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 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع
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 7"  فالغلا حوضوم ؟؟

 *؟ جدع 0 98 7 دش ا 2 ضدي دا ا وا

 قزاملا ليف ذ ةريخالا ةص ورفلا
 ربسخلا ىناريألا

 دادفبو ناربط ىلا ةدحتلا ممالل ماعلا نبمالا 0

 هيد ا وول 77 جيبو حس دوج هيحصل زو د حسو قطن ت7 دوج جس دوس

 يذلا يناريالا ع ورشملا عم فيكتلاو .مالسلا

 ةقرحمل ريضحتلا ٍف يضملل يل ودلا ددرتلا نم ديفتسي

 .نهارلا يساموليدلا ررفنتسالا ناف .ةديدج

 سنارلا ىلع يقارعلا برضلا نا ىلع نا دكؤي .ةيلودلا
 روظنم يف :ةلصوبلاو .ًارمثم ناك يناريالا يطفنلا
 عمتجملا ةدارا نع ريع يذلا ه5 رارقلا وه دادغب

 :ةظحللا هذه ىتحو .ءقاكنم مالس ءاسرا يف ىل ودلا

 نم ةيمك ربكا عرز ىلع رصي يناريالا ماظنلا لاري ام
 دادغب ترداب كلذل .اهيراقع ليطعتل حدلاو بابضلا

 ةفصراو هرابآو هكلاسم يف :يناريالا طفنلا بقعت ىلا

 ةعجارمل ةصرف نارهط ماظن تحدم نا دعب .هليمحت
 ذخا يتلا ةيلودلا ىوقلا ضعبل كلذكو :هفقاوم

 ىلع يساموليدلا طغضلا ةمهم مهقتاع ىلع اهباحصضاأ

 يدترت انه نمو .مالسلا تارايخ ىلا اهبذجل نارهط
 قراملا لبق ةريخالا ةصرفلا عباط ةنهارلا دوهجلا

 ٍِق اصوصضخح :يناريا قرزام كاتع يا ىلع وهو ريدكلا

 اهنال .برحلا ضفري عراش نيب لصاحلا قالطلا لظ
 ةدايقو .يموبلا هتوق ىلا اهاياظفش تلصوو .هتقهرا

 هذهو .هيلع اهتدعورشم تنب اهنال لانقلا ىلع رصت

 ماعلا نيمالا ل وصو ةيناسالا اهتظحل تناك ءصاخ

 ةريخا ةلواحم يف دادغيو نارهط ىلا ةدحتملا ممالل

 مقر يلودلا رارقلا ذيفنت ةرورضب نييئاريالا عانقال
 سمخلا لودلا ىلا يئاهنلا هريرقت هعفر ليق

 يف ثحبلا ةظحل نهال نيناجتم يف ةيوضضتلا ةنمكا ولا

 صفارلا يناربالا فرطلا قحب تايوقعلا ذنب

 يف تابوعص يناعي ال راليوك يد ناك اذاو .مالسلل
 ىلا زكترملا .يقارعلا يئدبملا حوضولا عم لماعتلا

 ؟اهل عدارلا لودلا ىف دخلا اهنلاباوإ دل رارقل ىلع فافنلالل ةيناربالا ةرواذملا دودح فقن نأ .لاؤس ٍ مالسل تايدحت هاا نواهتلا ةروطخ فشك ف تححن دادفد
 ا يي نسل ا ا ا ا

 قاس ماما نآلا يبرعلا جيلخلا فقي نه

 تاردابمو يقارعلا حالسلا تاردايم نيب

 ةكرحلا هزهل دودرم ياو ؟ةيناريالا برحلا |(
 نيتلقن ىلع تعروت يتلا ةفيدثكلا ةيسساموليدلا

 ؛ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةرابز ىلوالا :نيتيساسا

 :ةيناثلاو نارهطو دادغب نم لك ىلا راليوك يد زيريب
 .ةيبرعلا ةيعابسلا ةنجلل وكسوم لابقتسا
 ىتلا ةيناربالا تاروانملا لسلسمل اهباطقتساو
 داوح دمحم .,ةيجراخلا ريزو بئان اهدوقب
 :يتبالو ربكا يلع ناكم لولخلل حشزملاو.:يناجمرأل
 تناك نا دعب .يناريالا يساموليدلا مقاطلا سأر ىلع
 يف تزكرت دق ,ةيضاملا عيباسالا يف لقثلا ةطقن
 ؛يل ودلا نمالا سلجم يفو نطنشاو

