فصقلل ةيكيناكيملا جئاتنلا روط ىلع جرخي مل .كلذ
 ةيناربالا ةيطفنلا تآشنملا ةباصا دعب ذا .يقارعلا
 ةيناريا ةيطفن تالقان ىلع ةراغالاو :قمعلا يف
 تانواح ةلفماح نم ماقتنالا ىلا نارهط تعراس

 سرحلا اهرطماف . يبد لحاؤس ماما :ةينيوك

 ةظحل يفو .ةرشابم اهاباصا .نيخوراصب يروقثلا
 ملعلا عفرت ةيتيوك تالقان ةلفاق تردع :دذه رآاثلا

 ملف :زمره قيضم .ةيكريما ةبكاومبو .يكريمألا
 نِنِب ؤطاوت اذا .رمالا يف لهف .نويناريالا اهل ضرعتب
 مدع ىلع ينمض قافثا يف لثمتي نارهطو نطنشاو
 ؟ةيكرتمالا «موجنلا» ب ةقالع هل ام لكد ساسملا
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 نا ىلع نال دت .اهابافح ءارقتسا ةلواحمو ةيناردالا

 يملا اهودارا يتلا ةفدمهلا يوب قارعلا ةراتجم

 نع اد ,:ةيناربالا 5 ةبكربمالا تاعطاقتلا

 جسيلخلا هايم يف .تالضعلا ضرعو ةوقلا ضارعتسا

 سشماه ىلع تاأدبو .ىصحت نا نم رثكا يبرعلا

 ةيتيوكلا نفسلا ةبكاومل حّلسملا يكريمالا لوخدلا
 تمهساو .548 مقر نمآلا سلجم رارق دعب
 فوس رارقلا اذه نام ةيكريمالا ةرادالا تاحبيرصت

 ام ناعرس نكل .ةيبوروا  ةيكريما ...نانسا هل نوكن
 وأ ؛بجي امك ةعطاق تسيل نانسالا هذه نا فشكت

 مغللا راجفنا نا ذا .لاوحالا نسحا يف .ةيطاطم اهنا

 لوا يف :نوتجديرب هةينيوكلا ةلقانلاب يرحيلا

 يش ةيقيوخلا تالقانلا ناب ًاعابظنا كرت .ةبكاوم

 قلع ٠ هنا ينعب اذهو . ةيكرمالا جراوبلا يمحت ينلا

 ىذلا 1 رارقلاو ةلئاهلا ”ادامرألا» نم مغرلا

 ةريثك ريتاوف ةمث تناك ًاضيا . ..ةلئاه ًاماغلا زواجت

 لك يف نارهط تروانو .عفدلا مسرب ةرونسمو ةقلاع
 تاراغلا نا ريغ .اهديدست ةرذاحمل تاماجتالا

 ديعصت عم ,دعاصتلل ةحشرملا ةيقارعلا ةيوجلا

 يه ناربا نا تبثا .مالسلا لالحا يف فيوستلا

 .برحلا

 ٍْق تلصح ةديدع تاروطت نا ٍِق كس الو

 ةدوصرم اهلك نكت ملو .ةيضاملا ةتسلا عيباسالا

 ناك يذلاو :لوالا روطتلاف .مةهدرحملا نيعلاب

 لقن وكسوم تلواح هلالخ نمو . ادوات اينما

 ىلا يل ودلا راطالا نم جيلخلا يف يف ماعلا عضولا

 .نطتشاوو وكسوم نيب ةصاخلا ةيئانثلا ةرمادلا

 3 يكريمالا موينمودنوكلا نم عون ةماقا يا

 درف .جيلخلا ىلع (ةيئانثلا ةدايسلا) يتايفوسلا

 اوأبعو 0 مهجراوب دشحب نويكريمالا

 ةيدفضم يدلل نا اودكؤي يكل ًافيدر ًايبوروا ًافقوم

 رخمت مهنفس نا نم مغرلا ىلعو .دحاو يكريما ناشر

 مهناف ,ةيناريالا ةيرحبلا ماغلالاب ةئيلم ًاهايم
 قوف روطتت :ةيناريالا» مهتسايس نا نوربتعي
 .ةنوقوملا ةيبسايسلا حاغلالا نم ةيلاخ ةحاس

 يف ناو :ةرمتسم لازت ام ؛تيغ نارما» نا عقاولاو

 تاءاقللا نم ددع كلذ ىلع دكؤي .ةفلتخم لاكشا

 .ةفلتخم ةسورؤا ممساو ْق د يدل ةسكوسلا

 «”نوبو كرويوين يف هداق ينلع لزغو .فينج اهرخاو
 نكي ملو .يناجيرال :ةيناريالا ةيجراخلا ةرازو ريدم
 تنرتقا ناو .ايحلصم لب .ايسنامور لزغلا اذه

 يتلا ليطاسألا نا يهو .ةبيجع ةقرافمب هريباعت
 .ةيتيوكلا نفسلا يمحت يكل .جيلخلا ىلا تءاج
 ةلداعملاو .ةيناربالا ةحالملا ةيامحب عقاولا يف موقت

 يف .اهتايساسا يف .لثمتتو .ةموتكم دعت مل ةيكريمالا

 نفسلل ناريا ضرعت مدع لفكت يتلا ةنامضلا نا

 نفسلا نع يقارعلا رطخلا دعبت نا وه ةيتيوكلا
 ءىناوملا ىلا ةمداق ىرخا نفيس يا واء.ةيناربالا

 ةكابح نا احضاو ادبو .اهنم ةرحنم وا ...ةينارنالا

 فقاوملا ىلا ةفاضاأ ,يتايفوسلاو يكريمالا نيفقوملا

 قارعلا ضرعت فقو لوح تزكرت ىرخالا ةيلودلا

 .ةديدحو ةعساو بتاطقتسا ةدلمع لحا نم ؛ ,اهترئاد

 رابتلا اذه آرس نوددوتب نيذلا مه نيبكريمالا لعلو
 ةيدتدمخلا ةرمتلا طقست ةظحل . نارا .ةكرمأ» فدهب

 نبد يي ويسآلا سوقلاب نومكحتي كلذبو .ةئرتهملا
 .ينودهصلا نابكلاو رصمو نارداو ناتسكايو ايكرت

 قارعلا ناب نيسح ةادص سيئرلا ديدهت انه نم
 بجتست مل امللاط .ةيوجلا هتاراغ لضاوي فوس
 حضف فدهلاو .59/ نمالا سلجم رارقل نارهط
 ةحاس ىلا :اهلاطنا. بذجو ,ةموغلملا ةيلودلا ةيعللا

 هل سيل يقارعلا فصقلا نا اصوصخ :حالسلا

 هل لب .يتاريالا يطفنلا بصعلا ىلع طقق ليعافم

 يناريالا_ يكريمالا :نكاستلا» ىلع اضيا تافعاضم

 كلذل .يبرعلا جيلخلا هايم يف .ماغلالا نيب مئاعلا

 جئاتن نم اهقلق نع ةيكريمالا ةيمسرلا رئاودلا تربع
 يو ةيناردالا قاصملاو ءىناوملل يقارعلا فصقلا

 ةنامض نم يكريمالا ملعلا لوحتي .هديعصت لاح

 ارداق كح هل ب تالكشم ةيواح ىلا ناردال ةيبطفت روبع

 اذا .يعيبطلا نمو .اهتيومدو اهادم فارشتسا ىلع

 :ناريا يف يطفنلا ؛ليخا بعك» نويقارعلا باصا
 ,نيدكريمالا نم ماقتنالل ذئدنع يلالملا ماظن دتريف
 .ةظحللا هذه ىف .يديالا فوتكم اوفقي نل نيذلا
 ةقطدملا اوحتف دق نونوكيو .يدصتلا ىلا نوآجليف
 .اياظشلا طقتلي يذلا .يتايفوسلا لوهجملا ىلع
 ادعبتسم سبل ويرانيسلا اذهو .هتلس ف اهعضنو

 هيلا تفل زغنيكوري دهعم يف يكريما ريبخ نم رثكاو
 سلجم يف قباسلا لوؤسملا :تناوك مايلو مهنمو
 .يموقلا نمالا

 وجلاو ..ةرثفلا
 حاتفمب كسمي يذلا قارعلا ناف .نكي امهمو

 لماشلا فقولا نا ريدعي .ةقطنملا يف تاروطتلا

 قلطي ىذلا وه ىل ودلا نمالا سلجم ةياعرد ٠ برحلل

 ليطانتسالا ةيسارجحو . دلحلا ٍِق ةحالملا ةنرح

 ليطي :عقاولا رمالا» نا املاط اًنيش ينعت ال ةيلودلا
 ماما ةحوتفملا ةحالملا نيدارش لالخ نم :ناودغلا دما

 ةبعل حضف ىوبس رايخ ال انه نم .يناريالا طفنلا
 ليطعت ةيجيتارتسا يف يضملاو .ةيلودلا ةعنقالا
 ف كش الو .ةمئاق برحلا تمادام .ةيناريالا ءىناوملا
 ف يحالملا عقاولا اذه ىلا تدا يتلا يه برحلا نا
 نا نكمي برحلا فقو ريغ ءيش الو .يبرعلا جييلحلا

 تضرف ولو .اهتعيبط ىلا ةبجيلخلا ةحالملا ديعت

 سلجم رارقل اذيفنت برحلا فققو ةيلودلا ليطاسالا

 ةحالملا ةيامح راعش تحت اهئيجم نم اًلدب .نمالا
 امع .ايرذج تفلتخا دق ةروصلا تناكل .ةيناريالا

 يفو .عقوتي نم ةمث .نطنشاو يفو .نألا هيلع يه
 ىلا سرغنوكلا ءاضعا ردايب نا .رتوتلا مقافت لاح

 يف متت امك .ةبكاوملا ةيلمع ىلع ضارتعالا ديدجت
 ةيرحب ةثبعت تضتقا دق يهو .نهارلا تقولا
 7١١ وحنو ةروطتم ةجراب نيثالث ىلا ةزكنرم ؛ةيوج
 ددردو .رالود نويلم غلبت ةيموي ةروتافو لجر فلا
 دجاوتلا عوضوم ةراثا زولواحي بئان ةئام وحن نا
 يف ينمز ىدميب ددحملا ريغ يكريمالا يركسعلا

 سرقنوكلا يف ًايار نورفنتسي مهو .يبرعلا جيلخلا
 ام اودافتساو اموي نيتسيب ةيكاوملا ةبلمغ ديدحتل ريبكت وا .برحلا فقو نود نم ةينارمالا ةحالملل
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 نا ةيرخنلا تايلمعلا دئاق .تسورت لاربمالا هلاق

 يف يعافدلا مهفقوم ةجيتن .طابحالاب اوبيصا هلاجر
 ةردابملا ذاختاو ةكرحلا ىلع نيرداق ءادعا ةهجاوم
 ةيرحبلا ريَزو ةعلاطم نم تافطتقم اضيا ركذو
 ةديقم نكت مل لاح يف .ةمهملا نا لاق يذلا ةيكريمالا
 اذه نكل فاّزنتسا ةرْؤب ىلا لوحتت .ينمز ىدمب
 اوررق نيذلا نييكريمالا نيلوؤسملا يار سيل
 ريغ دما ىلا يبرعلا جيلخلا ف يرحبلا روضحلا
 ةرقوتوم ىلا ءاقدصالا نيميطق» فدهلاو دودحم

 ,زتلوش جروج ةيجراخلا ريزو لاق امك .ءانمارتلا
 ناوكذ سعر فنياو رابساك :عافدلا سوؤو ايف
 خه دع اوق ىف طوبهلا قح انتارئاط اوحنم نييدوعسلا

 يف .ةيجراخ ةرشق ةنلعملا فقاوملا ىقبت

 نيب حجرنن ينلا ,جيلحلا يف جراويلا ةيسامولبد
 ربع دقق .رهوجلا اما .رمتسملا دوجولاو رياعلا رورملا
 يتلا مهولا ةيرامعم برض لالخ نم نويقارعلا هنغ

 يرجن ناريا تناك امل .اهالولو .ليطاسالا اهتسرا
 يرحبلا دوجولا ةيامح يفو .ةيرحد تاروانم
 ةعيلطلا» نم ددعلا اذه لافقا دعوم ىتحو .يكربمالا

 دق ةيقارعلا ةيوجلا عارذلا ةيلاعف تناك ..ةيبرعلا
 ةيطقنلا تالقانلا نم ريبك ددع ةياصا ردع ترهظ
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 ناكو .ليمحت تاطحمو فاضم نع ًالضف .ةيناريالا

 .ريزع قراط .ةيجراخلا ريزوو ءارر ولا سيئر بنان
 :ةدحتملا ممالل حاغلا نيمالا علبا افدنع .احضاو

 يذلا 55/ رارقلا تضفر ناريا» نابراليوك ودزيريب
 (ويلوي) رومت ٠١ يف عامجالاب نمالا سلجم دانيت
 اذه ماماو .رانلا قالطال يروف فقو ىلا اعدو .يضاملا
 فصق نود لوحت بابسا كانه تسيل .ضفرلا
 هذه فقول ةدشانم ياف .ةناربا فادهأل قارعلا

 برحلا دوهجمل امغد :ايناديم .ىنغت :تامحفهلا
 ميمصتو رزآت يئدنملا ميمصتلا اذه ..يناريالا
 ةدايق مساب يمشرلا قطانلا هنع ريع :رخا يركشع

 لاغشاب تاديدهنلا نع ابيجم .ةيقارعلا تاوقلا
 فصق ىلع اضنا نورداق اننا الئاقو ...ندملا برح

 لك يف و ..تارجفتملا نم نانطالا تارشعب ناريا ندم
 ايزاوتم يقارعلا فصقلا ناك .ريباعملاو سيياقملا

 ةدارال ةباجتسالا ةيناريالا ةدايقلا ضفر مجحو
 سلجم رارق رودص اهيسكع يتلا ىنودلا عمتجملا

 يناريالا ماظنلا نا اتياث تابو .514 حقرلا نمالا
 فارطا ةدعو .ةدحتملا حمالل ماعلا نيمالا غلبا

 ضفري هنا .نابايلاو ةيبرغلا ايناملا اهنيب .ةيلود
 دعتسم هناو» .59/ رارقلا ساسا ىلع برحلا فقو
 اذه ليدعت مت لاح يف ةيلودلا ةمظنملا عم نواعتلل
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 .«هرواجت وا رارقلا

 لديفارغ نادلاسر
 ةبرحيلا ماغلالا تسنل .ةظحللا دذش ىدحو

 يذلا يناريالا دعللا نا لب .ةلكشملا ىض ةمئاعلا

 ةلكشملا وه .اهراحفناب ددهو َماغلالا ةياغ زرفا

 مستد لاز ام .هعفم ىل ودلا لماعتلاو .ةيقيقحلا

 هعورشم ىرحم ُِق ريبسلاو ءاخرسسالاو تالامملاب

 حتفت يتلا ةفدصلا» نم لِ "ال ناك كلذل .يومردلا

 ةدواعم يف تلثمتو ..يقيقحلا رطخلا ىلع نويعلا
 دقو .يناريالا يطفنلا بصعلا ىلع هتاراغ قارغلا
 رارقب نارهظ مازتلا لاح يف الا تاراغلا هذه فقونتال

 اذهو .برحلل ةلماش ةيوست داجياو نمالا سلجم

 هنمزو دجاوتلا فده زنئلوش جروج

 يف تباوث ىلا زكتري يذلا .يقارعلا يئدبملا حوضولا
 طيخلا ةيعضو نع دعُبلا لك ددعب :ملسلاو برحلا
 لعلو .هقوف نورخأآلا فارطاألا كرحني يذلا دودشملا
 ةموكحم ةريبكلا ةوقلا نا نوفرعي نييكريمالا
 ضعب روصت يف لضفا سيلو .ريسبكلا فعضلاب
 نفسلل ةدودحم فصق ةيلمع نم نيبكربمالا

 ةداعال يواهتملا ينيمخلا ماظن اهفظوب ةيناريالا
 حلصلا يضاق ةءابع اودترا تايفوسلاو .هيلا ةايحلا
 ريغو .نييراحتملا نيب ةلدايتملا لئاسرلا لمحي يذلا
 يف اهفظوي ةيناريا ةقرو يف ركفي وهو :نيبراحتملا
 ليبق نم هنا ىف كش الو .ةليقملا تاوثسلا

 برح تايطعمب بعالتلا يسايسلا .لوقعماللا»
 عورشملا عم مغانتلاو ؛باهتلالا ةعيرسلا حيلخلا
 .ةيتاؤم مالسلا ةصرف نوكت دقو .هكارشأو ىناردالا

 ةيقارعلا .ةردابملا. نتم ىلعو .رخآ تقو يا نم رثكا
 فارطالا لمحل هنم دب ال ديعصتلا اذهو .ةديدجلا

 عالطضالا ىلع .مالسلاب ةينعملا .ةيلودلا

 يف .نييكريمالا ىلا ةهجوم ةلاسر وهو .اهتايلو ؤسمب
 مث نمو ,ةنميهلا ىلا نوعسي نيذلا ,ىلوالا ةجردلا
 نايكلاو رصم نيب ,درفنملا حلصلا ةبرجت قيبطت
 ىلا حونجلا عم .يناربالا ناودعلا يف ينويهصلا
 نم قطنم اذهو ةدحاو ةفك ىف مالسلاو برحلا عصو

 .ارمتم هلعج ليحتسملا نم نكي مل نا ؛بعصلا

 ٍِق قوقشلا لك رمث .يناريالا ماظنلا نا اصوصخ

 . برحلا يف يضملل .يل ودلا فقوملا

 ماظحل , حئاصنلا ٠ ى دس نم رود وحن اوفطعنا

 الو .ءافصالا ىلع ةردقلا ىلا ةفاضا هلفع دقف يناريا

 .نينكريمالا نع :ةطقنلا هذه قف .تادبفوسلا فلتحي

 و يبرعلا قطنملا نيِب قيفوتلا نوديري اضيا مهف
 قا ةلمتحم تامادص فيظوتو :يناريالا «؛قطنماللا»

 دارفنالل نييكريمالاو نييناريالا نيب ةيمادص فورظ
 دنقشط رمتؤم يف ثدح ام رارغ ىلع .عارنلا ةد ويستب

 يف يناتسكابلا  يردنهلا عازشلا ةنوسنل
 ١ ..تانيتسلا

 فرطلا مهلئاسر يف اضيا نويقارعلا لفغي الو
 ةيناريالا ةرواشملا ىلا قلردا يذلا ,يبرغلا يناملالا

 ةيقارعلا ةلاسرلاو . .ةبراحجت حلاصم لحا نم

 نوب بودنم يلون ءوض يف اصوصخ .ةنمها بستكنت

 (سطسغا) بأ رهش ذنم نمالا سلجم دقوا
 فو .ةرداق تسيل .ةعمتجحم فارطالا هذهو يضاف
 يهف ٠ .طيسسولا رود بعل ىلع ٠ .ةحودزملا اهباعلا ءوض
 دنعصتلا نا ف كش الو .«برحلا ةراجت» يف قيرف
 ىلا هسرامت ينلا «برحلا سئنزن» ضرعي يقارعلا

 ٍْق ليجعتلا ىلع ءاقرفلا  ءاطسولا زفحبو لعجملا
 مغرد ,ايناديم اعقاو هلعجو .:35/ رارقلا ليعفت
 ...عؤواكنملا مالسلا ىلع نارهط

 تعضو جيلخلا ىف تاروطتلا نا .لاح يا ىلع
 كلبس قوف .يناردالا بعاللا امك .نييلودلا نيبعاللا

 .يعادتلل ةيلودلا ةرامعلا ضرعت :ةزه ةياو . دودشم

 طنضل دادغب ةوعد ىلا نطنشاو تعراس انه نم

 نم نؤيكريمالا لمعي نا لضفالا نم ناك ناو .سفنلا
 لعاقلاو يدجلا طغضلاب برحلا سافنا قنخ لجا
 نا ىلع نويقارعلا دكؤي .راطالا اذه يفو .ناريا ىلع
 ىلع ةصقانلا تاوطخلا وا ءاجرعلا لولحلل ريرمتال

 يذلا ناودعلاف .ايلعلا ةيموقلا ةحلصملا باسح

 .دوجولا هلالخ نم فدهتساو .نارهط ماظن هضرف
 .مرح يف هل يدصتلا بجونسي :دودحلا نم رثكا

 افلم سبلو .توم وا ةايح ةلأسم يدصنلا اذهو

 .ضيبالا تيبلا ىف وا نيلمركلا يف اقلاع انسامؤولبد

 اما :ةدحآلا تاروطنلا مسترت سانسألا اذه ىلعو

 طفنلا ال ء,رفوت ال ةلماش برح وا .لماش حمالس

 ماظنلا الو .يبرعلا جيلخلا يف هبراسم الو يناربالا
 ةندهلا ىف ةئرجتلاف .نارهط يف :ةقرحملا دقوي يذلا

 هرجفت مث .اهسافنا هلظ يف ناريا طقتلت .توقوم مغل

 نكل .ةيلودلا ليطاسالا ةياعر يفو .اهتاباسحل اعبت
 .ةصرفلا هذه تيوفت ىلع اوممص نيبقارعلا

 حابصلا ريدم
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 هريدك تايلمعي مايقلا عيطتسن نل نارهط
 بيرقلا ىدملا يف

 لتقلا قو رجم يهتب ل عارشلاو
 ناردا تاكرحن هلمحن مداقلا رطخلا

 درعلا جدلحلا ف

 ةئايالا ةامعلاو تيفال قيرط
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 صاخ  ةرهاقلا

 ةدحو سيئر ملسم تعلط ءاؤللا عباتب
 تاساردلا» زكرمي ةيركسفلا ثوحبلا

 «مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا
 غلاب مامتهاب ةيناريالا ةيقارعلا برحلا تايرجم
 ةينميداكالا ةهتامامتها ةعيبط هيلع هضرفت

 يموقلا هئامتنا نع الضفو ,ةيركسعلاو

 هبتكم يف ملسم ءاوللا تقتلا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةمديقت لوح راوحلا اذه ناكو ..مارهالا» ةفدحصد

 ,لاتقلا ةهبج يف ىوقلا نزاوتو جيبلخلا برحل
 يتلا ؛برحلل نماثلا ماعلا يف ليقتسملا تالامتحاو

 ىلع ينيمخ ماظن يقب املاط ,يهتنت نل اهنا ودبي
 حساب تاشهرالا رد دصت ِق ةرمدملا هتدغرو هتدناودع

 ةمالا كسامتو ةدحو ديدهنو .ةيمالسالا ةروثلا

 ,قارعلا :ةدعاقلا ميلقالا برض ةلواحمو .ةيبرعلا
 ةيبرعلا ةمالل يقرشلا بابلا

 يف ناريا لشف نا دقنعآ :ملسم تعلط ءاوللا لوقي

 اهعفدي ةقياسلا ماوعالا لالخ يركسع رصن قيقحت

 لود ددهت ثيحب ,اهتيجينارتسا رييغخل نآلا
 .قارعلا ةدعاسم ىلع اهتردق فاعضال جيلخلا

 مظحد قارعلا رصاحت يكل اهمف مكحلا مظن رب ريسغتو

 همظعم يف يناربالا يبرحلا دوهجملا نكل .اهل ةيلاوم
 عيطتست نل اهنا ريغ .قارعلا ةهجاوم يف: لظيبس

 م وه قارعلا

 كش ا لا ا ا ل ا ل ل و ا ل

 .بيرقلا ىدملا يف 5 06 روس يو مايقلا

 عم برحلا ةهنح

 موقت دق اهنكلو . ,ةدودحم تامجه
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 دشح يف تحجن اذا مداقلا ماعلا لالخ ريبك موجهب
 .هدىدج تاوق

 ءاوللا ىري جيلخلا يف فقوملل ناريا ديعصت لوحو
 لشفلل لعف در وه ديعصتلا اذه نا ملسم تغلط

 يهف مث نمو .ًايركسع قارعلا ةهجاوم يف يناريالا
 :قارعلا ربع جيلخلا ىلا لوصولل ىعست نا نم الدب
 .قارعلا رصاحت يكل الوا جيلخلل لوصولا لواحت

 ةيناريالا ةدايقلا هب كسمتت ميدق موهفم زربي ادهو
 بلطتي لعفلا اذهو .ةيمالسالا ةروثلا ريدصن وهو
 رظنلا ةهجو نم موقت ةيمالسا ةيعرش ىلا دانتسالا
 تناك كلذل ةسدقملا نكامالا لالتحا ىلع ةيناربالا
 ,فيرشلا يكملا مرحلا ىلع ةرطيسلا ناريا ةلواحم
 .يروثلا سرخلاو نييناريالا جاجحلا دشح ربع

 'يجيلخلا نوادتلا سلجم نبا
 عارصلاب هتقالعو رانلا قالطا فقو لامتحا نغو
 نل عارصلا نا ملسم ءاوللا دكؤي :يقارعلا - يناريالا

 ىلا لوحتيس لب .رانلا قالطا فاقيا درجمب يهتني
 اذا ىتحو .تقو يا يف راجفنالل لباق نومك ةلاح
 .الثام لظيس يناربالا ديدهتلا ناف تاضوافم تثدح

 يعتو كلذ ردقن نا ةيبرعلا ةيجيتارتسالا ىلعو
 ةمالا هجاون يتلا ةيجراخلا تاديدهتلا ةروطخ
 .ةيبرعلا

 جيلخلا يف عارصلا نم ىربكلا لودلا فقوم لوحو
 قيقحتل ىعسنت ةلود لك نا ملسم ءاوللا دكؤي

 هلو .هعم لماعتنو كلذب فرتعت نا انيلعو ؛اهحلاصم
 داحتالا لعجت ناريا عقوم ةيساسح نا كش
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 اديعب بهذتل ناريا عفد مدع لواحي يتايفوسلا
 ناف كلك ؛ةدحتملا تايالولا ناضحا يف يمترتو هنع
 تالاصتا اضيا اهلو ناريا يف حلاصم نطنشاول
 .ةيكريمالا ةحلسالا ةحمضف اهنع تفشك تاقالعو

 نطنشاو يعس نع الضف .ناربال ؛ةيليئارسالا»
 دوجولا ديازت دقو .جيلخلا ف ةحالملا ةيامحل
 الا ,ةيارلا هذه تحت جيلخلا يف يكريمالا يركسعلا

 ًاديدهت لثميو .بولطملا نم ربكا دوجولا اذه نا
 .يتايفوسلا داحتالل ًاحضاو

 جيلخلا برح نا ظحالملا :علسم ءاوللا عباتيو

 ةدوجوملا ةيركسعلا تافلاحتلا ككفت ىدم تحضوا

 فلح وا :يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ءاوس

 در يا هيدل دجن ملو انكاس لظ سلجملاف .يطنلطالا
 هئاضعا نم ةلود نم رثكأ ضرعت مغر ةيمق يذ لعف
 .يناريالا ناودعلل

 ادحوم افقوم ذختي مل هناف يطنلطالا فلح اما
 اندجو دقف .ةحالملا ديدهتو جيلخلا برح هاجت
 داستطا مر كلو كقاوخا ل ,رظنلا تاهجو يف ًانيابت
 نم دراولا يبرعلا لورتبلا ىلع فلحلا لود ىلغا
 .جيلخلا

 مالفلا خلا

 رطُخلا نا  ملسم ءاولل مالكلاو  حضاولا نمو
 نع جيلخلا لود يف ناريا تاكرحت نم نوكيس مداقلا
 نم تايلقالا ىلع دامتعالاو .يروثلا سرحلا قيرط
 ةدوجوملا ةدفاولا ةيناريالا ةلامعلاو ةيناريا لوصا
 يتلا تاقالعلا نم ةدافتسالاو جيلخلا لود يف

 لوقلا نكميو .ةقراشلاو يبدو نامُع نم لكب اهطبرت
 دعاسي ةيبرعلا تارامالا لخاد دوذحلا ةلويس نا
 «يبد» ىلا لصي نمف .اهتاططخم ذيفنت ىلع ناريا
 ةلود يف ةقطنم وا ةراما ةيا ىلا لصي نا عيطتسي
 .تارامالا

 ءارزو عامتجا يف ةيبرعلا لودلا فقاوم نعو

 لوقلا نكمد ال .. .ملسم ءاوللا لوقي ةيبرعلا ةيجراخلا
 نا دقتعا لب .ًاحاجن ققحبي مل عامتجالا اذه نا
 ةياحتسالا مدع نم ناربا فقاوم راكنتسا درحم

 ,لضفا ةلاحو ةيباجيا ةيادب وه ؛نمالا سلجم رارقل
 .ةياهن نوكت الا بجي نكل

 نم ديزم ىلا جاتحت ةيبرعلا لودلا نا دقتعاو

 يع للسي اننددب فالخلا دوجوو ءاقتلالاو قافتالا

 .سكعلا ال ,رثكا راوحلاو ءاقللا

 برحلا نم ديدج ماغ
 ماع لالخ لاتقلا ريسل ةيركسعلا تاعقوتلا نغو

 ةدايقلا نا ملسم تعلط ءاوللا ىري نماثلا برحلا
 ,انحلاص يف اذهو .ةميكح تسيل ناريا يف ةيركسعلا
 قلطنملا اذه نمو .اهتايناكما ردهت ام اريثك اهنا نا
 لواحت ةدودحم تايلمعب ىرخاو ةرتف نيب موقتس
 مايقلا عيطتست نل اهنكل .يئاعد بسك قيقحت اهب
 0٠:. ءاليرك رازغ ىلع ةريبك ةيموجه تايلمعب

 امك ةيقارعلا ةيجيتارتسالا لظتس .لباقملا يقف

 ايسايسو ايركسع مزتلم قارعلا ,ريبك رييغت نود
 دراوم دض ةملختنم تامجه نشو ,هنضرا نع عافدلاب
 ضعبب ماق دق قارعلا ناكو .ةيداصتقالا ناريا
 رارق رادصا لفق ةدودحملا ةيموجهلا تايلمعلا
 فدهب كلذو ؛رانلا قالطا فقوب نمالا سلجم

 تالامتحال ةبسنلاب ايبسن يوق فقوم ىلا لوصولا
 .ضوافتلا

 «زمرش» قيضم ناريا قالغا تالامتحال ةبسنلابو

 رايتخا وهف .؛ةياغلل ةدودحم اهنا ملسم ءاوللا دكؤي
 ةرئاد نم عسوي امك .اهلورتب ريدصت نم ناريا مرحي
 ناف كلذك .اهل ةيداعملا ةيلودلاو ةيبرعلا فارطالا
 ةدودحم نارهطو نطنشاو نين مادصلا تالامتحا

 نا دقتعاو ءامامت اهداعبتسا نكمم ال نكل ,ةياغلل
 هلو ,اموكحم امادص نوكيسف ثدح ول مادصلا

 تايالولا نا اديج ملعت نارياف .ةحضاو طباوض
 ال .اهيلا ةعجوم تابرض هيجوت ىلع ةرداق ةدحتملا
 ةهج نم .ةلحرملا هذه يف اميس .اهلمحتت نا عيطتست
 ةدحتملا تايالولا ديرت  ملسم ءاوللا عباتي - ىرخا
 اذه يف و .ناريا نيبو اهنيب احوتفم بابلا كرتت نا
 هاجت يكريمالا كولسلا نيب نراقت نا نكمي راطالا
 هاجت نآلا يكريمالا كولسلاو 1١585., ماع ايبيل
 .نارما

 ناربا ةيرحب نم ريكا جيلخلا لود ةبرحب
 ةيجترم لأ ةيرسبلا جيفشلا قوم تايئانكللا نمو

 ربكا ةيرحب تاوق كلتمت عميلخلا لود نا دكؤي :ناريا

 اذهو .تدارا اذا اهعدرت نا عيطتستو .ناريا نم
 عطقلل ةبسنلاب يعونلاو يمكلا باسحلا
 .امامت جيلخلا لود حلاص يف ةيرحبلا تايناكمالاو
 تادعملا هذه مادختسا ةءافك ىوتسم وه ام نكل

 وه امو ؟  قارعلا ادع ام- جيلخلا لود ىدل
 فو ؟ةيدوعسلا ةصاخ ةيركسعلا اهتدايق بولسا
 مل ةيدوعسلا ةيرحبلا تاوقلا نا دقتعا راطالا اذه
 .نآلا ىتح ريتدخت

 ريشي ةيرحبلا ةهجاوملا يف «ناريا بولسال ةبسنلابو
 «تاشنل» ىلع ساسالاب دمتعب هنا ىلا ملسم ءاوللا
 «؛تتاشنللا» هذه .ةيراحتنا تايلمعي موقت ةريقدص

 مادختساو ةرطاخملا رصنع ىلع نهارت ةيراحتنالا
 هتاباسح يف عضي ال موجهلا يف يديلقت ريغ بولسا
 لود ديفي دق بولسالا اذه نكل .رئاسخلا مِجَح

 نم افوخ برحلا نع داعتبالا تلواح يتلا جيلخلا
 ةرابعب :عقوتملا نم رثكا رسخت يه اذاف .رئاسخلا
 تناك اهنأ ول امم رثكا رسخت جيلخلا لود نا ىرخا

 ملو ةيعقاو ةقيرطب جيلخلا برح عم تلماعت دق
 يه اذاف .برحلا ذاذر اهبدصي نا ةيادبلا ذنم شخت

 لودلا فقاوم ترمتسا اذاو .ةكرعملا بلق يف

 ىماعتت ؛ةحارصب .اهناف . هيلع يش ام ىلع ةيجيلخلا
 اجذاس املخ تاذلا عم شيعتو .عقاولا قئاقح نع

 لود ىلعو .ةيموق وا ةينطو ةيلوؤسم ةيا نم ًايلاخ
 فقتو قارعلا بناج ىلا ةحارص مضنت نا جيلخلا
 تاونسلا لالخ فقو دقف هبناج ىلا اهتايناكما لكب
 ,يبرعلا نطوللل ةيقرشلا دودحلا نع عفادي ةيضاملا
 .اهرارقتساو جيلخلا لود دوحو نعو
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 ,دهعلا يلو» سنركت ةقلاحلا بره رك راتسلا لادا '
 ويمص وجم وو هقول واوسو وجسر عدم نا "008770

 هرخأ دما لأ
 هساأ «ةقالخل» ىمسملا ريض ٠

 د دي و او الا ارا دج عدي

 يروهمحلا رصفلا لخاد يروسلا رففشرلا ندال ةعساو تادحااضو تاطلس

 سيئرلا باون بصانم ءاغلاو . مادخ ةسنربة هرج ةرازإ عرتر

 ١5487 فيرخ يف هتياصا يذلا ةليوظلا ظ

 ناك :ةفالحلا» ىلع ًافينع ًاعارض نا دحوةق | <: |

 ةداقلا رابك نافو تعفر هقدقش نيم بعدت دق

 لها ضعب لبق نم هعالطا ىرج امك :نييركسعلا
 هروضل عيزوت نم تعفر هقيقش هم ماق ام ىل اع هتند

 رداب ...هيحا ةافو نم دكأتلا ليق سيئرك ةسصخشلا

  اهنم ناك تاءارحا ةدعد عصولا ةجلاعم ىلا ظفاح

 ..جراخلا ىلا تعفر داعبإ دعب اميف
 دق ظفاح نا نولوقد ةلئاعلا نم نادرقملا نآ ريغ

 ديحولا جرحملا ةرايتعاب نكغضم ىلع كاذ هرارق ذختا

 طبر ةداعاو هتذمده ةرئاد يلا عمضولا ةداعال

 هبسفن ةرارق يف هسا نوفيضصنو ...هديد اهلك طوبخلا

 ناو ةلئاعلا نم «هتفيلخ» نوكد نا ىلع ًاممصم ناك
 نوؤشلل سيئرلا بئان» بصنم يف تعفر نييعت
 بسحنتلا نم اعون ناك :ةصاخلا تامهملاو ةينمألا

 .لامتحالا كلذ لثلل

 كردي ظفاح نا صرحلا اذه ليلعت يف نولوقيو
 جراخ نم ناك ام اذا مداقلا «ةفيلحلا» نا امام

 نا لواحي فوس ًادلاح ًايرقم ناك امهمو  ةلئاغلا
 باسح ىلع ةسائرلل هيلوت دعب هتينعش يندب

 شين هرودقمد نوكيسو .اهتعمسو ةيلاحلا ةسائرلا

 ديعأ ةلئاع رتافد اهدم دقم ىف و هحئاضفو مكحلا رتافد

 59 ةوسعغلا نم ديسبأ ١ ظفاح قافآ ا ط
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 او ساو وح ا ياه ا ايست 2 س7 يس 7 يشل لا ا

 ,هسقن دسا ظفاحف .. .اهباسح ىلع تخفض يكلفك

 !هتاذ ءيشلا لعفل مداقلا سيئرلا لحم ناك ول

 حبصا امك - كردي يروسلا ماظنلا سيئر نكل
 هنود تعفرل «ةفالخلا» نامض نا  نآلا احضاو

 هنيب ىرج يذلا دعب بعاصملاو تابقعلا نم ريثكلا
 نييركسعلا ةداقلا رابك نم مكحلا ناكرا نيبو
 نم ريثكلا هيف رخآ ساسح فالخ دعبو ,نيرخآلا
 اهتلئاعو سيئرلا ةجوز نيبو تعفر نيب ةنيغضلا
 اهنمو يلاحلا مكحلا يف ةيوق ةلئاغ ربتعت يتلا

 ةساسح عقاوم نولوتي نيذلا طابضلا نم ديدعلا
 .يروهمجلا سرحلا دئاق فولخم ناندع مهزربأ

 نيرخألا عم جاقنم لماد
 ءاقبا ىلع صرحلا نيد :ةلضعملا هذه ةهجاوم ُّق

 ررد ؛تعفرل اهئامض ةنوعصو ةلئاعلا ُْق :ةفالخلا

 تبتك يتلا ةنويبصلا «فينراعم» ةفيدحص وه

 دسالا سيئرلا نا :لوقت دا ا دل خيراتب

 قرش تارايحتسا رداصم نع تلقخو .«تسقولا

 ةيلخاد ةيسانس طوغض ع بواجت» هنا ةدطسوا

 ددمفلا هقنقشس نم لدن ةمهملا دذهل هلجن دادعأ ررقو

 بئان بصنم رضاحلا تقولا ْق لغشب يذلا تعفر

 .«سيكرلا
 نا اهسفن رداصملا نع داقن «فيراعم» تظحالو

 (ةفسس ؟"5) لساب هنبال ًاصاخ ًايتكم حتف» دسأ ظفاح

 رصق ِق صاخلا هحانح هملسو ةريخالا رهشالا ٍِق

 .«ةسائرلا

 ًارايظ جرخت دسالا لساب نا» لوقت تفاضاو

 سمئرلا ناو ةبنركسملا ةيميداكأالا نم ًايبرح

 .«ةلدوط ةدم ءاوضالا نع ًاددعب داقبا يىرويسلا

 ةينودهصلا ةفيحصلا هترشن يذلا مالكلا اذه

 ًادلاح نونطاوملا هلوادتقب . تاونس ثالث يلاوح لبق

 .ايلعف اعقاو حيبصا هنا ىلع ةيروس يف

 دسا ظفاح عاطتسا ةيضاملا تاونسلا لالخ يفف

 راظا قع ؟يفاالسكل] برح تايرحم رصخحب نا

 نيقيرفلا فعضي ناو نيرخآلاو هقيقش نيب عارصلا
 هيدد ىلا ةظلسلا طويخ دادرتسا حلاصل نيعراصنملا

 يذلا «يروهمجلا رصقلا» زاهج قيرط نع اهتراداو
 ةزهجالا مضقيو ةريبك ةعرسب مخضتي حار
 ةعزوم تناك يتلا ىرخألا تايحالصلاو تاطلسلاو

 يركسعلا ذوفنلا زكارم باحصا نم ديدعلا نيب

 .يفئاطلاو ينمالاو

 ةياعرلا تحتو ,.مدخضتملا رصقلا زاهج راطا يفو

 ءاند ةيلمع يرجت تناك ديسا ظفاح لبق نم ةرشامملا

 ثيرولل ةمداقلا ةطلسلا دادحاو ,دهعلا ةيالو»

 اهسأرل لد ةلئاعلل باستنالاب عتمتي يذلا ديدجلا

 ةلئاعل لئامم باستناب ًاضبا عتمتيو .تاذلاب

 .. نانبل يف يروسلا شيجلا ةسفانملا ىلع ةردقلا ن نم 1
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 تافالخلا نم ءيترب هنا امك .:ةيوقلا هتدلاو

 نييركسعلا رابكو همع نيب ةمئاقلا تارتوتلاو
 عساو لكشب ددرتي ام هلك كلذ ىلا فاضمد .نيرخآلا

 ءاوس تافص نم لساب هب عتمتي ام لوح ةمروس يف
 تقو يف فلتخا هنإ لاقي ذا !ال ما ًاحيحص كلذ ناك
 يىلاحلا مكحلا ناكرا دالوا نم هبارنا ةريس نع ركيم

 هنا لاقدو .هخذابمو مكحلا لذابم مهتوهتسا نيذلا
 ةردق نم هنع فرعي امو هدلاو تافص ضعبب عتمتب

 !هيدخأ نبا ةصرف ماهمأ هتصرق تعاض :؛دسأ تعفر

 - مضلل" ركزت“ اعنسرعت- [3

 صصختت امم ربثك كلذ ريغو هتالاعفنا طبض ىلع

 ةنيعم ةروص قيوسنل ةتعاشا ُْق ةداع ةزرهجالا

 !«دهعلا ىلول»

 ديدجلا رارقلا ركرم
 دعت مل نوبرقملا لوقي امك_ هذه .دهعلا ةيالو»

 ةسرامم ىف العف تأدب يه لب :ةفالخلل راظننا زاهج

 .ةطلسلا ف جردتملا اهرود

 لك ىلع يلعفلاو ماعلا فرشملا لساب حبصا دقف

 يرادالاو ينمألاو يركسعلا رصقلا زاهج

 سرحلا حبصا يركسعلا ديعصلا ىلعف ©
 نيب تمضه ةبراض ةيركسع ةوق يروهمجلا
 ديدعلا تمهتلا امك «عافدلا ايارس, اياقب لك اهفوفص
 اهريغو ؛ةصاخلا تاوقلا» ناكراو طايض نم

 مكحلا ف ةيساسالا ةيلخادلا ةيامحلا ةوق تحبضصاف
 نا امك ةحلسالا فونص فلتخم اهيدبا نيبو ىلاحلا

 تاعاطق فلتخم لخاد اهنورعو اهتادادتمااهل

 .تافصاوملاب» عتمتي نم لك نع ثحبت شيجلا
 !اهيلا هلقن يرجيل ةيولطملا

 تادحولا كالهتسا هيف ىرج يذلا تقولا يف اذه

 ةحاسلا ىلع امدس ال ةفلتخم تامهم ىف ةهباشملا

 ُِق ةديدجلا تاروطتلاب اونجوف نيذلا تادحولا

 يلع ءالؤه نمو .. .مهيدبا ىف طقسأ دق ىوقلا نيزاوم

 يف فكتعم هنا لاقي يذلا ةصاخلا تاوقلا دئاق رددح

 . !رهشا ةدع ذنم ةليج ةنيدمدب هلرذم

 ثيح ينمالا ديعصلا ىلع ىرج هسفن ءيشلاو ©

 عيات صاخو ديدج تارباخم زاهج ميظنن ءودهب من
 ةبراحم» فيس هيف طلس يذلا تقولا يف .رصقلل
 عيجشت ىرجو .:ىرخالا نمالا ةزهجا ىلع :داسفلا

 اهضعب دض «كراعم» يف لوخدلا ىلع ةزهجالا كلت

 ىوقالا وه ءرصقلا نما» زاهج راصف ...ضعبلا
 فاضي .ماظنلا سيئر نم ةقثلا عضومو ثدحالاو
 نم دحاو وهو) رصقلا ُْق «”نمالا بتكم» نا كلذ ىلا

 يطغعا دق (لساب فارشال ةعضاخ بتاكم ةدع

 لك هيلا لسرت نا اهنيب نم .:ةعساو تايحالص
 تارياخملا) ةيندملا ىرخألا نمألا ةزهجا ريرافقت

 ةيركسعلاو (اهريغو يموقلا نمالاو ةماعلا
 ةيركسعلا ةطرشلاو ةيركسعفلا تاريناخملا)

 . !(اضنا اهريغو ناريطلا تارباخمو

 ةنجل لبكشت مث يرادالا دنعصلا ىلعو ©

 ”٠ نم ةفلؤم ,دهعلا ىل وي» ةصاخ ةيراشتسا

 ةيركسعو ةيسايس بتاكم ةدع ىلع ةعزوم ًاصخش
 ريغو ةيجراخو ةيلخاد ةماع تاقالعو ةيداصتقاو

 .كلذ

 ردراقتلاو تاسساردلا نادعا ىلوتَت بتاكملا هذه

 .اهعفرتو دالبلاو مكحلا نوؤش فلتخم لوح
 . !ماظنلا سيئرل ,لساب فارشاب

 لالخ نم رشابملا فرشملا حبصا لساب نا لاقيو
 نيبو مكحلا نيب تاقالعلا ىلع ةفيصلا هذه

 نم ةفئاطلاب قلعتم وه ام لك ةعباتم ىلعو «لبجلا»
 .!نوؤشو روما

 ةدذونم ناردفت

 ديدجلا زاهجلا اذه تاطاشن زربأو لوأ نم
 ةمزألل ديدج ليلحت قيوستب أدب هنا ؛مكحلل
 دقف ...دالبلا اهنم يناعت يتلا ةيرادالاو ةيداصتقالا
 ةيلمع يف هوراشتسمو رصقلا نما رصانع تطشن

 اهيف فرتعي ماظنلا سيئر ناسل نع ثيداحا جيورت

 هلوق دح ىلع هنوك ةمزالا هذه نع ةنيعم ةيلؤسمب

 نيطيحملل ًاكراتو ىربكلا اياضقلاب ًالغشنم ناك -
 تاونسلا لالخ كلذو ... دالدلل ةيمونلا رؤمالا ةرادا

 يتلا تاونسلا يهو ...هضرم تدقعا ينلا ثالثلا

 لصوو ةزهجالا ف داسسفلا بدو ,ةمزالا اهيف تمقافت

 .ًايلاح اهيلا لصو ىتلا ةجردلا ىلا
 نآلا تاب ةنا .ةقوسملا تانياورلا هذه فيصضتو

 اهيطعي فوسو ةيمودلا تامهملل يدصتلا ىلع ًارداق

 ةفاش لاصئتسال» دهحجلاو تقولا نم قحتسن ام

 نا دقف ةحرد ىلا تلصو يذلا «,ةمزالا لحو داسيفلا

 !تابنواعتلا نم ىتح زرلاو ركسلاك ةيساسا داوم

 نع .هسفن قايسلا يف ء.اضيا ثيدحلا يرجيو
 ؛ةيلاحلا مسكلا ةرارو فلخت فوس ةديدج ةرازو
 ةيسائرل ةزهجالا اهلوادتت ينلاو ءاميسألا زربا نمو

 ريدغتلا نا لاقيو ...مادخ ميلحلا دبع ةرازولا كلن
 ءافلاب رارق عم قفارتي فوس مداقلا يرازولا

 بساني اهيف ليدعت ءارجا وا سيئرلا باون بصانم
 ةلحرملل سسؤيو دهعلا ةيالول ديدجلا بيكرتلا
 . !؛:ةفالخلا» خبط ةيلمع يف ةمداقلا

 ةديدجلا ةروصلا هذه ةعلاطم دعب .ىقبدو

 ىف ةقدلا ىدم ةشهدلل ًاريخم :ةيروس يف مكحلل

 ةفدحص اهترشن ينلا ةركبملا ؛ةءوينلا» ليصافت

 يلاوح لبق رمالا اذه لوح ةينويهصلا :فيراعم»
 . !تاونس ثالث

 ردي ناندع
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 دانس لقلقن .ناتبل 3 .نافظنذن دوسي

 ىلع امهقيوست ,برحلا ءارماو فئاوطلا
 قرتفملا ُِق .بعشلاو ضرالا ةدحو باسح

 ةهجاوم و .ريغصلا نطولا هيف رمي يذلا ريظخلا

 دوسي .عيوجتلاو برحلاو فئاوطلا ءارفا يقادمم

 نيتمزالا نيب طبري .دحاو ينطوو يبعش قطنم
 يبعشلا قطنملا ريتعيو .ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 تارشهاظتلاو بضغلاب :هسفن نع ربع يذلا

 :ةيبونجلا ةيحاضلاو ةيبرغلا توريي يف ةيخاصلا
 رددعبي  ةيقرشلا توريد يف ةتماصلا تارهاظتلابو

 ,ةعاجملا يىلاتلابو .يلاملاو يداصتقالا روهدتلا

 :١94 لوليأ م 7*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- أ ع

 سس وحب

 ابرحلا هاي ربا فوفص ابعرو ينكشلا هي دبعصل هلا ىلع بديحو اخلذم لو عوجلا تاراظت

 يتلا ةموكحلا رانتألو ,ةشسايسلا ةمزألل ةحشت

 يتلاو 205 ماع يف نازول رمتؤم باقعا ف٠ .تلكشت

 امديب ءاعايت قشمد ةرايزرب اهئارزو فصن موقب
 امم ؛رحآلا فصنلا عم يموكح ءاقل يا نوضفرد

 يتلا تايشيليملا ىلع هعيزوتو نمألا ميسقت يف مهسا
 دراوملاو ءىقارملا ىلع اهتاصدق تعضو نا ثيلت مد

 ميسقت ىف ةموكحلا تعفدنا مث ؛ةيبيرضلاو ةيلاملا

 قطانملا ىلع اهتعزو :ةيبهذم ةيولا ىلا شيجلا
 يسايسلا نايرهلا رخنف .«بيراوزلا»و ءايحاألاو
 ماظنلا رخني ناك يذلا تقؤولا ىف .روذجلا

 .يلاملاو يداصتقإلا

 وو هدم وا جيسحاس جحد

 ,417 ددعلا  ,ةيبرعلا ةعيلطلا , ْيف انبتك امدنعو
 نورفحي فئاوطلا ءارماو ةموكحلا نا ىلا ريشن
 برحلا عقاو ىلا نانبل نوديعي مهناو .روبقلا
 ةعاجملا نم نوينانبللا ىناع امدنع .ىلوالا ةيملاغلا
 .بيغلا يف مجرن وا نهكتن نكن مل ؛ضارمالاو
 نم طغضب .ةموكحلا اهتجهتنا يتلا ةسايسلاف
 طيختت اهتلعح .ةيلودو ةبميبلقا ىوق نم وا .قيشمد

 ماظنلا عقد ىف ؛اهتورذ تغلب ةيسايس تامزا يف

 ىلا يمارك ديشر لحارلا ةموكحلا سيئر .يروسلا
 ةعدتاقللاو .ليمجلا يما ةيروهمجلا سيئر ةعظاقت
 دض تدمتعا يتلا ةسايسلل ةمجرت .تسروم يتلا
 تانوتناكلا لوحتتل ,ةيمسرلا تاسسؤملاو شدحلا

 .ةدحاولا ةلودلا باسح ىلع ةيمسر هبش تالبودولا
 وهو .فئاوطو ناطوا ىلا ريغصلا نطولا لوحتيلو
 نوكي.دقو .ينطولاو يبعشلا قطنملا فلاخي قطنم
 نع ةينانبللا فحصلا ىدحا هتلقن يذلا مالكلا

 يذلا قزاملا نع ًاريعم نيينانيللا نينطاوملا دحا

 :لوقي ذا .فئاوظلاو برخلا ءارما هيف طبخت

 وشل ؛هيرتشن انيف داع ام ءاودلا - عوجلا نم انوتوم»

 هللا ءاش نا .دلب ميعُر اديهو ؛بزح ميعز اديه ىقب
 ؛ةملك يكحت كيف ام .لسلا ضرما: اهيف ريصيب مهنويع
 ةصقلا نيلماع مهنا برضا يللاو ءانيف نيمكاح نارعزلا
 قليلا "فوايد هللا ءاشنا لاك ةرقكاط» فيطت ان «ةيفئاذ
 نيرشعلاو ءنيرشع ىلا هومسق ملسملا .ضرملاو مهيلع
 ناك ام ؛مويلا ىتح يناثلا هرك ادح ام :مهومسقي حر
 نارعزلا يوقي مع دحاو لك يناثلا ةفياط فرعي ادح
 .«هتفّياطب

 يسايس قطنم دوسي .قطنملا اذه لباقم يفو
 ءاقلاو :ةيلوؤسملا نم برهتلا دمتعي .يمالعاو
 ريما لك دمعي نا وا :ةلوهجملا تاهجلا ىلع تاعبتلا
 تابيلوّوسملا ءاقلا ىلا .بورحلاو فئاوطلا ءارما نم

 ىرخالا ةفئاطلا ّْنأ» قطنم ىلا وا .رخآلا رمالا ىلع
 يديحوتلا خانملاف .«ةفئاطلا كلت عّوجت يتلا يه
 نم ًاخانم تدلو ,تارهاظتلا هتعاشا يذلا ينطولاو
 تايشيليملا ةداقو نييسايسلا فوفص يف بعرلا
 تلقن نيذلا نييروسلا دونجلاو ...نيحلسملاو
 موي رداصلا اهندع يف ةيناظيردلا ؛زمياتلا» ةديرج

 يدنجل ةروص يضاملا سطسغا / بآ 59 ىف تبسلا

 ةلابق جابركلاب نيرهاظتملا دحا برشي يروس
 امب رّكذت ةروص يهو .ةيبرغلا توريب يف ؛ارييفيرلا»
 .ينويهصلا نايكلا يف وا ايقيرفا بونج يف رودي

 ةداق نع تردص يتلا تاحيرصتلاو تانايبلاو
 فوفص يف نيسدنلملا .نم رُّدحت يتلا تايشيليملا
 نع الضف .«لما» ايشيليم تلعف امك نيرهاظتلملا
 ىلا ريشت .ةيروسلا تاوقلا اهتذفن يتلا تالاقتعالا
 ناو .«(ةروشحم»2اهنا تكردا تادايقلا نا

 نا يفكي نا .اهيدبآأ نم تلفت تآدب دق تارمهاظتلا

 :نيتوريبلا نم نوعئاجلا نورهاظتملا ىقالتي
 ,ةحوتفم ةقلغملا رباعملا حبصتل .ةيقرشلاو ةيبرغلا

 ,ةمئاقلا تاطلسلا ةخحاطا ىلا يدؤي يذلا رمالا
 ءاضدنلا ةرهاظتلاو .ةعنطصملا دودحلا طاقساو

 ىقالت يتلاو .نيعئاجلا تارفهاظت تقبس ينلا

 نيب لصافلا فحتملا ربعم دنع ءاهيق نوينانبللا
 ةدحول تفته ةيرشب ةلسلس يف .ةيقرشلاو ةيبرغلا

 ًاحضاو ًايسايسأ ارشؤم تناك :ةتدايسو نانيل
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 نييسايسلاو ءارمالا رظتني يذلا ريصملا ىلا .ًايفاكو
 ,حرسملا ةيشخ ىلع مهكرحت يتلا ةيميلقالا ىوقلاو
 بيلاسالا تحجن دقو .اهحلاصمو اهتاباسح قفو
 ةهجاوم يف تدمتعا يتلا ةيمالعالاو ةيسايسلا
 هتمدختسا يذلا عمقلا ىلا ةفاضالاب .نيرهاظتملا

 داحتالا َّنكل .تارهاظتلا فقو يف .ةيروسلا تاوقلا
 يف ماع بارضا ىلا اعد نأ ثبلي مل ماعلا يلامعلا
 نابصع ىلا وعدب ّنَم ةمثو .ةينانبللا قطانملا عيمج

 رمالا ىوق هيف ىعست يذلا تقولا ف :حوتفم يندم

 عيضاوم ةراثإو :ةيشماه كراعم حتف ىلا عقاولا
 اهعايضو ؛تارهاظتلا نم اهفوخ ىلع لديامم ؛ىرخا

 عجرملاو مكاحلا ..يكريمالا رالودلا

 - (ىاوحلا" نيربرأت ةلنذنت 15

 وعدي هنم نيبرقملاو يروسلا ماظنلا قطنمف .نا يف
 ىف ؛:ةيسايسلا ةمزالا نع ةيداصتقالا ةمزالا لصف ىلا
 ىلا ةيقرشلا ةقطنملا يف تادايقلا قطنم وعدي نيح
 :ةيسايس .نانبل يف ةلكشملا رابتعاو ةموكحلا رييغت
 قشمد لواحتو .ةيسايس تاجلاعم ىلا جاتحت
 دقعُي ينطو رمتؤم ىلا ةوعدلاب ,قطنملا اذه ةهجاوم
 .يلاحلا ريمتبس / لوليا رهش رخاوا يف ,لامشلا يف
 تاروطت دهشيس نانبل نا :نودقتعي نويقارملاو
 ةيميلقالا ىوقلاو تادايقلا كبرت :تآجافمو .ةعيرس
 تاونسلا ىف تدمتعا يتلا لئاسولا عيمجف .اضيا

 عيطتسي دحا الو .ةعاجملا ىلا تدا :ةريخالا عسرالا

 نا لوقعملا ريغ نم نا ,ةدوصقم نكت مل اهنا لوقب نا

 ماع يف :يواسب ناك يذلا يكريمالا رالودلا عفتري

 ةينانبل ةريل 58٠١ ىلا :ةينانبل ةريل 7, وه
 رمتست ناو .ةريل 1١ ىلا 1417“ ماع يف تاريل 4 نمو
 تالخدتلا لظ يف ,.عافترالا يف مخضتلا تالدعم

 لماوعو بابسا نود نم ؛ةيلودلاو ةيمدلقألا
 ,.ظيترم ,يعامتجالاو يداصتقالا لحلاف .ةيسايس
 .ةيسايسلا تامزألل لولحلاب ,ةرشابم ةروصب
 تاهاجتا ىلع ةحوتفم .نانبل ىف ؛:ةيسايسلا ةمزالاو
 حايرلا كلت ثأدب دقو .يبرعلا جيلخلا يف حايرلا

 كردتو ًايموي :ينانيللا يسايسلا عقاولا جفلت

 .هيلع اهتامصي

 ةيئلامكلا

 تاحيرصت يف .ًاحضاو عئاضلا زفللا ودبيو
 دذلا ,برحلا ءارماو تايّشيليملا ةداق ضعب

 ال مهنكل .لكيهلا رايهناو :عايجلا ةروت نم نورذحي
 يتلا ضرالاف .اهبابسأ الو :ةروثلا فادها نوددحي
 رذنت .نورذحي نيذلا ةداقلا مادقا تحت تزتها

 قدانخلا زواجتت .ةديدج ةروصب ىلبح تاروطنب
 يتفم رذح امدنعو .نيحلسملاو تايشيليملاو
 يروسلا سيئرلا دلاخ نسح خيشلا ةيروهمجلا

 يمالسالا ءاقللا» دفوي هناقل ءاثثتا , دسا ظفاح

 سؤبلا نمو عايجلا ةروث نم :قشمد يف «؛عسوملا
 ىلع يروسلا سيئرلا در .يشيعملاو يعامتجالا
 دومصلاو ردضلا ىلا نيينانبللا ةوعدب دلاخ يتفملا

 امهتم .ةيشيعملاو ةيعامتجالا رومالا ميخضن مدعو
 نكل .:ةعاجملاو ع وجلا نع ريثكلا مالكلاب» نيينانبللا
 ال نييتانبللا نأ تيثن مودلا ٠ ضرالا ىلع يرجي ام

 ماكح نكل :.ديجوك ديك ميل 2 ,اريثك نوملكتي
 .بولقم لاب رومالا اوري نا ىلع نورصم ةيروس
 تارياخملا طايض نا ىلا دوعت كلذ بايساو

 نيحطلاو زيبخلا نم نوديفتسي اوناك .:ةيروسلا
 , قشمد ىلا اهييرهتل .نيزنبلاو نبلاو زرألاو ركسلاو
 لوقتو .ةيروس اهنم يناعت يتلا عاضوألا لظ يف
 نيينانبللا ىلع .تطغض يتلا قشمد نا ةيسايس طاسوا
 نم ةفوختم تتات :ًايسلومو اصركسو ًايساكيس
 ةيسايسلا تامزالاف .اهاودع نمو ؛:تارهاظتلا
 دودحلا ريع ٠ قوي عقم ىتلا ةيعامتجالاو هيدداصتقالاو

 «تارهاظتلا ىودع برست نا نكمي ؛ةيروس ىلا ةينانبللا
 .قشمد يف ةيناث ءيروسلا يدنجلا دهشم رزركتيل

 دقع لجعتسي يذلا ةيجئرف ناميلس قيسالا سيئرلاو
 ةعانقلا تنوكت « يراجلا رهشلا ةياهن يف ينطولا نمتؤملا

 تارهاظتلا ٍدوقت نأ نم فوختم وهف .هيدل اهسفن
 اهحئاتن يتأن :ةذاخ ةييسانس تاهجاوم ىلا .ةينعشلا
 يغبني اضيا .انهو .نييئانبللاو ناتبل ىلع ثراوكي
 ضرالا ىلع ةدوجوملا اهذحو تسيل ةيروس نا ريكذتلا
 هتارئاطي لخدتيو ٠ دوجوم ينويهصلا ن "*امكلاف . ةينانبللا
 وأ «ًايموي توريبو ادينص قوف توصلا رادج قرتخت يتلا
 ادلع هعم اهصتحي نواغتج ىثلا تايشيلبلا ضفغن رنع
 عّئاجلا نانيل عيطتسي لهف ادا نقبل 0

 بارتقا عم .ًالهس ةشاّمكلا نم ا مح
 .ليقملا ماعلا يف نانبل يف ةيسائرلا تاباختنالا دعوم
 نع . ,انلع توريب ىف :ثدحتنت تاوصالا تأديب دقو

 لك ةدارا نا نعو .رشابم ينويهصو يروس لخدن
 نوكت ءنطنشاو ربع امهنيب قفاوتلاب وا .امهنم
 رصقلا ىلا ةحوتفم ليقملا سيئرلا قيرط

 نوج توريب يف يكريمالا ريفسلا مالكو .يروهمجلا
 دق ؛ةيروسلا  ةيكريمالا تالاصتالا نا نع .يليك
 ىحنم يف ذخؤت ؛نانبل ىلع ةيباجيا جئاتن اهل نوكي
 نطنشاو تلظ دقو . ىدبا لتو قشمد نيب تالاصتالا

 نيب :نانبل يف ةموسرملا رمحلا طوطخلا ىلع ةصيرخ
 يف: ىقبيسو . ينويهصلا نايكلاو يروسلا ماظفلا
 دقع .نطنشاو عيطتست نا ىلا ؛ءايخيرات اطخ» نانيل
 نم ًاقالطنا : بيدنأ لتو قشفمد نبني ةيشاهن ةعيص

 ةمزالا باوبا نا .هيلع ديكأتلا نكمي امو .نانبل
 تاعارص ىلع تحتف .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ةيلودلاو ةيمدلقالا ىوقلا لخدتت ,ةينماو ةيسايس
 ريصم مسرلو ,ةديدج تافلاحت بيكرتل .اهلالخ نم
 ل كم نيتننس وا ةنس رمنسبي ذق , ديدح

 ..رابهنالا نع عاضوالاو مقافتلا نع تامزالا

 .نانيل يف ناسنالا يواسي تاب رالودلا نا

 شلك زاوف
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 سيئر باختن 0
 0س ووو هني

 1 قمح نما ينانبللا قولا نأ قدر

 روداوا +ةيرئازج ةطاسو ىلع نهاري لاري
 ةلحلحل .ادلودو ايبرع دوثسم يرئازج |(

 ةرايزف .ةلحفتسملا ةينانيللا ةمزألا ف دقعلا ضعب

 ,رئازجلا ىلا يضاملا عوبسالا يف :ةنجافملا ليمجلا

 تآرط اذا الا .ةردخالا نوكت ال دقو :ىل والا تسئل

 عطقت نا اهنأش نم ,ةريبك ةيلودو ةيميلقا تايطعم
 يرئازجلا سيئرلا نيبو ليمجلا نيب راوحلا روسج
 ىلا ليمجلا لوصو طيحا دقو .ديدج نب يلذاشلا
 مالعالا لئاسو تفتكاو .ديدشلا نامتكلاب رئازجلا

 ينانبللا سيئرلا لوصو نع نالعالاب .يرئازجلا
 نامتكلاو .يرئازجلا سيئرلا هلايقتسا يف ناك يذلا

 ةديرعلا مالعالا لئاسو عفد :ةرايزلاب طاخحا يذلا

 ىعسمب ةركذم ؛ليوانتلاو داهتجالا ىلا .ةيبرغلاو

 ينانبللا نيسيئرلا نيب ةعبطقلا ءاهنا ىلا رئازجلا

 نع. نيكل فيددن بيزقتلا 0 :يروسلاو

 ناكو .نيعراصتملا نيينانبللا فارطا نب  ,ةقداسلا

 / ناريزح رهش يف : رس رئازجلا نار ف .ليمجلا
 ىلا ضفُي مل يرئارجلا يعسلا نا ريغ ريغ :يضاملا وينؤب

 نيسيئرلا نيب ةعيطقلاف :نآلا رقَح ةمدقتم جئاتن

 رمتست يذلا تقولا يف ,ةرمتسم .يروسلاو ينانبللا

 نم نيبرقملا نييئانبللا فارطا نيب ةعيطقلا هيف
 تلوحت ةموكحلاق .ينانبللا سيئرلا نيبو ؛قشمد
 ةيشيعملاو ةيداصتقالا عاضوالاو :تاموكح ىلا

 كلذلو . لا هيلع يه امم رطخا اهجئاتن نوكتس

 دن دج ةيسايس تافلاحت بنت ذرن ىلا ليمحلا ىعس

 يا ,ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفطنملا ىلع اهتامصيب كرذت

 نا نكمي ينلا ةنمسرلا تاسسسؤملا ءامحا ةلواحم ىلا
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 يسايسلا عقاولا ٍبيترتو .ةينانبللا ةلودلا ىلا

 يف اليحتسم ودبي يموكح رييغت ىلا جاتحي :ديدجلا
 يروسلا سيئرلاف .ةيروسلا بلاطملاو طوغضلا لظ
 رييغت لاظي نا بجي يموكح رييغت يأ نا ىلع ٌرصي
 .ةيروهمجلا سيئر رييغت يا .نانبل يف «؛مكحلا»
 نا :ةينانبللا ةيسايسلا طاسوالا دقتعت كلذلو
 ةلحرملا يف هيلا لوصولا متي نا نكمي ام ىصقا
 :يبابنلا سلجملا ةسائر تاباختنا ليق يا .ةنهارلا

 ةحوارم وه .لبقملا ربوتكا / لوالا نيرشت رهش يف
 روهدتلا رارمتساو .هناكم يسابسلا مولا

 ىلع ليمجلا مدقا اذا الا ,يشدعملاو يرداصتقالا

 ةموكحلا ةلاقا يف يروتسدلا هقح مادختسا
 نونيعم نوبقارم هفصي ام وهو .ةليقتسملا
 .ةرماغملاب

 نا رئازجلا عيطتست اذام :حورطملا لاؤسلا نكل
 ؟لعفت

 ,ةيروسلا  ةيرئازجلا تاقالعلا نا حضاولا نم
 يذلا ينانبللا سيئرلا ناف يلاتلابو تناك امك دعت مل
 .هيناما ىلا لص ال دق :يرئارجلا رودلا ىلع رضي
 نيينانبل فارطا عم اهتاقلاحت ينبت يتلا ةيروسف
 دئاقلا وا :يرب هيبن ؛لما» ايشيليم سيئر لثم
 «”لطي» ةقيبح يليا «ةينانبللا تاوقلا» ل قباسلا
 حايتجالا نابا اليتاشو اربص يميخم رزاجم
 ماظنلا حلاصمو تاباسح ققو اهينبت ينويهصلا
 ديري كلذ فرعي يذلا نآلا ليمجلا نكلو .يروسلا
 ىقبتو .هماما ةحوتفم ةيرئازجلا ةباوبلا ىقبت ن
 يف حسفت تايطعم زربت نا ىلا :ةرمتسم تاقالعلا

 هل نوكن دق يذلا يرئازجلا روذلا ماما لاجملا

 خافملا لظ ىف .هتيلعاف

 نهارلا
 دهشت نا ؛ةينانبل ةيسايس طاسوا عقوتتو

 ماظنلا نيب ديعصتلا نم اديزم ةلبقملا ةلحرملا
 .نيينانبللا نييسايسلا نم هموضخ نيبو يروسلا
 سلجملا ةسائر :نيفرطلا .نيب ديعضتلا روحمو
 ةقطنملا يهف .نهارلا يموكحلا عضولاو يباينلا

 سيئرب ءيجملا :ناكمالاب نا دقتعي نم ,ةمث :ةيقرشلا
 ماظنلا ةدارال ًاعضاخ نوكي ال ءيباينلا سلجملل
 .مهحاجن لاح يف هناو :نانبل يف هتاهجوتو يروسلا
 كلاقا نكمملا نم حمصي .ةوطخلا كلت قيقحت يف

 لظ يف ةلهس تسيل تاوطخ ءاضيا كلتو .ةموكحلا
 لوحو .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا تاوقلا دوجو
 نم سيل اذهلو .تقؤملا يباينلا سلجملا ىنبم
 نم عرلاو :ةرماغم يأ ىلع ليمحلا عيقم نا نظفتملا
 رمتؤملا  هروضح ىلع لوعت رداسصملا ضعب نا
 لالخ .ادنكب ؛كيدك» ىف دقعنا ىذلا «ينوفوكنارفلا»
 ةضاخبو .ةيلودلا هتاءاقل ىلعو ,يضاملا عويسالا
 نييسنرفلا ةموكحلاو ةبروهمجلا يسيئر عم هتاءاقل
 نا ضعبلا دقتعيو .كاريش كاجو نارتيم اوسنارف
 برحل .نآلا .ةيولوالا نال ,يورتتلا ىلا ليمت سيراب
 اباجيا ءاهفلم قالغا سكعني نا نكمي يتلا جيلخلا
 .هلبشتسمو نانبل ىلع

 ةيببرملا حئاصنلاو تابطقفملا تناك ًامآو

 ةحاسلا ىلع ةييسايسلا عئاقولا ناف :ةيلودلاو

 سلجملا ةسائر تاباختناف .رطاخمب رذنت ,ةينانبللا
 ىوسقلا عيمج ىلع طغضت :ةليقملا يباينلا
 ىوقلا فرصنت نا لدبو .ةيروس ىلعو ...ةيسايسلا
 طوغضلا نم فيفختلل يعسلا ىلا ةيسسايسلا
 ىلع ريثأتلا ىلا قياستت ,ةيشيعملاو ةيداصتتقالا

 نم اهرودب ديِزت يتلا ةيسايسلا حايرلا هيجون
 ةجهللا ةدح نم عفرتو .نينطاوملا ىلع طوغضلا
 ةيسايسلا ىوقلا اهب بطاختت يتلا ةيسايسلا
 ىلا ىفسي يىروسلا ماظنلا ناك اذاو .ةعراصتملا

 نا ضرتفملا ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا .ليطعت
 نم سيئرلا تآي مل ام ؛لبقملا فيصلا يف ء.يرجت
 .يروسلا ب يكريمالا قفاوتلا ةذفان نم وا ,«قيشمد

 تاوقلا  ةيقرشلا ةقطصنملا ف ةيسايس ىوق ناف
 ةسائر تاباختنا ليطعتب ددهت  ًالثم ةيناذبللا
 سلحملا ىلا سيئرلا تآب حل ام ,يباينلا ىقفلكفلا

 :راظنملا اذه نمو .يروسلا ماظنلل ًاضراعم يباينلا

 نم .ةطحم يباينلا سلجملا ةساّئر تاباختنا نوكت
 .اهيلا لوصولا لبق .تالامتخا ثودح يغلت نا نود
 وا ءيركسعلاو يسايسلا رتوتلا ةدح عافترا لثم
 عقاولا ةطيرخ ىلع رثؤت تالايتغاو ةيفصت عوقو
 .يسايسلا

 ؟لعفت نا :رئازجلا عيطتست اذام :نذإ
 علطا دق ليمجلا نوكي نا حجرآلا وه اذهو .امير

 :يبرعلا فقوملا ةطيرخ ىلع يرئارجلا سيئرلا نم
 برعلا ةيجراخلا ءارزو سلجم ةرود باقعا يف
 تارايخلا يأ فرعيل ,جيلخلا برح ناش ف :ةئراطلا
 0 كهيقس
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 ه2ااضالا ةيوكحلا ىلا ة هد
 حجرملا رابخلا وه

 ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ع ا و ا

 ..ايسايم اهوع ىلا وعدتو ةيموقلا ةمالسالا ةيبجللةيزاز دالا سلاسالا ضفرت هب ةينطولا ىوقلا
 م ع ودمع مسج ا د جتا

 ءارز و رارق رثا ترحجفنا نا ذنم .اهناكم

 ةلاقتسالاب يطارقميدلا يداحتالا بزحلا |("
 ةيوضعل بزحلا حشرم طاقسا ىلع اجاجتحا
 دمح دنسلا دمحا روتكدلا ةلودلا سار سلجم
 نيماحملا بيقن يرصنلا ينغربملا روتكدلا باختناو
 .ةمالا بزح نم معدب هنع الدب قياسلا

 ةداتعملا اهلامعا لصاوت ةموكحلا نا حيحص
 عباصالا دش تايلمع نكلو ,قباسلا يف امك امامت
 نييسيئرلا يموكحلا فالتئالا يفرط نيب لخادتت
 .ةمالا بزحو يطارقميدلا يداحتالا بزحلا امهو

 ةموكحلا سيئر يىدهملا قداصلا نإف وديب امكو

 ةرصاحم كيتكت عابتا لواحي ةمالا بزح ميعزو
 ىلا ةوعدلا لالخ نم .يطارقميدلا يداحتالا بزحلا
 ىوقلا عيمج اهيف كراشت ةيموق ةموكح ليكشت
 قداصلا فقي ملو .دالبلا لخاد ةلعافلا ةيسايسلا
 ةموكحلا هذه لثم ىلا ةوعدلا دودح دنع يدهملا

 ًاردايم ,هاجتالا اذه يف ةيّدجلا هيعابسم أدب لي ؛طقف

 ىوقلا تادايق عم ةفثكم تالاصتا ءارحا ىلا

 ما ناملربلا يف ةلثمملا كلت ءاوس .ةلعافلا ةيسايسلا

 يفو ,ليثمتلا اذه لثم صرفلا اهل حتت مل يتلا كلت
 برحلاو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح اهتمدقم
 .ينادوبسلا يعويدشلا

 يف مدطصي ةموكحلا هذه لثم ليكشت نكلو

 دادعتسا ىدم ىلوالا :نيتماه نيتبقعب عقاولا
 ةموكح يف ةكراشملل ةينطولا ةيسايسلا ىوققلا
 يذلا تقولا يف ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا عم ةدحاو
 فقوم .ةيناثلاو .دئابلا ودام ماظن ىوق نم اهربتعت
 ليكشت نم يبلسلا يطارقميدلا يداحتالا بزحلا

 .ةيموقلا ةموكحلا هذه
 يدهملا قداصلا ناكماب نا ودبي ال نآلا ىتح
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 دودرلا تتا ىل وا ةيحان نمف .نيتيقعلا نيتاه رواجت

 ةيسايسلا ىوقلاو بازحالا ةداق نم اهاقلت ينلا

 ف اهكارتشا ةيناكماب قلعتي اميف ةيبلس ةينطولا
 نمو .ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا عم ةدحاو ةموكح
 ىداحتالا بزحلا ةدايق تدكا .ةيناث ةيحان

 يموكحلا فالتئالا رارمتسال اهدييأت يطارقميدلا
 فالتئالا اذهب رظنلا ةداعا ةطرتشم .ةمالا بزح عم

 ةيموقلا ةيمالمسالا ةهبجلا ىلع «وتيف» :رتدم نيدلا ردب
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 ةلحرملا لالخ نهد ريعلاو سوردلا ضالختسا رعب

 اذه ردتعا دقو ,فالتئالا اذه رمغ نم ةيضاملا
 ةيموقلا ةموكحلا ةركفل رشايم ريغ ًاضفر فقوملا
 .اهليكشت ىلا ىدهملا قداصلا ىعسي ينلا

 ةدانق نالعا اثدش رومالا عقاو نم ريغي نلو

 نود ةيموق ةموكح مايقل اهدييأت ةيمالسالا ةهبجلا
 ىلع اهرارصا ببسي كلّدو ,اهيف ةرشابملا اهتكراشم
 اهحمانرب نم ادوذي ةموكحلا هذه جمانرب نمضتي نا

 يدهملا قداصلا ىلا اهتعفر يتلا ةلاسرلا يف درو يذلا
 ةفاضا .ةنهارلا ةيسايسلا ةمزالا نم اهفقوم نايبل
 نع اهلزانت نا ةيمالسالا ةهبجلا تريتعا مدقت ام ىلا
 قحلا اهيطعي نا بجي ةيموقلا ةموكحلا يف ةكراشملا
 صضاخ هجوبو ؛ةيرونسدلا بصانملا ضعب ملسن يف
 .ةلودلا سنار سلجم يف ةكراشملا

 ةيمالسالا ةهيجلا تاحورطا تهيوج عبطلابو
 ةيسايسلا فارطالا عيمج لبق نم عساو ضفرب
 ةمالا يبزح لخاد ةماه حئارش نا امك .ةينطولا
 اهئايتسا نع تبرععا يطارقميدلا يداحتالاو
 هسرامت يذلا يزازتبالا بولسالا اذهل اهضفرو
 .ةدمالسإلا ةهيجلا ةدايق

 حجنت لف :تايطغعملاو فورظلا هذه نمض
 !؟ةيموق ةموكح ليكشتب يدهملا قداصلا يعاسم

 ميعز ةحلصم نم نا نويسايسلا نويقارملا لوقد
 نع لزعمب ولو ةموكحلا هذه لثم ليكشت ةمالا بزح

 عضي ىلوا ةهج نم وهف .ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا
 ةقرحم ىلع ةينطولا ةيبسسايسلا فارظالا عيمج

 يداحتالا بزحلا رشحي ةيناث ةهج نمو .,مكحلا
 ىلع هتردق نم صلقيو ةيوازلا يف يطارقميدلا
 ةموكح ةبا ىف هيدل ةحاتملا طوغضلا ةسرافم
 ىلع هتضبق ماكحا لصاوي ةثلاث ةهج نمو .ةيفالتئا
 ال يتلا تاضقانتلا ىلع بعللا لالخ نم مكحلا ةدس
 ىف ةكراشملا ةدددعغلا فارطالا .ىدذه نين راثت نا دب

 جمارلاو فادهالا يف اهنيابت بيسب ةموكحلا
 نكلو .ًاضيا حلاسصملاو تاراعغشلاو ةيسايسلا
 لدكشت ُِق ةيمال أ بزح ميعز يعاسم حاجن تالامتحا

 تابقعلل ارظن ٠ ادحج فيعض ةموكحلا هذه لثم

 .اههجو يف ةراثملا
 ىلا ةدوعلا ىوس هماما دوعب نل عقاولا اذه ماما

 قرغ يثاحت العف دارا اذا :ةيفالتئالا ةموكحلا رايخ
 ىلا دوقت ىتلا ةيساسسلا ىضوفلا تافهاتم يف دالبلا
 نل ةرملا هذهو .ةيركسع وا ةيندم ةيروتاتكيد مايق
 يطارقميدلا ىيداحتالا بزحلا عم فالتنالا نوكي

 لذيت ىتلا ىعاسملا تححجن اذا اضوصخ .:الهس

 تافالخلاو ةوفجلا ةلازإو نييداحتالا فوقص ضرل
 .ةلعافلا مهفارطا نيب

 ءةموكح خايف لامتحا ىقيب لاوحألا عيمج قو

 ىدهملا قداصلا ىدبااذا ادراو ارفا ةيموق

 ةنموقلا ةهبجلا بدلاسا نضفرل هدادعتسا

 ةدابق عم لذبن يتلا دوهجلا تثحجن تخحن !ذاو .ةيزازتدالا

 لتم ىف ةكراشملا لوبقل يطارقميدلا يداحتالا بزحلا

 ل وصولا نود هنا حيضاولا نم نكلو .ةموكحلا هذه

 ..ةعلاي ةيسابس تاديقعتو ةريثك بعاضصم .كلذ ىلا

 يبعرملا زياف

 ١8,81 _ 17 ١ لولبآ /- ؟953 ددعلا  ةنيرعلا ةعيلطلا



 رخآراعشا يتح فرلا ىلع يودلا رمتؤلا

 ةقطنم يف ةيوستلل م سس 9 -

 ةيساموليدلا مامتفا رادم طسوالا قرشلا .