 ةهبج ىلع ءودهي أدب يضاملا ع ويسألا نا ىف كشال

 ىلاو :ةيزدلا تاهبجلا ىلع امك .تالقانلا برح

 نييقارعلا نكل .ةيسامولبدلا برحلا يف لاعتشا
 ىل ود ءاخرتسا ىلا ل وحتب الثل ءودهلا ره ىلا اورداب

 .ةيتاردالا سافنالا طاقتلال ةصرفو

 نم امك .تالاصتالا رئاتو نم احضاو ادبو
 .نيبكيو ندنل نيب ,ةددعتملا تاهاجتالا ةيسامولبد

 ةدواعم نا .كرويوينو نارهطو .وكسومو دادغبو
 تعضو ةيناريالا تالقانلا ىلع ةيقارعلا تاراغلا
 تاقاقحتسا ماما نييلودلاو نييميلقالا نيبعاللا

 دق دادغي تناك اذاو .اهتاروانمو ةينيمخلا ةبعللا
 تايدحت ماما نواهتلا ةروطخ فشك يف تحجن

 - 1 واللا يؤرباتاا مات نلنات - 5

 ىصحت نا نم رثكا :ةيئاريالا تابقعلا .راليوك يد

 نم رتكا بيس يناريالا ماظنلا ناف .لماشلا مالسلا

 اطورش عضيو ؛تقولا عيضي وهف .هل سار عجو
 رمالا وهو .ةسيايلا قوف برحلاو هايملا يف ةندهلل
 نع ةرابع كلذ نال .ماعلا نيمالا هب لبقب مل يذلا
 .ةرطخلا فورظلل جيجأت نعو .رخا لكش يف برح
 لكش يف يبوروا وا يكريما .يلود فرط يا لبقي الو
 ىألم ةيناريالا ماعلا نيمالا ةلس نوكت نا صاخ
 نا ًاكضاو وديدو .ةظاطملاو ةعئاملا ةبوجالاب
 ا نم نودع نيذلا 0 نييكريمالا

 0 .نارهظ عم ةهجاوملا ىلا نوشلركي مهلعجت
 ىلع قفاوتلا يف نييناريالا عم اوحجن ةظحللا
 ىلع نودوعتي اوأدبو .برح نود برحلاب ديدهتلا
 نمضي ميش ال نكل .ةثفادلا هايملاو لامرلاو رابغلا

 ةئا ليطعتل . ه97/ رارقلا ذيفنتب ليجعتلل مهطغض

 يف نورمتسي طوحتلا اذه راطا فو . .ةيتآ تاحافم

 نمف .فيدنح يف نييناريا نيلوؤسم عم تاءاقللا دقع

 يتايفوس  يناريا براقت يا نورذاحي ةهج
 ةداعتسا نونمضي .؛ةيناث ةهح نمو .ءسوملم

 :يلكوا سيليف .ةيناريألا ةيجراخلا ةرازو مساب
 ةيكربمالا ةيجراخلا ريزو دعابسم ةعلاطم ىلا ةفاضا

 ف نابصي يفروم دراشتير ؛.طسوالا قرشلا نوؤشل
 -4 .هتامزلتسمو 55/7 رارقلاب يكريمالا مازتلالا راطا

 6 ١941 لوليا 154 - ”؟ا/ ذدغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اكالغلا عوضوم

 ةلباقم يف لاق امدنع ؛ةحارص رثكا ناك يفروم لعلو ميه
 ضعب ىدل ددرت ,ءفسالا عم كانه» ةينويزفلت

 ىلا وعدي رارق ذاختا ىف نمالا سلجم ءاضعا

 نم داوعا نع ءالؤه ثحببيو .ناربا ىلع تابوقع

 رارق ذاختا يدافت لجا نم ءاهب اوكسمتب يكل .شقلا

 ال يذلا فرطلا ىلع تابوقعلا ضرف ىلا وعدي ناث
 ناد» يروم كردتساو ؛...ةدحتملا حمالا بلط يبلي