 ثدحتم دكا دقذف .نهارلا تقولا يف ةدكربمالا 0

 ةدحتملا تايالولا نا ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو مساب
 نم ديزملا لذب ةلحرملا هذه يف يونت ال» ةيكريمالا
 قرشلا يف مالسلل . ىلود رمتؤم دقعل دوهجخلا
 ..طسوالا

 نا ىلا هسفن تقولا يف راسشا ثدحتملا نكلو
 اهطاشن ةفعاضم» لباقملا يف مزتعت ةدحتملا تايالولا
 ىلا طسوالا قرشلا يف مالسلا ةلجع عفد لجا نم
 .«لحولا يف طيختلا نود ةلوئيحلاو مامالا

 يغلي نا ررقت ةديدجلا تايطعملا هذهل ًاقفوو
 يتلا هترايز زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو
 فيرخلا علطم يف ةقطنملا ىلا اهب مايقلا عمزي ناك
 قدرط ىلع مدقت يا ىلا يدؤت نل اهنا املاط .لمقملا

 .ةيسايسلا ةيوستلا
 رمتؤملل اههرهظ ةيكريمالا ةرادالا ترادا اذامل

 نم ريثكلا نا نيح يف :ةنهارلا فورظلا نمض يلودلا

 تابقعلا ليلذت ىلع اهمزع دكؤت تناك تارشؤملا
 . !؟هدقعل قيرطلا ديهمتو

 ةباجا مدقت نا تلواح ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو
 ٌثدحتم لاق دقف .سيلاوكلا ءارو رودب ام يفخت

 كرحتلا مزتعت ال ةيكريمالا ةرادالا نا زتلوش مساب
 ةموكحلا قفتت مل ام يلود رمتؤم ناشب امدق
 .هدعممأت ىلع ,ةدليئارسالا»

 ىوقلا ضعبو دوكيللا لتكن نا افملع اذاو
 يف ثحبلا درجم ةدشب ضراعت ىرخالا ةينويهصلا
 نكمملا ريغ نم هنا دكؤملا نم حبصي .حارتقالا اذه
 .يلودلا رمتؤملا لوح يموكح قافتا ىلا لوصولا

 ناشي تاكرحتلا عيدج > نا نآلا حصضاولا نمو

 ىدحا ىلا لوحت باكر ,تفقوت دق يلودلا رمتؤملا

 ةيذنودهصلا ةموكحلا لخاد عارصلا تاعوضوم

 بزح :نييسيئرلا يموكحلا فالتئالا يفرط نيبو
 .ىرخا ةهج نم دوكيالا لثكتو .ةهج نم لمعلا
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 نإف ,نابسحلا يف

 سدئر نا ىلا ريسشت 1 تاروطتلا ةلصحم

 ققح دق دوكيللا لتكت ميعزو ينويهصلا ءارزولا
 ذنم رصا دقف .هبزح باسحو هباسحل اريبك اراصتنا

 فنعب براحو ؛يلودلا رمتؤملا ةركف ضفر ىلع ةيادبلا
 لوخ زيربب نوعمش همدق يذلا صاخلا روصخلا

 عممج عفنت ملو .ةموكحلا ىلا ةلامسر يف عوضوملا

 تالواحم تبهذ نيح يف .همرع نع هينث يف دوهجلا
 فلاحتلا كف لجا نم ةمزالا هذه نم ةدافتسسالل زيريب
 .حايرلا جاردا

 ءاقبلا يف طقف رصتني مل ريماش نا ينعي اذهو
 ةكرعم يف ًاضيا رصتنا امئاو .ةصوتخخملل ًاسيئر
 هعفدل هيلع تسروم ينلا طوغضلا هجوب فوقولا

 .يلودلا رمتؤملا ةركفب لوبقال

 ماما رورم زاوج ربتعا جودزملا راصتنالا اذهو

 بزح ةسائرو دوكيللا لتكت ةماعز يف ءاقبلل ريماش
 جسعزا يذلا رممألا ,ةمداق لحارم لالخ توراج

 نوراش ليدرآ مهسار ىلعو نييديلقتلا هيسفانم
 هتهج نم لك .كرحتلاب اذخا نيذللا .يفيل ديفادو

 رارمتسا نا مهل دكأت نا دعب اصوصخ .هباسحلو
 ةيالو ريماشل نمضت فوس .هيلع يش ام ىلع فورلخلا

 .مومه وا لكاشم ةيا نود ةديدج
 نوراش نم لك ماما كرحتلا شماه ناف كلذ عمو

 يف «امهرشحي» فيك فرع ريماشف .ادح قدض يفيلو

 مل اذلو .فرطظتلا يف امهيلع ةديازملا لالخ نم ةموازلا

 تاءاصقتسا مظعم ريسشت نا برغفتسملا نم نكم

 بصعلا لكشت يتلا ةفرطتملا تائفلا لخاد يأرلا

 نوراش ىلع ريماش مدقت ىلا دوكيللا لتكتل يسيئرلا
 .انم يفيلو

 ريماش راصتنا ماما زيريب نعذي مل لباقملاب
 لدتق ةراشا ةيا هنم ردبت ملو .ةيئامن ةروصب جودزملا
 همصخ عم «ةزرامملا» حالس ءاغلا ددصب هنا ىلع

 .ةدحاو ةموكح لخاد هعم فلتؤملا

 ريماش راصتنا نا لمعلا برح ميعز طاسوا لوقت
 ةلئاق طاسوالا هذه فيضنو .ةايوط مودي نلو يلحرم
 قرشلا ىف و ليئارسا لخاد ةيسايسلا ةعاسلا» ل نا
 طاسوالا هذه فرتعتو .ءاهب ةصاخ ةريتو طسوالا
 لداعتلا كلذ يف امب .ةنفالتئالا ةموكحلا فورظ ناب
 دق .ضراعمو ديؤم نيب ةموكحلا هذه لخاد مئاقلا
 .ًاتقؤم «ةجالثلا» يف يلودلا رمتؤملا ةركف تعضو
 ,ةمئاق ةركفلا هذه نا هسفن تقولا يف دكؤت اهنكلو

 نأب دكؤت امك .ثحبلا طاسد ىلع ةحورطم ىقبتسو
 ال :ليقتسملا قف حرطت فوس ةيوستلل تالواحم ةبا
 قالطنا ةدعاقك يل ودلا رمتؤملا ةركف ىلا دكتست نا دم

 نآلا رولنتيب يذلا يلودلا قافولا تايطعمل ًاقفو اهل

 نيتوقلا نيب ةيضام ةرتف ةيا نم رثكا حوضوب
 .مظعالا

 تايساسا مهف هنا ودبي يذلا .زيريم صرحيو
 لجا نم هتكرعم ضوخ ىلع ءيلودلا قافولا اذه
 نادجي نيماه نيلماع نم اقالطنا ,يلودلا رمتؤملا

 ال هنا :لوالا :ةددعتم ةينودهص طابسوا ف ىدص

 يبرعلا عارصلل ةيسايس ةيوست ىلا لوصولا. نكمي
 رمتؤملا «ةطفاي» تحت رورملا نود ينويهصلا -
 ةيسايسلا ةيوستلا يف ريخأنلا نا : يناثلا .ىلودلا

 ةلود ىلا لوحتلا ةقدقح ماما «ليئارسا» عيضي فوس

 .نيتيموق تاذ
 ىلا ندانتسالاب هنا زيربب لوقب ددصلا اذه فو

 «ليئارسا» ناكس نم /17 ناف ةيلاحلا تاءاصخالا
 نا فيضيو .نيينيظسلفلا نم مه ةلتحملا يضارالاو
 رورم عم دارطضاب دايدزالل ةحشرم ةيسنلا هذه

 يدؤي نا دب ال يذلا رمالا ؛تقولا لماعو نمزلا
 ةيئانث ةلود ىلا «ليئارسا» لوحت ىلا ةرورضلاب
 .ةيموقلا

 طبر يريد نا ىلا نؤيسايسلا نوبقارملا ريشيو
 ىلا ًادانتسا .يلودلا رمتؤملاب يسايسلا هليقتسم

 نولوقيو .طقف ةيلخادلا سيلو ةيلودلا تاروطتلا
 .هتماعزيو هرودبو هسفنب هتقث نم ديزي كلذ نا
 «برحلا» بسك ىلع امئاد نهاري زيريب نا نودكؤيو
 ,رثكا وا ةكرعم ةراسسخ نم يناتلاب ىشخي الو
 تاناهرلاو ليوطلا نسفئفلا ىلا دانتسالاد
 .ةيجيتارتسالا

 طاقسا ع ,ضوم نا تالاحلا لك يف دكؤملا نمو

 اذا الا ,ثحنلا طاسب ىلع ًاحورطم دعب مل ةموكحلا

 ريماش نإف يلاتلابو .نابسحلا يف تسيل لماوع تررب
 (ربوتكا) لوالا نيرشت ىتح ةموكحلا ةسانئر ْيف يقاب
 فالتئالا ةيقافتا صنت امك :198/ ماعلا نم

 لفعلا تزح ميعز نيبو هنيب ةدوقعملا يموكحلا
 ريصاشت كلمي 3 حيراخلا كلذ ىدحو نآلا نمو .زدريب

 كلمي ال امك .ةفرطتملا هفقاوم ةدح نم ديزي نا ىوس
 برح ميعز هنا ساسا ىلع فرصتند نا ىوس زيريب
 يتسايس نيدو .ةموكحلاو مكحلا لخاد نم ضراعم
 ةموكحلا رمتستن .عرذألا يولو عياسمالا ضع

 راظتناب :تامزآألا رحب طسو ةمئاع ةينويهصلا

 ةمئاع ةفصاع راظتناب امير وا ...ةلبقملا تاباختنالا
 . !!!تاطيحملا ربع يتأت

 دعسأ يلع حجان
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 ع دسحتملا نوب فقوف

 جؤرت لفيست ريد
 يناريالا فقوملا يف نسحت تارشؤل

 3 ؟شضيمن سج مأ ماعلا ىأرلا
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 عملا حرصنملا نيستالا موب رداصلا اهددع ٍِق

 لغيبش ريد ةلجم تجور سطسغا / با
 اهدافم .ةدوصقم ةعاشا ةيبرغلا ةيناملالا

 عم رانلا قالطا فقو نلعتس ةيناريالا ةدايقلا نا
 .ةليقملا ةليلقلا مايالا لالخ قارعلا

 ةيداحتالا ةمصاعلا ىف نونساسسلا نوبقارملا
 ةلجملا هتيسن يذلا ريخلا اذه عفاود نع نولءاستي
 .ةنناملالا ةبحراخلا ةرازو ىف ةعلطم رداصم ىلا

 وا هتقتسا ةيساموليدلا اهرداصم نا تلاقو
 يناجيرال اهارجا يتلا تاثداحملا نم هتفشتسا

 عم ارخؤم نوب راز يذلا نارهط ةيجراخ ةرازو ليكو
 .رشنيغ اهتيجراح ريز و

 تيقوتف .كش نود .ةموهفم لؤاستلا بابسا
 ماعلا يأرلا ليلضت هب دصقُي دق اذهك ريخ بيرست
 ىمسي ام يف ريخالا ديعصتلا ةيلوؤسم لوح يناملالا
 نا ريغ .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف تالقانلا برحن

 ىلا هبيرستو اذهكربخ ةكربف نا لوقيرخآ ايأر كانه
 رستيع كستكت نمص عقت .ىلوألا ايناملا ةلجف
 ,ةيناريالا ىوقلا زكارم ضين سجل يساموليدلا
 لايح ةنورم رثكا فقوم ىلا نارهط تنعت جاردتساو
 زومت ٠١ يف رداصلا 548 ىلودلا نمالا سلجم رارق

 مرصنملا
 مدع سملت ءرملا عيطتسي .كاذو اذه نع ًاديعب

 ماعلا يأرلا ىف ةعساو طاسوا ةنئادا لب .,مهفت

 عازا ةيناربالا ةلطامملاو ةغوارملا ةيسايسل يىناملالا

 .ليؤاتلل وا لدجلل ًالياق دعي مل يذلا ؛يل ؤدلا رارقلا

 زازبالا ةيعل
 فقوملا نسحت تارشؤمب انه هيلع قلطي ام نا

 دف دش عضولاو ٠ قارعلا عم بربحلا عاذزا يناريالا

 - (ثل1 مخبا" نوايا نابنسنع د 9

 .رخآلاو نيحلا نيب يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف رتوتلا
 ةيساموليدلا رئاودلا ىرت امك ,لخ ديب امنا

 :ىلا ةيمارلا نارهط ةبعل راطا يف :ةيناملالا ةيمالعالاو
 دنع ترهظ يتلا ىلودلا عامجالا ةلاح عييمت ١

 .ىلوا ةلحرمك 51/ نمالا سلجم رارق ىلع تيوصتلا
 ةسسوؤملا لخاد ةلوذبملا تاهاجتالاو دوهجلا ةقاعاو
 رظح ىلع صني قحال يمازلا رارق رادصتسال ةيلودلا
 لويق نع عنتمملا يناربالا فرطلل حالسلا ديروت
 .رارقلا

 ةيناريالا ةدايقلا لخاد نسلالا ددعت جاهتنا -
 باكو ٍْق موعزم يباجيا نيسحتب ءاخنالا فدهد

 حبيتي نا هناش نم اذهو .يل ودلا عامجألا ءازا نارهط

 رشندتغ ةبرظن رامثتسا ةلصاومل ًاحضاو اسشماه

 مهافتلا نكمي ةلدتعم ةدنيد ىوق دوجو ىلع ةمناقلا

 .اهعم

 يركسعلا دوجولا نع مالكلا لالغتسا - “

 جيلخلا ةقطنم يق . يكريسمال ةصاخ ؛:يبنجالا

 اذه مادقنسا بايسا نع مامنهإلا ليوحتل يبرعلا

 ةيقارعلا برحلا رارمتسا يف ةدسجتملاو :دوجولا

 يبرعلا جيلذخلا راطقا . ناردا لدلندهنتو ةئئاربالا

 ةيلودلا ةيسسسؤملا لخاد نارهط تلمع دقل .ىرخالا

 جيلخلا ىف ىف نهارلا عضولا رامثتسا ىلع اهجراخو

 ةيملاعلا ةبلاظملا طغض نم تالفالل يبرعلا
 .لوا قارعلا عم برحلا فقوت ةدعاصتملا

 ىلا نارهط يعس دكؤت ةريثك ملاعم كانه نا -

 ناك امتدح .ةيلودلا قارعلا تاقالع ىف نيفسالا قد

 ةيلودلا ةلزعلا قوط رسك ةلواحمو .ًانكمم كلذ
 ضفارلا يناريالا ماظنلا قنع لوح بورضملا

 .ةيلودلا ةدارالل

 ردق ةفاضال ةيناريالا ةدايقلا لئاسو يه ام نكلو
 ؟رضاحلا تقؤولا يف ةعيرالا اهفادها ذيفنت ةيلاعف نم

 ىلا ةريخالا يناجيرآأل ةرايز تدكا مان حوضوب
 صقرلاو يزازتبالا ةيئاريالا ةسايسلا عيباط نوب
 :ىن كلذ دسجت دقلو .لابحلا لك ىلع

 ةنموكح نا نارهط ةيجراح ريزو دكا - الوا

 ..تيمشو سودروك ةيبرغلا توريب ف نيتيناملالا
 نا .ةيداحتالا ايناملا ىلا نيملاس امهتدوع نامضو

 نيب ةرشابم تاونق دجوت ال» هناب يناجيرال لوق
 عضو لالغتسا انيلع نكلو نيفطتخملاو نارهط
 ريرحت ناب مهعانقاو بعصلا يفطاعلا نيفطتخملا

 لوقلا اذه. ,مهسقنا مهل ًاريرحت ينعي امنا نئاشهرلا

 صرح بيست . ,ةنناملالا طاسيوالا ْق اتماض ًامكهت راثا

 نا اهداقتعاو تيمشو سودروك ةايح ىلع نوب
 توريب ىلا دوقي يذلا وه يناريالا مالكلاب لوبقلا

 يف تاعئاشلاو ءابدنالا ىرخا ةهج نم تديازتن دقل
 نيتيناملالا نيتنيهرلا ةدوع لوح ةريخالا ةنوألا

 عفد تاكراملا نييالم نم ًامخض ًاغليم نا ةعلطملا
 ودصحملا يدامح قيقش نا انك ؛ فاطتخالا تامل

 ةداغا نم دد الو .ةيناريالا ةحلصملا ا

 تدكا نا قيس .ةيبرعلا ةعيلطلا» ناب انه ريكذتلا
 ةمصاعلا ىلا يتيالو ةرايز رثا ىشنيغ حيرصت نا
 برح ف ةموعزملا قارعلا ةيلوؤسم لوح ةيداحتالا
 ةقيرطلا ىلع نكلو  ازجتي ال ًاءْرِح تناك ؛جيلخلا
 . .نتاهر

 تاقالعلا يف يصعلا عضو يناجيرال ل واح  ايناث

 ةيتايفوسلا ةيقارعلا تاقالعلاو ةدناملالا ةبقارعلا

 نم نئاهرلا ةلكشمو رشنيغ حيرصت نم ًاديفتسم
 دوحولا ءازا تفلملاو .نهارلا وكسوم فقومو .ةيحان

 نم :يبرعلا جملحلا ةقطنم يف يكربمالا يركسعلا

 فوه تنوس نيب لجاع عامتجا بيترت ىلا اهعفد
 مئاقلاو ةيجراحلا ةسايسلا بتكم يف ةلودلا ريتركس

 ةرايز ىلع عالطالا فدهب كانه قارعلا ةرافس لامعاب
 نا ةرورض ىلع رشنيغ حاحلا ديكأتو .يئناجيرأل
 مايالا لالخ حضاو رشؤم» ميدقتب ناريا.موقت
 رانلا قالطا فقول اهدا دعتسا ناشي ةمداقلا ةليلقلا

 ميدقت بوجو ىلا اهمامتقها تافلاو .الؤا قارعلا عم

 ممالل ماعلا ريتركسلل ددحم دعوم عم ةيطخ ةوعد

 مايقلا عيطتسي اميك راليوك يد زيريب ةدحنملا
 نمالا سلجم زارق يف اهيلع صوصنملا هتابجاوي
 .ايناث يل ودلا

 نارهط يقيت نا .كلذ عم دعبتسملا نم سيلو
 تالزانت لك مغر ؛ةحوتفم نيتيئاملالا نيتنيهرلا ةقرو
 قزاملا نم اهجورخ ةظحل ىتح ,رشنيغ ةيسامولبد
 ةلصاوم ىلع اهرارصا هبيسي يذلا نشهارلا يلودلا
 تاقلحلا ذيفنتو ,قارعلا دض ةسشاودغلا برحلا
 ةقطنم مومع ىف يعسونلا اهططخم نم ىرخالا

 حارس قالطا نا دقتعي نم كانه نا .يبرعلا جيلحلا

 ةيجراخلا ريزو زكرم نم يوقيس تيمشو سودروك
 فقوم ىلا نزاوتلا ةداعا نم هنكمي دقو :يلاربيللا

 .عىشلا ضعب عدصت يذلا نوب
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 يستلم يدهم لع مادعالاب قحلا لاسقا | 1
 ةفيلخ نوكي نأ ضرتفملا يرظتنم نم برقملا

 تاعارصلا لوح ًاكوكشو ةلئسأ .ينيمخلل | "7
 .يناربالا ماظنلا ِق ةضراعتملا ةحنجالا نيد ةرئادلا

 سيئر زورب ىلا هابتنالا نونيعم نوبقارم تفلو
 يف هبولساو .يناجنسفر يمشاه يناريالا نامربلا
 نيعوبسالا يفف .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةبطاخم

 صرح .يضاملا سطسغا / بآ رهش نم نيريخالا
 «يس .يب .نأ» ةكبش ىلا هثيدح يف يناجنسفر

 ةنورملا نم ردق ربكا ءادبا ىلع ,نويزفلتلل ةيكريمألا
 جارفالا لجا نم نطتشاو عم نواعتلا يف ةيغرلاو
 دمعو .نانبل يف ةزجتحملا ةيبرغلا نئاهرلا نع
 نيبو نارهط نيب ةنيعم ةفاسم عضو ىلا يداهدسفر

 ,نيفطاخحلا ىلع ةطلس ناربال نأب ًآركذم .,نيفطاخلا

 ًاتفلم ناكو .مهفطخ نع ةلوؤسم تسيل يهو

 ريصم نيب طبرلا يناجنسفر ةلواحم ءاضيا هابتنالل
 يف نيلقتعملا ضعب ريصمو .نيزجتحملا نئافرلا
 هدرود ةركاذلا ىلا داعإ يذلا رمالا .ينودهصلا نابكلا

 يتلا ةيقيفوتلا ةغللاف .«تيغ  ناريا» ةقفص ف

 يه ,نطنشاو ةيطاخم يف ءيناجنسفر اهدمتعا

 .«تدغ  ناردا١» ل .ءىرخأب وا ةروصي .فانئتسا

 ىلغ مادعالاب مكحلا رادصإ ىلع هرارصا ناك دقو
 «لطب» هرايتغاب هسأرل اذاقنإ يميشاه يدهم

 ةزهجأف .بيبأ لتو نطنشاو عم ةيرسلا تالاصتالا

 نع ,مايالا نم موي يف فكت مل :ةيبرغلا مالعالا
 «تيغ  ناريا» لالغتسا يف يناجنسقفر رودب ريكذتلا
 يف يناريالا قتسفلا نم ةريبك تايمك فيرصتل
 يتلا ةينودهصلا نحشلا نفسف .ةيكربمالا قاوسالا

 ردني ًافرم ىلا تالبإ افرم نم ةحلسالا لقنت تناك

 قتسفلاب ةلمحم دوعت تناك ,يناريالا سابع

 ةركريمالا قاوسالا ىلا هنحش متي يذلا يناريالا
 فانئتسا ىلا نآلا يناجنسفر ىعسيو . .ةرشايم

 نا ًاريتعم . بيبأ لتو نطنشاو عم ةيريسلا تاقفصلا

 قف بصيس ,ةيناربالا ةيكريمالا تاقالعلا يف رتوتلا

 .يبرعلا جيلخلا لود ضعبو وكسوم ةحلصم

 ,نئاهرلا ةقرو لالغتسا ىلا يناجنسفر اجلب كلذلو

 ةيروسلا تالاصتالا تلصو ينلا جئاتنلا ىلا ًاريشم

 ١41 لوليا 7- 571 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا أ *

 تاناهرلاو ...ننافرلا لداعن
 يد ةقم#و»و»و هةكوكممس بوس ةسحك ب ةككووجسموسل7 دووم ا طاووس جب د جرجا هداج ووو اذ ن1 و داعم حج دو 1#

 (تدغ - ناردأ» لقلي د يناجيسفرو نطنساو
 عع 20 ع 75 0

 قاعستا نع جارفالا :لالخ نم ,اهنلا ةيكرنمالا -

 يناجنسفر عيطتسي الو .سالغ زلراشت يكريمالا
 نا .ةيكريمالا  ةيروسلا تاقالعلا بقاري يذلا
 نم هنع جتني نا نكميامو .ءارغالا مواقي
 جارفالا لاح يف .هتحلصم يف بصت دق .تاساكعنا

 ْف ثدحتي ْنَم ةمثو .مهضعب نع وا ؛نئاهرلا نع
 نارهط نيب قابس نع .ةيبرغلا مصاوعلا ضعب
 يتلا ةيلاملاو ةيسايسلا رامثلا فاطتقال .قشمدو
 دقتعتو .نئاهرلا نع جارفالا نع جتنت نأ نكمب

 زجتحت يتلا تاعومجملا نا ةيكريمالا ةمصاعلا
 ةعبات يه امم رثكا نارهطل ةعبات :نانبل يف نئاهرلا
 .قشمدل

 تامولعملاو ءاينالا برستت ءضورعلا كلت لياقمو
 نطسشاو نيب ةيرس تالاصتا نع ثدحتت يتلا

 عسم ينيمحلا دمحا اهدقع تاعامتحا نعو .نارهطو

 اهدقع ئرحا وا .فيبج يف زاك نييكريما نيفظوم
 باقعا يف ؛ادنك ىلا رف دق ناك يذلا يناجنسفر نيا

 .« تبغ - ناردا», ةحبضف

 يناريالا سيئرلا .تاحيرصت ىلاوتن سيرام نمو
 ةحيضف ةءارق ىلا وعدب ىذلا ردص ينب قباسلا

 يف هرود مث .اهيف يناجنسفر رودو ؛تيغ - ناريا»
 يف يرظتنمل ةعيانلا ةيباهرالا تاكيبشلا نع فشكلا

 يناجنسفر ماهتا نع فكي ال ردص ينبف .سيراب
 قزاملا نم ديزملا يف :ناريا جرو .مامالا ىلا بورهلاب
 هموصخ فاعضا فدهب .ةيسسامولبدلاو ةنركسعلا

 .ةطلسلا يف

 لوخ ,ةتدابتملا تاابلحتلاو عارآلا تناك ًابأو

 يناجنسفر نيب راودالا عبزوت وأ . ناريا ف ةطلسلا

 .يندمحلا دمحأو تسود قدقر و يوسومو يثنماخو

 ةيعل :ةمث :.نا دكؤبي ابآر ةبيرغلا مصاوعلا ِق ناف

 ةطلسلا لخادو .نارهط داحتا يف نطنشاو اهبعلت

 ماغلالا طسوو ليطاسالا جيجض تحت ءاهسفن
 ناردا رمتست دقو يبرعلا جملخلا دايم يف ةعورزملا

 تلعف ام رارغ ىلع ..ةيوفللا» تالزاننلا مىدقت يف

 يتلا .تاقالعلا عبيبطتب اهتارغال سيراب هاجن

 نا سيراب .تفشتكا امدنع ةعئطقلا ىلا تهتنا

 دوعولا لالخ نم زازتبالا ىلا اجلت نارهط

 ةلأسم يا .نئاهرلا نم ريكأ نوكي دق :ناريا هاجت

 ّيصت ام وهو .ناريا يف ةطلسلا لخاد مسحلا
 ةيسامولبد تاراشا زربت كلذلو .هيلع نطنشاو

 نئتاهرلا ةدضق دوعتو .ةبريس ىرخا ىقيتو .ةينلع

 يذلا تفولا ِّق :تاروطتلاو تادحالا ةهجاو ىلا

 لحُت نل نئاهرلا ةيضق نا ,خوم دعب ًامود ؛ هبق دكأتب

 لماع ىلع نويعلي نويناريالاف .ىوصقلا ةعرسلاب
 حولت نطسشسشاوف .اضسا نوركربمالاو . تقولا

 لامتحابو /54/ نمالا سلجم رارق قيبطت لامتحاب
 يذلا فرطلا قح ُْق تايوقعلاب رارق رادصتسا

 نارهط مساب حولي يناجنسفرو .ءبرحلا فقو ضفري
 هذه ؛ تسلو .نئاهرلا نع جارفالل لخدتلا ناكماب

 .ةيعللا هذه لثم اهيف رودن يتلا ءىلوالا ةرملا يه

 نوكت نا نكميو .ًارسو ًانلع .نارهطو نطنشاو نيب
 ةبعلب :يناحتسفر ترغا دق «تبغ  ناردا» ةبعل

 اذاف :هعباضا قرحت نا اهب ضرتفي ناكو ,ةديدج
 . يمشاه يدهم لتم راغصلا عباصا قرحنت اهب

 لكخاد ؛تاعارصلا راسمب نهكتلا بعصلا نمو

 بجحت ةلعتشملا نارينلا نأل .ناربيا ِق ةطلسلا

 يناجنسفر نأ نودقتعي نييقارملا نم ددعو .قزاملا

 ٍِق ةعمجلا موب ةدحتملا تايالولا مجاهبي يذلا

 تالاصتالا دوقب ىذلا هسفن ينتاجنسفر وه ؛نارهط

 .ىرخالا عوبسالا مايأآ ْق :نطئنشاوب ةيرسلا

 تاب ومن هحاوت ناربا نأ نويقارملا كتلوا دقتعتو

 نأ ربتعي 0 نآو ٠ 0 هيركس#

 ناو مانا 4 ةنركسعلا هاغلالا لوقح

 .ناهرلاو يأرلا هنوكراشي نيرخا نييناريا نيلوؤسم

 ك .ف
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 ةيملاع اياضقو تامّرأ كانه نا حيحص

 ةبيرقلا لولحلا ةرئاد جراخ لازت ام ةكئاش
  ةيتايفوسلا تاضؤافملا لامعا لودج ىلع |

 نم ةديدحلا ةلحرملا ْق تآ ادد يذلا ةلماشلا ةيكربمالا

 ةيتايفوسلا ةدايقلا هتدوز نا دعب قافولا رصع
 لمجمب هتطيبرو .يوقو ديدج عفدب ةيلاحلا
 ديعص ىلع اميس الو ةيجراخلاو ةيلخادلا اهتاسايس
 ثيدحتلاو يدئاقعلاو يسايسلا حاتفنالا

 .ةيرادالا ةنبلكبهلا ديدحتو يداصتقالا

 لثم تامزرأ اهعمو :«موجنلا برحي» ىمسي امف
 برحلاو ينويهصلا  يبرعلا عارصلا ةيضق
 ىرخا اياضقو ةينانبللا ةمزالاو ةيقارعلا ةيناريالا
 لصفت لازت ام اهلك ءايقيرفاو ايسا يف اهيلع فلتخم
 ناو - ةريبك تافاسم ةيدجلا لولحلا نيبو اهنيب

 ةليقملا ةمقلا دغوم ديدحت ...نتلوش  هزدان درافيش
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 نددنعلا ةمقون رسالتي اوغاراكسس نم

 ل ...«قافولا»
 ةبوعص رثكال تافزلا ودقعلا لح هاجناب عفدب ةيئرجلا تازاحنالا مخز

 | -ىرخا ىلا ةمزا نم توافتت تناك

 ىلا تهتنا دق كيفادكير و فيدنج يتمق دعي ملاعلا
 حايرلا كلت تأ دب ,امامت سكعلا ىلع لب :ةجيتن ريغ

 بيرق دمأ ىتح اهيلا رظني ناك لئاسم قمع يف لخدت

 !لحلا ةليحتسم اميرو ؛ةنمزم تامزا اهنا ىلع

 نم ةيضق لكل ةبسنلاب ققحت ام مجح نم مهالاو
 «ةيطيارتلا» و ةيلومشلا ةعيبطلا وه اناضقلا هذه

 اهنم قلختو ضعب اهضعب ىلا لولحلا دشت ينلا

 لك نم مخزلا نم ديزملا بستكت ةمهاد ةيلود ةلاح
 ديزي يذلا رمالا :حاجنلا قيرط ىلع اهققحت ةوطخ
 اهحاجن ةيناكما ىلعو اهيلع ةقلعملا لامآلا مجح نم
 ةصيئوعلا تامزالا لازت ام ثيح ىلا لوصولا يف

 .لولحلا تالوانتم جراخ
 زربا لولح قرط ىلع تاوطخلا نيب مغانتلا لعلو

 انيطعي :قافولا ةدئام ىلع ةحورطم اياضق ثالث

 ؛ةيلودلا ةلاحلا» هذه ةعيبط نع ةحضاو ةركف

 : مخزلا ددعاصتملا

 .نادمظعلا نيتوقلا نيب ريشابملا ديعصلا ىلع :الوا 6

 - ناربا حئاضف اهتقلا يتلا لالظلا لك نم مغرلابو

 سيئرلا دهع يف مكح ةرتف نم ىقبت ام ىلع ارتنوك
 دقع ةيناكما مث نمو .ىودح ىلع يلاتلاب و .ناغير

 اذه ٠ ,ينتايفوسلا ميعزلا نيبو هثبب ةديدج ةمق

 دق ةمقلا هذه نا نع ةأجف ءابنالا انعلاطت .ماعلا
 ةرتفلا يف اهدقع ىلع ةيئاهن ةروصمي ًاقفتم تاب

 ةفيدحص تركذ دقو .يلاحلا ماعلا نم ةيقدتملا

 (سطسغا) بأ 78 خيراتب «تسوب نطنشاو»

 نا .وكسوم يف ةيساموليد رداصم نع القن ,يضاملا

 .ةمقلا هذهل نيلمتحم نيدعوم ددح دق فوشتايروغ

 يف لوا ادعوم ةيكريمالا ةيسسائرلا ىلع حرتقا دقف

 امك مداقلا (ربوتكا) لوا نيرشت نم ريخالا عوبسالا
 (ريمفون) يناثلا نيرشت نم يناثلا فصنلا حرتقا
 يئاهنلا رارقلا ذاختا متي نا ىلع .ليدب دعومك
 ةيجراخلا يريزو ءاقل يف نيدعوملا نم يال ةيسنلاب
 لوليا يف دقعيس يذلا زتلوشو هزداندرافيش
 ' .يراجلا

 ءادنالا مم .ةمقلا دعوم نع ءاينالا دذه عطاقتنتو

 نم لك يف يضاملا عويسالا تنلعا يتلا ةيمسرلا

 تاب نيتلودلا نيب اقافتا نا نع نطنشاوو وكسوم
 ةطسوتمو ةريصقلا خيراوصلا ناشب .ادج اكيشو
 نع ةيبرغلا ايناملا تنلعا نا دعب) .ىدملا
 ةيوصنملا غنيشريب خيراوص نع يلختلل اهدادعتسا

 ىربكلا تارمثلا لوا نوكيس ام وهو .(اهيضارا يف
 ىربك لحو .؛حالسلا عزن تاضوافم قايس يف
 ةحاسلا ىلع نيركسعملا نبب تاقالعلا تالضعم

 !ةيبوروالا
 ىلع نازراب ناروطت مدقتلا اذه عم بكاوتي :ايناث ©

 ةصاخ ةيمهاب نارثأتست نيتيميلقا نيتلكشم ديعص
 يه :ىلوالا ...نييمظعلا نيتلودلا نم لكل ةبسنلاب
 اكريما لكو اوغاراكين يه ةيناثلاو ةيناغفالا ةلكشملا
 .ىطسولا

 داحتالا نلعا ةيناغفالا ةلكشملل ةسسنلايف ١

 تاثداحملاب زفقي نا هل عقوتي رارق نع يتايفوسلا
 قيرط ىلع ىربك ةزفق ةيناتسكابلا  ةيناغفالا
 تناك يتلا ةيسيئرلا ةبقعلا حيزي هرابتعاب .مالسلا
 ةرشابملا ريغ فينج تاضوافم يف مدقتلا قيرط دست
 ىلع مزعلا نالعا وه رارقلا اذه .نيفرطلا نيب
 اذهل ةيئاهن نديعاوم ديدحتو لماشلا باحسنالا

 ةيجراخلا ريزو بئان نلعا دقف ءباحسنالا

 دقع فاحص رمتؤم يف فوشتافير روغيإ يتايفوسلا
 ديعاوملا نا» ١987/8/75 خيراتي وكسوم يف
 نم ةيتايفوسلا تاوقلا باحسنال ةقيقدلا
 تاثداحم نم ةمداقلا ةلوجلا يف ددحتس ناتسئاغفا

 اهدقعل ًايلاح تادادعتسالا يرجت يتلا فينج

 .«ًابيرق
 ًامدقت نا نع ءابنا هيف ددرتت يذلا تقولا يف اذه

 ةدناغفالا دودحلا لخاد ضرألا ىلع يرجي رخاأ

 #4 فلا ,١5 نا نع لوباك ةموكح ثدحتت ثيح
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 ٍْق ةحلاصملا ةسايبس عدن لف ح السلا اوقلا ضراعم رو

 ىلا اوداع دق ءىجال فلا 87 ناو يلاحلا ماعلا علطم

 ًافرطت رثكالا بزحلا» نأتب فرتعت تناك نو «دالدلا

 هذه لويقل دعتسم ريغ لازيب ام ةضراعملا ف

 .«نآلا ىتح ةحلاصملا
 ديعص ىلع اماو ناتشثناقفا ديعص ىلع اذنه ١

 ءامعز نلعا نا دعب لثامم مدقت ققحت دقف اوغاراكدن
 مهعورشم ١971/8/17 خبراتد ىطسولا اكريما
 الاميتاوغ يف هودقع يذلا عامتجالا ماتخ يف مالسلل
 نيب رانلا قالطا فقول قافتا نالعال هيف اوعدو
 هاصقا دعوم يف ارتنوكلا يدرمتمو اوغاراكين ةموكح
  ,مداقلا يناثلا نيرشت نم عباسلا

 نيدرمتملا ءامعز يكريمالا سيئرلا غلبا ةهج نمف
 دعتسم ريغ هنا 1187/8/57 يف مهب ةعامتجا دنع

 ميدقت لجا نم سرغنوكلل ديدج بلط ميدقتل
 يلاحلا ضيوفتلا ةدم ءاهتنا لبق مهل تادعاسملا
 نا لما ىلع :مداقلا لولبا نم نيثالثلا ىف تادعاسملل
 ديعص ىلع ةرخفلا هذه ف مدقت ققحت دق نوكي

 اويلاط دق ارتنوكلا ءامعَز ناكو .مالسلا تاضوافم

 نا ىلع ةديدج ةيركسعو ةيناسنا تادعاسمب ناغير
 راظتناب صاخ باسح يف اهنم ةيركسعلا دمجت
 اهحاجن لاح يف مدختستف .مالسلا تاضواغم جئاتن

 .ةيندملا ةايحلا يف نيدرمتملا جمد ةداعا لجا نم
 نع اوغاراكين ةموكح تنلعا ىرخا ةهج نمو

 مالسلا تاضوافم يف اهلثمتس يذلا ةنجللا ليكشت

 اكريما مومعل ةبسنلاب دعاوق ثالث ىلع زكترت يتلا
 تادعاسملا فقوو رانلا قالطا فقو :ىطيسولا
 تاحالصا قيقحتو نيدرمتملل ةيجراخلا ةيركسعلا
 ةلثمم ناجل سمخ اهيف كرتشتو ؛ةيلخاد ةيطارقميد
 .بآ ا/ نالعا ىلع ةعقوملا سمخلا لودلل

 نم اوغاراكين يف اهنع نلعا يتلا ةنجللا لكشتتو
 لانيدركلاو يداكريم زريسار ويجريس سيئرلا .بئان
 ميعز زايد ويسيرومو وفارباي ودنايوا ليغيم
 وفاتسوغو يعامتجالا يبعشلا يحيسملا بزسحلا

 . دالبلا يف ةثاغالا تامظنم ىدحا سيئر نوجاراب

 نع هسفن تقولا يف تنلعا افيتر وأ ةموكح نا امك

 ىلا ةدوعلاب نييفنم كيلوثاك ةنهك ةثالثل حامسلا

 خانم قلخ ديعص ىلع ةوطخ ربتعا اميف .دالبلا
 مالسلا تاثداحم حاجنا ىف مهاسم يىلحاد جارفنا

 .ةلدقملا
 لحو جارفنالا يعاسم ىف قسانتملا مدقتلا اذه نا

 لامآلا مجح نم ديزي :جيردتلاب ةيلودلا تامزالا
 مجح نم ديزيو .ديدجلا قافولا رصع ىلع ةقلعملا
 يف ةروظنملا ةيئزجلا تازاجنالا مخز ىلع تانهارملا
 .ةيوعص رثكالا تامزالاو دقعلا لح داحتاد عفدلا

 يل ودلا نيلاجملا يف ةريثك ىوق كانه لازت ام تناك ناو

 تايلقعو ةفلاسلا روصعلا ح ورب كسمتت يمدلقالاو

 هجو يف ةريبك تابقعغ لكشتو دانعلاو بصعتلا
 ىوقلا هذه زربا لعلو ...ديدحلا يلوذلا خاسملا

 نايكلا .ءامعرو ناريا ماكحب لثمتي ةبصعتملا
 ةيلايربما طاسوا نم امهءارو فقي نمو .ينويهصلا
 .رصعلا حورل ةيداعمو ةبضعتم ةينويهصو

 )" ناندع 0

 '"  لوليا 7 557 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١4/1

 0 وسو ع 0 ا و ا

 دب يلودلا ميلخلاو 1 ارفغت 1 5 راب
 ماس #7 0 ضل ل

 + ةيسللا ةييهاوملا ةقرح هكيفش اه
 لوح اديدحت .وزوأ طيرش لوح ةيداشتلا

 بأ رهشا نم ةريخالا مايالا ف ءوزوا ةحاو ا“

 ,دخال ًائجافم نكي مل .مرصنملا (سطسغا)
 مل نويلود نوبقارمو ةقرافاو نويسنرف نولوؤسم
 ةيبيللا تاوقلا عاجرتسا ريخ نوعمسي مهو اونهيد
 ذنم يربح نيسح تاوق اهيلع ترطيس يتلا ةحاولا

 وا .ديدح عاّرن اهييسب قلطناو .يضاملا رهشلا ةيادب

 ىلع ةدايسلا لكشم لوح ججأت ةقيقحلا ىف .هنا

 . دايشتو اديبدل نيب هيلع عزانتملا طيرشلا

 ديع ةبسانمب سيراب يربح نيسح راز نيح
 ىلا ارشايم ًابلط مدق )807/1/1١4( يسنرفلا ريرحتلا

 كاريش كاج لوالا ريزولاو :نارتيم اوسنارف سيئرلا
 ةينلل ةيسئرفلا ةموكحلا نم امعد هيف سمتلي

 وزوأ طيرش عاجرتسال الامش فحزلاب ةيداشتلا
 يدينذلا يميلقا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا رطيس نا دعب

 يبيللا يركسعلا ٍدوفنلا ناك ثيح يتسبتلاو

 هدفيضم نم ًايبلس أدر يربح ىقلت دقو . ارشتنم

 نم ةيلمع ىلع مادقالا ةبغم نم ءالوا :هورذح نيذلا
 ليوعتلا نكمي ال هناب ءايناث ,هورعشاو ,ليبقلا اذه
 رعي ةكفطخماو يسون يرحكشخ قعد يا لع
 .ةيصوصخ وذ اهلوح فالخلا نا نويسئرفلا

 مكاح حماطم ءارو رارجنالا نوضفري مهف يلاتلابو
 عم ةرشابم ةهجحاوم بنجت ىف مهنم ةيغرو .انيماجن

 يربح تاباسح نا نيح يف .يفاذقلا ديقعلا حالخن

 بهلا يذلا سامحلا عضو زاهتنا ىلع ةدنيم تناك

 ًامسق ةدودعم مايا يف نودرتسي مهلعجو هدونج

 يبيللا شيحجلاب نوقحليو :دالبلا لامُش نم اريبك

 يف ىوقلا نيزاوم تبلق ةركنم ًةميزه ,كانه .زكرمتملا
 حيصا دقو ,يداشتلا سيئرلا دقتعا دقل .ةقطنملا

 ىلع ةيعرشلاو ةينطولا ةدايسلا رشن لوالا هراعش
 طيرش دادرتسال ةصرفلا نا .داشت بارن عومجم
 لصاوتملا يبيللا دوجولا ءاهنأل ةيتاوم تناب وزوا

 دز ةحبو اعد دفن د اجرت دك

 رسبراب لحم لحنل دعتست نطنشثاو ...ة
 لارنخلا قياسلا سيئرلا دهع ىلع ١ ةكدس نذنم

 بناج ىلا .اذه ,هعافدنا ف لوع دقو .يابلبموت

 ةبقيرفالا ةناكملا ىلع ةعفترملا هتاوق تايونعم

 دعب ةصاخؤو :ةراقلا ىف اهب ىظحي ادب ينلا ةديدجلا

 سيدا يف ينمالا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم رمتؤم

 .عزانم الب يعرش سيئر داشت دعقم لغش ثيح ابابا
 هاقلت يذلا يوقلا يكرتمالا عبجشتلا ىلع لوع امك
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 ناغير دلانور سيئرلا ناسل ىلعو نطششاو نم

 صضعب .؛كلذ لالخ نم .يفصي وهو .هتعاجشو هتارج

 ةياهنلا يف هل قبي ملو .يفاذقلا هميرغ عم باسحلا
 «سيراب نم رضخالا ءوضلا ىلع لصحي 'نا ىوس
 تادعم نم بلطتمد ام عم :هرودص نودي يذلا
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 ال .ةروطتم ةحلسا تايلطل ةباجتسالاو ةيركسع
 الو ءققحتي نا وزوا طيرش دادرتسا حومطل نكمي
 لوطت نا حاجنلا اهل ققحت ام اذا دادرتسالا ةيلمعل
 .لاحلا اهبرقدسيو

 اثيشت نوينينامو هيزيلالا نا نم مغرلا ىلعو
 قئاعلا اذه ناف .رضخا ءوض ىا رادصا امهضفرد

 نا ررق يذلا انيماجن مكاح ةمه طبثي مل ريبكلا
 دادمتساو .عقاولا رمالا ماما هئافلح عضو هناكماب

 قوف اقرقزم يداشتلا علعلا حبضت نيح.مهترصن
 وز وا ةحاو يف ؛ةيبيللا تاوقلا اهتلتحا يتلا ةينبالا
 كش نم ام . ققحتب حمل ريدقتلا اذه نم انس نا ريغ

 ريبغتلا اهعجشو ؛ثدح امب تطبتغا سيراب نا
 راهظا ىلع ةيسايسلا ةيفارغجلا ةطيرخلاب قحاللا
 ام دودح يف نكل .ةظيرحلا هذه هاجت يبسن رييغت

 مل ١5 ضرعلا طخ نأ نلعي يسنرفلا سيئرلا لعجي

 تمادام دحلا اذه لامش راشتنالا ةقرفلا هذه ناكماب
 نلعاو :ةيبارتلا اهتدحو تعحجرتسا دق دالبلا

 ةنايص ىلع ةصيرح لظتس اسنرف نا كلذك .نارتيم
 نكل_ ديصقلا تدب انهو نكل .اهمع دو ةدحولا هذه

 نا يفيني يذلا طيرشلا يف اهسفنب جزت نل اسنرف
 مئاقلا عازنلا يف مسحلا رماب يلودلا ميكحتلا لفكني

 توافت دجوي'ملو .نييداشتلاو نييبيللا نيب هلوح
 ريزولاو ةيروهمجلا سيئر نيب فقوملا اذه يف ريبك
 رولبت نم دقتعا ام مغر ذا .عافدلا ربزوو لوالا

 ةيسنرفلا ةسايسلا لظت .نآشلا اذه ىف يئَرَج فالخ
 .ةمجسنم ةيقيرفالا نوؤشلا يف

 نم .جهنمو تايطعم ىلع ينيم يسنرفلا قطنملاو
 ,ىفرظ وه ام اهنمو يخيرات وه ام تايطعملا هذه
 يرامعتسالا خيراتلا نا نوفرعي نويسنرفلاف
 ةيرامعتسالا ةيروطاربمالا لخاد تاباسحلاو
 مغرو :نييلاطيالل طيرشلا اذه نع نولزادتي مهلعج

 اهيلع قدصي مل لزانتلا اذهب رقت يتلا ةقيثولا نا
 دنتست ةمئاق ةقيثو تلظ اهنا الا ةيئاهن ةروصب
 اوريثي مل مهنا اضيا ,نوملعي مهنا .سلبارط اهيلا
 ةيسللا تاوقلا تلخد نياح 191/7 ةنس ةحجض ةيا
 اذه نم .ينوناقلا جاجتحالا سيل نكلو .طيرشلا ىلا
 اذه ىف مهملا وه هناحجر غلب امهم ,كاذ وا بناجلا
 تاذ استرف نا ىلا همتنن نا انيلع نإ ؛قايسلا
 ةيقيرفالا لودلا نم ةعومجم عم ةزيمتملا تاقالعلا

 لويقلاو ةمكحلاب .هرودب .زيمتم فقوم راهظا ديرن
 ىلا ءافكح ةنحل ىف يذلا يقيرفالا رارقلاب

 نيب اهب موقت يتلا ةطاسولا ربع هيلا لومصصولا
 اذه رابتعا ءاضيا نكمملا نمو .انيماجنو سلبارط
 امل ىوصقلا ةيمهألا ءالباو نازسملا يف افدفخ ريدقتلا

 يغبني ال ابسكم ةلوؤسملا ةيسنرفلا رئاودلا هربتعت
 هضيرعت روهتلا نمو .داشن يف ققحت هب بعالتلا
 نع نييبيللا ءالجا بسكم ينعن اننا ,نادقفلل
 رمحالا طخلا هيشن ام عضصوو .ةيداشتلا ةحاسلا

 نا دعي ةصاخؤو :لامشلا ىلع اددجم مهفحز نود

 ,مهتاوق تايونعمو ةيركسعلا مهططخ تفاهت نيبت
 يلخادلا عضولا هنم وكشي يذلا ماعلا فعضلاو

 لعفلاب ,اوققح مهنا نويسترفلا ريتعا دقل  يبيللا
 أيهت اميف نآلاو :ةقطنملا ىف يبيللا نوفنلا ىلع ارصن

 ديقعلا ةشوانم نا نيح يف ,رارقتسالا لماك مهذوفنل
 اهتأانشش نم وز وا طيرش يه ةساسح ةطقن يف يقاذقلا

 سمحتو .ىلوالا اهتاقلح ىلا ةيضقلا ديعت نا
 .يداشتلا لامشلا ىلع اهفحز ءانثتسال سلبارط
 .ةياهن ال ام ىلا ةرودلا رركتتف

 اهددرت نا كردت سيراب نا ءامضيا ,حضاولا نم

 نطتشاو ىف اديدحتو ؛يسلطالا ءارو ىرخا حماطم

 ةرياغم رظن ةهجو ةيكرنمالا ةرادالا ىدل رفوتت ثدح
 يف ةديدج قئارح لاعشا يف بغرنو ,يسنرفلا فقوملل
 سيراب عضوو .ةيبونجلا هدودح تحت يفاذقلا هجو
 نوكت نأب يا ؛ةمساح ةيفيكب اهتايلوؤسم ماما
 نمل لاجملا كرتنل بحسنت وا .ةقطنملل لماكلا يكردلا

 ةيسنرفلا ةسايسلا نأ ديب .اهنم ىوقا وه
 ؛نهارلا يلودلا عضولا تايصوصخو .ةيقيرفأالا
 حمس ال اهلك .داشت ٍِق يسنرفلا دوحولا ةعيبظو

 رمالا هيلع وه امم رثكا ًاديعب باهذلاب سيرابل
 دق ةييفريبيإ تاوق نأ وه هعقوت نكمي ام لكو .ًايلاح
 نع عافدلل ةظقي ةلاح يف ىقبت ناب رماوالا ىقلتت
 بارتقا يا نود نكل لامشلا يف ةيداشتلا ةداسسلا

 تارواشملا ]ددت فوس هسفن تقولا ىف و .ظيرشلا نم

 باوص ىلا هعاجرا ةلواحمو هتئدهتل يربح عم
 طيسولا يقيرفالا يأرلاو :يلودلا ماكتحالا ةروشم
 يىلاحلا سيئرلا !دنواك يبمازلا سيئرلا لمعي يذلا
 قيثو رواشتب هترولب ىلع ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 ةطحم ىلا لوصولا لبقو :لاغينسلاو رئازجلا عم

 ىقيتس ةيداشتلا ةحاسلا نإف .ةيئاهنلا ماكتحالا

 رولبتل .ىرخا دوعصو تاوق لوزنل ةحوتفم
 امك ؛لحلاو ةدقعلا ءوزوا طيرش لوح تاحرفقم
 .ةقطنملا ْق رئادلا عارصلل .مودلا ودبب
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 بلا 3 .٠ خيراتب اليتام ةمصاعلا هت هتفرع ع نذقا ىركتسعلا درمتلا 3 33 تلثمت ةديدج فذع ة ره ه نيملفلا ت تدهش

 باشلا ديقعلا دّرمتلا معزت دقو .هكيرحت نم نيموي دعب ايئاهن هيلع بلغتلا متو .مرصنملا (سطسغا)
 نا نويبالقفالا دارا ديدج ماظن لالحاو .وديكا نوزاز وك ةديسلا مكحب ةحاطالا فدهب ناسانوه ويروخيرغ
 ماظنلل اهتدناسم تنلعا ةبكرنمالا ةدحتلملا تابالولا نا ركذلاب ريدحلا نمو .ةلجاع تاحالصا هيف دوست
 .ةيبالقنالا ةلواحملا تيجشو مئاقلا

 قلتخلل ضرعتت ةيناث ةقرو اهبقعت نا ىلع :؛هتايفلخو يبالقنالا ثداحلا اذه نع ىلوا ةقرو يلياه ف
 دئان درف روتاتكدلا مكحم ةحاطالا ذنم نيبلفلا اهتشاع يتلا ةيسايسلا رييغتلا ةيلمع تقفار يتلا تايطعملا

 ةءارق  الينام يف ةطلسلا ىلا وديكا ودينب ينطولا ميعزلا ةلمرا لوصو ىلع فضنو ةنئس يخم دعبو ؛سوكرام
 ىلا 1985 (يياربف) طابش ذنم لصاوتملا يبالقنالا قذعلا حبش مهفب :ةياهنلا ف ةليفكلا يه تايطعملا هذه
 .نهارلا تقولا

 فا هات سس دعو عما 3 مم عم مو ةتشم

 يسائرلا رصفلا لخاد نم نايع دوهش لوقي
 ةديسلا زا ةيشييلفلا ةمصاعلاب عمتاتكلم لني

 لباول ًاريثك عزفت مل وفّيكا نوزراروك | ٠
 ةسائرلا رقم لخادمو ناردح بقتد وهو صاصرلا

 ةسارحلا تناك دقل :لجا ؛اهتررساو يه نطقت ثدح

 هيبش تتاب ةلمرالا ةسيئرلا نكلو ةفيشكو ةددشم

 دعب :ةتيقملاو :ةفينعلا تاجافملا هذه لثمل ةئيهتم
 نيبلفلا اهتشاع يركسعلا درمتلا نم ثالث براجت
 (رياربف) طابش رهش يف ةيبعشلا ةدارالا تققحت ذنم
 حاطا ةيروهمجلا ةيسافرل باختناب 5

 فييزتلا تالواحم لك مغر .سوكرام روتاتكدلاب
 ةمادال هتزهحا اهتسرام ينلا يباختنالا سشعلاو

 يحالضالا ينطولا ميعّرلا ةلمرا مالتساو .هطلست
 بآ ١١ يف سوكرام لاجر دي ىلع ليتغا يذلا) وذيكا
 ةدحتملا تايالولا يف هافنم نم هتدوع دعي 85

 ًءانب الينام يف ةيعرشلا ةطلسلا اهمالتسا . (ةيكريمالا

 نم ديدش طغضبو .عساو ينطو فلاحت ىلع

 روتاتكد ةيامحل لخدتت مل يتلا نطنشاو

 ةباصا مغر رعذ ياب نوزاروك ةديسلا بصت مل

 /١9441 لوليا 7 553 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا - "5

 0ك ا و ع اوي سس و ايف دعت نو ند راد يسع يووم هع و سا د يل 022 يا

 ةعرسب ةركاذلا اف تيدا لف دقف هقدع ف ةيظشب اهنبا

 بالقنا ةلواحم لوا يف (ويلوي) زومت * خيرات ىلا
 سوكرام راصنا نم نويركسع اهيلع مدقا .ةيركسع
 ءادن عم اودواحت ندذلا ءالؤه :ةطلسلا دادرتسال

 نا اوثيل ام مث .ونيتنلوت وروترا مهيلا ههجو
 مهو :ةمصاعلاب ىربكلا قدانفلا دحا لخاد اوعمجت

 نورشعو عبرا ضمت ملو .بيخي مهاعسم نا نوري
 يف مهمالستسا نونلعب نيدرمتملا عيمجو الا ةعاس

 فيك نوزاروك ةديسلا تركذتو .ةلشاف ةرماغم لوا
 سومار لاديف لارنجلا لاجعتسا ىلع اهيلا رضح
 يف مت هناب اهثينبل 85/١١/77 ةلبل .ناكرالا دئاق
 عاذا يلاتلا موبلا ىف و .ةيركسع ةرماؤم ضاهحا دهملا

 ىلا دالبلا ةسيئر تدمع اميف .ربخلا هسفنب سومار
 ىبآنو .ةديدج ةموكح لبكشتو ةموكحلا ةلاقا

 ضهانملا فنعلا طيرشف حلت نا الا ؛اضيا :ىركذلا
 ال مكحلا مامزي كسمت فيك دعب فرعت مل ةسيئرل
 يل ,:ةليوط حالصا ةطخ ةاناب قدطت يك اهلهمب

 قرف تماق ماعلا اذه نم (رداذي) يناثلا نوناك 3٠7"

 قرف اهدناست شدجلا نم ةقلتخم تادحو ىلا يمتنت

 رقملا ةمجاهمب .ةطرشلا نم ىرخاو شيجلل ةدعاسم

 راطم نم ةبرقم ىلع عقاولا .ناريطلا تاوقل ماعلا
 ام لعلو .ةينويزفيلتلا تاطحملا ىدحاو .الينام

 يذلا ضوافتلل ةثالثلا مابالا وه نوزاروك هتركذت
 جرخم نع ثحبلل سومار لارنجلا ةقفري اهتضما
 ةضفار شيجلا تادايق تدي ثيحو .درمتلل يملس
 مضام وهو .مهنع وفعلاب ةكسمتمو نيدرمتملا ةمكاحمل

 ,فعض رهظم ؛عبطلاب ريتعاو ,لعفلاب هيلا لصوتلا
 يتلاو ؛ةيعرشلا ةيندملا ةطلسلا ناب ًاينمض ارارقاو

 رابك ةمحر تحت ةعقاو عاردقالا قيدانص اهتيجنا
 روتاتكدلل مهئالوب نوظقتحي نيذلا طايضلا
 نيب ياواه ةريزج يف هافنم هم قيضي يذلا .عولخملا
 ىلا ةدوعلاب هقرافي ال ملحو تارالودلا تارايلم حيعن

 ىف كيح امم اهريغو ةدبالقتالا تالواحملا هذه

 ةدابق هل تيسحت امم .كلذك .اهاوسو .ءافخلا
 حصا وع يقاب ِق واةمصاقعلا ُْق ءاوس ناكرالا

 لاحر ريبدت نم اهلك تناك ,يىدسلقلا لسمدخيالا

 :ةيندملاو ةيركسعلا تائفلا نم معدبو .سوكرام
 اهنا اذه ىنعمو .ريثكلاب هل ةنيدملا ةيعاطقالاو

 ىلع ديرت ةطلس ةضهانم وه دحاو قايس يف لخدت
 تمكور ىربك حلاصم ىلع زاهجألا :ديعبلا ىدملا
 اع مادقالا لصاوتو تمدقا .نمرلا نم نوقع ربع

 دق ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس تاردابم ذاختا
 :ةيداصتقالا ,ةتباثلا لكايهلا رييغتب لجعت
 ةطلسلا ىذه نا اميو .ينيبلفلا عمتجملا ىف :ًاديدحت

 لب اهتلزانم ةيناكماف ةشه لازت ام ءاهقيرط ةيادب ف
 رهظت وا اهدضع دتشي نا لبق ةروسيم اهب ةحاطالا
 .دحال ةعقوتم ريغ تآجافم

 رخآتت حل نمدهملا يب دالقنالا حيفشلا لسلسم ٍِق

 ديقعلا اهبلع مدقا ا ةيلمعلا يهو .ةأجافملا

 دحاو وهو) ؛وغنيرغ» :بقلملا ؛:ناسانوه ويروغيرغ

 ل

 د دخلا دخلا ةيبالقنالا ةلواحملا

 24 - |. ةلرللا" نال طاب مخ



 ةعميساتلا ُِق .(ةيكريمالا رقدلا ةاعر مالفا لاطبا نم

 ميظعلا رييغتلا لاطبا دحا .رمعلا نم نيثالثلاو
 ةضهانمل 1187 (رياربف) طابش ف دالبلا هتفرع يذلا
 ديزيام هيناج ىلا ءىبعي نا عاطتسا .سوكرام مكح
 ةيركسع تادحو ىلا نومتني دودجلا نم 12٠١ نع
 سمخ ىلع ةرطيسلا يف .ةيادبلا ف حجنو .ةددعتم
 ءالوي يظحو ,نويزفلتلل نيتطحمو ةيركسع دعاوق
 ىمسي ام ىلا اومتنا نا مهل قبس بابش طابض
 ارود تبعل يتلا ةحلسملا تاوقلا حالصا ةكرحب

 - [ ما وجت ننال مرفت 5

 ءالؤه ناكو .زوجعلا روتاتكدلاب ةحاطالا ف ًامساح
 مجان سوكرامل مهنايصع نا .قياسلا يف ؛اونلعا دق
 .«يعويشلا درمتلا لاحفتساو ةوشرلا يشفت» نع

 ةفوفحم .كلذ عم .لظت اهسفن ناسانوه ةيصخش

 ,ةرصا نم رثكأب قباسلا ماظنلاب ةطبترمو ضومغلاب
 ةقالع وذ ةيلاحلا ةينيبلفلا تاطلسلا رظن ف وهف

 تالواحم لك يف ًارود بعلو فرطتملا نيميلاب
 ةفصبيو .ونيكا ةديسلا دض ةقباسلا بالقنالا
 ءايفعا ىلا تدا يتلا ةيبالقنالا ةلواحملا ف ةصاخ

 هبصنم نم ليرنا يسنوب ناوخ قياسلا عافدلا ريزو
 وغنيرغل ناك امك . ١154/5 (ريمفون) يناثلا نيرشن يف
 نيد مت يذلا ضوافتلا ٍِق ةسيسئرلا راودالا دحا

 (رياني) يناثلا نوناك رهش لالخ نيدرمتملا ركاسعلا
 ايلعلا ةيركسعلاو ةيموكحلا تاطلسلاو يضاملا

 ىلع زاهجالا مدعي ىهتناو ؛:سومار لارنجلا ةصاخو
 يذلاو .درمتملا طباضلا اذه .مهتمكاحمو نيدرمتملا

 وه سوكرام ةمغط حلاصل لمع فيك احضاو رهظي
 ةريخالا هتكرح ناب همساب قطان هنع لاق يذلا هسفن
 ةيرحلا نودشني بابش طابض» لعف نم يه
 :هرودب نلعي ناسانوهو ,ةيطارقميدلاو ةلادعلاو
 الو مكحلا يف ةيركسع ةمغط لالحا ديرا ال يننا»
 انسل نحن» :هتعومجم مساب افيضم «بالقناب مايقلا
 .«سوكرام راصنا نم الو نييراسي

 ءيجم عم نييدلفلا هتدهش يذلا ريبغتلا بقع

 يف :ناسانوه حيصا مكحلا ىلا ونيكا ةديسلا

 يروهمجلا رصقلا ىلا نوعدب نيذلا نيب نم .ةيادبلا
 ديقعلا حومط نا ديب .ةيمسرلا تالافتحالا يف
 ,.هتعومجمو وه هنا كلذ .كلذ نم ربكا ناك باشلا
 ف اولما .سوكرامب ةحاطالا يف هتكراشم مسابو
 ,مهتامدخل اريدقت ةديج تايقرت ىلع لوصحلا
 ولعت تأدب نييندملا ةماق نا فيك نوظحالي اوحارو
 هاجت ًاددشتم ناك مهفقوم نا امبو .مهتاماق ىلع

 ةسيئر ماهتا يف اوعرش نا اوثبل ام مهناف نييعويشلا
 تناك يتلا يهو ,نييعويشلا ةارادمب ةيروهمجلا
 برحلاو مدلا فيزن فقوو ءالؤه ةئدهتل ىعسن
 تاالماعملاو عاضوالا سدركتب اهومهتا امك .ةيلهالا

 :مهتلمح تهجتاو .يضاملا يف ةدئاس تناك يتلا اهتاذ
 :سومار لاديف لارنحلا ةضهانمل .صوصخلا ىلع
 تاوقلا حالصا ةكرحل ىدصت يذلا :ناكرالا سيئر
 اهنع نايا يتلا اهاياونل بسحتلاو .اهلحب ةحلسملا
 .ربخالا درمتلا

 حجن نا دعب .لشفلاب درمتلا اذه ءاب دقو ,نآلاو
 تفلخ نا دعبو .رارفلاب ذولي نا يف وغنيرغ ديقعلا
 تارشعو البتق نيسمخ نع ديزي ام ةيلمعلا
 دعب .:ةكرحلل نيلاوؤملا دونجلا حالستساو : ىحرجلا

 فئعلا كرتعم نام يحوب ام .اقح :دحوب ال اذه

 مغرلا ىلع اذهو ؛نيبلفلا ليبخرا يف .ايئاهن .فقوتيس
 نيدرمتملا هاجت دالبلا ةسيئر هتدبا يذلا ددشتلا نم
 رداصلا رارقلاو .ةنايخلاب مهايا اهماهتاو
 رصانعلا هاجت ةديدش ةضبق كيرحتو مهتمكاحمب
 يندملا مكحلل خ وضرلا ضفرت يتلا ةيركسعلا
 ةدسسلا اما ةحورطملا تارايتخالا نا .يبعشلا

 ءاهدرفمب ذفنت نا ةزحاع اهنكلو ,ةريثك تسيل ونيكا

 ,.ةسينكلا معدو .سومار لارنجلا معد مغرو
 حالصالا ةطخ .اهقفاري يذلا يريهامجلا سامحلاو
 عضو ةرولب عيطتست اهتطساوب يتلا ةلماشلا
 يه اهسفن ةطخلا هزه لعل لب .دالبلا يف ةديدج
 اهلامعتسا بجاولا تاودالا كباشتب رطخلا ردصم
 اهيف ةيراضتملا حلاصملاو ىوقلا ددعتو .اهزاجنال
 جراخ ؛ةصاخ ةءارق ىلا جاتحي ام اذهو .اهلوحو
 .مداقلا ددعلا يف اهب ءارقلا قفاون ؛رظلا ثدحلا

 يواوزلا ناميلتس
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 ل عم ه ةيئرج ول هد تقلع ميقت .ةيق 3-6

 نومي .: تيرا ردو 0

 ' رايط 0 0 ةيبرقلا لقنلا .ةكرشأ نا .يضانملا ظ
 0 ردقَمَو ناردا ىلا حالسلا عبب ّق ساسألا ومانيدلا يعن ا

 ””دنقا .ضراغملا يناطيزبلا لامعلا برح ناكو : ًايرهشأ تارالودلا ْنيِب

 ا 9 0 .ناردأ ةاجبت ةجوذزملا ةموكحلا ةيعل ىلا :ة ةرم نم رثكأ :راشأ

 1000021010 ةفماص تلظ ةموكحلا نكل نشل يارا ف بتاكملا
 سلو يمر فلملا عحتفتل لويس ركنا نيقنلا# هج رجس رمت ةيضقأ ا نقلا 30 . + :

 : تدلعا ةيئاظيرنلا هك فلا 0 00 روش: د ثلا ةيساَم هون هدفا نأ ا يطاحت لأ نم را ارنا
 17 1:1” لدا همن عل ةيبرع ةلود يلاو رخم لأ ال 1 تا 0 ف ا 1 ءيسان 1 ديد ريشا ا ديدحت ىلا تداو .ندتلو نارهط

 0 بوح نم ةيناطيربلاةموك 0 0 املاو 0 تصرف .ةيظفللاو ةيمبس | نم“ يا طدرتلا 0 اسال راجت“

 < 0 ذل 1 اوو الغف ٠ ا : 0 هفته امك !!,عبلَحلا 00 ةلاظأ

 دلكلا ..1 7 السلا ءارش ف له ها بقكم ال ن١ اهنا ب ا ةمغا



 هلا تمض |

 يف: يروسسلا ماظعلا :تالواحم تلشف |
 بزحلا ةحنجا نيب فالخلا ديربت :

 دباب يعاستجالا يموقلا يروسلا 1

 ماضصضع يحانح نيب ديدحلا راظشنالا
 تلقتناو. ,جاسرتج ناربجو يريباحملا ١

 ةقطنم ىلا: امهنين ةيومدلا تايفصتلا |
 يبرغلا عاقبلا يف ةيروسلا تاوقلا ذوفن |
 دعو .ناثبل ينامبش راكع يف امهتيب 9 ١ تاعارص ترج دق تناكو .نوماشبو |

 يتلا ريفر ..يؤلا | ٠
 نييناتدللا نيسايسلا ضب قيما 3 ٠

 ربزو رارق ءيروسلا ماظنلا نم نيبرقملا 00
 نع يموكحلا خعدلا عشرت دانتللا لاملا .:

 3 نيرددلا 0 دنا :تاقورخ 1 5

 عم ةيفاجص ةلباقم يق فرفع رعد
 .:يودلاو ا راهتلا: 7 ددعبلا

 .«ليتارسا ىلا ن نيزنيلا ريغوزيخلا ا ريغ اتيرهت اننطوا 5-6 0 0 1 0010
 يدرت نأ ةبروس نم نومداق ركذبو 00-
 ُِق 00 ملا 0 أ ْ 1

 سبا در 1

 : ةيئاربالا قلخ يد 0 مل .اهردص

 رشا 1 مث و اولتق دقا دفا 1 ّّ 5 وح 0 ا

 طيور وألا قولا لخاد تانزاوتب ا

 :- نهج خلا نواسناعمصعت 220

 : ةرداق تينننل ةيهكأ ةدم دو 5 راد 1-3 ذ لإ : : 3 3 ١ ١

 ظ داتيفل ١ لف ٍِق 0 يي ١ 0 لا

 يرعلا ضخ
 هدام تدبأ لت ىلا رغربتتو نايبساك يكريمالا عاقدلا ريز و هلقن .:يفال» ةرئاط ةعافص ع ورشم ءاغلال يرسلا نمتلا

 عممجم ءاشناب يضقي ليدي قافتا ماربا
 ؛١1- نوكلاف+ ةرئاط نم ءازحا عينصتل
 :ينويهصلا نايكلا يي

 تاحب رصقلا نم فكلا
 يروسنلا سيئرلا نا .سينرام ف ددرت

 ملكت دق ناك يذلا مهدا نارمع ىروسلا لامعالا لحجر ىعدتسا دينا ظفاح
 ٍِق اصونخح .درتجالا ذرتفلا ةميسان

 ناكو .تاجيرصتلا كلت لثمي ءالدالا نع فكلاب هقلباو ,يسنرفلا مالعالا
 تاحيرصت ردتعا دق يرؤشلا نسللزلا

 يتلا استر هاجت غول اهب مازتنالا
 1 اهنئاهر يالطإو ادوخو عانق مه دان ليف

 .تؤريس ف

 مك مدنا

 يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنحل | دق عم تاثحابم ىرجاو .سنوتو را نجلا
 فورظلا دفؤلا حرشادقو .ريرختلا ةقبج

 «يروتسدلا بزحلا يف تاقالعلا ريتركس 0 تاتحاس ىرجير انمي د17
 : ف دفؤلا هوا اد ترشن نق (ةيبرعلا ةفيلطلا, تناكو اهسقن ةنافتثل

 0 يك ةيبزخجلا ٍتادادقلا - هن ل دم

 .يبرعلا برغم ا ١

 58 نا دخنأ انف نة

 ينازدإلا ةيوختلا ةوقلا دئاق 3 نواعم

 ل الا نوب نع يقي نع ظ دلعأ يذلا ,ياباي سابع ديمعلا
 د0 رح رص .نامزلاو ناكمل
 كلذك لّتقو ناويناربالا جاجحلا اي
 ' يزاريش دايص ىلا ةفاضالاب .نوراضط ١ ظطابض مهتيب .يانباب يقفارم نم ددع
 وهو هةريطخ جورجي بعضا يذلا
 تاسقشتسم دنحآ ُّق اسدلاح دوجوم
 بضاتنم ئزاريبش قوت دقو نار

 242 ةناركتدتع

 يوغلا كنت لمد
 .ةينيطسلف رداصمل اعبتو . ؛ادكؤم تان

 ةةرغلا داك لصغا "تشن فن يتلا ةهجلا نأ

 نكرلا اذه
 ةلنسملا ةدارألا

 ايناملا ىلا ناريا ةيجراخ ربييزو اهب ماق يتلا ةرايزلا لالخ
 تاحيرصت نوب ةيجراخ ربزو رشنيغ نع تردصض ,.ةيداحتالا

 ىلا رشنيغ عراسف ٠ .هنم ًامزاح ًافقوم قارعلا ذختاق .نارهظل ةئلامم |
 يف ةيسنرفلا ةمصاعلاب رم ىذلا  زيزع قراط ذاتسالا يقتلبل 1

 .ةلفغ» ةظحل يف هنم ردب امع رذتعبل  دادغسم ىلا هتدوع قيدرط

 ذاحتال نمألا سلجم ةوغد يف ددرتم يتادفوسلا .داحتالا نأ ادد نيحو

 ةنعل ةجنثنت . 48 رارقلا اهيلع صن يذلا تابوقعلا قيبطتل رتبادتلا

 فقوم الو .ًامزح لقأ قارعلا فقوم نكي مل .جيلخلا ُِق ةيلودلا حلاصملا

 ,نوب فقوم نم ًاعجارت لقأ وكسوم
 ريع نطتشاو تعاسا دقف .رظخأ ةيسرغلا - ةيكريمالا ةدنعللا تناكو

 هنا ةيحوم ؛ظفنلا تالقانل ضرعتلا مدعب دعو قارغلا نا ءاهمالعا لئاسو
 تنلعا دقف .رمت نا ةبعللا هذهل دادغب حتن ملو .هرارق ذاختا يف لقتبسم ريغ

 حسفتلو . نمآالا سلجم :ةمهم لهستل تالقانلا برض نع تفنتما اهنا

 لويبقب نارهط عانقا تاو ةددحم ةلهم نمض - رالبوكودل

 .65 رارقلا

 درن مل اهناو .ليشقلاب تءان تالواحملا نآ اهيذل تبث نيح. .دادعب نكلو

 ةروانملل تقولا بسك لواحت لودنلا ضعب ناو. اتنعتاالا نارهط يف يلالملا

 ليظاسالا دوحو ناو .نمأآلا سلجم عامتجا ليجأت يلاتلابو ناربا حلاصل

 تذختا .اهطفن ريدصتو كرحتلا ةيرح نارنال رفود جيلخلا يف ةيبنجالا

 .طقنلا ريدصت زكارمو تالقانلا فضق فانثئتساب لقتسملا اهرارق
 ترمدو . تالقان ينامث ةعاس ةرشع تس ىف تيرضف :ةيودحلا تايسسسؤملاو

 نابايلا هتماقا محض عنصم اهين نمو :ةيونحلا زكارملاو عناصملا تارشع
 ينلا نانانلا ىلا ةلاسر هريسدت ناكو ءرالود راعلع رشع ةثالث اهردق ةفلكن

 .نمألا سلحم عامتجا ليطعتل روانتو نارهط ءىلامت

 تقيس يشلا ناربا تاءادتغاو .برحجلا ةبادب ىلا دوعن نا ديرئ ال

 ةيلودلا لفاحملا ىلا قارعلا اهعفر يتلا تاركذملاو .ةليوط روهشب ةيادبلا
 نا ىلا دادغب ترظضا ىتح .ءامض ملاعلا ناذآو :ةيمالتسالاو ةنيرعلاو

 :ةيقرشلا يرعلا طيوفك وح نم ماقد اكتملت انرح ضوقت
 لود اهنين ؛لودلا نم ديدعلا نا يهو :ةدحاو ةقيقح ىلغ حلن اننكلو

 - هدسجب ام فرعت اهنال ,ناريا يف ةفلختملا ةمعجرلا ءىلامت امنا .ىربك

 لودلا كلت حلاضم عم ضراعتق :ةيموق حماطمو ةلقتسم ةدارا نم قارعلا
 فصق اهفانئتساب :؛تارواثملا ىلع قبرطلا دادغب تعطق نا دعب .ةونلا

 ةروانمب نود علطت .ةيودحتلا نازفا ركارم ريمسدتو :ةيفارنالا تالدقافخلا

 مل ول رانلا قالطا فقوب لوبقلا مزتعت تناك نارهط نأ اهيف معرَت ةديدج
 نع اهنالعاب نود فقوف ناريا تضياق دقو .ةكرعملا قارفلا فئاتس

 . ًاممرق نسناملالا نتندهرلا قالطا

 ارهاظت تادارالا رثكا نا. .ىضم تقو يا نف رثكا .موحدلا كردن :دادغب

 ليدس كولس ىلع تعمزا كلذلو:. ةروانملاو ةعدخلا الا ينعت نكت مل .ريخلاب

 .مالسلا ضرفو رصنلا ٍِق محاد ىلا الا مم آلا يهو :ةديحولا ريخلا

 04 اهيلا نكرُي الو .لاتقلا 0 3 م اها

 ند حتقا لدب ,ةولحلا نيع
 - ترهظا يتلا ٠



 ظ عه نييسامولبدلا دض بافرالا سرامت زا
 اووسمسس دوس نوح وسكس ومس نسوا

 ترها ديور فص لكي. . د ل اق نفد ا 4 دود در هوود ا اسس ةدعرت 0 فور دعو ل 0 7 يف ةين ل 1

 01 !ةزفسل لخاد ماع ةنم نم ١ ةركسعلا لضفي ينا ريل لدعالاب مئاقلاو

 ؟سيرابو
 يهتنمد نا نكمي يتلا «ةقيرطلا» نع لاؤسلا

 ةمالعب ةقالع ىلع يساموليدلا كابتشالا كف اهنلا

 يذلا «ةدملا) قا «تقولا» لوح ةريبك ماهفتسا

 يتلا تارشؤملا لكو .لدابتملا راصحلا اهقرقشنتس

 تدشن تيثن يسنرفلا يناربالا يسامتمدلا قفالا ٍِق عّمجتت

 لاكشا نع ةلصفنم تسيل «تارافسلا برح» نا

 شماه ىلعو .سيرابو نارهط نيب ىرخالا ةهباجملا
 تئافلا عوبسالا لّجس .لدابتملا راصحلاو راصحلا

 نيب ةعوطقملا تاقالعلا قايس يف نيتقراف نيتمالع

 نم تاراشا لاسرإ :ىلوألا :يناريالا ماظنلاو اسنرف

 نارهط نا اهدافم يناريالا ىروشلا سلجم سيئر
 يف لوالا ريتركسلا .يّروت رايب ةضياقمل ةدعتسم
 .يجدروغ ديحوب نارهط يف ةيسنرفلا ةرافسلا
 لوؤسمو .سيراب يف نارهط ةرافس يف ءمجرتملا»
 «ةنورملا» نمضو .ابوروا يف ةيناربالا تارباخملا

 ةجوز حارس «يرؤثلا سرحلا» قلطأ .ةدجتسملا
 دقو .نارهش رمعلا نم هل يذلا اهديلوو .يروت
 نديشت :ةيناثلا ةمالعلاو .مايا لدق سيراب ىلا الصو

 ةيولوأب كسمتلاو .تامواسملا ضفرب يضقبي ,يسنرف
 نع بيجيل قيقحتلا يضاق ماما يجدروغ لوثم
 .اسنرف ىف ةيباهرا لامعاب هتقالع نأشب ,هتلئسا

 تاهاجتا يف «رواني» يناريالا ماظنلا ناك اذاو

 نارهل نسف . تارافشتا بي بتر يواتتكنس فيك ا
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 ةلدادمل اسنرفو ةدحتملا تايالولا ىدل ينويهصلا

 تايشيليم نم ىرسأب توربب يف بناحالا نئاهرلا

 . بيبا لت نوجس يف نيرجتحم «لمادو ,هللا بزح»

 مايقلا ىلع نوب ٌثحتسا يناجنسفر نا ًاحضاو ادبو

 مغرلا ىلعو ؛نييداحتالا ناملالا نكل .ةطاسولا هذهب
 ىلع راحبالا اورذاح :يناريالا ناودعلا مهتالامم نم
 بعاللا وحن نارهط تفطعناف .بكرملا اذه نتم
 .ةموغلملا ةمهملاب هضيوفتل ينويهصلا

 ةسانسلا تاباوب دنع تفقوت تاروانملا هذه

 ,كاريش كاج ديسلا .ءارز ولا سيئر رركو .ةيسنرفلا
 ,يسامولبدلا كابتشالا هاجت ةمزاحلا هفقاوم
 نلعا تباوثلا هذهو .«تارافسلا برح» ب فورعملا

 لوالو ؛«دنومول» ةفيحص عم .تفال ثيدح يف اهنع
 رظنلا ةهجو ىدبت موي ,:عطاقلا لكشلا اذهب ةرم

 ىلع دكا امك .جيلخلا برح ةيوست نأشب ةيقارعلا
 ىلا ةحلسالا تانحش ىلع رظح ضرف هدالب ديبأت

 يلودلا نمالا سلجم رارق ذيفنت ضفري يذلا فرطلا
 عتمتي ال يجدروغ نا» :هتيفرح ام لاقو .54/. مقر
 نل اننا حضاولا نمو .ةيساموليدلا ةناصحلاب

 لئاسولا لك مدختسنس انناو .اليوط رظتنن

 لكو .اهتمهم ءادا نم ةلادعلا نكمتت يكل ةبرورضلا

 انل نا دقتعا الو .ناريا فقوم ىلع فقوتم ءيش

 مدع ىلا نوليمي صاخشا عم ضوافتلا يف ةحلصم

 ...هلوصأو ىل ودلا نوناقلا قيثاوم مارتحا

 نوبقارم هوزعي :ةيسنرفلا ةربنلا يف مزحلا اذهو
 ,مكحلا يسأر نيب قلطم مهافت ىلا سيراب يف بناجا
 ىلع كاريش لوالا ريزولاو نارتيم سيئرلا يا
 يسنرفلا نمالا سمت ةيضق عم مزاحلا لماعتلا
 يف تتاب نآلا ةركلاو .ةيجيتارتسالا هتايضتقمو
 ةمزأ قالطا ىلع ناهرلا طوقس دعب .يناريالا بغلملا
 ةرافس يف ددجلا نئاهرلا بيسب ةيسنرف  ةيسنرف
 :نويناريالا حضري نا اماف .نارهط يف سيراب
 يضاقل يجدروغ ديحو ميلست ىلع اوقفاويو
 ,مهيلا ةبسنلاب ةحيضف لكشي يذلا رمالا :قيقحتلا
 اهورطاو اهولوم يتلا ةيباهرالا تاميظنتلل ًافشكو