 لجا ىلا قارعلا رظتني نا عقوتت ال ةدحتملا تايالولا

 مالسلا ةدارإ رخآ مديت
 ىلع اودمصو ,مهرما اومزح نيذلا نييكريمالا نكل

 ةغيص يا .طغضلا ةيساولبد نم ةيناثلا ةلحرملا
 تاراشا اوطقتلا مهناب اضيا اوحوا .تابوقعلا
 اهثب :ةيملس تاراشا اهلعلو .ناريا نم ةيباجيا
 .يناجنسفار يمشاه .ىروشلا سلجم سيئر
 ماعلا نيمآلا ىلا اهانغلنا ةديدجح راكفا» لوح ترادو

 ال راكفالا هذه نا سيراب يف لمقو .«ةدحتملا ممالل

 فورظ ءاني حرتقت لب :54/ رارقلا لوبقبي قلعتت

 ةدارال رخا عييمت هتاذ يف اذهو .هقيدطتل ةنيعم

 هذه يش ام نكل .ةديدج تاروطت راظتنا يف ,مالسلا

 ةصرف تسلا ؟ناريا اهيلع نهارت يتلا تاروطتلا
 تارابتخالا نم رهظ امك ؛دربملا سحل» ل ىرخا
 ؟قباسلا يف اهتضاخ يتلا ةيومدلا

 ةلحرملا ايافح ًاديج فرعي يسنرف يساموليد

 ناريا ناهر نا» :لوقي يبرعلا جيلخلا يف ةيلودلا
 اهتادادعتسا لامكتسال :تقولا بسك ىلع زكرتي
 ةيلاملا تامزلتسملا نيمأت دعب .مداق يّرب موجهل
 قوقسشلا ربع للستت .كلذ لجا نم .يهو .ةيرشبلاو
 قاروالا نيب شماهلا فظوتو .ةيلودلا فقاوملا يف
 اهعورشم يف يضملل ةروتسملا قاروالاو ةفوشكملا
 :تيوكلا يف يدمحالا ءانيم اهفصق سيلو .يساسالا
 كلذ ىلع ليلدلا ىوس .موروكليس عون نم خوراصب
 عم تروان دقو .ةيدوعسلل اهتاديدهت نع الضف
 نمز ىلا تاييطلا نا نم تدكأت اهنكل .نييكريمالا

 ىلا .اهلالخ ,تقترا يتلا ةرتفلا يهو ,؛تيغ  ناريا»
 فقوملا ةيذج ماماو .اهتامحجه يف ىوصق ةظحل

 قدانخلا نم لاقتنالاو .ةيوستلا ءاسرا يف يكريمالا
 فقوم يف تفطعنا ,ةريدتسملا ةلواطلا راوح ىلا
 ةيعل نمضو .يتايفوسلا داحتالا هاجت ديدج
 نمالا سلجم رارق ىلع فافتلالا

 لماك يف ىدبتت يتلا ةيسنرفلا ةعلاطملا هذه
 دعب ؛وكسوم نا ىلا ريشت .ةيعقاولا تافصاوم
 ةروانملا ةطحم يه :نمالا سلجمو كرويوين
 تباوثلا ةطحم هسفن تقولا ىف اهنكل .ةيناريالا
 داوج لجع ىلع ءاهملا لصو كلذل .مالسلا ىف ةيبرعلا

 ةلوج ليعافم ءاوتحال ةلواحم ىفو .يناجيرال دمحم

 .اهيف رارقلا يعناص ىلع ةيبرعلا ةيعابسلا ةنجللا
 دح نهارلا يساموليدلا طوشلا نا يف كشالو

 ثهال قابس ىلع يوطني وهو .نيتلحرم نيب لصاف
 ةيمها نع وكسوم يف ةعفارم اومدق نيذلا برعلا نيب
 ةيجراخلا ريزو بئان نيبو :54/ رارقلل اهميوعت
 تايفوسلا يحتل تاءارغالا لكب حول يذلا يناريالا

 ال ةيتايفوسلا تاباسحلاو .يل ودلا راطقلا بوكر نع

 /١5/1 لوليأ ١5  ؟”1ا/ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا-

 ؛نارهط تاباسح عم .نويناريالا ددر امك .عطاقتت
 تادهاعمو تانقافتال جمرمملا قيوستلا عم الو

 لجا نمو .يناريالا  يتايفوسلا قفالا ف مسنرت
 ةراشا نم دي كي ,ىمييبلطلا اهمجح ىلا رومالا ةداعا

 يف لمعي يسنرف يساموليد نع رداص لماش ريرقت ىلا

 .لسكورب يف ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ةيضوفم
 ةززعم :ةسارد عفرد ىكل داعو .وكسوم راز دقو

 تارايخلا نع ةيئادمملا تامولعملاو قئاثولاب

 هئنان فصو ام دعب .ةتهارلا ةنفوشتايروفلا

 ةساردلا - ردرقتلا قو .«ةديدج حاتفنا ةسسساسس»

 تناكو ,«ةيتادفوسلا  ةبيناردالا تاقالعلا نع لصف

 دق (سيراب ةيموي) ؛يراب ود نايديتيكول» ةفيحص
 يف نيرايت ةمث» نا اهمف ءاج .هنم عطاقم تفطتقا

 يل ود هلثمي لوالا .ةبيتايفوسلا ةنجراخلا

 لوقيو .ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا فوستنروف
 «يناربالا ماظنلا عم ننقملاو قوديكلا يطاعتلاب

 لصفنيو :بناوج يف فيدلع رديح هعم فطاعتيو

 يذل .فوستنروف ةجُحو .ىرخا بناوج ف هنع

 بنجب يطاعتلا نم عونلا اذه نا وه ةيتايفوسلا
 سرحلا نيب نواعتلل ةريطخلا ليعافملا وكسوم
 نيدهاجملا تاميظنت ضعبو يناربالا ىرونلا

 ىلع ؛ةحياجتم ياعاقياي اق نواعت هو :ناعفالا
 اضنا لوحتي هنا امك .يعونلاو يمكلا ىوتسملا

 جيلخلا يف ةموغلملا ةندهلا ضرفي مل. نارهطو نطئشاو قفاوت

 ىرسد ال .ةتباث تادشهاعمب وكسوم طايترا نود

 لك يف صقارتي ماظن عم ةنكمم اهنا فوستئروف

 عجارتلا روط ىف لخد دقو .يلحرم وهو .تاهاجتالا

 .ةديدع تاضقانت ةأطو تحت

 اوبل ةيجياحلا ريزو هدوقحت" يناثلا رايتلا اها
 .نارهط عم دودح الد لماعت ىلا وعدبو .هردانرافيش

 ىلع نوكيس ينيمخلا ةفيلخ نا هتاباسح يفو
 ديديش ءادع نكي يذلا يرظتنم يا .هلاثمو هنتر وص

 بحي .هعم شياعتلا لحا نمو ةيكارتشالا ةمظنالل

 عيوطت يا .حوتفم يداصتقا «رازايب» يف لوخدلا

 قاينرتلا ةطساوب ةسسابسلا تاضقانتلا

 ٍرايَن عم طاقن ف يقتلب فييلع رديحو . .يداصتقالا

 اصوصخ ,ىرخا طاقن يف هعم نيابتيو .هزدانرافيش

 ةدنيدلا ةءادعلا نيب شياعتلا ةلاحتسا لاحم يف

 ةعانقلا هذه نا فيدلع لوقمو .ةيكارتشالا ةعيقلاو

 ..نيد لجر ناك يذلا هدلاو ذِي ىلع هيدل تلكشت

 طدشا ؛9 ...ةكسؤم تاكلطن

 ةيمنتلا ةيبضوفم نع رداصتلا ريرقتلا ىفو

 نييكريمالا عم يقتلي فوستنروف نا اضيا ةيبوروالا
 هنا :يفدمخل بقترملا ةفملخلا ةيوه لوح

 ناف ةيتامغاربلا هذه بيسيو .رجحتملا ينامغودلا

 دب ال .يكريمالا ناهرلا سرف ناك ناو .يناجنسقار

 6 - ٠مل ال نحط" للطخا7 [:



 بئان ىلع كلذكو .ًاضيا هيلع ةنهارملا نم تايفوسلل
 يمتني يذلا يناجيرال داوج دمحم .ةيجراخلا ريزو
 مصاوع ىلع ةريخالا ةرتفلا ف لاج يذلاو .هرايت ىلا