 برح» لوطت نا اماو لمعلا تامهم اهل اوددحو
 تاحافم نه كلذ ىلع بيرتن ام عم .«تارافسلا

 «تارافسلا برح» نا ينعي لهف .ةريطخ ريزاحمو
 ١, 4 ماعلا ىرح ام رارغ يع «ل وطت نال ةحشرم

 ةرافس ىف نييكربمالا نئاهرلل ًاموب 444 ةماقا نم
 ؟نارهط يف مهدالب

 يجدروغ بيرينل ةلواحم طادحأ
 يئاقولا عضولا اوماقا نييسنرفلا نا ىف كش ال

 ىلا لوحتت نال ةلباق ريغ تارافس برحل يرورضلا
 ىتحو .مهل يسايس فازنتساو باصعا برح
 نا .ةقثوم ةيسامولبد تامولعم دكؤت :ةظحللا

 تلواح .ةيسنرفلا ددشتلا تارايخ ماماو :نارهط

 04 "نارهط ةزاقس لوح قوطلا كمت ةيسنرفلا ةطرشل
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 ..«عقاولا رمالا» ةقلح رسكل ةفلتخحم لبيس سملت

 ةيرئازجلا نيتيساموليدلا طسسوت اهنف

 درلا نكل . ةددعتم تاءارغاب حيولتلاو ةيناتسكابلاو

 ًادنما ًاراقنتساو ,لدظاسالا ٍِق ًاراقنتسا ناك يسندرفلا

 لوح قوطلل ًاماكحاو .ىرخالا ندملاو سيراب يف
 ةيسدابسلا ةرئادلا) ”اننأ» ةداح ٍِق ,ةيدناردالا ةرافسلا

 يف ةيسنرف ةينما رداصم لقنتو .(سيراب نم ةرشع
 سسدراب ُِق ةيناربالا ةرافسلا ءالزن نا راطظالا اذه

 عويسالا .اولواح ءاصخش نوهيرا مهردعو

 ةثعبلاب ةقحلملا ردراجملا لخاد قدرط قش ,يضاملا

 ةمخض تاناوطساو بيدبانا يهو .ةنساموليدلا

 .ةيسنرفلا ةمصاعلا ءايششحا ِق اهنيب ام ٍِق لصاوتت

 قافنا ةاذاحم يف ريستو .توبكنع جيسنت لكش ىلع

 ةباوب عقاولا يف يه .ءاقتلا ةطقن ف عمجتنل .وردملا

 .ىاملأا» رسح لددع .اهزيلاهدو اهيبداريس ىلا لوخدلا

 :ردراجملا هذه تاعرفت دحا يف .لفيا جرب نم بيرقلا

 يذلا صاخلا قدنفلاب لوصوملا اهعارذ يف !ديدحتو

 ,ةيسامولبدلا مهتثعبل رقم ىلا نويناريالا هلوح
 مقاطلا نم «”نويصاصتخا نورنيقت» لوؤاح

 ددحو بيرستل ,نفتم» قش ينيمحلا يساموليدلا

 لاجر نكل .ةلادعلا هجو نم هبيرهتو .هنم يجدروغ
 جرخملا اذش ىلا اوهبنت ىنبملا ةيسارحب نيفلكملا نمالا

 ةطقن دنع ,ةيقينط ريغ ةكرح يا « مهشت» :.ةصاخح

 فرصلا» ةكيشب ةرافيسلا تاناوطسا ءاسقتلا
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 حلفي ملف برهلا لواح : يج دروع ديحو

 لك يف ؛سسدراب ءاشحا قرتخت ينلا . يحصضلا

 ... تاهاحتالا

 ضرالا تحت يرجي امل ةيرهجملا ةبقارملا هذه نكل
 فو .ضرالا قوف يرجي امل ةبقارملا ةقد نم دحت ال
 ةرافسلاب ةيسنرفلا ةطرشلا تطاحا راطالا اذه
 تراتحاو ,مصعملاو راوسلا» ةقيرط ىلع ةيناربالا

 نم ءزج يف ريسلا تعنمو .مشدلاو قدانخلا

 ٍِق رمآلا وه امك .ءانناد ةداجب ةطيحملا عراوشلا

 نم ًايئاقو تطوحتو .اهنم عرفتملا ,«لينورف» عراش
 راصح ىلع مالكلا انعسو ٍفو تاحافملا عاونا لك

 ةثعبلا عّضرم نا كلذ .ًاعم نآ يف بلصو نرم

 هعضختو .ةيديدحلا زجاوحلاب قوطم ةيساموليدلا
 اوذخا ةامرلا امدق .نمالا نم تادحو ةددشم ةنباعمل

 لاجر رثانتو .ةرواجملا حوطسلا قوف مهتنكما
 ةيدؤملا براسملا فاشكتسال ,ةيندم سبالمب نورخآ
 اودده نينناربالا نأ ددرتخو .ةرافسلا عبّرم ىلا

 زحاوح تعفترا كلذل .ةيراحتنا تارانس لاسراب

 يف عا ياةوهشت ملا ودعت اضم ظدبو ةيتستما
 دكاتي موديلا يف ؛ةرم نم رثكا يفو .لبق نم سيراب
 نا نم :يحصلا فرصلا تاناوطسا» لامع
 ... سمت مل اهنلا اوآجل ينلا ةيزارتحالا تاءارحالا

 نوركسعي نيذلا نم يسامولبد يا ايلات للستي ملو
 ,ليللا فو ءصالخ نع اثحيب .اهربع ,ةرافسلا لخاد

 تافشاكلا زكرتت فس ةقطنلا نايس ظحالب

 طبضلا لجا نم ةيناردالا ةثعبلا رقم ىلع ةينوضلا

 طسو دحاو ءانتتسا ةمثو .رارف يا مكحملا

 اضر مالغ ءلامعالاب مئاقلا لاطب .دويقلا هذه

 يذلا هلزنم ىلا ةرافسلا نم جرخي يذلا يدادح

 كانهو ةيساموليدلا ةناصحلاب اضيا عمتي

 معطم يف ءارجا حه ٠ ,نورخأ نؤلخادو نوحراخ

 مويلا يف تابجو ثالث نومدقي ؛يناريالا تيبلا»

 مقاطلا ريسغت ىل اع يسنرفلا ن نمالا صرحو .دحاولا

 طوحتلا سيياقمل الامكتسا ءاذغلا لقن ىلوتي ئذلا

 ف ةقرو سد يجدروغ ديحو نا ددرتو .يئاقولا
 .ماعطلا تائحو اولقن نيذلا ءارحألا دعا بنج

 يجدروغ نلعاو .اهأرقف .ينمالا ريفحلا ىلا اهملسف

 ىودج الو ؛ةليقث تحبصا هتماقا نا ةيسنرفلاب
 ةيسنرفلا عجارملا ىلا هسفن ميلست ديريو .اهنم
 ءيدادح اضر مالغ لامعالاب مئاقلا نكل .:ةصتخملا

 نيب عقو راجش نم رثكا نا ًادكؤم تابو .كلذ ضفري
 يلاود لوالا .نيقيرف ىلع اوعزروت نيذلا ةرافسلا ءالرن
 سرحلا دئاق نم هرماوا ىقلتي يذلا :يجدروغ

 اذه .يناجنسفر يمشاهو .تسود قيفر ءيروثلا
 تارافسلا برح ةلكشم ءاهنا نا دقتعي قيرفلا
 نمثل ةسفن يكبروغ مسي ناد كلذ نوكي و« ةنكمم

 هلوثم دعب «١قثال» جرخم بنرُي نا طرش .يسنرفلا
 لوح رودي يناثلا قيرفلاو .كولوب يضاقلا ماما
 ىلا يمتند يذلا ,لامعالاب مئاقلا .يدادح اضر مالغ

 يف ددشنم وهو .نيعملا ةفدلخلا .يرظتنم راين

 لجاد ماع ةئام ةركسعلا ىلا ليمتو .لماعتلا

 ةطلسلا دب ىف ةدنرط يجدروغ عقب نا ىلع ةرافسلا

 مدعُي مل .كوكشلاب ءيلملاو ,رتوتملا خانملا اذه يفو
 ,مهليباحا ردرمتل ةليسسو ةيناردالا ةرافسلا «عالؤش»

 .مهكارش ىلا ةينعملا ةيسنرفلا تاطلسلا بذجو

 مه ددع ىلع مينعتلا ,دئاكملا» هذه نم تاندعلا رخاو

 ةيسامؤولبدلا حئاولل ًاعبت .فورعملاو .يقيقحلا

 نا (ةيسنرفلا ةيجراخلا) هيسرود يكلا يف ةيمسرلا
 يجدروغ ديحو مهيف امب اصخش نوعبرا مهددع
 نا ريغ .ةيباهرالا تايلمعلا ؛ورتسياهمب

 راضحا ىلع نورصي نيرصاحملا «نييسامولبدلا»
 ضمغاو .«يناربنالا تدبلا» نم ةيئاذغ ةبحو 5

 مئاقلاب اوئجوف مهنكل .كلذ نع مهنويع نويسنرفلا
 ةيسنرفلا ةيجراخلا ىلا حدقي يناريالا لامعالا
 تيبلا» معطم عنتما نا دعب .تابجولا ةروتاف

 ديدست نع فقوتلا رثا اهميدقت نع «يناريالا
 ,ةيسرود يكلا» نا ريغ .تمكارت يتلا تارخأتملا
 نوزجتحملا اهويسامولبدو .اهينعي ال رمالا ناب تدر
 ,ةيئاذغلا مهتابجو نمث نوعفدي نيذلا مه نارهط يف
 دده امدنعو .ةيناريالا ةيجراخلا ةرازو سيلو
 فقوتلاب ةيسنرف ةكرش هريدت يذلا معطملا بحاص

 ىلا مهترافس تردان .نييناريالل داعطلا ميدقت نع

 تايجولا فيلاكت نا لبيقو .ةروتافلا ديدبيست

 .يسنرف كنرف فلا 55 وحن ًايعوبسا :غلبت ةيئاذغلا

 .يكربما رالود فالآ 4 براقي ام ين
 ناربط ين ةروصلا

 يف ةيناربالا ةرافسلا لاوحا هذه تناك اذاو

 ةرافسلا ةيعضو .لباقملا يف ءودبت فيكف .سيراب
 : ؟نارهط يف ةيسنرفلا

 هبلا تلآ ام لوح ةرفوتملا ةيسنرفلا تامولعملا
 ةمصاعلا ىف ةزجتحملا ةيسامولبدلا ةثعبلا عاضوا

 .لماعتلا يف عساش نيابت ىلع دكؤت ةيناريالا
 سرامي ىنبملا قوطي يذلا يروثلا سرخلاف
 مهربتعيو .:نئاهرلا» ىلع يموي لكش يف .باهرالا
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 محتقا فدك ملاعلا ىأر دقو .لتقلا مسرب سيساوجح ّح

 ةيسامولبدلا ةتعبلا ئرقم نويناربالا نيناجملا

 يدا فبغشلا ثادحا دعب .ةيدوعبسلاو ةيتيوكلا

 ىتح .اهيف ًاداسف اوثاعو ؛ةمركملا ةكم يف دوسسرام

 كيا هقيلدلا دحا لايتغا يف اوددرتي مل مهنا

 .ةدراب ديأب يدماغلا دعاسم وهو نيبدوعسلا

 دارفا ىلع هنوسرامب :هتاذ يباهرالا ,«جاتناشلا»و

 يف موي لك نوننفتيو .يسنرفلا يسامولبدلا مقاطلا
 باهرألا قوط قييضتل ةديدج تاماهتا «عارتخا»
 قيثاوملل نزو يا نوميقي ال كلذ يف مهو .هلوح
 وه امك دوعت ىلوالا ةقداسلاو ةيلودلا فارعالاو
 ,1908 (ريمفون) يناثلا نيرشت 4 ىلا فورعم
 نم رركتت دقو .نارهط يف ةيكريمالا ةرافسلا تلاطو
 عامجالا حجت لاح يف :ةيسنرفلا ةراقسلا عم َدِْيِدِح
 .مالسلا اهضفرل نارهط ىلع تاب وقع ضرف ف يلودلا

 يف .رتراك يميج قباسلا يكريمالا سيئرلا يوريو
 يناثلا نيرشت ؛ يف هربخيل نر فتاهلا نا .هتاركذم
 يناريا باش فالآ ةثالث ناب 190/4 (ربمفوت)
 وحن اوفطنخاو نارهط يف ةيكربمألا ةرافسلا اومحتقا

 دقتعا .أبنلا لوه نم مغرلا ىلعو .ًايسامولبد
 ىلا عراست فوس ةيناربالا تاطلسلا نا ةدوريب

 قالطاو .ةرافسلا طبحم ىلا .دوقفملا نمالا ةداعا
 يأرلا نم ناكرزاب يدهم ناكو .نيفطتخملا حارس

 لوحتت نا رتراك سيئرلا عقوتي نكي ملو .هسفن
 ةيسامولبدلا خيرات ىف ةريطخ ةقباس ىلا ةيلمعلا
 امو .ةميرحلاو فنعلا ملاعو ةبلودلا تاقالعلاو

 يلالملا نا وه .ناكرزابو رتراك نهذ نع باغ
 ىل والا ةظحللا ذنمو مزعلا اودقع نييئاربالا

 ةبعللا دعاوق هيوشت ىلع ةطلسلا ىلا مهلوصول
 هليوحتو :يخيراتلا فطخلا جالس ريوطتو ةيلودلا
 امك :نويسنرفلاو .يسايسلا لماعتلا يف ةادا ىلا

 ةظحلل نوعاو .مهيدل تامولعملا رداضصم ريشت

 .تارافسلا برح ةقرو لالغتساب ةيضاقلا ةيناريالا
 بساكملا ينحت نارهط كرت دراو ىف اوسيل مهنكل

 لماعتلا وف اضيا نورمتسم مهنا امك .اهنم ةلهسلا

 نلو ؛سيراب يف ةرافسلا ءالزن عم ةمزاللا ةيقالخالاب
 .نيدنارمالا عم لثملاب ةلماعملا ىلا ,ايلات ء!وقلزنب

 برح نا لوقلا نكمي .كلذ ىلع اسيسأتو
 يهتنت دقو .نارهطو سيراب نيب ةليوط تارافسلا
 وا .لاوحالا نسحا يف ةيلود وا ةيميلقا ةطاسوب
 أوسا يف سيراب ةرافسل سئاي يناريا ماحتقاب
 ةمث :ىندالاو ىصقالا نيدحلا نينو .لاوحالا

 .هطورش نع نيفرطلا نم يا ةدوع مدعل ةيناكما
 يف امك سيراب يف :نيترافسلا ءالرن ذئدنع لوحتيف
 ةنكلسملا تناك اذا نكل . ددج نئاهر ىلا نارهط

 نم اهعم ىشْخُي الو ,ةينالقع ةيسنرفلا ةيمسرلا
 طبض ىلع ةرداقلا ةهجلا يه نمف .تاجاقم عوقو
 يف نيدسنرفلا نئاهرلا هاجت يناريالا نونجلا تارفط

 ؟نارهط
 ,ةريخالا ةقرولا .نوبعلب نييناريالا نا يف كش ال

 ماظن نئامكل ًايعاو تاب ملاعلاو .باهرالا برخ يف
 .هتازواحتو هتاضقانت ءابعا تحن قرغب

 رثزم ضاير

 ١5/17 لوليأ 7 - 777 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ©”

 ةفاسملا صلقتت امدنع

 ع بسس موااووسس عبد

 مسا 6 ؟ةاتفلا هذه آه .خوتت د نم ؛ ف اقاودام .اتودام كني

 نم ةدحاو يف يئاعد قصلم ما راعش ما يه

 ىلع اسنرف اهفرعت يتلا ةديدعلا تالمحلا 7
 : ؟ةدسلا رادم

 يدوروا ليحل .افلس حوسحم اذهو .ةرنغم اهنإ

 ةيبرغلا ةينئدملا لك هينعتال ينوسكسولكناو

 هنا ثدح نم لا .ةنفلامسأرلا ابحولوتكتلاو

 ه لح بدو دعو هكا

 كورلاب .ءامسلا بقثف نا اهم دارب امئاك تاوصاو

 فالآلا تارشعبو .ةينورتكلالا ىقيسوملاب ؛لوردنا
 مهنع ”قتفت امنأك بابشو نايتف نم نيجرفتملا نم

 يف ؛سيراب ف :مهنايذهو مهخارصب لوهجم بكوك
 «شكارم يف و .وكسيسنارف ناسب .كرويوين يف :ندنل

 قدس ءءلا باطح :انودام
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 :ةديدجلا ميقلا زمر .ديدجلا مجنلاب نورهبني .اضيا
 لكيام تيب ةلابق نوفقي نيذلا فالآلا مهنيب نم نا
 مهلع همون ةفرغ ةذفان ىلا نوعهلطتي نوسكاج
 (158 ةديدجلا ةرظنلا :رمعلا ةرظن .ةرظنب نوزوفي
 ,كولسلا .دادنهلا :.ءيش لك حستكت يتلا 1/10016)

 اذلو .ةسايسلا ىلع بحسنتو ,تالماعملا ,تاقالعلا

 ةدمع راتخب نا ةرظنلا دزه مسايو ,بجع ال

 ةينغملا مدقتسي نا يسنرفلا ءارزولا سيئرو .سيراب
 ةيكريمالا :لصالا ةيلاطيالا .انؤدام مجنلا -
 نمزلا اذهل ةينفلا تامالعلا ىدحا .ةيسنجلا
 يفاقثو ينف مسوم لوا اهب حتتفيو .ديدجلا
 ةبتع ىلعو فيصلا ةلطع ةياهن دعب .كلذك .يسايسو
 .مداقلا يباختدالا عارصلا

 تالحملا ةفلغا تلتحاو ,سيران ىلا انودام تءاح

 تلغشو .؛ىل والا تاحفصلا نيوانعو .ةيعوبسالا

 ام اهماما دشتحاو .ةلماكت ًايسايسو ًابنف أطسو

 «وبص» ةقيدح ف جرفتم فلا نيثالثو ةثام نع فيني
 لحاس ىلا اهدعب :تلقتناو .ةيسيرابلا ةيحاضلاب
 ةمدقم يف ناك ثيح سين ةنيدم يف روزاد توكلا
 ءايرثالا نم رخآ دشحو .ءارمالا ضعب نيرضاحلا
 | .برغلا

 ةنانف روضحب طبتغا عيمجلا نا كش نم ام
 يسايسلا دعبلا مهفقوتسا نيريثك نا ريغ ةروهشم
 حرشنل .كلذك هناي فصو ام وا ينفلا ثدحلا اذهل
 كاح نا نويسنرفلا نويقارملا ريدعي : ٌانلق رمالا

 ءاضقلل (ةيرضلا) ةرهاظتلا هذه نم دافتسا كاريش

 طسولا اهفرع يتلا ةمخضلا تارهاظملا رثا ىلع
 بلاطلا لتقمو :خرصنملا يعماجلا ماعلا يف يبالطلا

 ديدشلا زازتهالا نم كلذ نع بترت امو .نيكسوا

 لك .بابشلا طاسوا يف نيميلا ةروص هتفرع يذلا
 نا .يباختنالا باطقتسالا قفا فو .ىعدتسا كلذ
 :ةيروهمجلا ةسائرل حشرملا :سيراب ةدمع ددجي
 اذه فو :انودام ةعرصي ائندتيم طاسوالا ُْق هتروص

 ةبيرضلا نم ضيفختلا :ىلاوتت تابهلاف ليبسلا
 نالعالا .ةطرشالاو تاناوطسالا راعسا ىلع ةفاضملا
 ىقيسومب ةصاخ ةينويزفلت ةانق صيصخت نع
 هذه تغلا كاريش ةفوكح ناف ةيسانملابو) بايشلا
 :يتأت ةيقبلاو ( () نويكارتشالا اهاسرا يتلا ةانقلا
 ةيباختنالا ةكرعملل ءيش لك ةثبعت وه مهملاو
 .يكارتشالا مصخلا ىلع قيرطلا عطقلو :ةيسائرلا
 ةيفاقثلاو ةينفلا ةردابملا .هنم ةردايملا دادرتساو

 اوروم ةموكح دهع يف غنال كاج لوحت يتلا
 .اهل اًرمر «ننتقياسلا» سويددنافقو

 ,ةيسادسلاو نفلا نيم ةفاسملا صلقتت :نذا ءاذكه

 فظوت ةدحاو ةلمعل نبهجو الوحتدل يفتخت اهنا لد

 ققح دق مكاحلا نيميلا نإف .باطقتسالاو ةياوغلل
 باطخب يسايسلا همسوم حتتفا نأب ةحجان ةبرض
 مهفت ال يتلا :ةديدجلا ةبيبشلا ىقيسوم .ىقيسوملا
 ال ع اذهو .ةديدجلا هتيلاربيل الو هلدج
 الب ,.موصخلا قياضي هنكلو ؛لاجس يا يعدتسي
 ةيددغت قابس يف :تاذلاب .يكارتشالا بزحلا .كش
 اهناكو ةيبلغالا ودبت امنيب ةسائرلل تاحيشرتلا
 انودامي اهمسوم نشدنت يهف اذلو .اهدغ ىلا ةيثمطم

 .بابشلا نابذه نم فالآلا تارشعيو
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 .ناونيم جيترتي مل .:!ذإ ةسائرلل ةييقن سرب نادتشات

 انصب
 فا رغع تلا كزحلا ونص يف ٠

 1 دوف تلقن ا دكا مود

 هسأري عّمجت ةروص يسنرفلا نويزفنلا
 ىف .روفليب ةنيدم ةدمع نامنفش رييب ديبسلا | ١

 يكارتشالا بئانلا ىلع ةسدعلا تزكرتو .يلافتحا وج

 وهو .ةيكارتشالا تاساردلا زكرمل قياسا سيئرلا
 ةسبناتير تابياخحيت# يسفن ح مهشرا يننأ» :نلعي

 ديدجت نارتيم ررقي مل اذا اكيورج لظاسود ةنروهمجلا
 ةفدص سيل هحيشرن نا نامنفش فيضيو ٠ .«ةباحتنا

 .:« تاونس ةدع ذنم ًاصاخ ًاعورشم لمحي» هنال نكلو

 يباختنالا حيشرتلا ةحاس ىلع ىلاوتي .اذكش

 رظنا) راكور ليشيم ىلا مضني رخآ ميعز يكارتشالا
 مولعملا نمو . (ةيبرعلا ةعيلطلا» نم قباسلا ددعلا
 لصوتب نا نود امهتردابم انلعا نيحشرملا الك نا

 حرطي وا :ةددحم ةيصخش ىلع قافتالا ىلا بزحلا

 قفا يف هسراميس يذلا لمعلل ًايليصفت ًاجمانرب
 هنكلو ,اددرت وا ًازجع سل رمألاو . ةمداقلا رهشالا

 ماسفنالا ىلا قاب

 ناوتيم اوسئارف نشوف نيحب 07 ىلا راظتنا يق |

 هسفن حشربس ناك نا ام يف ريخالا ةرارق نع نلعب نا

 لاضنلا فص ىلا دوعيس وا ةديدج مكح ةرتغل

 دودر تلاوت ىنح هرارق نع نامنفش نلعا نا ام

 رييب كلمي مل كلذك نيميلا طسو نمو .هقافر لعف
 نع ريبعتلا الا ىباسلا لوألا ريّزولا .اوروم
 نوثيسي نويكارتشالا مه اه» :الاق هئايتسا

 يذلا ماسقنالا لسلسم انيلع نوعطقيف فرصتلا

 نيمالا ,نابسوج لينويل مّيق امنيب ,نيميلا هشيعي
 اننا» :هتيلومش يف فقوملا .يكارتشالا بزحلل ماعلا
 ةظحل يف طيضيس هلك اذه نا ىلع .ةيلوا ةلحرم يف

 فّلكيس نم مه بزحلا يضانم ع ومجم ناو .ةنيعم

 ناك املك :فيضيو «رومالا طبض ىلع رهسلاب
 كانه ناك امّلك راسيلا لثمم وه يكارتشالا بزحلا
 رخآ ماسقنا يا ,بزحلا لخاد ماسقنالا نم روذحم
 ناك اذا شيعي ددغتملا بزحلا نا ...راسيلا لخاد

 ال هناق متعملا وا رجفنملا بزحلا اما .ًاعمجتم
 يذلا قيرطلا سكع ىلا ىوس دوقب نا عيطتسي

 191/١«. ةنيس دانآ دب

 اوسيل نييكارتشالا ناف حيرصتلا اذه مغر
 رهشلا نم لوالا عوبسالا نوضغ يفف .نياسئاي
 ةنجلو ,بزحلل ةيرادالا ةنجللا عمتجتس يراجلا
 اهلالخ غاصت ةيلخاد ةودن ْقف يباختنالا جمانردلا

 اما .نيلضانملا ىلع حرطت بزحلل ةيسائر لمع ةقرو
 حيشرت يف اوري مل :ةهرودب مهناف نويدراكورلا
 نأب مهتعانق نم ًاقالطنا كلذو ًاريبك ًاررض نامنفش
 ةيئادتبا ةلحرم ىلا ًامود جاتحت ةسائرلا تاباختنا
 .نيريثك نبناذعو

 ٍق ,يلاحلا ماسقنالا عضو نم ريكالا ديفتسملا

 ًاتاوصا كلانه نآب ًاملع  يسنرفلا يكارتشالا برحلا

 نيميلا فلاحن وه  اهحيشرت نع نلعت دق ىرخا
 تاعفماجلا تاعمجت ربع ,فيصلا ةباهن ىف ماق ىذلا
 صخشو .نييكارتشالا دض ةفثكم ةلمجب :ةيفيصلا
 ماسقنالا عضو ليتهاو :تاذلاب نارتيم سيئرلا
 هموصخب اهيف رهشب ةديدج ةلمح نشيل ىلاحلا

 ةيبصخش حلاصم ىلع نوقباستد مهناي مهشصي و

 .ايلعلا نالبلا حلاصم نع ًاديعب

 يسايسلا لوخدلا ةبلح ف ديدج دهشم .نذا .هنإ
 الا بسحن امو راودا اهيف عيمجلل اهسنرف يف ديدجلا
 .ةيسانم نم رثكا ةجرفللو رئاكتتس اهنا
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 7 ماج تدعم 0 د ا جدل ادعو مد و 2 م ا 0 0

 نوه 5 ريخأ
 سرا فلل ف ترنلا يف

1 

 رشؤم ةرادزلا :ةفاحصلا
 لسشأ ةيلود تاوطخ ىلع

 /١941 لوليأ 8 557 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 تاونس ةمئاق ةوعدلا تبقب نأ دعب
 ا الالة ةوادد

 نوي يف
 نقعد د دع 07 3 0 دس د 0 ا سمول عقم

 يدنا ديعتجت د .ةعلرن

 ركينوه شريا نوكي .ددعلا اذه رودص عم
 هيطارغعملا ادناملا ْق ةلودلا سلحم سيئر

 دق يكارتشالا دحوملا اهبزح ماع ريتركسو
 «ةيخيرات ةرايز» يف ريبك دفو سأر ىلع نوب ىلا هجون
 بزحلا ةسائر وضع راب نوغيا اهفصي امك -
 قرغتست  ةيداحتالا ايناملا ف ضراغملا يكارتشالا
 ةيداحتالا ةمصاعلا بناج ىلا لمشتو .مايا ةعبرا
 ؛ايرافامو :نلاف تسيف نياهدرولو ؛رارلا ةقطنم

 يتلود نيب لاع ىوتسم ىلع رشابم لاصتا لوا
 نم رثكا دعب يا ١ 4 ماع ىرح ,ءادعالا ةهوخالا

 اميفو :؛ةيداحتالا ايناملا سيسأت ىلع ًاماع نيرشع

 ثدح .تانيعبرالا رخاوا .ةيطارقميدلا ايناملا دعب
 تنارب يليف يكارتشالا راسشتسملا ةرايز مايا كلذ
 .ةيطارقميدلا ايناملا برغ بونج سروف ريا ةظفاحمل

 سلجم سيئر فوتش يليف ديسلا ماق 111 ماع
 ةيناملالا لساك ةنيدمل ةلباقم ةرايزب ءارزولا
 يلودلا جارفنالا ةلاح نم مغرلا ىلعو .ةيبرغلا
 يتلا ةيبوروالا ةيباجيالا ةيسايسلا تاروطتلاو
 لاصتالا متقن مل :تانيعيسلا دقع لالخ اهنع ترفسا

 امدنع 8١ ماع الا ةثلاث نيتلودلا ءامعُر نيب رشابملا
 تيمش تومليه قباسلا يكارتشالا راشتسملا راز
 ةماه ةيسايس تاثحابم ىرجاو .ةيطارقميدلا ايناملا
 ةقطنم يف ركينوه يطارقميدلا يناملالا سيئرلا عم

 .ةمصاعلا نيلرب لامش يز نيلبريف
 هاحتالا لدس ديدحلا ثدحلا

 تاونسلا براقيام دعب نذا متت نوب ةوعد ةيبلت
 يف تحال ام اريثكو .نيلرب ىلا اههيجوت نم تسلا
 :نوب يف ةيناملا  ةيناملا ةمق داقعنا تاناكما قفالا
 اهدهش يتلا رتوتلا ةلاح نكل :84 ماع ةصاخ
 اهتاساكعناو :«ي ووندلا 87 ءاتش ذنم يل ودلا عضولا

 - ةيئاملالا تاقالعلا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا

 واس وع

 يناملالا ملحلا اذه قيقحت ىلع دعاست مل .ةيناملالا
 .ريبكلا

 ءاج امدنع .ًايلك ديدج ءيش ثدح ١191/6 راذآ يف
 داحتالا ةدايق سار ىلع فوشتابروغ ليئاخيم
 بناج ىلا ةيناثلا ىمظعلا ةوقلا ,يتايفوسلا
 ريكفتلا ةيرظن حرطو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 مل يذلاو :يوونلا انرصع هطرتشي يذلا ديدجلا
 ايجولويديالا سدنهم فيشتافيل ددرتي
 ةفص قالطا نع .ةديدجلا ةيفوشتابروغلا
 اهيلع ؛انجولويدبالا ةروث» وا «ىروثلا فاطعنالا»
 ملسلا اياضق ةلجم نم ريخالا ددعلا يف ءاج امك

 ناب انه ريكفتلا ةداعا نم انل دب الو .ةيكارتشالاو
 ف يفوشتايروغلا جهنلا تاساكعنال انتاعباتم
 ًارارم تدكا دق تاذلاب ةيقرشلا ةيناملالا ةسايسلا
 ةسايسلا هذه حلاصم عص جهنلا اذه ماجسنا

 نم يلودلاو يبوروالا نيديعصلا ىلع ةيويحلا
 اهتيوفع انايحاو .اهناوفدع حبك ةيمهاو ؛ةهج
 .ةيناث ةهج نم ًايلخاد ةمراصلا

 نم عون ىلا ىلوالا ةلحرملا ف تداق ةقيقحلا هذه

 ينالعالاو يئاعدلا بناجلا ْف لقالا ىلع .ظفحتلا
 .ءيش فوشتابروغ جهن دامتعا نا كلذ .اهنع
 جهنلا اذه نع يتايفوسلا ميغزلا ريبعت ةقيرطو
 مدلا تانحشل ؛مظنم ريرمت ىرج اذكهو .رخا ءيش

 ةبرجتلا يف ةيسيئرلا نييارشلا ىلا ةيفوشتابروغلا
 انايحا اميرو .جيجض نود ةيناملالا ةيكارتشالا
 ةيناملالا ةقيرطلا ةيلالقتسا ىلع ديكأتلاب
 ةدكارتشالا

 ةداضملا ةرونلا نم ةدشخلا
 سجاه ىلا دوعي .دقتعن امك يسيئرلا ببسلا

 ٍ,لاع توصب نالعالاف .يعامتجالاو يسايسلا نمالا
 يفوشتابر وغلا جهنلا ةيطارقميدلا ايناملا دامتعا نع
 ىوق عبجشت تامالع ةقيمعلا هابانث ف لمحبي دق

 اذه ىلع مهفي دق رمالا نا لقنلو .ةداضملا ةروثلا
 ةيسايسلا ةردابملا نادقف لامتحا ينعي يذلا وحنلا
 تاحورطلا عيوطت ىلع ةملاحلا 0 عجشب امم

 ظحالن انه نمو .ةداضم تاهاجتاب ةيفوشتابروغلا
 ةيسيئرلا نيياريشلا ىرجحم عبسدوم كد ةدناثلا ةلحرملا ٍِق

 عسنتلا ْق نيلومشملا ةرئاد يف ةيوناث نيمار قاحلاو

 .ةلودلاو بزحلا ىَنُي نمض ىفوشتابروغلا

 ةيداحتالا ايناملا ىلا ةيلاحلا ركينوه ةدايز .نذإ
 ةيرجتلا روطت نع ةيناديملا تاظحالملا لمجمو
 عم ًاماجسنا يتأت :ةيطارقميدلا ايناملا يف ةيكارتشالا
 ريكفتلا» ةلاح نم ةتلاثلا ةلحرملاب هيمسن نا نكميام
 امب نكلو ,فوشتابروغ اهنلعا يتلا ؛ديدجلا

 ةلودلل ةيسورلا صئاصتخلاو اضيا

 .ةّمسقملا ايناملا نم يقرشلا عطاقلا يف ةيكارتشالا
 اتثدحت .:ةديدجلا ملاعملا هذه انئاقتسا راطا ف

 دهعملا فق ةيسوروالا ةسايسلا ءاريخ دحا عم ارخؤم

 تاساردلا دهعم» داصتقالاو ةسايسلل يلودلا
 فورعملا ؛جريب روسفوربلا «نيلرب يف ةيجيتارتسلا
 يف ةرشابملا هتمهاسمو ةيسايسلا هتاساردب انه
 يف يلمعلا يسايسلا رارقلا تايتيح ةغايصو ريودت
 نا ةقيقح ىلع دكؤي هنا .ةلودلاو بزحلا ةدايق
 قدأو ,ًاحاتفنا رثكاو رغصا حبصا دق حلاعلا»
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 ًاحاتنتسا جريب ينيب سابيسالا اذه ىلعو .ةيفافش

 ةيساببس لثادب ىلا لصوتلا ةروريض» هدافم ايرهوج

 ةيداصتقالا لئاسملا, نع هياتك قو .«ةديدج
 نيتيملاع نيقوس نع نيلاتس ثدحت ,ةيكارششالا
 جريب امندت .ةيلامسأر ىرخالاو ةيكارتشا امهادحا

 نم عونلا اذه قالطب حوضوو ةحارصب دكؤي
 وا يرظنلا ددقصلا ىلع عا وني تاروصتلاو راكفالا

 ىلع ناف ةدحاو ةبملاع قوس كانه نا امللطو . ينامعلا

 ةينطولا حلاصملا» فشتكت نا ال :ةيلمعلا ةسايسلا
 ةينطولا حلاصملا اضنا امناو بسحف ةرشابملا
 ىلا هرظن ةهجو نم دوقي اذه نا ؛نيرخآلل ةعورشملا
 نيب .برغلاو قرشلا نيب رشابملا راوحلا» ةيمها
 ال هنود نإ انملاع فارطا لك نيب ,بونجلاو لامشلا
 فاشتكال ىرخا ةيلمعو ةلوقعم ةليسو دجوت
 حلاصملا عقاول يتامغارب ربغ ,يعقاو كارداو

 .ةعورشملاو هلدايتملا

 ةلاح زيزعت وه نالآ سيئرلا فدهلا نإف كلذلو
 اذه ف ةقثلاو نؤواعتلا تاقالع زدزعت ريع نمالا

 نم الؤا دب ال هنا ناملالا نورظنملا لوقي راطالا
 عنص ْيف ةمهاسملا ىلع ةيلامسأرلا ةردقب» فارتعالا
 ةسايسو أركف اهنوك ةلوقم نع يلختلاو مالسلا
 نوفيضيو هرتوتلاو برحلا ديلوتل ًامحرو ًاماظنو
 ءازا ةكرتشم ةئناملا ةءلوؤسم» هنوريام كلذ ىلع

 هذه تادثيبح نع ثحبلل .«يل ودلا جارفنالا ةيلمع

 يناملالا خيراتلا ىلا ةدوعلا نم دب ال ةيلوؤسملا

 .ةيناثلاو ىلوالا نيتمملاعلا نييرحلا سوردو كرنشلا

 نيتلودلل نهارلا يجيئتارتسويرجلا عضولاو

 ةحلسال عورملا زيكرتلاو .ابوروا بلق .نيتيناملآلا
 .امهيضارا ىلع يديلقتلاو يوونلا يعامجلا رامدلا
 برحلا دعب ام عّئاقو تطاحاأ يتلا ةيلودلا فورظلاو

 ًاعازن» جريب هيمسُي ام ترولب يتلاو ةيناثلا ةيملاعلا

 ناملألا ةيصوصخو وكسوم لظ :ركينوه
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 فاعضا يف مهاس ًاجنشتم ًايسايسو ًايجولويديا
 .«ةيكارتشالل ةضرتفملا ةيبذاحجلا

 شماهل ديازتملا عاستالاو راكفالا هذه لخم

 يجولويديالاو يسايسلا عادبالا ةيملع يف ةيلاربيللا
 امدنعو .وحنلا اذه ىلع ةفولأم تاونس لبق نكت مل

 يباجيالا عضولا تاساكعنا نع نآلا لعاستن

 نم ناملالا نيكمت ىلع ةيكريمالا ةيتايفوسلا تاقالعلل

 عمسن :ندارلا فافض ىلع ةيخيراقلا مهنمق دقع

 ةلاح روطتل نا ٍحيحصلا نمف ٠ ,اديدج ادعقاو ًامالك

 مومع ىلع ةماه ًاراثآ وكسومو نطنشاو نيب مهافتلا
 ةريغصضلا لودلا ىلع» بحجوتي نكلو .يىل ودلا عضولا

 يسلطالاو وسراو ىقلح ِق ءاضعإالا ةطسوتملاو

 هزه مهافتلا ةلاح قيمعت يف اهتمهاسم زاجنا اهريغو

 أدب لاصتالا لئاسو يف لئاهلا روطتلا نا ءاهريوطتو
 سانلا تاعانقل ةيسنلاب هجئاتنو هرامث نآلا يطخي

 ةيلمع ةيسايبس ءاند نكمد الو ؛ برغلاو قرشلا ىف

 هوقو ةيمها رابتعالا رظني دحاألا نود نم 3ع

 عسوا حئارش وزغت تادب يذلا تاعانقلا هذه ريثآت

 .ماعلا يأرلا نم

 ْق دلياؤتم مامتفاب ىظحمت رهاوظلا هذه نا

 لوقي نا نذا ةبارغ الو ةيناملالا  ةيناملالا ةسايسلا
 نيب نواعتلل ةديدج قئاثو ىلع عيقوتلا نا جريب
 لب .ةرايزلل ريبكلا فدهلا سيل نيتيناملالا نيتلودلا
 امناو ؛عونلا اذه نم ىوتسم ىلع ةرايز بلطتي الو
 قف يسايسلا رارقلا عنص رئاود عيسوا عم ءاقللا

 تاقلحلا عم رشابملا راوحلا ءارجاو ةيداحتالا ايناملا
 ثدحتلا ةلواحمو .رارقلا اذه يف ةرثؤملا ةيعامتجالا
 .ةيعقاوو مهفتو ربصيب اوناك امنيا سانلا ىلا

 ةديحو ىرخاو ةكرتشم حلاصم ,كش نود :كانه

 ةمصاعلا يف لوك  ركينوه ةمق لودج ىلع بناجلا
 رواحم ةيطارقميدلا ايناملا يفخت الو .ةيداحتالا

 يعاسم ريوطت ُِق ةلثمتملاو ةثالثلا اهتامامتها

 ديعقص ىلعو نيتلودلا نيب نمالاو مالسلا

 - وكسوم تاضوافم ءازا ةرشابملا امهتيلوؤسم
 .ًالوا فينج يف يوونلا رفصلا رايخ لوح نطنشاو
 يداصتقالا نواعتلل يىرارمتسالا عياطلا خيسرتو

 ىلع (ةئيبلا ملع) يجولوكيالاو ينفلا يملعلاو
 ةحايسلا عيسوتو .ايناث ةيتاقافتالا سسالا

 تايقعلا ليلذتو :نيتلودلا ينطاوم نيب ةلدايتملا

 ىتح اهضرتعت يتلا ةئرادالاو ةينوناقلاو ةنلاملا

 امامتها نوي ةموكح يدبت لياقملا يفو ,اكلاث .نآلا

 ًاضيا ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطتي انهاَحَ

 لصوتلاو ةدوئدبلا لكاشملا لحل كرتشملا نواعتلاو

 ايناملا لهاك نع عفرد ىرخا ةيناسنا تاقافتا ىلا

 .مييسقتلا مالا دعب ًاضراو كمأ ةمسقملا

 ثحبلا تاعوضوم الو ؛لامعالا لودج سيل
 قرشلا اهقلعب ةريبك لاما ةمئامناو بسحف

 دئاقلا قناع .ىلع ىلامسأرلا برغلاو يكارتشالا

 ةمق نوكتس لهف .لوك راشتسملاو ركينوه يلامعلا
 ؟لامآلا هذه حمجحب نوب

 جئاتن هيلع ةباجالا لمحت دق عورشم لاؤس
 .لبقملا انريرقت روحم نوكتس يتلا ةمقلا

 هع هان خو عاام » م ب و يش هدم :

 « نم .. ناوثعلا :

 : 2 0 6 7 ها 6 مم ١ 7 80016592 0

 ا احلا

 بلس

 مده مم هل 22

 9 009566655666566 6566656606 066025665985665 668060090696600 665666945659600 86566 356 655560565605530 عج ص نت ص 055665655656655 595065505546506090656656565655565560 566696656569005 5505

 1 جدي تكللت نرحل م حج اج تكلم ت15: 1ع

 «هدووعو ع وع و اوه وا عوو ءعفمو ف هاون هم مسالا

 0 ااناهلل ا »* سعسم «

30 0 5 .. -. 