 هةنال» ,ةعداخلا ةنورملا ةعنقا قوسو ىلودلا رارقلا

 ريدي ,ةظحللا ىتح ؛لاز ام يذلا ينيمخ لئاسر لمح

 نا ريرقتلا عقوتيو .«ةيركسعلا  ةيسايسلا ةفدلا
 سأآر ىلع هزدانرافيش ناكم فوسنتنروف يلوي لحي
 نال .بيرق تقو يف ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا
 ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يف ةيسايسلا هتالداعم»
 نيلفركلا يف اباطقتسا رثكا .ىرخا ةيلود اياضق يفو
 لكش دقو .هزدانرافيش راودا ريزولا تاحورط نم
 ب نوفرعي .نييكيمانيد نييسامولبد نم ةاون
 ىلع زكرتي قيرفلا اذه ناهرو .«يزافوقلا قيرفلا»
 عضولا نال» نارهط عم تاقالعلا يف نرملا ديمجتلا
 يجيمارتسا ردم يال عبصم 2 ناوسلا يف ياهلا
 ,تايفوسلا عم نويكريمالا فلتخي ال دق انهو .« ديعب
 اذاو .ةننقملا تادقيسالاو تاياسحلا ةركفم ثيح نم
 .اهنديق ا دصم ةداعتسا ىلع صرحن نطنشاو تناك

 .ًايجيتارتساو ًايفارغج «ناربا ةداعتسا ىلعو ًايبرع

 ناسارخ نيب طبري يذلا يطفنلا سوقلا ليكشتل
 ناف ءينويهصلا نايكلاو رصمو ايكرتو ناتسكابو
 قوف ءاقبلا يف لباقملا يف رصحنت ةيتايفوسلا مومهلا
 يفو ,نكما اذا .عميمجلا ىلع حاتفناب :ثادحاألا ةكس

 يذلا يناربالا لجرملا لخا ند ةنيعم تاروطن راظتنا
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 ال يتايفوسلا حاتفنالا اذهو .تالامتحالاب جوامتي
 ...اهتاز ةدحتملا تابالولا ىتح ينثتسي

 - يسايسلا طوشلا ْق ةلططحم .؛اذا .وكسؤم ودين

 ةيسامولبدلا برحلا ةلحرم نا يف نيتفلتخمو
 نارهط تارايخ ترمتسا اذا ةلماشلا برحلا ةلحرمو
 ديدج نم .لقثلا لقتني فوسو ...مالسلا فسن يف
 رابتخا ةرتف ءاضقنا رثا :كرودبوين ىلا كلذ دعب
 .مالسلا اناون

 ىلا ىعست تأدب نارهط نا راطالا اذه يف تفاللاو
 يف ثحبلا نم ةمدقتملا ةلحرملا هذهل قيسم ءاوتحا

 ةداضم تاحرتقم قدبوست لالخ نم .تايوقكعلا

 يف يثدماح يلع ةرايز نأ يدهش ياو» ه9 رارقلل

 ثيح :كرويوين ىلا ؛يلاحلا (ريمتبس) لوليا ةياهن
 ةرودلا ةينادب عض اباطخ يقلد نا عقوتملا نم

 نأ بحب. ةدحتملا ممالل ةيمومعلا ةيعمجلل ةديدجلا

 لكشم ال هنالد ,.54/8 زارقلا نم ابدي ارارق سركت

 ةغيص داجيا بجيو :عازنلا لحل ًاحلاص ًايساسا

 رظن ةهجو رابتعالا يف ذخأت ةيوسنلل ىرخا ةيلود
 يروهمج» ةفيحص يف درو امك .«ةيناريالا ةدايقلا
 يناريالا ةيروهمجلا سيئر نم ةبيرقلا «يمالسا
 وه نياو ؟ةيناريالا ةروانملا دودح يه نيأ نكل
 لكشيو اهطيضي نا بجي يذلا يلودلا فقسلا
 ؟اهل اعدار

 دق :قباس يكريما يساموليد وهو .وتسور نيجوي
 نييناريالا نا لوقي امدنع ةيعقاو رثكالا نوكي
 ةرفاوتملا لامتحالا ةقاط نال :تقولا ريدقت نوئيسب
 ةلداعملا هزه امدف .انندلا دودحلا ىلا تصلقن مهيدل

 مواقي فيك فرع يذلا قارعلا ىلع بحسن ال
 تتاب ةيناريالا تاروانملا نا عقاولا يفو ..طوغضلا
 برعلا اهسملتي نا يقكيو .ةدرجملا نيعلاب دصرت
 برحلا هذه نا ةبادملا ٍْق اودقتعا نيذلا نورخآلا

 ىلع اهراطخا ًاربخا اوعوف هيلع ًايرح تسل

 ةكم ثادحا ذنم .رصب موي لك نا ىنح .مهدوجو
 فاشتكاو :تبوكلا ىلا خ وراضلا - و ةمركملا