 0 50 »و 6 - ف .٠ 56 ةلقمفم ءو وعم

 . 5 ا 5 0 اه

 5007007 7 58 م1 ا

 010 .هدكم# مهفت# 0-5 ٍ

 : ع مومو اء ع ,م ا اذ

 3 0 ا هاء

 0 ءذرف ءاغعج 1
2 7 

 ا ثهماو .+0 م «*و 00 0000

 : وده مو ماع كو م

 | 31 هني هن مورا 92200 - الان

 000 مل 617 1

 رشل 3 1 اشف 3

 06 . :ايقنفل ٠ م آسترف

 5 يحل نظولا راطقا

  20ايقيرفا ٠
 ٠ رتسوأ ا ةدحتملا تايالولا 0-0

 ١ ءانبمأ 5 قرش لود ,نيصلا 8

 0 ا 5 ملاعلا نادلب رئاسو .

 رت ١ ةملا/ لوليأ 7 575 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 عيت ةيقارعلا تاراقلا
 ١ ص اا رس و و ع هس عا كا اع و حت اا 0 يضاف

 كب
5 

 ديسلا عم يكريمالا |١ 8 © نويزفلت اهارجأ يتلا

 | نوؤشلل ةيجراخلا ريزو بئان تسوكامرأ لكيام |
 ْ ةيقارعلا تاراغلا فانئتتسإا نإ» لاق يذلا ةيساببسلا ْ

 / رايتخا ناو .«فسؤم» ناك ةيناريالا فادهالا ىلع
 ١ نم ديزي كلذ نا سادسا ىلع ؛انتراك» ناك ةظحللا

 م وسام ونزول كح عع

 .«جيلخلا ٍْق داضم يناردا موجه تالامتحا 1

 لوقت ةيكريما ةيرقسع رداصم ىلا ًاداتتسا ةيكرممالا

 نم تايمك ءارش ىلا اهقيرط يف تناك نارهط نإ»
 امم .:نيصلاو ةيلامشلا ايروك نم لك نم ةحلسالا

 يا :ليقملا رنَمفون / يناثلا نيرشت رهش لولخ
 ناريطلا ةيلاعف ريزغلا رطملا ٌُفعْضُي امدنع
 .«يقارعلا

 ا

 ا لة واب ملط وتطل موس سسوس سوح وو

 رتقت ًايناث
 .رانلا ةالطا:
 اكخطا م 0

 وع عاطق يف
 أ ضرالا هجو ىلع ىلغألا يه ةيناكس ةفاثك عم
 | ةحاسم يف ينيطسلف فلا 6٠ موكتي ثيح

 ْ نم عاطقلا ناكس ةيبلاغ . اعبرم اليم 15 نع لقت |
 نيطسلف بونج نم ةزغ ىلا اورجاه نيذلا نيئجاللا ؟
 1941/ لوليا / - 73 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 | نيلوؤسملا ضعب فرتعا ,ىرخا ةيحان نم
 | 48 ةدم تاراغلا نع قارعلا فقوت نا نييكريمالا |
 ١ ىلع هكراعم فنأتسي ينيمخ ماظن ناك يذلا تقولا 5

 0 نم هتاب هرتشمو هطغن نيورطعمك نم ديرب ناك ؛ضرالا'

 ٍ دعب حهم جحوحه نشب ركفت اهنا ذاقتعالا ىلع لمحبي

 | لكيام لوقب امك :جيلخلا ىلا رتوكلا ةدوع نإ»
 أ ًارارق ةدحتملا ممالا ينبت ةرورض دكؤي .تسوكامرا

 _ رطح ىضرفي يضقيو :ةدحتملا تانالولا هح ئ

 فقو قافتا قرخب موقي يذلا فرطلا ىلع ال 1

 | رايغلاورقفلاو فافجلا فلاحتي ة

 |! يف ءىجافملا يركسعلا ديعصتلا نمازت
 | ةعبات ةديدج ةنيفس لوصو عم جيلخلا

 | يف نيلوؤسملا عفد امم .تيوكلا يف يدمحألا' / ءانيم ىلا اهقيرط يف ةيكريمالا ةيرحبلل [ ام |
 | فقوملا ةعباتم ىلا ةيكريمالا ةيجراخلاو نوغاتنبلا
 | ةلباقملا لالخ نم صاخ لكشب حضتا ديازتم مامتهاب |

 ع

 سسوس ا

 ا

 اا تا

 0001 ردد ا ورس ج كم

0 

 فعاد

 .دوقع ةعبرا ذنم

 لبقتسم هيف نويسايسلا شقاني يذلا تقولا يف
 لالتحالل ةفلكم ةزغ حبصت .ءةيبرغلا ةفضلا
 نقف يضاملا عوبسالا يفف .«يليئارسالا»

 .ايلابج ميخم قيرط ىلع ؛نايئيئارسا,
 يذلا ةزغ عاطق يف ةينامثلا ةينيطسلفلا تاميخملا
 لالخ «ةيباهرالا» تايلمعلا نم ددعل [(حرسم ناك ا

 .ةريبخالا ة ةرشع ةينامثلا رهشالا

 لك مهتريسم افلا ٠١ يلاوح لصاوي ,كلذ عمو
 «ةيليشارسالا» ندملاو بيبا لت يف لمغلل حايص

 عءانسملا لامعا يف مهيلغا لِمَعَي ثينح ىرخالا

 "6 - (١6 ةليئض روجالا نا حيبحص .ناهدلاو

 .لخدلل ًاتباث ًاردصم رفوي لمعلا نكل . (ًايموي ًارالود
 لالتحا ةوق «نييليئارسالا» يف نوري ةرغ يلاها

 556٠١, مهرددعو ٍنونطوتسملا امأ .ةيشحو

 ضرا يف ةماقالا يف ايتارون اقح مهيدل نا نودقتعيف

 .ةرغ

 ًامامتها ْرَغ ىقلت ال ,ةيبرعلا لودلا ضعب يف

 ةيروسو ٠ :ةيبرغلا ةفضلاب ينعم ندرالاف .ًاريبك
 اهلكاشمب ةلقثملا رصمو .نالوحلا ةداعتساب ةمتهم

 ةداعتسا يف ًاريثك يعرب ال ةدبصعتسملا . ينجز

 وه ةمحر ودا زياف هشترب امك ديحولا لحلا .3

 ةفضلا نم ةنوكملا ديس ةننيطسلفلا ا

 .ةزغ عاطقو ةيترغلا
 ريرحتلا ةمظنم ذوفن ديازتب ءانثالا هذه يف

 نومعدي نيذلاو ,تاميخملاو ةزغ يف ةينيطسلفلا
 ةيبطلا تاسسؤملا ىلع نورطيسي نيذلا مه ةمظنملا
 .ةينوناقلاو ةيسدنهلاو

 داشر لوقي .«ريرحتلا ةمظنم وه صخش لك.
 ءاوتحا ةيفيك لوح لاؤس ىلع بيجي يذلا اوشلا
 نا نيليئارسالا ىلع» ةداتعملا هتيباجاب باهرالا

 امل اذه اونوكب مل ول .يوومدلا ناكملا نم اويحسني

 هسفن مالكلا لوقي اوشلا . «مهيلع راثلا دحا قلطا

 .عمسيب دحا ال نا وددس نكل ,اماع نيرشع ذنم

 يل

 ناريإ ردحت اكريمأ
 يواتأ ديفتد :ملقب

 ءاثالثلا سما ناربا ناغير ةرادا ترذح

 ىلا ةعمجلا موي ىتح بجتست مل اذا اهناب لب
 قالطا فقوب يضقي يذلا ةدحتملا ممالا رارق |
  ناغير ةرادا يا  اهناف :جيلخلا برح يف رانلا
 ضرف لحا نم مداقلا ع ويسالا يف ملاعلا كرحتس

 .نارهط ىلع ةحلسا رظح

 سيليف ةيكريمألا ةيجراخلا مساب ةقطانلا تلاق
 عوبسالا اذه ةياهن يف درت دق ناريا ةباجا نا يلكوا
 نا بجي» تفاضاو راليوك ود ديسلا قيرط نع

 عدي سعد >> 70 يحرص ده ف نا جاجا
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 3 ملا لاما سوسو

 ١ نا لماش ران قالطا فقو ىلع ةقفاوملل هدادعتسا |!

 | امك سيلو ء.اهيف ضومغ ال «ةددحم ةباجالا نوكت |
 ١ تلاق مث .مويلا ىتح ٠١//! ذنم نويناربالا لعف
 1 .ةيجراخلا مساب ةقطانلا

 ١ ردصتسق .اذه مهجهن ىف نويضاربالا رمتسا اذا«

 ! ناختا ىلا وعدي ةدحتملا ممالا نم رخآ ًارارق
 ا مردلب ال يذلا فرطلا دض ةيرورضلا تاءارحالا

 ةيادب يف كلذ نوكيسو .رانلا قالطال يروفلا فقولاب
 .«مداقلا عوسسالا

 دعاسم روم دراشتير راشا ,ىرخا ةيحان نم
 ' ضرف لضفت ةدحتملا تايالولا نا ىلا ةيجراخلا ريزو
 ١ يطفنلا رظحلا نم رثكا ناريا ىلع ةحلسالا رظح
 1 هلاق اممو !هذيفنت ةيقارم بعصلا نم نوكمس يذلا

 ! ًاحارتقا تضفر ةيكريمالا ةيجراخلا نا يفروم ديسلا
 داربتسا فقوي قلعتي و ءرهشا ذنم سردلا دفق ناك

 . تادراؤو 4/7” لكشي ناك يذلا يناربالا طفنلا

 | ةغلابلاو ,يضاملا ماعلا يف ناريا نم ةدحتملا تايالولا
 ّ , .رالود نودلم 7

 || ةسارد ىلا ةيكرمالا ةيجراخلا فقوم دنتسي
 | رثكا لبق ايددل طفن ىلع رظحلا رارق جئاتنل ةصحفتم
 ١ ناك طفنلا نآل ,كلذ نيقنت بعصلا نم ناك» .ةنس نم

 ظ .يفروم لاق .«ىرخا لود قيرط نع عابُي
 عازنلا فرط نع ردص ام رخآ

 نع 67/17١ نينثالا موب يناجنسفار يمشاه نلعا

 دحيم
15100 

3 

٠. 

 ا  40ل

 ا ع

 | «نمالا سلجم عم لماكلا نواعتلل نارهظ دادعتسا»
 ١ ادب ىذلا فرطلا هناب قارعلا نيدي نا ةطيرشو

 ١ .برخلا
 !' نع برغا دق ناك قاربعلا نا هركذ ريدجلا

 فقو ىلع قفاوي نل هنكل .هسفن ءيشلا ناريا تلعف

 ١ .ضرالا ينثتسيو رحبلا يف قبطي يئزج ران 0
 0 ا ا ,

 اقسوؤم» ق

 نص

 0ع 2و دعما هع

 دقو :ةيسامولمو رداضم ىلا ةيسن ,ةيشهدلل ايمو

 34 - م1 ننال ا: خنت



 ًاموي 40 رظتنا هناب ةيكريمالا ةرادالا قارعلا غلبا |
 هل ناردا نا دكأت نا دعب هتاراغ فئاتسم نا ليق !ٍ

 .ضرالا ىلع رانلا قالطا فقو ىلع ةقفاوملا يون |

 نويدير دلاريهلا
34 3 

 4 "در ٠

 ةكم تادهأ نم دنا
9 

 .ايسيوقين نم نيسناج
 مل ةكم ثادحا لوح مكتفيحص ريراقت نإ
 ثدحلا اذه فلخ مهالا لماعلا ىلا قرطتت
 ٍْ ٌرركا - اساسا نكت مل ةهجاوملاف «يوسأملا

 نيب الو .ةيدوعسلا ةيبرعلاو ناريا نيب - ًاسانسا |
 نيب تناك امناو .يعيشلا مالسالاو ينسلا مالسالا |
 اهيلع ضن انك ةملكو ةهج نم هماظنو ينيمخ |
 ُْق لوخدلا نارقلا مّرَح دقف .ىرخا ةهج نم نارقلا ١

 يذلا جحلا ءانثا فنع وا بضغ وا عارص وا لدح '

 كلذك جحلا لظ .مالسلاو ةالصلل ةينيد ةيسانم وه '
 نيذلا هعابتاو ينيمخ ءاج نا ىلا ةنس 1٠١ ةليط |
 نارقلا ميلاعتبو جحلا كولسي مازتلالا مدع اودمعت '

 ةكم ثادحا رايتعا ىلا نيملسملا عشد امم .هيسفن

 .مالسالل ًاحضاو ًاكاهتنا
 نيذلا نييدوعسلا نم أدب دق اطخلا نا عقاولا '

 تقو ىف تاونس ا/ ذنم ةيناريالا تارهاظتلاب اوحمس '

 ناريا جاجح مازتلا ىلع اوّرصي نا مهيلع ناك ||

 - | رؤللاا" نرواجنا“ ةلاالبإان: - 5

 ا مهل حامسلا اوضفري ناو ,نارقلا عيلاهتب

 .جحلا ءانثا عونا يا نم ةيسايسلا تارهاظتلاب

 ا لوح بتكك ام لك يف - ًاريسفت ظحالا مل ,ةياهنلا يف

 تاوق نم 8١ نم رثكا لتقم ةيفيكل  ةكم ثادحا

 اولتق لهف .مهحارجب نيرثئاقم يدوعسلا نمالا

 ؟,؛نوملاسملا» نوؤيناربالا مهلتق مآ مهيسفنا

 ادق ل

 جروج نايسول :ملقب

 :ةينانبالا ةريثلا ةميق طوبه
 ا نم ةيساسا اباضق ثالث ةيوست بجي هنا عقاولا

 :ةيلاحلا ىضوفلاو تابارطضالا ءاهنإ لجا
 ١ هرعس فعاضت ينعي امم .دوقولا معد ءاغلإ ْ

 يف فعضلا نآلا نوعفدي سانلا نا كلذ . تارم ثالث

 | ةبسنلاب .(ةيقرشلا توريب ءانثتساب) ناكم لك
 | ةريل رايلم ٠" 5١٠ لداعي اذه .ةلودلا ةنيزخل

 ايون ) ٠٠١ ١١٠" نويلم دولار( 

 | نيسحتب لوالا ءارجالا رارضا نع ضيوعتلا - ؟
 .تالصاوملاو ةيبطلا ةيانعلاو ميلعتلا فورظ
 | نم تاضاب ٠١8 ترتشا دق توريب نا هركذ ريدجلا
 | تلار ام تاصايلا هذه نكل .ةيسئرفلا ونير ةكرش
 | سيئر ىلع نال ةروكذملا ةكرشلا ىدل ةزوجحم
 | ديلو ديسلاو صخلا ميلس دقسلا ةلاكولاب ءارزولا
 | نم حيرصت ىلع الصحي نا لقنلا ريزو طالبنج
 .تاصابلا نع جارفالا لجا نم ليمجلا نيما سيئرلا

 .ةيروهمجلا
 *  ءالغ عم بسانتت ثيحب روجالا ةدايز |
 جرختس يتلا ةيساسالا رصانعلا يه هذه .ةشيعملا |
 فصن ىلع رثؤت يتلا ةلماكلا ةمزألا ةلاح نم نانبل |

 .هناكس

 تارهاظت ىلع ةيسايسلا ىوقلا تدر فيك

 :عوجلا

 .لغتسملا فرطلا نع اوحصضفند نا نود .تلغتسا دق

 : : قشمد فقوم

 شيجلا اهيلع رطيسي قطانم يف تارهاظتلا ترج
 مايقلاو ءاوهلا يف رانلا قالطاب ىفتكا يذلا يروسلا

 | تبسلا موي ةلماكلا
 ١ ةيحاضلا ف مكحتلا يف ١0

 | ةيبرغلا توريب قو ,ةسئانلا ةييونجلا

 | موي بضغلا راجفنا باقعا يف كلذو .ًاسؤب لقألا
 | عم مقافتي يذلا يرشتسملا ءالغلا بيسب سيمخلا

 1 يمدقتلا بزخلا ىلا هللا بزح نم  ةداقلا عمجأ

 : نع اويرعاو . (!!)! بغشلا ةنادإ ىلع يكارتشال

 ؟ىتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا ىلا ةفاضالاب |١ اهنا اودكا مهنكل .ًءادتبا كرحتلا ةيوفعب مهداقتعا

 ! ةهجوم اهناكو تارهاظملا ودبت نا نم افوخ فولآملا
 | ىلا ةيروس ىعست هسفن تقولا يف .قشمد دض
 ١ يفئاطلا عارصلا يف بصتل تابارطضالا هذه هيجوت
 .يحيبسملا ركسعملاو ملتسملا ركسعملا نيب ١

 نوكتس ةمداقلا مايألا نأ وديي لاح ةبأ ىلع

 اكمل قفأ ف ةيعصو ةنوحشم

 ع زفر نا ةيفط

 م مو 0 هون. م ّ

 «ةيضن» ةيدؤشب ةلود لها نم
 ا » » 3 0

 | نع ريبعتلا يه  ةنس ١" - نيهوك الوئيغ
 / .«يليتارسالا» ينيديل 3 ١ حانحجل 2 ١ تادقتعم

 |ايحته بزح يف يدايق وضع يهو

 ١ مواقتو ديفيد بماك تاقافدا تضراع .ينوبهصلا

 ١ نم ةلمحلا معزتنت امك : "١ 1/ ماع برح يف اهتلتحا

 ١ عاطقو ةييرغلا ةفضلا ْيف تانطوتسملا نم ديزم لجا

 .ةرغ

 | اهعم اراوح ترجا .ةيكريمالا كيوزوين ةلجم
 : يلب ام هنم فطتقت

 ١ ؟ىدوهيلا ناطيتسالا ةكرح فده وه اه :لاؤس

 أ لجا نم .يسايس لوالا .نافده ةكرحلل :باوج
 ١٠١ ١ دوحجو نأل .ةينيطيسلف ةلود ةماقا عنم

 | يسايسلا رايخلا ماما بابلا قلغيس ةنطوتسم
 | ةيا ؤرجت نلو .ةينبيطسلفلا ةلودلاب قلعتملا
 | نا .ةيبرغلا ةفضلا ةداعا ىلع ,ةيليئارسا» ةموكح
 ١ قلعتيو .فارغميد يناثلا ببسلا .ليحتسم اذه
 | 2 .يضارالا كلت يف يبرع نويلم نم رثكا دوجوب

 نمث ينأي ةيبرغلا ةفضلا نيديرت ١ذامل :لاؤس
 . !!يدالب اهنإ ؟نطنشاو تنا ديرت اذامل : باوج

 ؟ادهيير ةفضلا ةلئئاريعاوا مصع ل 30: لاؤس
 فحزد أدب دق مضلاو . تقو ةلأسم اهنا : باوجح

 1 دوهبلا نحن .ةلجعتم تسل «لاح ةئا ىلع .لعفلاب !

 ِ .لامتحالا ىلع ةريدك ةردقم انيدل | سيئر ناعطاقب  طالبنجو صخلا . امهنكل

 | نم فآلالا تاكم لقت حازتكاي كبار اني :لاؤس
 ةلودلا قيقحت لجأ نم ةقطنملا هذه جراخ نيينيطسلفلا

 ؟ةدقنلا ةيدوهيلا

 ءانترطنس تحت انه برعلا ءاقبا لضفا :باوج

 ًايلاح مهجارخا ةركف نأل .لكاشملا لك نم مغرلا ىلع |
 لب .ةيقالخا ريغ اهنا ينعي ال كلذ .ةليحتسم ودبت |

 .ملاعلا يف ةيقالخا رثكالا ةركفلا اهنإ
 يف مالسلل يىلود رمتؤم داقعنا صرف ىه ام :لاؤس

 ةدبرع فارظاو :ليئارسا» روضحب طسوالا قرشلا

 لكلاف .هداقعنال ةيقيقح صرف دجون ال :باوج
 :دحاو فده هل نوكيس رمتؤملا اذه لثم نا فرعي '
 .سدقلا اهيف امي /١471 ماع لبق ام دودح ىلا ةدوعلا '

 .اهدجو ؛ليئارسا» نوكتنس كلذبو |
 ان ١ فئعلاب يروسلا درلا نكد حل يا .تالاقتعالاب

 ؟ 8 _ 5١م9 لوليا 7 51:3 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 را 8 سَ هوجو وسمو باع هانا ج ]7 موب وج وصور هجيج

 ابد عجم مة بوو عع ع عع

 دعب .ةيحجراخلا ثوفدلا ةمزا ت ترحفت نا ذنع ] ىف

 اهتردق مدع نع ١9/5 ماع كيسسكملا نالعا 5

 لتحت ةلكشملا هذه تلاز ام .دادسسلا يلع ل

 تاءاقللاو تارمتؤملا لامعا لوادج يف ةرادصلا ناكم

 نيب ةيئانثلا تاءاقللا ىتح لبد .ةيمنلقالا وا ةيلودلا

 هذه كبابشت ىدم حضوي امم ,ةفلتخلا تافوكحلا

 ىلع :هسفن تقولا ْق اهنروطخو .اهديقفتو ةلكتشملا

 يف ودلا .داصتقالا لمحم

 تدقع يتلا ةيقيرفالا ةمقلا كرحت ناك انه نمو

 ىدمو ةلكشملا هذه ةساردل دابا نسيدا ىف ارحّوم

 ًاديهمت كلذو ,ةراقلا نادلب ىلع ةفلتخملا اهتاريثآت

 اذهلو .اهتيحاوم ِق دحوم يقيرفا فقوم ناكتال

 .ةيرداعلا ريغ .ةمقلا رمتؤم لا دوعدلا تناك

 .عوضوملا اذه ةيساردل ابدل دا ةصصخصخكلا

 ةيقيرفالا دراقلا نؤيد نأ ىلا ةرايشإلا 7 دخن اذه

 لمح ام اذهو ,رالود نويلم ينام يلاوح تغلب
 ةينويدم ماقرا ءوض ف اهئبع نم ليلقتلا ىلع ضعبلا
 ىا :رالود رايلم فلا تزواجت يتلا ثلاثلا ملاعلا

 فارظالا ىلع ةقحتسملا غلابملا سمخ نع ديزتال اهنا
 اذا .ةحيحص هذه رظنلا ةهجو نوكت دقو .ىرخالا
 .بسحف ةقلطملا ماقرالاب ةردعلا تناك

 فقوتي  فورعم وه امك  ىنويدلا ءبع نكلو
 ىلع  نادلبلا نم ةعومجمو ام دلي ةردق ىلع اساسا

 ىلع اهئيع ىدمب ةربعلا نا انه نمو .اهلمحت
 مدختست ام ايلاغ .كلذلو .ينعملا دليلا تايداصتقا

 داضتقالا هلمحتي يذلا ءبعلا سايقل تارشؤم ةدع

 نع ةكشانلا ةيحراحلا تاماردلالاب ءعافولل ىفوقلا

 ءبع ةبسن يف تلثمت ءاوس :ةيجراخلا نويدلا
 تارداصلا نم ليخادملا ىلامجا ىلا ةيجراخلا نويدلا
 يف وأ ءيبنجالا دقنلا ليخادم ةبسن يف وا :ةيعملسلا

 .لجالا ةليوطلا ضورقلا قفدت ةبسن
 محا د 0 عاندإلاو تارالنملا

 نوندلا ءبدغ نا ىلا تاءاصحالا رتبشت انهو
 نم ةئاملا يف ةئام يلاوح غلبي ةراقلا ىلع ةقحتسملا

 ١ؤمأ/ لوليا مث *15* ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 61

 ا ا ا ا

 ةصاخلا 2 7 لحلا
 وعوسص »سس ةتدحسس حج دصمحت7بب »وججو وجووس ف اطل جو عجوو وح دسم

 ةدحراخلا ن رجالا ىلا - لو -
 0 سوح او عسا

 1 ا ووو ووو ومو

 عسا عة وجدو دوج جوس اسس

 ٍِق / ٠7١ نع ديرو ٠ ,ةيلامجال ةراقلا تارداص مجح

 انلمحي امم .اهدحو ةيوارحصلا هبش ايقيرفا نادلب
 نادلب نم اهتليثم نع ةمزالا هذه ةروطخب لوقلا ىلع
 نيعب انذخا اذا ةصاخ .ىرخالا ثلاثلا ملاعلا
 اهدهشت ينلا ةئيسلا ةيداصتقالا عاضوالا رابتعالا

 ىلا تدا دقو .تانينامثتلا ةيادب ذنم ةئقيرفالا ةراقلا

 نم لقا ىلا يلامجالا يلحملا جتانلا ومن لدعم عجارت
 نم لضفا دعي هناب ملعلا عم. اذه) ١985 ماع ١/

 عاطقلا هققح امل ًارظن .1585 / ١984 يماع

 كلذي اًرواجتم . 0 هتيسن تغلب ومن نم يعاررزلا

 امك .(ايقيرفا يف ةرم لوالو .ناكسلا ومن لدعم
 ومتلا طوبه .ةرستفلا هذه لالخ اضبيا ظحالب

 عاطقلا اذه حبصا ثيحب ثيحب ًاريبك ًاطوبه ٍيعانصلا

 نا دم كالو يول 7 هردق ًايلاس اومن ققحن

 رقت 6 ًايونس عاطقلا اذه ومن لدعم ناك

 عاضوالا هتبعل يذلا رودلاب انمدلست عمو

 مقافت يف ؛نهارلا يل ودلا يداصتقالا ماظنلاو ةيلودلا
 ةجومو :(يدقنلا ماظنلا ةصاخ) هذه نويدلا ةمزا

 يف ةيلامسأرلا نادلبلا تداس يتلا دوكرلا

 امم رامثتسالا ىلع بلطلا ضافخناو .تانيعيسلا

 نا الا ؛(ةنيدملا نادلملا ضارقال ةيلاملا قوسلا آه

 يف ةيلخادلا لماوعلا هتبعل يذلا رودلا يفني ال كلذ
 ةراقلا تايداصتقا ةعيبط دصقنو .ةمزالا قيصعت
 نيتنثا وا ةعلس ىلع دمتعت تلاز ام يتلا ةيقيرفالا
 ةشه اهتايداصتقا لعح امم .ريدصتلل رثكالا ىلع

 يف علسلا هذه راعسا يف تابلقتلاب اريثك رثآأتت

 ةيراجتلا برحلا ترثا انه نمو .ةيلودلا قوسلا
 .ةفلتخملا يلامسأرلا ماظنلا فارطا نيب .نآلا ةرئادلا
 نم اهنع مجن امل ةجيتن كلذو .ةراقلا تابداصتقا ىلع

 ضافخنا ىلا ىدا ام وهو .ةيئامح ةيراجت تاسايس
 .ةراقلا اهردصت يتلا ةيلؤألا داوملا مظعم راعسا

 اضافخنا ةيريدصتلا تاداربالا ضافخنا يلاتلاب و

 ",5١" نم ةيراجتلا اهتاداربا تطبه دقف ,اريبك

 ماع رالود رايلم 27 ىلا ١ م داع رالود رايلم

 نم ي وذسلا تارداصلا مجح يف ومنلا طهو ؛, 5

 .(1985 ماع /7* , ١ ىلا 1585 ماع /ا١ بك

 ةراقلا ىف حلستلا تاقفذ تلاز ام رخآ ددعص ىلعو

 ةدودحملا دراوملا نم هب ناهتسي ال ءزج ىلع ذوحتست
 تاعازنلا رارمتسا ةجيتن ,نادلبلا مظعم يف
 نادلي مظعمف :ةرواجتملا فارطالا نيب تاعارصلاو
 وا .ةيلخاد تاعارصب اما ًايلاح ةلوغشم ةراقلا
 .ةيداشتلا برحلاك) .ةرواجملا نادلبلا عم تاعارضد

 بودج وا :ىلامو وساقاندكر وب .لاموصلاو ةشبحلا

 .(اهل ةرواجملا نادلبلاو ايقيرفا
 ثتلاثلا ملاعلا ةسنويدم عاضوا مقافت ءازاو

 صوصخلا ةجو ىلع ةيقيرفالا نادلبلاو ,امومع
 .دادسلا ىلع ةرداق ريغ اهمظعم تحيصا ثيحب
 .ةمزالا هذه لح ىلع لمعلل تاعورشم ةدع تحرط

 ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا عورشم اهلوا ناكو
 فدهيو :«ركدب عورشم» هتيميست ىلع حلطصا يذلا

 ف ةيداصتقالا تاحالمصإلا جمارب ليومت ىلا اساسنا

 يلاوح اهضارقا قيرط نع .ةئيدم ةلود ةرششع سمح
 ؛ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم نم رالود رايلم نيرشع
 كلذو .ةيراجتلا كونبلا نم ىرخا رايلم نيرشغعو
 يا .يل ودلا .دقنلا قودنص ربع كلذ متي نا ةطيرش
 .اهحردقي يتلا تاسايسلا ديفنتو هتايصوتب مازنلالا
 ,ةنيدملا نادلدلا مظعم هتضفر عورشملا اذه نكلو
 يمهوز اهنم ةداقتسالل اهنيعي الود ةذيدحتل ارظن

 عيياطلا اهيلع بلغب يتلا نويدلا تاذ لودلا
 ةفصو قيبطت ةطارتشا نع الضف اذه (يراحتلا
 ليس يكرامالا روتانيسلا جدقت كلذلو .قودنصلا

 «نكيب عورشم» نع ليدبك ؛رخآ عورشمب ؛يلدارب

 نفهم دصيوم] 5: اع رع "ةقق-.  ةيوجراقالا 'ةيصولا ةطلطتم
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 نم / ءاغلاؤ بطبشي ةدلاطملا ىلع انتابشا موقبو

 ةدئاغلا راعسبا ضفخ خم .ةنلصالا نويدلا مجح

 نادلبلا مايق عم كلذ بكاوتي نا ىلع ,ةيلاحلا
 نؤدلب ٠٠“ ةنيدملا ل ودلا ضارقان ىربكلا ةيعاتنصلا

 نادلدلا خزتلت نا: ىإ اهو حالضالا < جمارب مع دل رالؤد

 موقد ىداصتقا جاويش جمانئرب ديقنتب ةنددملا

 تارامتتسالا ىل ادع ةضورفملا دودقلا عفر ىب اع اسرايسا

 .معدلا ضيفختو .ةراجتلا ريرحتو .ةيبنجالا

 [ نطو نحارقزت اخ الناب - م7

 لحلا لدن ةمزلا يمدد
 هلثم .اساسا قلطني هنا عورشملا ىلع ظحالبو

 قلطني يتلا اهسفن ةيضرالا نم هركيب عورشم» لثم
 لك نا رخآ ىنعمبو .يلودلا دقنلا قودنص اهنم
 اهرايتعاب ةيجراخلا نويدلا ةمزا ىلا رظفي فرط
 اساسا ةمحان .«ةيلكيش ةمزا» ال :ةدرود ةمزا» درحم

 ماظنلا ةعيبط لب .ةيداصتقالا ةيلمعلا ةعيبط نع
 نم ريثكلا اهدقفي ام وهو .نهارلا يلودلا يدقنلا
 الك ناو ةصاخ .يلامعلااهاوتحمو اهازغم
 تايصوت ذيفنت ةرورضلاب بلطتي نيعورشملا
 تدكا يىحلا ةفصولا يشو «يىل ودلا دقنلا ىقودنص

 لب ؛اهتذفن يتلا نادلبلا مظعم يف اهلشف ثادحالا
 .اهلح نم الدن ةمزالا قدمعت ىلا تدا

 «نيدلا لاديتسا. ةيلمع تاحارتقالا هذه رخآ

 كلذو :يكريمألا «:بروك يتيس» كنب اهأدب دقو
 تارامثتسا ىلا ةقحتسملا نويدلا نم َءْرِح ليوحتب

 لودلا ضعب ىلع ضرعو .ةنيدملا نادلبلا لخاد

 ةيلخاد تارامثتساب اهنويد لاديتسسا ةنيدملا

 نم لقأب ليزاربلا ضورق ضعب تعيب (يلاتلابو)
 نيتنجرالاو كيسكملاو ,/10 ىلاوحب ةيقيقحلا اهتميق
 تعيب رخآ ىنعمبو 4١/(. ىلاوحب اهتميق نم لقاب
 اهتميق نم لقأب نادلبلا دذه عيراشم ضعب

 .نددملا حلاعلل رخا افازنتسا لثمن ام وهو ٠ ةيقيقحلا

 هةدحتملا تايلالولا بحرت نا يعييلملا نم ناكو

 يطايتحالا كنبلا حمسف .ةوطخلا هذهب ةيكريمالا
 .ةيكريمالا ةيراجتلا كونيلل .يكريمالا ينارديفلا
 ثالث نم رثكا تاسسؤم لامسأر يف 2٠٠١١/ كارتشالاب
 ىصقالا دحلا نم الدب كلذو .ةنيدم ةلود نيبثالثو

 ىدا دقو ةئاملاب نورشع وهو نآلا ىتح- ددحملا
 ةئثالث نم تارلمعلا هذه مجح عافنترا ىلا كلذ

 .طقف يضاملا ماعلا لالخ تارايلم ةتس ىلا تارايلم

 .نويدلا ةمزا لح ىلا يدؤن نل ةيلمعلا دذه نا ىلع

 ةدايزو اهقيمعت ىلا يدؤت فوس .سكعلا ىلع .لب

 يف هانلوانن ام ادهو) نآلا هيلع يه امم رثكا اهتدح

 مل عاضوالا هزه ءاّراو .(ةعيلطلا نم قياسلا ندعلا

 ىلا ءوجللا رارمتسا نم اليدب ةنيدملا نادلبلا دجت
 وا «سيراب يدان» ربع ءاوس اهنويد ةلودج ةداعا

 لاومالا ىلامحا دادزا انش نمو ؛«ندنل يدان» ربع

 لبق رالود رايلم ريشع ينثا نم اهتلودج تديعا ينلا
 19/7 ذنم رالود رابلم 7” يلاوح ىلا :15/87 ماع

 ةهجتملا تالاحلا ددع غلب لب 1185 فصننم ىتح

 ه7 ىلاوح ةريخالا ةرتفلا لالخ «سيراب يداند ىلا

 درحم .هذه ةلودجلا ةداعا ةدلمع لظت نكلو . ؛:ةلاح

 نا كلذ نم رثكالا لب .اهل الح سيلو .ةمزالل نكسُم
 ىلع ءبعلا فيفخت ىلا يدؤت ال ةيلمعلا هذه

 نم ديِزت سكعلا ىلع لب .عاشي امك :ةنيدملا فارطالا
 ةداعا ةدلمع ناو ةصاخ .ذرببك ةدابز اهئابعا

 دئاؤفلا ال .طقف ضرقلا لصا لمشت ىذه ةلودحلا

 ام ىلع ءابعالا رارمتسا ينعي اذهو :هيلع ةقحتسملا

 .هيلع يه

 ددحإلا لحلا

 هذه نم ج ورخلا ةيفيك نع لؤاستلا حصي انهو
 بلاطي ضعبلاف .لبيسلاو ةيوجالا ددعتت ؟ةمرالا
 سيئر هنلغا ام وهو .ايئاهن دادسلا نع فقوتلاب
 تدقع يتلا ةيقيرفالا ةمقلا يف ,.وسافانيكروب»

 فارطالا ةوعدب رخآلا ضعبلا بلاطي امئيب .ارخؤم
 قيسنت يلاتلابو ,فقوملا ةغيبط مهفت ىلا ةنئادلا
 يضري طسو لح ىلا لوصولا ةيغي تاسايسلا

 لثم ةيقيرفالا لودلا ضعب فقوم وهو) نيفرطلا
 ةمظنملا سيئر ؛!ادنواك ثنيك» مدقت امديب اذه . (رصم

 ىصقا دح ديدحت ةرورضب يضقي حارتقاب ديدجلا
 ةليصح نم ٠١/ زواجتي ال ثيحب :ضورقلا دادسل
 ىلع ذوحيس هنا وديبو :ةلود لكل تارداصلا

 ىلع :يلودلا عمتجملا نكلو .يلاحلا رمتؤملا يف ةيبلغالا
 نويدلا ةمزا: ةروطخب ساسحالا نم مغرلا
 اهراثاو ةنيدملا نادلبلا اههجاوت يتلا «ةيجراخلا
 نآلا ىتح ذختي مل ةيلودلا عاضوالا ىلع ةيبلسلا
 اف اريثك لب :مئاد لح ىلا لصوتلل ةمزاللا تاوطخلا
 ,ةنيدملا فارطالا نم ةمدقملا تاحارتقالا تلبوق
 ىرت اهنال كلذو .اهضفر وا ةنئادلا فارطالا روتفب
 .ةيداصتقالا اهفادهاو اهحلاصم عم ًاضراعت اهيف
  امومع ةنيدملا نادلبلا ىلع حيصضا انه نمو

 قطنملاب لماعتت نا - صوصخلا هجو ىلع ةيقيرفالاو
 اياونلاو ينامالا كرتتف .امهيسفن بولسالاو
 ىلا رظنتو :ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا ىف ةنسحلا
 اهتارابتعاو ةصاخلا اهحلاصم نم اقالطنا رومالا
 نم نكمتتل ؛اهمكحت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 لب :ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا لمحم ف ريثأتلا

 حبصا رخآ ىنعمبو .ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو
 يف ةلعاف حبصت نا ةيقيرفالا ةراقلا نادلب ىلع امازل
 امك ةلعفنم درجم ال .ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا
 .نآلا ىش

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 ةيبرعلا ةيزكرملا كونبلا يظفاحم عامتجإ شماه ىلع
 عما محم هوس هوو هذ فروتا»وباو خه ووو ه1

 ةيبب رعلا : ةيبب رغلأ ةراختلا ةيمدن نا
 ةرصافلا تاجلاعملاو ...اياوغلا نبا

 ا 1 و

 كونبلا وظفاحم متتحا ىضانخأ ةومتتسإلا

 لودلا ىف ةيدقنلا تاطلسلا ءاسؤرو ةبزكرملا كني

 نالعاب ,ةيرودلا مهتاعامتجا .ةيبرعلا
 ةيبرعلا تارداصلا ةيمنت عورشمل يئدبملا مهدييآت
 يضقي يذلا .يبرعلا دقنلا قودنص نم خدقملا

 يىبرعلا ًاشنملا تاذ علسلا ليومتل ماظن ءاشناب

 كوندلا موقت نا ىلع .ىرخا ةيبرع لود ىلا ةهجتملاو

 ةمزاللا دراوملا ميدقتي ةيبرعلا ةيراجتلاو ةيزكرملا

 نيب ةراجتلا ةيمنت ضرغب كلذلو .ةيلمعلا كلتل
 .ةيدرعلا راطقالا

 مغرلا ىلع ةراجتلا هذه نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 اريدصت ةيبرعلا ةيجراخلا ةراجتلا محح ِدِداْرزَد نم

 تارداصلاف .رخآ دعب اموي روهدتت ٠ ًاداريتساو

 يلامجا نم 17 نم رثكاب مهست ال ًايلخاد ةيبرعلا
 عضو وه كلذكو .ةيلامحالا ةيبرعلا تارداصلا

 نم //6 زواجتت ال يهف ةينيبلا ةيبرعلا تادراولا
 كلذ نم رطخالا لد .ةيلكلا ةيبرعلا تادراولا مجح

 تاقالعلاب ةنراقم :رمتسملا ةيسنلا هذه عجارت

 تايالولا اهسأر ىلعو :ةيبرغلا نادلبلا عم ةيراجتلا
 بيصنلا ىلع ذوحتست يتلا) ةيكربمالا ةدحتملا

 .(ةيبرعلا ةراجتلا نم ريكالا

 يف .عضولا اذه زارمتسا ةروطخ نكت الو.
 ةيبرعلا ةيداصتقالا عاضوالا ىلع ةفلتخملا هتاريثات
 ىحراخلا حلاعلل ةيعبتلا دايدزاو فلختلا قيمعتك)

 - مهالا وهو نكلو (كلذ ىلا امو ةئرحتلا ر ارمتساو

 يبرعلا لمعلا ديعص ىلع ةفلتخملا هتاريثآن يف

 .يبرعلا يداصتقالا لماكتلا يلاتلاب و ,كرتشملا
 ىدحا ةيجراخلا ةراجتلا نا فورعملا نمف

 لماكتلا ةيلمع دنعص ىلع .ةماهلا تايلآلا

 حارتقالا ةيمها يتأت انه نمو .يبرعلا يداصتقالا
 ةراحتلا زيزعتل ىبرعلا دقنلا قودنص همدق يذلا

 ىلا حارتقالا اذه يدؤيس لهف ,ةينيبلا ةيبرعلا
 ام ىلا فاضي فوس هنا ما ؟ةيبرعلا ةراجتلا ريزعت

 اذهب ةصاخ .ةييرع تادهاعمو تايقافتا نم هقيس

 ؟فدهلا

 ىلا رين لؤاستلا اذه ىلع ةباجالا انتلواحم دنع
 نم عورشملا اذه اهنع ردصي يتلا ةيؤرلا ةعيبط
 ةهج نم ةينيبلا ةيبرعلا ةراجتلا تالكشمو .ةهج
 رصنع ىلع زكرت تلاز ام ةيؤرلا هذه نا دجنف .ىرخا
 وهوالا ؛ىداصتقالا لمعلا رصانع نم دحاو

 امم ,ىرخالا لماوعلا ةبقب لاقغا عم ءليومنتلا

 ةلعلا لمهت ام اريثكف .ىلمعلا اهاوتحم نم اهغرفد

 ةيبنجالا فازطالاب ىرخالا ةيبرغلا راطقالا ةاواس ...يجيلخلا َنواَعَتلا سل
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 ةراجتلا روهدت ءارو يسيئرلا ببسلاو ةيساسالا
 يف يعلسلا بيكرتلا ةعيبط صقنو .ةينيبلا ةيبرعلا
 يف عسوتلاف .ةيبرعلا ةيجراخلا ةراجتلا لكيه
 نا ةرورضلاب بلطتي ءام ةلودل ةيجراخلا ةراجتلا
 بلطلا عابشا ىلع ارداق ىرداصتقالا اهلكيبش نوكي

 يتلا تايمكلاب كلذ ناك ءاوس) علسلا هذه ىلع
 ,(ةزيمتملا ':ةيعونلاب وا .ىرخالا فارطالا اهجاتحت
 02-2 يلحملا ضرعلا رثاتي ال نا ةطيرش كلذو
 دقتفت ام وهو .بلطلا اذهب  ةينطولا قوسلا
 تا اهعيمج نكت.مل نا ةيبرعلا راطقالا مظعم
 ةعلس ىلع ًايساسا ًادامتعا دمتعت ةيبرعلا ةراجتلا
 /945 يلاوح طفنلا لكشي لب) ريدصتلا يف نيتنثا وا

 لكشتو :ةيبرعلا راطقالا ضعب تارداص يلامحا نم
 تارداصلا ىلامجا نم 24٠/ نم رثكا ةيلوالا داوملا

 ةعيبط ديعب دح ىلا حضوي ام اذهو .(ةيبرعلا
 ,ةيبرعلا ةيجاتنالا ةدعغاقلا ىف يلكيهلا للخلا

 ططخ لمجم يف رظنلا ةداعا ةرورضلاب بلطتيو
 .ايلاح اهب لومعملا يداصتقالا ومنلا

 تادراولا لكدش لاز ام رخآلا بناجلا ىلعو
 ال ةيكالهتسا ًاطامنا سكعي .ةيبرعلا ةيعلسلا
 ةيداصتقالا عاضوالاو فورظلا عم لاح ياب معالتت

 ًارنبك ًاعاستا تعستا يتلا طامنالا كلت .ةيبرعلا
 ىلع ةرصاق دعت مل ثيحبي ؛ تانيعيسلا فصتنم ذنم

 : اهتدعت لب .عمتجملا يف ةرسوملا تاقبطلاو حئارشلا
 عمتجملا ف ىرخالا تاقيطلاو حئارشلا ةفاك لمشتل

 يكالهتسا جذومن ينبت ىلا ىدا اممو .يبرعلا
 ةيبرقلا نادلبلا ىلع دامتعالا دادزا يلاتلابو :يبرغ
 نم كلذل ام ىفخي الو ءبلطلا اذه عابسشا ليبس يف
 لب .ةيبرعلا تادراولا ةروتاف عافترا ىلع تاريثاآت
 ةنتبرفكلا عينصنلا ةكرح نا كلذ نم رطخاإلا

 «بلطلا اذه طمني انيساسا اطابترا ةطيترم تحبصا

 درجم نوكت نا ىلع ةكرحلا هذه درت مل انه نمو
 عينصت وا .ةدروتسملا ليخادملاو تانوكملا عيمجت

 ىلع ءابعالا نم داز امم ؛املحم تانوكملا هذه ضعب

 .ةفيرعلا تاعوفدملا نيزاوم
 ةراحتلا ةنمنتل ةلواحم ةئا لظتس انه نمو

 .اهنم دوشنملا قيقحت نع ةرصاق ةينيبلا ةيبرعلا
 نع لزغمب متن ةيرطقلا ةبمنتلا تايلمع نا املط

 3 يداوي امم :(نالا :دكاس وه انك) ضقملا اهضعب
 قفدت هاجت ليقارعلاو زجاوحلا عضو ىلا ةياهنلا
 سلجم رارق ىلا ةراشالا ردجت انهو .ةيبرعلا ةراجتلا
 ةيولوالا ءاطعاب ًارخؤم رداصلا يجيلخلا نواعتلا
 اهيف ءاضعالا لخاد ةجقنملا علسلل داريتسالا يف

 فارطألا ةيقب نايسحلاب ذخالا نود .,بسحف
 سلجم رارق ىواس .ءرخآ ىنعمبو ىرخالا ةيبرعلا
 فارظالاو ةيبرعلا راطقالا ةيقب نيب نواعتلا
 !كعم ةلماعنتملا ةيبؤرالا

 ةينيبلا ةييرعلا ةراجتلا ةيمنت تحبصا دقل
 وحن ىلع يبرعلا داصتقالا ةلكيه ةداغا بلطتت
 ,يداصتقالا نواعتلاو لماكتلا اياضق هعم حيصت

 نود اما اهب لومعملا ومتلا ططظخل ىساسالا كرحملا
 .هيلع يه ام ىلع ةييرعلا عاضوالا لظتسف كلذ

 يداصتقالا حسقلا

 38 - 1مم وللا ل0 مخ[:



2 0 

 ةيبرعلا ةعطاقملاو نطنشاو

 ينويهصلا نادكلل
 ةدكريمالا ةراجتلا ةرازو تضرف

 ىلع رالود فلا 8١ اهردق ةمارغ

 ةيكريسمالا ءرا يس .نا» ةكرش

 اهنال كلذو .ةينورتكلالا ةزهجالل

 ةيبرعلا لودلا ةعماج رارقل تخضر
 ينويهصا نايكلا ةعطاقمب يضاقلا

 رارقلا عم ضراعتي ام وهو .ايراجن
 تاونس رشع ذنم رداصلا يكريمالا

 رظح يا عنمب يضاقلاو ءابيرقت

 .ينويهصلا نايكلا ىلع يراجت
 ربكا نم ةمارغلا هذه دعتو

 ةرازؤ اهضرفت ينلا مااوكلا

 ةراشالا ردجت انهو .نآلا ىتحررارقلا
تم ةلسيلس نا ىلا

دق «ي وفيش» رحا
 ده 

 رومت رهش ف اهتاز ةبوقعلل تضرعت

 5 ل 0 تع ل با

 نم ةيرصملا ةموكحلا تبلاط
 ةرايز ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ةينازيم يف ةيداصتقالا تادعاسملا
 ةيطفقغتل كلذو .مداقلا ماعلا

 ابلاح رصم لصحتو .اهتاجايتحا

 ةدعاسمك يكريما رالود رايلم ىلع

 رالود نودلم ٠٠١ ادع .ةيداصتقا

 نم ةيعارزلا تالصاحلا ضئاف يه

 .اهل مدقت يتلا قيقدلاو حمقلا
 ظانمقا .نادنس ,لبحات يضمه تاقزاو
 رئاوفلاو ةيركسعلا نويدلا

 نا ىلا ؛ماعلا اذه لالخ ةقحتسملا
 صاخلا يرصملا بلطلا يف تبي
 هذه ىلع ةدئافلا لدعم ضيفختب
 عم اذه . /0/ ىلا ١4/ نم نويدلا
 ةنوعملا غلابم رارمتساب ةبلاطملا
 ,ماعلا اذه رصمل ةررقملا ةيركسعلا

 ءزج يا مسح نود :هيلع يه ام ىلع
 .اهنم

 يلامجا نا ركذلاب ريدجو
 رصملا ةيكريمالا ةيركسعلا تانوعملا
 ردقت امك .رالود رايلم ,١ غلبي
 ةقحتسملا ةيركسعلا نويدلا
 رايلم غ,5 يىلاوحب ةدحتملا تايالولل

 نؤيدلا يلامحا نا ملعلا عم .رالود

 وحنب ردقي رصم ىلع ةيركسعلا
 .رالود رايلم 65
 1 11 4 وساوس كا وود وجم ج7
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 كندلا تادغاسف

 ةدمددلل ىمالسألا

 كنبلا هدمتعا ام ىلامحا خلد

 ماعلا لالخ :ةيمنتلل يمالسالا
 تاعورشملا ليومتل .يلاخلا

 ةراجتلا تايلمعو ةيئامنالا
 ىلاوح ءاضعالا نادلبلل ةيجراخلا

 كنبلا مدق امك .رالود نويلم ٠
 ةرينف تاذغارسم ثالث ارخؤم

 ةيندعملا ةورثلا ةمظنمو لاموصلل
 ناكو .رالود فلا 585 يلاوحب كلذو
 تالّذلا ءارش ارخؤم لوم دق كندلا
 دس عورشمل ةمزاللا تادعملاو

 اهردق ةفلكتب كلذو ؛برغملاب «زولوا»
 ةماقا عورشمو .رالود نويلم ١؟
 ةفلكتي سنوتب لزغلا جاتنال عنصم
 .نالوبدشلا كلو و نانويلم ةيربدلل

 ةدكرتمالا ةزحتملا تادالولاب ةيجاتنإلا

 ةدكرتمالا تاءاصحالا راسننت -

 ةيجاتنالا ةدابز ىلا اريخا ةروشنملا
 يكريمالا ةعانصلا عاطق 12

 نم يناثلا عبرلا يف 2٠١7 ةبسنب
 ة3دايزب ةنراقم كلذو .ماعلا اذه

 .لوالا عيرلا يف طقف ٠/ , 1 اهردق

 نيسحتلا اذه يف لضفلا ا

 تاعانصلا .ف ع ةدابز ىلا
 ةنراقم /4,5 ىلاوحب ةيليوحتلا
 نم اهتاذ ةرتفلا ىف 2.“ ىلاوحب

 يف مدقت زربا اذه دعبو .يضاملا ماعلا

 ماع نم لوالا عيرلا ذنم عاطقلا اذه

45. 

 ةكرشلا: ءانشتنا ىلع :ندرالاو

 لامسارب كلذو ؛ةينمنتلاو رامثتسالل

 افا

 كلو ...ىرورض ىيبرخلا عينصتلا
 نيريخ ةيلودلا ءامنالا تالاكو تلقانن حرصنملا عوبيسالا لالخ

 ةمكاحم ءدبد صاخ لوالا ؛:ينويهصلا نايكلا لخاد نم نيماه | ذ

 هبنرستل ,ىمظعلا ةئايخلاو سسجتلاب مهتملا ؛«ونوناف ياحدروم» ( ١

 يادنص» ةفيحص ىلا ينويهصلا يوونلا ظطاشنلا نع ةيركسع ًارارسا
 عاقلا ىلع ةيشوينهصلا ةموكحلا ةقفاوم وه يناثلاو . ,ةيناطيربلا «نميات

 تناك) طقف دحاو توص ةيبلغاب كلذو :قال ةلئاقملا ةرئاطلا عورشم

 .(مرشع دحأ دض انوص رشع ينثا ةجيتنلا

 ديازتملا ينوبهصلا مامتهالا ديعب دح ىلا سكعت ثادحالا هذه

 نم ءاهريوطتو ةيركسعلا اهتاناكما معد يف اهرارمتسا يلاتلابو , حلستلاب
 انه نمو .ةقطنملا نادلب لمجم ىلع يركسعلا اهقوفت نامض رارمتسا لجا
 عينصتلل وا يملعلا مدقتلل ةلواحم ةيا عيطحتو عمم ىلا امئاد اهنعس

 يوونلا لعافملا برض ىلع اهلمح ام اذهو ,ينرعلا اننطو يف يبرحلا
 عينصتلا ةيضق نم نآلا نحب نيا :لءاسستن انلعجي امم .يقارعلا

 ؟يبرعلا اننطو يف ومنلا ةيلمع راسم ىلع كلذ ريثات امو ؟ايلاح يركسعلا

 تاقفنلا نم ريدك ءرح ىلع ذوحتسي يركسعلا قافنالا نا فورعملا نمف

 يف يجيتارتسالا انفقوملو ءانب ةطيحملا ةصاخلا فورظلل ةجيتن .ةيبرعلا
 ةيلاتقلا تاردقلا ميعدت اندلع ضرفي امم .ةيلودلا ثادحالا بلق
 نم للقن ثيحب :عضولا اذه نم ةدافتسالا اننكمي فيك نذا .ةيركسعلاو
 قيقحت نم ةباهنلا ىف نكمتنو ؛ءيموقلا داصتقالا ىلع تاقفنلا هذه ءبع
 ءوض ْق ةصاخ ؟ةحاتملا ةيبرعلا ةيداصتقالا دراؤملل لثمالا مادختسالا

 ؟انلاج ةدئاسلا يملعلا ثحسدلاو يجولونكتلاو يعانصلا ومنلا تاديقعت

 ذخأت ةلماكتم ةيعينصت ةسايس ينبت ةرورض يف نمكت ةباجالا نا كش ال
 برح ضوخ يف اهتاذ ىلع اهدامتعا ىلع ةلودلا ةردق ىدم رابتعالا نيعب
 ةيداصتقالا ةوقلا ميعدت عم برحلا هذه ةيرارمتساو :ةلمتحم ةيركسع
 اذه ىتاتي نلو .يركسعلا دهجلل يساسآالا نيعملا نوكت ثيحب .ةيتاذلا
 هيلع تناك املثم ةيعامج ةروصب ,ةديرع ةيركسع ةعانص ءاشنا ربع الا
 تناك ينلا «يبرحلا عيشصتلل ةيبرعلا ةثيهلا» عورشم ءانثا عاضوالا

 روطتتو ومنت يكل تقولا اهل عستي مل نكلو .لاجملا اذه يف ةدئار ةوطخ
 .اهنم ةوجرم تناك ينلا فادهالا ققحتل

 ءاشنا عورشم ةيبرعلا ةيداصتقالا تاثيهلا ىنبتت نا نكمي لهف
 ف ةلعاف ةوق حيصُي نا يبرعلا اننطول حيتت .ةروطتم ةيركسع ةعانص
 امنود ةيريصملا انتارارق ذاختا نم اننكمت لقالا ىلع وا :ثادحالا راسم

 يف يه املثم . .انحالس يف انتيعبت لظتس ما ,يجراخلا لماعلا نم فوخ

 !؟جراخلا ىلعاب انتتانسا ادامتعا دمتعت انئاذغ

 1 دبع

 وزار يو يح وووو بج وسو دوو سوح صروح حم

 ول نال مطل نك 0 2 هسا. ريدر ويستعمل

2 
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 عفدت تالف نويل . تاب هردق

 .ةفصانم ةكرشلا

 ةكرشلا هذه طاشن نمضتيو

 ديصلا تالاجم ف تاعورشم ذيفنت
 جاتناو ةكرتشملا ةحايسلاو يرحبلا
 .رمحالا محللاو يواقتلاو روذبلا

 ةكرشلا هذه دقع ىلع عقو دقو

 ديسلا اهب ماق يتلا ةرادزلا ءانثا

 سيئر بئان يروزنجلا لامك
 نواعتلاو طيطختلا ردزوو ءارزؤلا

 عوبسالا ةياهن يف ندرالا ىلا يلودلا
 .يضامل املا

 "4 - ١541 لوليا 7- *71 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ب ع 000 د

 0 مو و ا و و م17 سجس هنن

 ييالرد ةؤوحف
 نافل ةرخأ»

 لاقوت راد نع ,ةيب رغم ةعبط يف

 ةكاذو باك ارعؤم ردص رقنلل
 دومحم ىيطسلفلا رعاشلل :نايسنلل

 ةيتوريبلا هتعبط رودص دعب .شيورد

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع
 .رشنلاو

 اذه ديدحلا هباتك يف شيورد يوري

 اذه هنمو توربب ررصح تايركذ

 فقوتي ىتم لءاستا دعا حل : عطقملا

 لج حكما ميةالوقلا سنجبلا هلو
 دايص يا يرغت ةيانب يف نماثلا قباطلا
 يبرح لوطساب كلاب امف :ةباصالاب
 . ؟مئهج رداصم دحا ىلا رحبلا لوحي

 م تناك ةيلاشلا ةيانبلا ة
 رحبلا فقسل ام دهشمب اهتاكس

 نآلاو جاجز نم ةهجاو اهغال :دعجتملا
 تنكس اذامل . عرصملا ءارع ىلا تبلقنا
 ذنمف . !قحالا لاؤسلا اذاهام ؟انه

 وكشا الو ءانه نكسا انأو نيتس رشع
 . 'جاجزلا ةحيضف م

 2 وج جيا يوممو رج امو 2 سم 0 ل مح مرورا سطس د حا ا الا هب د هر يد

 سيات ديب يراذ
 17 -_-ع نم ثلاشلا ءزحلا

 (متجالا ماع :سيوع
 دعب ((ذ ا) ناونع لمحم .فورعملا

 ناوتغ تحن نيلوالا نيئزحلا رودص
 , (ةايحلا ءامز و :روذملا)

 وه دحاو ناونع اه تاركذملا هذه

 لقو .«يرهظ ىلع هلمحا يذلا خيراتلا»

 لالهلا راد نع اهؤازجا تردص

 يرصملا عمتجملا ةصق اهيفوب :ةيرضملا
 ةريسلا نيب ام عمجتو نيرشعلا نرقلا يف
 .ةيصخشلا ةبرجتلاو ةيتاذلا

 زنتكت ليلخلا ماعلا اذه ةايح ةرييس

 نيذلا سانثلا تاويح ليصافت نم اريثك

 ُُق ةقفا ةعس نع الضف ؛ مهرصضاع

 فمع دع عمتجملا تاكرح دصر

 د وحدو

 8 تست 3 5 تايد "فصرت 007 ** اور دا | هيرب

 «ةخاخسلا» ىلا

 مدقت 5 حوتفملا تالا ىلوالا انهت

 ةفيطل .د ةيرصملا ةدقانلاو ةبتاكلا

 . 7 ةيصضصضق ةعومجم تايزلا

 0 ا عت .«ةخوخيشلا)»

 ذانلل ىمفنلا نيوكتلابو ةايحلاب ةميمح

 3 . ةيعاتجالا تاضقانتلاو ةيناسنالا

3-52 
 كا

 هع

 0 ا ف عدلا 0 ا ع اي وا هس

 نبإو ىنمإ فيت
 ؟ نك

 يسنرفلا يناحصلا ؛نالور هيردنا

 هبتكي اميف ةيفاقثلا اياضقلا حججلاعي يذلا

 ةيبدالا ةفاخحصلا ٍِق 2

 ادام رك هل جداوديفا ع هلسبف

 0 .نيأ» ناوئع تحن ًاياتك رشنلل

 عم تاباوجتسا هيفو !؟نوبتكت تي

 نييسنئرملا ءابدالا نم نيسمح

 نالور مهيوجتسا نيذلا ءايدالا

 .ةرهشلاو نسلاو ةيرجتلا يف نوفلتخي
 ضن هتلئئسا تناك دقو

 ١ ناكملا وه ام

 ةفرغ ٠ .بتكملا ةفرغ ..ةيف ا بتكت

 ةلاح يف .سولج ةلاح ين .مونلا
 . خلا , . . ءاقلتسا ةلاخ يف .ءاكتا

 , .ةباتكلل ةئمزالا لضفأ يه ام -

 خلا . . ؛ ةلوليقلا «ليللا .رابنلا

 .قرولا نولو عونو ةباتكلا ةيفيك -
 , . تادوسملا لامعتساو

 ةذه ىلع ءابدالا تاباجا تتوافت

 يذلا كنارف رانرب رسف دقو .ةلئسالا

 هنأب .رمالا اذه تاتكلل ةمدقم عصو

 صصخت يتلا ةلعسالا ةعيبط ىلا دوعي

يدالل ةسنلاب ةيميمح اياضق
 . ءا

]10 
 20 ادع

 ا ا وو يي وجل 7 0 هد 5

 كيد ةايحف

 ةييفهاح ةلاهر يف

 2 وبس

 نع ةيرصف ةيعماج ةلاسر لوا

 بايد دومحم لحارلا يحرم ا بتاكلا

 دلاخ ركب وبا يتحرسملا ثحايلا اهب مدقت

 ف نونفلا ةيميداكا ىلا يماقلش

 . ةرهاشلا

 ةيصخشلا :اهعوضوم ةلاسرلا

 كنعغ ىماردلا رايتلا ىلع اهرثاو ةبئاغلا

 ف ثحابلا دمتعا دقو بايد دومجم

 5 يىجولوميسلا جبنملا ىلع هيئالسمو

 سيئر بئان يمهف يزوف .د فارشا
 7 :ايناعتل
 وم يس 0

 ف ع سس 11 ا ا ع ا و وع عقم

2200 

 رمل ىف
 يرعنشلا دبرملا ناجرهم زصتقي نل

 ءاعلا ف مظقتيا نق ءذلا .مداقلا

 يناثلا نيرشت رهش رخاوأ ةيقارعلا
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 تاسلحلاو يسامالا ةلاكا ىلع , مداقلا

 برعلا ءارعشلا اهيف أرقي ىتلا ةيرعشلا

 الو ء مهدئاصق ناجرهملا ف نوكراشملا

 ةضاخخلا دقئلا تاسلج ةماقا ىلع
 يف مدقتس نكلو ؛ ةئيعم ةيدقن رواحمب
 ىلع ةحرسمب دئاصق اضيا ناجرهملا

 . ةيحرسم لايعأك اهميدقتو دئاصقلا

 ىدتنم» اهمدقي ةديدج ةبرجت نع الضف
 حرسملل ناكم وصضو « حر سملا

 نيجرخملا نم ددع دمعيسو . يبي رجتلا
 هذه ميدقت ىلا نيفورعملا نييحرسملا

 روهمجو نييحرسملا نيبو رعاشلا
 , ةبشخلا

 ىاوغنمه ةلئاغ نأ )١1951-1834(

 نم فرغيل اهتيب باوبأ هل حتفتس
 .ةرسالا ديمعل ةيصخشلا قئاثولا

 ردص يذلا .دعب ايف هباتك نوكيلو
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ارخؤم
 بناكلا ةايج ةريس نع يتكلا مها دخلا
 لعب 1 ماع رحتنا يذلا يكريفالا

 ليون ةزئاج هحلم نع طقف تاونس عبس

 )١9814(,. تادآلل

 بابش ةلخرمب قلعتي باتكلا اله

 هتايح نع ةريفو تامولعم هيفو ياوغلم»

 نم نيقودنص لالخ نم سيراب يف
 قدائف دحا يف اههيلع روثعلا مث قئاثولا

 لبق نم رشنت ل صصق اهيفو ؛ سيراب
 ضعب نيبو ةهنيب ةضاخ لئاسرو
 , ءابدالا

 .ياوغنمه» ناونع لمحي باّتكلا
 .«ىلوالا تاوئسلا .بايشلا ةلحرم

 اهيلع رثع ةريصق صصق سمح هيفو
 + لبق نم يشتت حل تفلؤملا

 قاوفنملا باش
 وهو ادبا ركفي نفيرغ رتيب نكي مل

 ياوغنم» تسنرا نع ةيعماج ةسارد دعي

 0مل ا مبا لزم سعد 213633177773717: محن وط ويب دموعك نن ُ
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 ا 0 أيب ملا هب اي

 ٍإ مرغلا ةهاس ىف ..ةدب ]
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 :داوحلا دبع لايك . ةرهاقلا |
 دادعالا أدب ةيملاع ةيفاقث ةرهاظم .رصم دهشت .دحاو ماع لالخو .ةيناثلا ةرملل '
 تافارها تحت فوشكملا لوهلا وبا حرسم قوفو .لوليأ 5١ يف .نآلا نم اه :
 نوكيسو «ةيملاعلا :ةدياع» اريوال يناثلا ضرعلا نع راكسلا جازي ةريهشلا ةزيجحا ا

 اوسئارف ىسنرفلا سيئرلا مهتمدقم يف ماعلا ءاسؤر زربا نم ددع نيدهاشملا نيب
 تاهج هيلع فارشالا ىلوتت ىتلا تاهحجلا نا ضرعلا اذه يف ديدحلا .نارتيم |
 اما ,ةيرضملا ةفاقثلا ةرازو هيلع فرشتو ضرعلل دعت ذا ,ةيرصم ةيموكح ا
 يرصم لامعا لجر هريدمو هل دعملا ناكف .رضقألا يف ىرج يذلا لوالا ضرعلا 1

 ةفاقثلا ءارزو مضت لاع ىوتسم ىلع ةيرازو ةنحل تلكش دقو ءاسمنلا يف ميقي 1
 نانف مهنيب نم ,ةفاقثلا ةرازو ءاريخ نم اددعو .ةزيخلا ظفاحمو .ةخايسلاو

 ورتسياملا ارتسكروالا ةدايقب موقيس انك .يماك نسح يملاعلا يرصملا اربوآلا :

 نم اناتف نوسمخ ضرعلا يف كراشيس كلذك . سيسلا فسوي فورعملا يرصملا
 نمو .نويرصم مهلك ءالؤهو .هيلاب صقار ةئامو :افزاع نوسمخو :لاروكلا 1
 .ضرعلل ريبك حرسم دادعا نآلا ذحخيتت ىتلا تاوطخلا مها 1

 ماقيو فوشكم حرسملاو ؛تامارهالا حفس ىلع ديدجلا حرسملا عقوم ريتخا ]
 تاجردم تممص دفو ءعبرم رثم هيد[ يف ؛ ةره لوال ةقطنلا ُِق

 يهو ضرعلا ةرتف لوط عم مءالتي لكشب تذفنو .يرئاذ لكش ىلع يساركلا

 رفوت ءوضللو توصلل ةثيدح تازيهجت تميقا امك .ررضلل رثا يأ ضرسعتي

 اما . جراخلا نم ةنيدملا تاوصا دعبيو نينائفلا تاوصا سكعي توصلا ىدصل

 راوداب موقي فوسو نافاش نيناث لنسم ةدياغ اريوا ميد ّق ةصصخيتم , ةيملاع

 الوكين نانفلاو :ةدياع رود يف لليم راشتير ايتاك ةيملاعلا ةنانغلا اهيف ةلوطبلا
 .نينولوب قروام يملاعلا جرخملا ضرسعلا جربو سيفادار رود يف ونيترام

 رود يف يزكرملا نمآلا نه يدنج ه٠١٠ و .ةبانفو نائف |: ٠ صضرعلا يف كراشي ١

 . شويا

 نيني "5س ون دوج وسم 1

 هوم عنب

 1 1 10 وس سعال سس ع وجا اسس سم

 نا دعلا نم يني زفت لساسم
 ىقيسوملل يلاعلا دهعملا وجيرخ

 لمعلا ارخؤم اوأدب موطرخلا يف حرسملاو
 ينويزفلت لسلسم جارخاو جاتنا ىلع

 يذلا :ليحتسملاو ةبغرلا» ناونع تحت
 دبع هللا دبع هل ويرانيسلا عصو
 . باهولا

 اياضقلا نم ًاددع لسلسملا جلاعي
 هراودا ىدؤيو نادوسلا ىف ةيعامتجالا

 يجيرخ نم بابشلا نيلثمملا نم ةبخن
 ؛ مسلط ةاي .ةدانس ىكم لثم دهعملا

 خيش رضاع ؛بيطلا دمحم ميرم

 اهنسداللا اذ ربما كذا تالكشم
 دحاولا دبع ناسح دمحا نم ةمجرتب

 ىفطصم ركاش روتكدلا نم ةعجارمبو
 ةلسلس ىف : ةيتيوكلا ةمصاعلا ىف ردص

 ةينيتاللا اكريما بدا باتك ةفرعملا ماع
 .«تالكشمو اياضق -

 ونيروم ثدنانرف فيلأت نم باتكلا
 اذه لوصأ نع ةديدع لوصف هيفو
 .ملعلا بادا نيب هزيمتو بداالا

 . هاياضقو هتايلاكشاو
 كساد 000000 223221-52

 5-5 يف ميلسلا يدا

 ميقت .مداقلا ربوتكا نم ثلاثلا ٍق

 ثلاثلا رّمتؤملا ءائيس بونج ةظفاحم
 انتفاقث» رمتؤملا عوضوم . ميلاقالا ءابدال
 نم ابيدا نونات .1؟نيا ىلا ةيموقلا

 ىرمتؤملا ف 3 راشي فوس ريم ءابدا

 ريزو لكيه دمحا روتكدلا هحتتفي
 ىف دقع دق لوالا رمتؤملا ناكو .ةفاقثلا
 رمتؤملا اما ءرصم ديعصب اينملا ةظفاحم
 . ةيليعاسالا ةظفاحم يف دقع دقف يناثلا

 بش ةاهنا يف ..مدأف ميكحلا دف

 يلاهغلا
 ميقي يرصملا لايعلا بايش داحتا

 نم لوالا عوبسالا ُِق ايفاقث اناحرهم

 ىسيئرلا روحملا . مداقلا لوالا نيرشت

 ديع دنع ةيغادبالا ةبرحتلا حمالم» نع

 نيعدمملاو ىدقنلا ةذتاسا نم ددع

 دق مساق ميكحلا دبع ناكو , نييرصملا

 يف روهش ةعبرا اهرثإ ىضق ؛ىضاملا

 نآلا لمكتسي لاري ام هنكلو .ىضاملا
 . هجالع

 هج هنو مم سبو سفك 1+ جر سمج ب715 د



 هو

 ] داذغبب لا ةرصبلا نم فو الاف كلا ما ليا مسا
 | .تحللا ةصاخبو نفلاب قوش هر

 الغي ةليمحلا نونللا دعم ىف تحتلاو : رلا سرد

 .ادور يف نونقلا ةييزلكا نم تحلا يف رلاع مولبد لع لصحو
 .ةادغ ةلبمحلا نونلا ةيميالكا يف تحلل أالتسا لمعي

 نيا ملا
 .بولا نيلكشتلا الحخالل ماعلا نينالا بصتسو

 ةيصخش ضراعم الع هل

 هجراخو قارعلا لخاذ ةينامللا ضراعللا نم ددغ يف كراش
 .نحللاو مسرلا يف ةيريدقت زلاوج ةلع لع لصحو

 ةيرهرفو ةيزلورب ةيرادجو بصن نم زكأ لفل
 يبشلا بصن وه همساب طبترا ىذلاو كولا لاهتأ مها لالا

 اهلا ف ةمهجلا بصللا رو دحأ ردعب يذلاو

 ايمو هنطو ليبسم يف دييبشلا ةيحضت امر لسجل ثيح
 .نرفلا يق هلارا ىلع ف رعتلل ةلواخ روان لالخ رم لنه

 سلا ملا ملا ةكرح | ..قالمعلا بلا اذه ةركذ لغو
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 نسف ديحاو ديهشلا بصن

 لئاسولا ىه اف .كلامعأ مها
 ريبعتل م ايتدمتعا ىلا ( ا

 اذه ىف ةلالدو ازمر مقاولاب ةلص ىدذ

 ؟تصنلا

 كتارتلا اوه .ةتدامجغا ىذلا .سانسالا
 ةيلخملاو يمالسالاو يبرعلا
 ةثالثلا تارشؤملا هذه نم . . .ةيقارعلا

 دقف ديهشلا بِصن ةركف تءاج

 ءديهشلا نأ ىلع ةركفلا تذمتعا

 اذه ىلع :ضرالا سيلؤ ءامسلا هتاكم
 مسق يذلا رطشلا ظحالتث ساسألا

 حورل يسيئربلا زمرلا يهو .ةبقلا
 نم ابسنو الكش ةافتسملاو دكمهنفلا

 امك تدمتعا يتلا ةيقارعلا باهقلا

 لالخ نم اهدي رجت ىلا اقباس تركذ

 ةيناحورلا ةقالعلا قلخل اهحتفو اهرطش
 حور نأ يا .ءامسلا ىلع ةحتفنملا

 .ضرالا ال ء(مسلا نكست ديهشلا

 قارعلا بونج يف ىرت ام اريثك ةبقلاو
 . ةرصاعملا ةيلحملا هايم عوضوملا تنغأف

 زمرلا اذه 11

 اهكيرحتو ةبقلا حتف ءاج دقف :ميظعلا

 ةرمتسم ةكرحو ةموميدو ةرصاعم ينغلا

 - | مج“ لبا: ن1: - ك3

 ءاضفلا لالخ نمو . سمشلا لالخ نم

 بضتنلا لوح كرحتلا لالخ نمو

 ًانايحاف ةرشك الاكشا انحنمي يذلاو

 انا الا لثع يتلا ةبقلا يفتخت

 عوبتيلا نضتحم يهو رهظت ىرخا
 20 زومرلا دحأ وهو (ةدالولا)

 ةفاضالاب بصنلا اذه يف اهدمتعا ىتلا

 ةمالاف ةداهشلا زمر وهو رخآلا زمرلا ىلا

 اهميقو اهئذابم ليبس يف حشمت ىنلا
 5 كاف .ةيحح ةما يه ءادهشلا اهءانبأ

 ءانبلاو ءاطعلا ةمرارتمشا نع ندإ

 (عوبنيلا) زمر ءاج انه نم .روطتلاو
 ةارث ام سكع ىلع وهو . ءاطعلا لثميل

 (ةلعشلا) رانلا دمتعي يذلاو رماعلا ُْق

 ةيآلا بسحو انكل ةايحلل اساسا

 ء يش لك ءاملا نم انلعحو)» ةميركلا

 يراضحلا انئوروم اندمتعا اذهبف يح

 دقو .ةايحلل زمرك ءاملا مادختسا ُِق

 يف انيعم اصيخشت عضا ال نأ تلواح
 ةيقارعلا ةيارلا يشو ةيارلاف بصتنلا

 ةقرتحم ديهشلا دسج وسكتل تريتخا

 هت يوعدلا نم ةقثبنمو ةصنملا ةيضرا
 ديهشلا طابثرا قمع ىلع كلذب لدشل
 ةيارلاف ءامسلا باحر ىلا هيماستو هضراب

 نمو دسجلا نم رشكا حورلا لمحت
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 هعضو نا بصتنلا تنغا يتلا فدصلا

 لح ىتلاو ةق فصن لشي راض

 فصنو بورغلا ىلا ةهجوتم (ديهشلا)
 (عوبنيلا) لثمي يذلاو رخآلا ةبقلا
 ىرخالا زومرلا نم قورشلا ىلا هجوتم
 ةيارلا م اما بصتنلا ُُق ةدوجوملا

 راود ةينارق ةيآ هطسو ينو رصنلا ليلكا

 ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نست
 ماماو (نوقزري مهر دنع ءايحا لب

 لوالا يوتحي نالخدم كانه ليلكالا

 زمرتو ةقرفتم (رمتلا) ًابطر ١4 ىلع اهتم
 روحت ١4 ةروث كسامت دع ىلا اهرئانتب

 9 ١٠ يوحي يذلاو رخآلا اما

 ةروت كسامتو ةوق انل سكعيف (رمتلا)

 يف ةقالمعلا ةروثلل زمر يهو .زومت ٠١
 :قفدمخخلا كانه بيس اترطق

 ذا ايخيرات ةديدع تاللالد قدنخللو

 ةيامحل قاو م هتيمشأ اهغيمح ززعت

 دارطتسالا اذه نإ .نطولا ملا - ضرألا

 ظفحو هتيامحو بصنلا زكترمب ةطاحالا

 ةناردجح ىلع مهئايساو هللهشلا دهاوش

 ففوسو .بصنلا فحتم مضت ىتلا

 صلاخلا بهذلاب ءادهشلا ءامسا 0
 ىلوالا ةلحرملا تهتنا دق نوكت اذبمو

1 
 دس 6 و

 ' اجستورو مرق
 ىهيقل و

 0 ا
 حي 0 0

 هسا دململبب ها

 ةيبرغلا ةعيلطلا

 رادج ىه ةيناثلا ةلحرملاو . بصنلا نم

 دحاو .فحتملا يهف ةثلاثلا اما ءادهشلا
 زاهج عضو يه اهتحرتقا ىتلا ءايشالا
 ةقديو تامولعملا ةفاك انءاطعال رتويبمك

 .ديهشلا ةدالو ناكمب قلعتي ام لوح

 رومالا نم كلذ ريغ ىلا هتأشن هتايح
 اذه انابرق هتايح حنم درف لكب ةقلعتملا

 تما 3

 نإ ظحالتف ةراضحلا 14 ىلا هروذج

 راتشع ةباوب ريبك دح ىلا هبشي هةحطس
 ديهشلا بصن اه نا يداقتعابو

 نم ها يتلاو ةيعادبالا ةوقلا هذه

 هدامتعا وه ماعلا يف ةمهملا بصنلا

 ةيبرعلا ميقلاو يناعملل هماهلتساو
 ةيلحملا ةيقارعلاو ةيمالسألا

 ماما ةركاذ

 تقلخ كنا لوقا نا هيطتس ا! اذبع 8#

 نكلو هروضح يضاملل ديعت 5 ةركاذ
 ؟ديدج بولسأب

 روذحك هتدمتعا ثارتلاف

 لثما نأو يركفو يتفلا يلمعل رو
 . ليقعسملل اثارت 1

 يبرعلا تاحنلا رود نا دقتعت لهو ا#

 هنا يا «؛ثاعبنالا ةركفب طبترم رصاعملا

 دم نا لوقا نا عيطتسا 53

 نوحتمي نيذلا مه نيئاثف ادارفا

 دصقا) انتلاصا روذحب طايبترالا

 . (ينفلا انثوروم
 5 فلاش رش تحجن ىذدم يا كك عا

 ؟ةيتحدنلا لامعالا نيولت

 هذه أدبيا نأل ااناو نمز ذشم ب

 لك يف نيفرعت امك نول تحنلاف ةبرجتلا
 نم جرخا ول تددو ينكل .ءروصعلا

 ٌىنغ جتماو ةرصاعملا تادودحملا سعب

 ةيللمع ٍق تركفف . ىنفلا لممعلل

 ُِق ىلوالا ةيرجتلا تناك ؛نيولتلا

 تنك تي 551- ماع ايلاطيا

 ةركف يدنع ترمتساو كانه ابلاط
 ةزيغغ ةروصب ترولبتو هتسرامتو لمعلا

 ٍق تمدق يتلاو ةريخالا يلامعا قف

 نوفل يلودلا دانغب ناجرهم

 لمعلا وه «ناقشاعلاو» ةيليكشتلا

 يذلاو ةب رحتلا هذه دسجي يذلا ريخالا

 افيح عراش لخدم يف عضوي فوس
 . دادغبب

 يروبحلا لمأ :راوحلا ترجا
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 رتل ةهوق 2 .كنيب

 ) . دوعتس ىتم اباب» نيلفط لئاستو

 2 . «تأفكذا

 . . . .نآلا نطولا وه يفيرع حاصف

 ٍضيبأ نهو نم بلقلا ٍفجترأف

 . .يلد ة ةعمدب تقنتخأو

 ٍءاوه نم امأ . ..قارعلا ءامس اي

 اياظشلاب ٌةّيقثم قارغلا ءامس تناك
 ص000

 ِت !نم نيفئاح ههجو ىلع ىجشملا ءارعلا يف أعم انك

 ةيتعلا ينولطتب -و يف ٌقترت تناك ء نيرشع لبق ةفرغ يف ةتمسق مث ٠ . . ىتبعج يف يرمع ٌتْعَمج