 الا ةيبرعلا تارامالا ةلود ىف يناريالا باهرالا ايالخ
 .دومصلا ةكرعم يف يفاضا يبرع دعُب هيف رولبتيو

 تقولا بسك ىلع ركرتت نارهط تاناهر تناك اذاو

 تبرس امك ؛ديدج يرب موجه نيش فدهب ةلطامملاو
 .اهيلع دتريس اهتاهر ناف :ةيناطترن ةيمالعا رداصم

 .ةرصيلا عطاق كراعم سورد دعهب سنن حمل اهلعلو

 ًايسامولبد .احيرم يىقارعلا عضولا ودبب ام ردقبو

 ًابلخاد رابهنا ةلاح يف اهعاضوا ودين ٠ .ًايركسعو

 اهبوعش ذقني مالسلا ىوس سيلو .ايجراخو
 وف ,ةمينغلا» موهفم نكل ...«ةقرحملا» نم اهتدايقو
 زاوم طخ يف .اهتداق بابلا ىلع يلوتسي لاز ام يذلا
 نوسمااب ئيدلاو ,مقافتت ينلا .دجدصلا بوتجل
 نا نولوقي يناريالا «رارقاللا» ةعانص يف ليصافتلا

 نا نوظحاليو .رخا هاجتا يف ريسي تاب نمزلا»
 اصوصخ ؛عيمجلا دعوتيو .عيمجلا مجاهي ينيمخ
 رهظت تأدب ةيكريمالا موجنلا نآل امبر ؛نيدلا لاجر
 اذه يف و .مهمئامع قوف .موزللا نم رثكا ؛ حوضو يف
 داصتقاب موكحملاو ؛ةيلخادلا قزاملاب موغلملا خانملا

 ةموتكم ةروث ىلع دوصرملاو :ىعوجلا ةيرثكأآلا
 ىروس .ه9/ رارقلا ضفر ينعي اذام .تايلقألل

 ثثجحلا هذه لك ىلا ةجاح يف ماظنلا لهو ؟راحتنالا

 ؟رمتسي يكل
 نا: سيراب يف لوقي ردص ينب قباسلا سيئرلا

 شيعي تابو .ةيومدلا هترود دقف يناريالا ماظنلا
 نوصيرتي عيمجلاو .2ةيعانطصالا امرالبلا» ىلع
 .مهفادها ىلا لوصولل قافنالا نورقحيو .عيمجلاب
 يذلا مادصلا ثدحب ,قافنالا هذه عطاقنتت امدنعو

 بعلي كلذل . «يهتني آل ًايوفمد لسلسم سكعنا

 قارعلا ظفتحي تقو ٍِق :ةريخالا هقاروا ماظنلا

 باطقتسا دعب .ةيركسعلاو ةيسايسلا نيتردايملاب
 :ةطغاض ةيلود تاعطاقت لظ يف ؛ماندم يبرع يعو
 متي نا ىلع نهار مهافت وا قافو هاجتا يف وحنت
 ينارنالا ماظنلا نوكب امدعب يا :؛دعي ام ف مسحلا

 الا هنم جورخلل لما الو ,عقنتسملا ف طقس دق
 لودلا فرصتت ساسالا اذه ىلعو .ريبكلا ريبغتلاب

 .يبرعلا جيلخلا ُْق اهليبيطاسا دشحت ينلا ىمظعلا

 الا ةنكمم نوكت ال دق .ةبريصم تاقاقحتسا راظتنا يف
 اذهف .يناريالا لخادلا يف ةيكيتامارد تاروطت دعب

 .مدلا ىلع هرومرو هتينهذو هتييكزت يف روطقم ماظنلا
 يناديملا مزحلا ىلا افاضم .يل ود مزح ىوس سيلو
 هيلع ...مالسلا ضرف ىلع ارداق يقارعلا

 ردزم ضاير
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 يناربالا  يبرعلا ع رمل طيرك ل حبل

 0 ا

 تايرجمل بقارم يا ةعاطتساب دعي مل
 ةيسايسلا عاضوالا تاروطتو ثادحالا

 نا .طسوالا قرشلا ةقطنم يف ةيركسعلاو ١[(

 جيلخلا يف برحلا نيب ةقيثو طباور دوجو ركني
 يف هوجولاو داعبالا ةددعتملا برحلا نيبو يبرعلا
 .نانبل