 00 ٍلفط نيب

 / 2 1 ع 1
 صاصرلل اوضم تاحصلا رقفلاو رعشلا ؛ تآرمالو
 روطلا ٌفيزنلا اذه .برحلل
 . . .تاحضلا (دامرلا « . . .تايركذللو
 علا . . .رمع نم نآلا كل ىقبت اذامو

 . : تقم تاقلطلاو ءيجالملا نيب لوربتو - سنعه د هلمحت تنك

 قطو ىقململف نيعللا نامزلا اياظش هيلع فاخت
 'اغم انيقكرو عمجلاو حرطلا لبقي ال توملا وه :فيرعلا لاق
 ههجو ىلع ىجسملا نامزلا يف ' كيناما مجحب ًابقث كسأرل ٌرتخأف
 انثوم اعف ىدحمت | . . .بوقثلا نامز اذه
 5 : و اي ٌءيبخييس انيأ - 551

 000 1 ةكوااكلف ليحشسملا قلتوم نه... .نآلا برهأف
 ةدحاو 0 كرهه هل)
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 لا ىنعمو برخلا عفاود
 يىرمر لاك 7 ةرهاقلا

 لودلا مظعم يف. |نيسلا تماق كلي

 تارشع ميدقتب . تب راخ يتلا

 رصحت نا تلواح اذاو . مالفالا |

 اهتحتنا يتلا ةيبرخلا مالفالا ددع

 اهددع نا دحتس .ملاعلا تاهويدوتس

 ناك |يرف كلذل .فآلا ةدع ىلا لصي

 .اهتاهاجناو اهحمالم نيبت بعصلا نم

 2 .ةنيابتمو ةعونتم دج يهف
 .فورظلاو تاسبالملا نم ديذعلل
 ريغ .ةماع تاظحالم ةمث نكلو

 نم اهصالختسا !نكمملا نم .ةيئابغ

 يهو .مخضلا مكلا كلذ لالخ

 راكذالا عونل ةلالد يطعت تاظحالم

 يذلا عمتجملا يف ةدئاسلا تاروصتلاو
 ىلع وا : هراطا ف مالفالا هذه تحتنا

 هذه عانص ةيجولويديا نع ريعت لقالا

 يذلا يبرسحلا مديغلاف 0 .مالفآلا

 فلتخي دويلوه تاهويدوتس هتحتنا

 يبرسحلا مليفلا نع ةرورضلاب هازغم
 نع فلتخي هرودب اذهو .يايفوسلا
 ةجتنملا ةيشافلاو ةيزاثلا ةيبرحلا مالفالا
 لمتشتو . ةيئاثلا ةيملاعلا سبرخلا لالخ

 عفاوذ ر مست لوح هديت هذه

 ريوصت ةقيرطو ةلوطبلا ىنعمو برحلا
 .ءادغأالا

 >ويلوه تلأ راعي

 نم اديزم» راعش دويلوه تعفر
 الو .«تارالودلا نم اديزم لبانقلا

 نم ديزملا» نا راعشلا اذه ىنعي

 نكلو .ديحولا فدهاوه (تارالودلا

 ُْق لثمتي ؛ةيمها رثكا فده ةمث

 مليف ناك اذاف . هتوعدو مليفلا دومضم

 ةيلهالا برجا روصي ىذلا ؛ةما دلوم»

 ققح دق .ةيمادلا اهكراعمب .ةيكريمالا
 لضفب .هناف (تارالودلا نم ديزملا»

 .اعفد نيجرفتملا عفد تفي رج ا هي رقبعا

 لل ٠ ليفلا اهبف ضرخ ةديدم لك ف
 -ابيس اوناك نيذلا جونزلا ىلع ءادتعالا

 ريخ مد ةقارا يف  مليفلا معزي اك
 .ضيبلا . . .ةمالا بابش
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 يف ريبك رود ي يبرحلا مليفلل حبصا

 . ةعراصتملا لودلا ةيجولويديال ةياعدلا

 .نييئاتيسلا «زليوج» بلاط ايناملا ىفف

 (نيكمتوب ةغردملا) هعم اودهاش نا دعب

 ةوق نم اوديفتسي ناب :نيششنزيال
 يايفوسلا مليفلا اهب عمتي تي ىقلا لكشلا

 امميسلا تمدقو يذلا ركفلا ةمدخل

 اهرحه نا دعب .ةرتفلا هذه يف ةيناملالا

 يتلا مالفالا تارشع ءاهيناتف لضفا
 نل يذلا يرآلا سنجلا راصتنا دكؤت

 دقل . . يزانلا ةدايق لضفب ءادبا مزه

 راصتنا» لثم ةيزانلا مالفالا تلمع
 سوه: نم ةلاح قلخ ىلع «ةدارالا

 قايفوس يبرح ملف

 عباسلا نفل
 دجاطس نا فتن جررا» تن ومحمم

 درتاو ايا ةرعاش

 يرآلا سشجلا ةلاسر نا ءاعداب «لاتقلا

 رون ىلا ماعلا بوعش ُث ةدايق يه ةسدقملا

 . ةديدح ةراضح

 نا دعب .ةيشافلا (منيسلا تأجلو
 مالفا جاتنا ,اهيناتف لضفا اهرحجه

 ىلا ةيركسعلا امور داجما ىحوتست
 ةيشافلا تاراصتنالا ميخضت بناج

 .«ةبهتلملا ةسدوا) و (يزاغلب» لشم

 جرفتملل يحوت نا مالفألا هذه لواحنو

 ديفح اللا وه ام ثيدحلا يلاطيالا نا

 ماعلا داس يذلا !ميظعلا ينامورلا كلذ

 رمصهع لالخ هب ىقترإو همكحو

 يك «ناواآلا نا دق هناو للماك ينامور

 ةصاخ .يراضحلا هرود سفنب موقي

 ارضحت لقا .ىرخالا بوعشلا ناو
 .اندمتو

 ةيئاثلا ةيلاعلا - رخآ لعب أم ماذا

 ةيرصنعلا ةرظنلا تناك اذاو
 مالفالا نم ىشالتت تداك لب .تتفخ
 ةيملاعلا برخلا لالخ .ةيكريمالا

 تايالولا لوخد دعب ةصاخ .ةيناشلا
 . ءافلحلا بناج ىلا عارصلا يف ةدحتملا

 نييراهلا نينانفلا تارشع طارخنا دعبو

 لمعلا ٍِق ىشافلاو يزانلا عمقلا نم

 نينانفلا نم ديدعلا نع الضف جاد

 هذه نا الا .نييراسيلا نييكريمألا

 ىرخا ةرم تداع ةيرصنعلا ةرظنلا

 ضرعتت يتلا مالفالا يف حوضوب رهظتل
 ليمزل لوقي اقينا ايكريما ايدنج دجن نا
 رليف ماسلا ؛يكنوسلا» مليف يف اهك هل

 نييروكلا ةحئار مشا نا عيطتسا ينأ»

 ال .مالفالا هذه يفو ..«ديعب نم

 رهظي هنكلو :ناسناك ءيويسآلا» رهظي
 ان . ةبيركلا .ةدماحلا .ةتماصلا

 . نيلصضأتم امارجاو

 ةيرصنعلا ةرظنلا نا نين اذكش

 لخدت امدنع ةيبرحلا مالفالا يف ىلجتت

 عباط تاذ برح يف جعل ةلودلا
 ىلع ءاليتسالا ىلا فديه .يرايعتسا
 ىلع ءاليتسالا وأ دوفنلا رشن هن وا ضرالا

 ا(نيسلا ىسشاحتت انه ع قوقح

 .برحلل ةيقيقحلا بابسالا شقانت نا
 نع عافدلاب قلعتت ال ةلأسملا نا املاطف
 مالف | هذه أجلت نا دب الف .ضرألا

 : عون نم ةقارب فادها قالتخا ىلا

 .ارضحن رثكالاو .ىفرالا بعشلا نحن

 نأ انودقو لب اتتيلوعسم نإف يلاعلابو
 .ىرخالا بوعشلا نأش نم عفرن

 ةندمتم حبصت يكل ٠ ةفلختملاو ةيئادبلا

 . ةوقلاب ولو
 ىلا مالفالا نم ةيعونلا هله أحلتو

 اهيف .؛ةعيدب ةرماغمك» برحلا ريوصت
 ل ىتلا درفلا تاردقو ةفاط قلطنت

 . برحلا يف الا اهيلع فرعتي نا نكمي
 نوكت نا نكمملا نم برحلا نأ يا

 ةعاسلا) مليف يفف ءابتاذ دح يق افده

 يروجيرج ائعلاطي الثم «ةرشع ةيناشلا
 .لوهجم راطم يف اديحو فقي وهو كب

 نجلا مايا ندع لكي كذا
 سوش) هنم نكمت امدنع .راخفلاو

 دارفا ةيقب عم (هتاذ ققح» و «لاتقلا

 . لبانقلاب ودعلا ندم اوقرغاف هب ريس

 .«مايالا كلت تبهذ نيا» لأسي وهو

 < برحف .باوبالا ىلع ؛مايالا كلت» نا
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 .روهش ةدعغ دعب أدبتس ايروك
 7-2 ىتلا م السفالا نع اما

 لعلف .رخآلا ركسعلا تاهويدوحس

 ويراثيسلا بتاكو ركفملاو دقانلا تاملك
 نم ناك يذلا .يراسيلا .يكريمالا

 .يثراكم ةمكحم ماما اوفقو نم عجنشا
 , تاظحالملا هذهل ابيط الخدم نوكت نا
 يف مليفلا» ماها هياتك يف لوقي وهف

 داحن الا جتنا دقلا ؛راكفالا ةكرصعم

 برخلا لوانتت ةريشك امالفا تايفوسلا

 يسورلا بعشلا ةانعمف .ةيشافلا دض
 6 يىنطولا حا افكلا يف هتلوطبو

 يرلتشا ولا ةميزه ىلا ىدإ يذلا

 هي نم امامت مالفألا هذه ولجختو

 ىتح اهدحن ىلا ؛ةيركسعلا ةظاظفلا

 . دويلوه اهتحمتنا يتلا 000 نيسححأ ف

 مالفأالا ُْ رظنلا تفلي ام ريثكاو

 ةصلخلا ةساردلا 0 ,ةيتايفوسلا

 توسل قم اوم يف دارفالل

 ةنيفدلا قالا - .اهعاربسخو
 ىرقلا يف بعشلا تالوطبو ؛حورلل
 طوطخ فلخ نييئطولا طاشنو جملا

 ساسأك ةلامزلاو بحلا ديكأتو .ددعلا

 هتبعل يذلا رودلا مارتحاو .ةينطولل
 . «حافكلا ِق ءاسنلا

 «(ةعيدب ةرماغمك) ان برخلا يتأت ال

 ماظن اهضرفي ةرورضك تأت ابنكلو
 لمعي ال 2 لغتسم . يجر أخل ىناودع

 نم نكلو همكحي يذلا بعشلا لجا نم

 مالفالا يف ال هناف كلذل .ةقبط لجا

 ةيكارتشالا مالفالا وا ةيتايفوسلا

 ساسحا وا ةيتيفوش ةيا سملت .امومع

 .ةياهلا يف .ءودعلا دوتجف :يرصنع
 دوقو درجم . .اياحض ىوس اوسيل
 ةيقبط حلاصم قيقحت لجا نم قرتحي
 .«نسجوتم يومك ماظن: ابيع ربعي
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 نع محفادت اهغا) لثم مالسفا فق

 سوق» و ريلمرا كيريديرفل «نطولا
 نا دحتس :الثم يوكسنود كرامل «حزقف
 ابهتكلو ؛قحب ايساق رسما: برجل

 ءاضرف ةضورفم ىهف 5 .ةرورض

 ةطيسب .ةموهفم .ةفورعم اهعفاود
 يهف .:ةيوقو ةقيمع يه ام ردقب
 .بسحف ضرالا نع سيل .عافدلا

 برح يفو . . محللاو مدلا نع نكلو

 نكلو .بسحف شيحلا اهيف دئراشي ذل

 ناسنا لك ريصم لب ةحلصم ددب ابغال

 00 ا . نطولا يف

 ىف ةلوطبلا تناك اذاف ..اهيف
 !يئافلا» وا «يزانلا» وا (يدويلوغا»

 نآف .ظقف نييركسعلا ىلع اركح

 وأ قايفوسلا مليفلا ُُق كك

 لمشتل عستت ءامومع يكارتشالا

 .نييركسعلا بناج ىلا ةوييدملا

 لافطالاو لب لوهكلاو ءاسنلا لمشتو

 هلأ ٍِق الثمف ؛بايشلا بئاج ىلا

 تحت تاراطقا» عي ديلا يكافولسوكيشتلا

 علطي ل رئيم 4 (ةددشملا ةسارحلا

 .يذلا (يندملا١ يبصلا كلذ ةلوطبلاب

 دمحم ايزان اراظق فسني : ددرت لعب

 . رئاخذلاب

 ةيدرفلا هَل للا

 هتلوطبب يدويلوشلا مديغلا مستيو

 نم دعب يف .بردخلا مالفاف .ةيدرفلا

 ءام لكشب .ارارمتسا تءاج ءاهداعبا
 كلت ؛فسبرغلا وأ «؛نرتسيولا» مالنأل

 (يوبواكلا» اهيف موقي يتلا مالفالا
 ىف .وهف :فولامللا ةقراخ تالوطب
 ناييالا نع رنعي .«نافريوس» . ةيابنلا
 درفلا نأش نم ىلغيو .ةبخنلا ةفسلفب
 دجت .لباقملا يفو .ةعامجلا باسح ىلع

 نمؤي يكارتسشالا يبرسحلا مليفلا نا
 ب هنإف كلذل ..ةيعاخلا ةلوطبلاب

 . يجراخ هيف عارصلا ؛يمحلم عباطب
 انهو .مظنم شيجو ةيرشب ةلتك نيب
 ةيدرفلا الملا تفخن وا بوذت

 لكاشلملاو .«ةقراخلا تالوطبلاو

 لطب يف نورهصلي عيمجلاف .ةصاخلا

 عرذالا فالا هل .دحاو يونعم

 تادارالا فالآ قلطنتو :مادقالاو
 فدقه ام ةلذحاو ةدارا قف يقتلتل ةيدرفلا

 ريصملاو نطولا نع عافدلا وه دحاو

 لق 16 هذه نا .مدلاو محللاو

 وب ةعردملا» سرد تيعوتسا

 0 ١ مليف يفف

 ىسشنن نل اننكل ءةعردملا دوج نم انئيعم

 لمجخ هلثمي يذلا ىنعملا كلذ ادبا

 دض ةروثلا ىف اوكراش نيذلا دونحلا

 ةيطارقتسرالا نع نيربعملا تالارنجلا
 رصيقلاب ةطبترملا ,:ةضيغبلا ,ةملاظلا
 لفتح ىلا مالفالا هذه نا , . , هماظنو

 نمؤت ةفسلف نع ربعت ةيعاجلا ةلوطبلاب

 كا ىلع اهمترلق ق قثت و ريهاجلاب

 ىنالاوكسلا لع اهتلفلسم ءانيو رمشلاو

 . هأنمتتو هذي رد

 يتلا ةافالا ْنأ ىئعي ا اذهو

 رتشالا لودلا تانغويدوتنم اهتحتنا

 ع .ةيدرفلا :تالوطبلا تلهاجت دق

 و كوشاردتوبل «ناسنا ريصم» لشم
 متهت ياركوشل (يدنجلا ةدوشنا»

 لوق 5 .(برحلا ّق ناسنالا) ردو صخب

 هذه نأ اذصاق تبرخلا يف تناسنالا
 كلسم ابنا ىلع ةلوطبلا مدقت ال مالفالا
 .نيرخآلا تاردق زواحتي ماسلا

 رما يه امنا ةلوطبلا هذه نا دك وت اهغكلو

 نع ربعي «يعيبطو فولأمو نايت
 : هلك بعبقلا ةلوطب

 سادسا بس

 باتكلا فالغ

 [ةرظن» يف يبرعلا باتكلا ديلاقت
 دابللا نيدلا يبن رصملا نانفلا

 ل ودول جوج عج وس هو هت لج جل حاج جت

 داوجلا دبع كابق"- ةرهاقلا

 ةيتكملا ىلع ديدج باتك
 ىوتسم ىلع ءاوس :ةيبرعلا

 ردص ءنومضملا وأ لكشلا 1

 سيل» .هتمدقم يف لوقي اكو ء(ةرظن»

 اذه ىطعيو .«موبلإ) ىرخا دالب

 عمجم يتلا تاعوبطملل كانه مسالا

 ةموسرلا دا ةروصلا تاذلابو) العا
 شوك دهج وا لخدت الب

 يف دابللا همدقي يعوبسأ ب باي ينو

 جلاعي باب وهو .«ريخلا حابص» ةلحب
 هجوتت ىتلا تا لايعألا

 ىتا .ةيبنجا وا ةيلحم :ةرشايم نيعلا

 .رصبلا بطاخت .ىتلا ةغللا ىلع زكري
 لصاوتي ةيملاع تحبصا ىتلا ةغللا كلت

 مهتابيسنج فالشخا ىلع سانلا اهب
 نيثالثو ةئام باّتكلا مضي . مهتاغلو

 لخادتت ةدع ماسقا ىلع ةعزوم اعوضوم

 ةفاقث) و (ريتاكيراكلا) ءاهتيب |ميف
 ميمصتو يبرعلا طخلا) و (لقطلا

 فحصلا ميمصتو جارخا) و .(فرحلا

 يف ةيرصب تاظحالم) و (بتكلاو

 4( - 11011 نوال“ م1
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 (ايفارغوتوفلا) و (علسلا ميمصت
 سرلا) و (يكفارفملا ثارسال»
 باتكلا تاعوضوم .(نوماسرلاو
 عوضوم دنع فقوتن .ةعونتمو ةديدع
 ناوئع عوضوملا .دابللا هجلاع ماه
 .(يبرعلا باتكلا ُِق ةليمح ديلاقت»
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 ةفيرع ليلافت
 دنع هل باتكلا نا .دابللا لوقي

 برعلاف .زارعإو ةضاخ ةسادق برعلا

 . باتك ةما نحن ع مهسقتا نع نولوقي

 برعل دنع باككلا طبترا دقو

 نكي مل ناو ىتح .لالجالاو سيدقتلاب

 نونفلا لك اوسرام دقو .اينيد اباتك
 طخلا .بتكلا تاحفص ىلع ةليمحلا

 تاطوطخنملاو , شقنلاو مسرلاو

 ةليمشا شوكفنلاب رخل ةيبوسلا
 نكلو .ىوتسملا ةعيفرلا ميماصتلاو
 ذدئمو عبتكلا هذه هياكل مهالا

 تريمت . ةطوطخغغ بتكلا تناك

 ىقرو ةقانالاب يبرعلا باتكلا تاحفص
 حضتنو .«سحلا ةفاهرو . ميمصتل لا

 نيب تاقالعلا ىف تايلاحلا هذه

 .فيثكلا لوغشملا صنلا ليطتسم
 يتلا ءاضيبلا ةعس ةعساولا شماوهلا نيبو

 يرامعمو يحور سحب هلوح تكرت
 داضتلا اذه نا .ةئادحلا غلاب ىلامحو
 .صنلاب ةلوغشملا ةمنمتملا ةحاسملا نيب
 هتاذ دح يف اذه . شماوطا ضايب نيبو
 اذه نكي ملو .ةعئار ميمصت ةقالع

 نا لب .طقف درجملا لاخلا فدهتسي

 اكورتم ناك عستملا ضيبالا شماهلا

 «ىراقلا راوح يهو .ةماه ىرخا ةياغل
 لغشي ءىراقلا ناك . باتكلا صن
 صنلا ىلع هتاقيلعتب شماوه لا ه

 لب .ءادارطتساو ابيوصتو ةضراعم
 تاقيلعت تغلب دقو ءاقيقحت انايحاو
 ىلع ىمادقلا باتكلا ضعب حورشو
 وا مهوسقبس نم بستك شماوه
 وا حورشلا هذه ضعبو .مهورصاع

 اميف ةلقتسم ابتك تحبصا تاقيلعتلا

 المع نتملاو ضنلا راص دقو .دعب

 اذه رمتسا دقو .اروهشم اذحاو

 يبرعلا باتكلا لوخد ىتح ديلقتلا

 . ةعابطلا رصع

 كلا تاجاتتفا

 . برعلا باتكلا ين رخخا ليمج ديلقت
 حتاوف) وا .حاتتفالا ةكحفص وهو

 ةيب رعلا بتكلا ونانف متها دقو (بتكلا

 لك يف حاتتفالا ة ةحفصب مدقلا ذنم

 ديلقتلا اذه نا دابللا لوقيو .باتك

 ىطعا ثيح .فيرشلا فحصملا يف أدب

 بيهذتو شقنب ةصاخ ةيانع نونانفلا
 ىلع باتكلا ةروس يا .باتكلا ةحتاف
 ةيادب مث .ىلوالا ىنميلا ةحفصلا
 ىلع ةحتافلا يل يِتلا «ةرسقبلا» ةروس

 رخاوا يفو .ةلباقملا ىرسيلا ةحفصلا
 سوق تذضا تاطوطخملا رضع

 هبشي 0 (باتكلا ةحمافد ةحفص

 ُِق كرتشي +. لاكش ناك ارو ؛دحتسملا

 هنذايب يل عم ةركفلا

 قوش نع ربغت ىلا ةركفلا كلت , هبابقو

 روصنو . ءامسسلاب لاصتالل ضرالا
 ىلا ةداملا ماع نم درجتلا ,يزمر لكشب
 ُ كلذ ىت اميفو .ىلعألا حورلا ملاع

 ىلع ًارصاق حاتتفالا ةحفص ميمضت دعي

 اضيا حبصا لب .نارقلا فحاصم

 تاذ ءىرسجالا يتخلا ِق اذيلقت

 ةفاك ىلا دتما مث  ةينيدلا تاعوضوملا

 .ةيتكلا

 ةعابطلا نا دابللا ييحم لانفلا لوقي
 لئاوا يف ةيبرعلا دالبلا ىلا تلخد ةيلآلا
 نم تعئص فو رحب .يضاملا نرقلا

 فراخزو شوقنبو ءابوروا يف ندعملا
 ةيبرغ تاييمصتبو ندعملا سفن نم
 نوعابطلا عاطتسا ام ناعرسو .ةيطمنو
 اوقبطي نا (ةصاخ نويرصملاو) برعلا

 . ةعابطلا ةلا ىلع حاتتفالا ةحفص ديلقت
 اولصوتو .ةيبرغلا شوقنلا لابعتسابو
 ىلا مهريصو مهصالخاو ميبأدب
 تاودالا كلتب هليمحو ةعئار تاريمصت

 لقتني جياتتفالا ةحفص نفو .ةطيسبلا

 يف ماتخلا ةحفص نع ثيدحلل «هدايللا»

 ةطوطخملا خس ان ناكو .يبرعلا باتكلا

 ءاعدلاو و عادولا تارابعب اهّولمي
 هسفنلو باتكلا 2 ةرفغملا بلطو

 خسانلا ناكو : هيوبألو امهنم لك ةيرذلو
 تارابع نم ةحفصلا هذش ُِق رثكي

 دبعك هسفن نأش نم ليزنتلاو عضاوتلا
 اضيا قثوي ناك ايك .رصقمو رجاع ريقف

 نا غارسفلاو ةباتكلا خيران

 هل تدعا يذلا نآشلا بحاص

 دثسي ناك انك .,ةطوطخملا ةخسن

 .ًاساحصا ىلا ةعجارملاو ع
 ءهخسن لسلستو فلؤملا بسن ركذيو

 يهتنت باتكلا يف روطس رخا تناكو
 ثذتم لك ذخأت ثيحب ةجردتم

 ىف روطسلا ضرع لظي ناب . بولقم

 ل يهتني ىتح يجيردت صلقت
 نوكت ام ابلاغ ةدحاو ةملك ىلا ريخالا

 .سولقملا ثلثملا سأر ددحت (نيمأ)

 صنلا ةيابغ نوكت الا كسي ري ةهئتاكف

 .ءاجردتم اعادو لب .ةرتابو ةئجافم
 ةحفص ديلقت لظ دقل , !اقيقر ايشالتو
 . ةعبطملا روهظ دعب ىتح ايئاق ةمتاخلا

 تويب لازت امو» .(دابللا) لوقي
 اهكرت يتلا بتكلاب رخزت انم نيديدعلا
 بتكلا اهانيمسا ىتلاو دادجالا انل

 ليمحجلا رفصالا اهقرو ببسب ءارفصلا
 . «ةئراقلا نيعلا حيري يذلا

 :ةيبرعلا ةعيلطلل دابللا حم لوقي
 .ةثيدحلا ةعابطلا تالا لوخد عم
 .ىلآلا ىندعملا فصلا تالا ةصاخ

 دقفو .ىيبرعلا باتكلا ديلاقت ترابا
 . او. «ةتسادقو هتيحور باتكلا

 ءةيوعللاو لب ةيعبطملا ءاطخالاب محدزي

 قوس تلخد ةريخالا تاونسلا يو

 .يريوصتلا عسمجلا تالا ةعابطلا
 تاللآلا هذهو .ةلئاه اهتايناكما كلتو
 اي و زاجنا ىلع ةرذاق
 7 وع ذيفنتو تاحفصلا

 شوقنلاب ةيابم ال ام ىلا بعللاو
 ةصرف ىرا اذه ينو .فراخزلاو
 يبرعلا باتكلا يملاقت ىلا ةدوعلل

 ريغ ةئيه مايقب بلاطظا ىنناو .ةليمحلا

 ةيفاقثلا تاسسؤملا اهيف كراشت :ةيراجت
 .يبرعلا باتكلاب ةيانعلل ةيبرعلا

 ةليمحلا ديلاقتلاب عطا ام لصول

 ىف راكتنالا مد ثري ةةرحشؤتملا

 تناتمعلا ليقع د اذكهو . ميعصعتلا

 ىوذ يذلا عئارلا ميدغلا هلامح يبرعلا

 6 1/ - ١ةا/ لوليا 8 ؟75 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 بدك لق ل
 ا دهخ ؤ ف

 ؛ يبضلا لضفملا لاق

 ءام مهدنع نكي مل ةّيكر * ءاذض

 رارض لوقي اهيفو .اهئام نم بذعا
 : يدعسلا

 يذلاك بنيزب يمايهتو إو
 .ًايرشم ءاّدص ضاوحا نم تلطت

 ةمح ازملاب الا اهيلا لصي ال هنا ديري

 هنإف ءاملا اذه دري ىذلاك ابنسح طرفل

 . هتبوذع طرفل هيلع
 نب ءىناه ةئبا نع ىوري :دربملا لاق

 نم ةرارز نب طيقل لتق ال هلا ةصييق

 ال ناكف . .اهلهأ نم لجر اهجوزتف مراد

 تاذ ا .لاقف .اطيقل ركذت اهاري لازي

 ؟طيقل نم ثئسحتس ةسآ [يف

 ينكلو « نسسح ةروما لك -تلاق

 دقو ةرم ديصلا ىلا جرخ هنا كتدحجا

 حضن هصيمقبو يلا ف ؛ ب ىتتبا
 نم عوضي كلسملاو ؛ كس ءامد نم

 ؛ هيف نم بارشلا ةحئارو ىهفاطعا

 ينتيلف .ةمش ىنمشو .ةمض ىنمضف

0-5-0-7 

 مث كلذ لثم اهجوز لعفف : لاق

 ؟طيقل نم انآ نيآ ؛ اه لاقو

 :تلافق

 ا!ءادصك الو ءام

 . .ءارمخ زو ىلع ىوريو

 ةيسستتقا ام صيخلت نكمي

 ةر ُِق بوروالا بت مكقتا

 .ةيبطلا جالعلا 3450 اوسستقأ

 . تايفشتسملا ءانب يف ةقراشملا اودلقو

 ةفاظنلا ةوطخل مهريدفت دادزاو

 رظحت ةسيئكلا 1 دقق ماحتسالاو

 !بطلا مرحتو " ارجتسالا

 : ةعارزلا لاجم يف- "

 لثم ةديدحلا تاتايلا اولقن

 3 نوميللاو زرالاو مسمسلا

 ةيمبطلا تاتابئلاو ركسلا بصقو موثلاو

 نطقلاو لياوتلاو غابصالا تاو

 سقمدلاو يلصوملا ريرحلاو
 : برخلا نف لاجم يف“
 ءاثب بولسا نويبيلصلا سبتقا

 اوملعتو «برعلا نم عالقلاو نوصحلا

 لامسعتساو راصحخلا 6

 كلذكو .ةمداملا سشاسبكلاو قيناحملا

 عوردلا سبلو فاذقلا سوقلا لامعتسا

 تحن ةينطقلا دئاسولا مادختساو
 .لقنل لجازلا ماخح مادختساو .عوردلا

 لونرلا لابعتساو «يركسعلا ديربلا

 تامالع راشتنا ىف كلذكو .تاراشلاو
 تاراسقو ةحلسالا ىلع بسلا
 مادختسا نع الضف .ناسرفلا
 يتلا ةريغصلا بوقثلا يه و .تايبرشملا

 زاوسالا ىلعو عالقلا ل ىلعا ىف حشفت

 ءاملا بص كلذكو .ابهنم باشنلا يمر

 ءادعألا ىلع نخاسلا تيزلاو يلغملا

 اوملعت اك .راوسألا نم نوبرتقي نيذلا

 ّق دورابلا مادختسا ماشلا دالاب ِق

 سب رغلا فويسلا لمحو ةكربعملا

 زاتمت ىتلاو ءاهنم ةينايلا ةصاخبو
 ةديدج اقرط اضيا اوملعت اك اهتفخب

 ةيبرحلا تافماكحتسالا دييشتل

 تالخلا «ةريدتسلا ةغلقلاف' .اهنخاهمو
 ءانفلاو ميدقلا جربلا ناكم لحم لحت
 . يبخادلا

 : ةرايعلا لاجم يف -

 - فك مع تقر يسلم داما
 :, طفمعتتوم 6 2

 / مكنت طمع ةجو كلذ 1 را مسسم

 1 ع ععامجم همها



 ءانبلا ةسدنهب نويبيلصلا رثأت
 ثكلاثلا نرقلا يف اونب ثيح «يبرعلا

 ناردحلا نيب جوربلا يداليملا رشع

 3 اياوزلا تاذ باوبالا اوماقاو
 امك . لخادلا يف ام ةيؤر نود لوحت يتلا
 سئانكلا ءانب نشب نويبيلصلا رثأت

 ردجتو يبرعلا نفلاي ةرثأتملا ةيقرشلا
 ايوروا ىف ءاينغالا تويب نا ىلا ةراشالا

 رارغ يلع ةيبيلصلا بورحلا دعب تيتب
 تايا ىوح ىذلا ىبرعلا تيبلا

 ماخرلاب ناردجلا حيفصتك ؛ةفرخزلا
 سفائطلاو داجسلا ذاختاو ءاسفيسفلاو
 ةينآلاو ةيقشمدلا تاعونصملاو

 عومشلاب رادلا ريونت عم ةيجاجزلا
 كتالذدك .برعلا ةداع ىلع ةييطملا

 ىلا اهولقنت ةيقرشلا تامامحلاب مهباجعا
 0 دالب

 : شيعلا بولسا لاجم ىف

 اوماقا يذلا نويبيلصلا 0
 تارانآلا ىيسات: دعب قرشلا ىف
 يبرعلا شضيعلا بولسا ةماعلا

 اودلقو ةيلحملا ءايزالا اودتراف . يقرشلا

 الم ليدبت يف برعلا
 2 هيهاز مايكألا ةعساو ة ةيقرش

 ايفارغحلاو خيراتلا لاجم يف - 5

 بورحلل ةجيتن ترهظ دقل

 ةيفارغجو ةيخيرات تافلؤم ةيبيلصلا
 نمو .ركراب تسنرا دكؤي امك ةمخض
 : تافلؤملا كلت ةلمح

 فلؤمل (ج جنرفلا ةكرج) باتك ©

 فاهيبأب ي كنف .لوهجم يدنامرون

 .ىلوالا ةيبيلصلا ةلمحلا نع
 (سدقلا ةكلمم خيرأت) باتك ©

 قرا هيشوفل

 ةمخضلا يروصلا ميلو تافلؤم ©

 وهو .ماشلا دالب ف اقنو دلو يذلا

 ءارو ام خيرات) باتك فلأ يذلا

 .ادلجت نيرشعو ثالث ٍِق ةناجحجلا

 ةئس ىتح ثداوحلا اهيف لوانت

 خيرات) رخآلا هباتك فلا امك . ما ١8
 دقو .يبنلا روهظ ذنم نيملسملا ءارمالا

 0 احبصاو ةيسنرفلا ىلا امحرت

 ةيبيلصلا بورحلا خي برات يف نيعجرم
 تيرا ةلاح ُْق ا باتكك ©

 : يسلبارطلا ميلول
 نم تناكف ءايفارفغحجلا اما ©

 «نويبيلصلا اهب مته ها يلا تاعوضوملا

 يتلا ةددعتملا قارطعلا فصول كلذو

 .يبوروالا برغلاو سدقلا نيب لصت

 مالا دالب فصو ءاج كلذ دعبو

 دافتسي يك ءاهكلاسمو اهندمو اطاوحاو

 ةيلمع يف اهم
 . يبيلصلا

 تبورحملاهتبلج ام ىسنن الو

 ةراحتلا طاشن لماوع نم ةيبيلصلا

 امتهالا مدقت ىلا ىدا ىذلا رمالا
00 

 :ركذن ةيفارغجلا راثآلا نمو ©

 عست ىوح يذلا يتنوكسيفورتيب سلطا
 م1118 ةئس ىلا اهخيرأت عجري طئارخ

 .طسوتملا رحبلا عومجم ىلع يوحيو
 ىماشلا لحاسلل ةيليصفت طئارخ هيفو

 . صربف ةريزجو
 ناكيتافلا ةبتكم يف دجوي كلذك ©

 علطم ىلا هخنر ات دوعي يفارغج ثحبن

 ةدع هيف دجوي رشع عيارلا نرقلا

 هيفو اكعو سدقلل ةينوقيا تاروصم
 . ةسدقملا ضرألل 000

 : بدألا لاحم ىف

 .قرشلا باداب نويبيلصلا رثأت | ئ

 نم برعلا دتع ام نوقوذتي اوناكف

 رعشلا ضعب نوظفحيف .بادآلا

 ديدعلا نا ىتح .هب نولدتسيو يبرعلا

 نم دافاو ةيبرعلا ةغللا ملعت مهنم

 (دنومير) السالا خيراعل
 ناك يذلا ىبيلصلا اديص ةئيدم

 ءيش ىلع عالطا هدنعو ةيبرعلا فرعي
 .دادش نبا ركذي يك 0

 صصقلاب نييبيلصلا ضعب رثأت دقو

 اوذختا نيذللا .(دركنات) و (اورفدوك)
 2 ءارحبإلا نضيمف تاعوضوب

 ا مةسنخلا ساتكلا):ةرؤوطسا
 لصأ ىلا عسجرت رصاتنع تنمضت

 ترثأت دق تيتام ايدو .يماش

 ةليلك وا ةليلو ةليل فلا تاياكحب
 (باجنسلا) ةياكح ربتعتو .ةنمدو

 بورخلا رضع ف هنا رظنلل تفلملاو

 ىلا ةيرعشلا ةصقلا تلخد ةيبيلصلا

 روما رعاشلا النه مظن دقق :ايوراا
 برحلا خيرات يف ةيرعش دئاصق
 ةنئيدم ُِق ا يفو ةثلاثلا ةيبيلصلا

 . ةيكاطنا

 امدنع نيخرؤملا نا :لوسقلا ةلمجو
 .ةيبوروالا ةضبنلا هذه بابسا اوثحب

 رثأ لافغا ًاقلطم اوعيطتسي مل .اهثعاوبو

 ةراضحلا ىلع ةيبيلصلا بورحلا

 نم اهءانثا مت ام مكحب .ةيبوروألا
 ا

 امك .ىرخا ةيحان نم نيملسملاو ةيحان

 رهاظم نم ريثك لاقتنا ىلع دعاس

 برغلا ىلا ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا
 .يبوروالا

 وزغلاو ةرطيسلا

 ةيبي رعلا ةغللا رارسأ
 هلقن :ثيدحلا ةَرثأو ةراثأو ارثأ رثأ

 لوقنم يا روثأم ثيدحلاف
 ثراوتملا فيسلا وه روثأملا فيسلاو

 : ميدقلا

 راثا ةعمح رّثأآلاَو

 1 راثآلا ملعو

 ىتلا ةمركملا : ةرثأملاو ةرثأملاو ةراثألاو

 "2 كيما لعقلاو ضانلا اهتراوتي
 نيكمو مّركم :ريثأ لجرو
 لضفا هسفتنل راتخا :مهيلع رشأو

 . اهتسحاو ءايشالا

 ءيشلاب رثأتساو
 بح اضيأ يهو ايتخالا : ةرثألاو

 , (ةينانالا» سفنلا

 هيلع مزع :رمالا ىلع َرْثأو
 هل غَرفت :رمألل َرْثأو
 ًارثأ هيف كرت :ءيشلا يف رثأو
 هافوت : هب هللا رثأتساو

 ءىشلا 0 نم يقب ام : رئألاو

 تحت عقت ال ةدام ءاملعلا دنع ريثألاو
 دادتما نوكيو ماسجالا للختت نزولا

 ءاهتاجومت ةطساوب ةرارحلاو توصلا
 . ةينانوي ةملك انه يهو

 ثيدحلاو ةئسلا

 هب دبتسا :



 .دودسلا جئاشو رتبت نا ميرا يرق نِمو

 :تكاتعلا :كابشب فصعت ناو

 ؟نماق ماع

 !نكيلف

 يف مدلا | َخ د ةديشلا و 1 3 و لا اهيا
 ةينغالا ف



 1 طلال
111 

 الماح .ةليلو ةليل فلا تاياكح نم دايدتسلا جرخب
 لخن نم ةفعسو .يرصبلا نيسحلا بناتك ىتعلا هدي

 . .ىرسلا هدي ف برعلا طش نيماُييلا اهماع لخدت جيلخلا بره
 طويخب اهئاقتلا جهو يف ,ةرضبلا ةفاح دنع فقبي

 بيوب نع بايسلا هبتك ام رخا .أرقي وهو .سمشلا

1111111 
00100 

 انس اعبي 3 ١

 9 ها ةسادشلا 20د
10 0 

 5 25 17+ - لاو

5 
 ني

 ءيو٠5 19 أ كاب _ قبلا 2-9
 . .لابقإ نعو هدج راد نعو 1 0 ينيكتاما 1-5 ملا 8 5

 3 يي 01 ١

 «ناخدلاب ججدملا ءاضفلا يف ليخنلا تافعس ليامتت
 ةثالثل قدنخ ىلع ُهلدت اهم اذاف هيلا ةلخن برقا لأسيف
 ىتح مهباوج عمسي نأ امو .اهلظ نوأيفتي نيب راحملا نم
 . دب الا ىلا ةليلو ةليل فلا نم جرخي نا ,ةرملا هذه ءررقي
 قراوز نم قروز ىلع .برعلا طش هاجناب رحبي ناو
 . ةرصبلا ىلع هبلقو هانيعو . نيلتافملا

 ,قافآلا يف عجرلا ددرتي . . .ةرصبلا . . .ةرصبلا

 اهسسا نيح :ىل والا اهمايا ىلا ةركاذلاب دابدنسلا دوعيو
 ةفيلخلا مايا (ع5730) ةرحهلل ١5 ماع ناوزغ نب ةبتع
 رصعلا يف هجوا اهراهدزا غلب نيحو :باطخلا نب رمع

 تارشعلا تيحنأ ايركف ازكرم تياك نيحو ؛ ىسابعلا

 .نيِريس نبا :يرصبلا نسحلا :برعلا ةرقابعلا نم
 اذه اريخاو .مثيلا نسحلا .يزوجلا نبا .يريرحلا

 . تاوئس تس ذنم رانلا طوطخ ىلع دماصلا لتاقملا

 دقارم قوفو «.دابدنسلا ةماه قوق لخنلا ليمامتي

 .يرصبلا نسحلاو يزوجلا نباو ماوعلا نب ريبزلا
 ركاش ردب لاثمتو ةمونتلا نيب امو .هللا ديبع نب ةحلطو

 مهو .حابص لك مهدئاصق نوبراحملا أرقي :تايسلا
 .ىلوالا سمشلا طويخ نوسسحتي

 هتراجنو هتالحر ىلا ةرملا هذه دوعي نل هاندتنلا

 ىلع ةذوخ عضوو يركسعلا يزلا ىدترا دقل ؛هبكارمو
 . نيلتاقملا عم برحلا ىلا ىشمو . هسأر

 27ش

 فالغلا
 >ألإ

 ظ هو 8585868 5 8
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