 زانبل لا ردصلا يسوم ءاج فيك
 ةينانبلا ةيسنجلا ىلع لصحتسا فيكو

 (نيمورحملا» ةكرح سسأ ىنح هسلرود يأو

 ؟2لمأ» ادشدلسم ءاسنإل اددهمت

 نارمسش ىفطصمو هناز بطق قداص

 يري هيبنل نميعادلا زربأ نم ناك
 !«لمأ» ةسائر هلست قيرط ىلغ

 نيب طباورلا هذه لثم نع ثيدحلا نا عمو
 .نهارلا تقولا يف ةنسلالا عيمج رادم تاب نيبرحلا
 ىوقلا نا كلذ .ةقباس لحارم ف كلذك نكي مل هنإف
 تيتفتل ططخت  لازت امو تناك يتلا ةرمآتملا
 ةليزه تانايك ىلا اهليوحت ةيغب ءيبرعلا نطولا
 وأ ةيقرعلا وا ةيفئاطلا تايبصعلا ىلا دنتست
 تقو ىتح تلواح .ةقيضلا ةيميلقالا وأ ةيرئاشعلا
 نيب ةقالع ةيا دوجو مدعب ءاحيالا ديعبلاب سيل
 .ةيبرعلا ةمالا دسج يف نيفزانلا نيحرجلا نيذه

 ذنم صرخلا اذه لثم يدبت دعت مل اهنا مغرو
 ةينلعلا ةلخرم ىلا اهرمات ف تلقتناو :تقولا ضعب
 ةيسايس تايصخشو ىوق دجن انناف .ةرشابملاو
 تاذ ىلع فزعلا لصاوت لازت ال ةيمدقتو ةينطو
 لازت الو ,ثادحالا تاروطت اهتزواجت يتلا راتوالا

 يف اذه ...نكي مل اًئيش ناكو اهتاذ تاحورطالا رتجت
 يف نييسايسلا نيبقارملا عيمج هيف دكؤي يذلا تقولا
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 نم ءرج ةقيقحلا يف امه نيبرحلا نيتاه نا ملاعلا

 يف ةديدج تال داعم بيكرت ةداعا اهفده :ةدحاو برح

 ىلعو ةيبرعلا ةمالا ةدحو باسح ىلع ةقطنملا

 ةينادبيملاو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا اهقوقح باسح
 .انيضيا

 ابخلا ةيادب
 ريصم نا ىلوالا ةلهولل نهذلا ىلا ردابتب دقو

 ىف برحلا ريضمب طيترا ناذيل يف ةيمادلا برحلا

 ىلع يلاجلا يناريالا ماظنلا ءاج نا ذفم . جيلحلا

 عقاولا ف طيخلا ةيادب نكلو .هاشلا ماظن ضاقنا

 .حيرانلا اذه نم دعبا

 ف برحلاو .فيك :لءاستي نا ضعبلا قح نمو
 !؟ةطلبسلا ىلا ىنيمحلا ءيجم دعب تعلدتا جيلحلا

 برح نا ىلع انقفتا اذا :حيرصو حضاو باوجلاو

 يرماتلا ططخملا تاقلح نم ةقلح يه جيلخلا

 ليصحت باب نم حبصي .يبرعلا نطولا تيتفنل
 اذه نم دعبا طيخلا ةيادب نآب لوقلا لصاحلا
 ةرماتملا ةيرامعتسالا ىوقلا تدمتعا دقل .خيراتلا

 :يبرعلا نطولا تينفتل نيتيساسا نيتريكر ىلع
 .ىرخا ةهج نم نارياو .ةهج نم ينويهصلا نايكلا

 دض يقيرفالا نرقلا ةقطنم يف ايبويثتا هبعلت يذلا
 نادوسلا لثم ؛:اهل ةرواجملا ةيبرعلا لؤدلا

 .يتوبيجو لاموصلاو

 . رود نم ريثكب رطخا ًارود ناريال نا كش الو
 ببسل كلذو :ةقطنملا تيتفت ططخم ىف ايبويثا
 ةلهؤم ةقطنم يف يبرعلا نطولا دحت اهنا وه يساسا

 يبرعلا نطولا ىلا ميسقتلا ريدصت :ينيمخلا
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 ةيداصتقاو ةيركسعو ةيسايسو ةيفارغج بابسال
 ريصم ف ةيمها ربكا رود بعلل  ةيجيتارخساو
 .ةيبرعلا ةمالا لبقتسمو

 نم لك يف ةمظنالا رييغت مغر هنا ةلوهسي ظحالدو

 نيب يجيتارتسالا فلاحتلا نإف ؛ءايبويثاو ناريا
 ,ريغتب مل ينويهصلا نايكلا نيبو نيدلبلا نيذه
 ةدحول ةكرتشملا ةاداعملا ةيضرا ولع ًامئاق يقبو
 ةيباجيا تاروطت ةيا نم فوخلاو يبرعلا نطولا
 نمو اهتعنم نم ديزتو ةيبرعلا ةمالا عضو ززعت
 تاططخملاو رطاخملا ةهباجم ىلع اهتردق نمو اهنوق
 .اهنمآ و اهدوحو دض ةهويشملا

 يولا ةولمحلا

 يبرعلا نطولا تيتفت تاططخم نا انضرتفا اذاو
 .نا دعب اديدحتو .تانيسمخلا رخاوا ْق تأ دب دق

 لوا مايق ضرق يف ةيبرعلا ررحتلا ىوق تحجن
 .ةيروسو رصم نيب ثيدحلا خيراتلا يف ةيبرع ةدحو
 يف طيخلا ةيادب نع شينفنلا يرورضلا نم تاب
 .تاذلاب ةلحرملا هذه

 ىلا ظيحملا نم هجوا يف يموقلا دملا ناك اهموي
 رضم نيب ةيبرعلا ةدحولا تعاطتسا دقف .جيلخلا
 سيوسلا ةانق ميمأت رثإ تتا يتلاو .ةيروسو
 ةدايقب ةيموقلا ىوقلا حاجنو ١555 برح عالدناو
 ةفد رييست يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا برح
 ريهامجلا كيرحتو ةيروس يف ةيسايسلا ةكرحلا
 تعاطتسإ ؛نانبلو ندرالاو قارعلا نم لك يف ةوقب
 ةروصمب ةقطنملا يف تالداعملا بلقت نا ةدحولا هذه

 .ةلماك

 ةزهلا هذه ريثأت نم عبطلاب نانبل جني ملو
 تالداعم يف ةدحولا هذه اهتثدحا يتلا ةفينعلا
 عراشلا نايلغ ىلا ةزهلا هذه تدأ دقو .ةقطنملا
 هادبا يذلا ريدكلا فطاعتلا دعب اميس ال .ينانبللا

 فلح, ركسعم عم نوعمشش ليمك سيئرلا كاذنا

 نا يعيبطلا نم ناكو .يموقلا دملا ةهجاومل «دادغب
 ماع ةحلسم ةضافتنا لكش يف نايلغلا اذه رجفتب
 هسفنل ديدجتلا نم نوعمش عنمب تهتنا 6
 باهش داؤف سيئرلا باختناو .ةديدج ةيسائر ةرود
 ىلع ةنبوست ةفيض ىلإ لوصولا عاطتسا يذلا

 سيئرلا عم مهافتلاب يميلقالاو يلخادلا نيديعصلا
 ةميخلا يف ريهشلا امهئاقل رثإ رصانلا دبع لامج
 / .عنصملا ةقطنمي ةيدودحلا

 ماعلا علطم ْق يا .لدلقب 5 ثادحالا هذه دعب

 ةغللا ملكتي باش خيش نانيبل ىلا ل ضو ,. 8

 حيشلا اذه ناك .ةحضاو ةرمجعأ ةنكلت ةببرعلا

 تتنكر دعي طف حدتما يدل هسعب ردنطلا يموع وه
 .ىلعالا يعيشلا يمالسالا سلحملل

 مندسحلا يدانلا ةرادا ةمهم ملست هلوصو روف

 ملو . .ةنيدملا دجسمل اماما حبصا ام ناعرسو ؛روص يف

 ثذحتي اروق أدب لب ...هتقو باشلا خيشلا عيضب

 .ةقطنملا الو ةنيدملا اهفرعن نكت تمل ةديدج ةجهلب
 ةفئاطلل ةطومفملا قوقحلا ىلع ةداح ةروصي اًركرم
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 ماع نانبل ىلا ردصلا ىسوم خيشلا ءيجم ناك له
 عنصت ال اهدحو تافداصملا !؟ةفداصم درحم 484

 ٍْق ةراشالا نكمملا نمو .حيراتلا طخت الو ثادحالا

 برح ةدالو دهيش ١9559 تاع نا ىلا ةيبسانملا هذه

 اذه آدي و .قباسلا ناريا هاش نم ةردابمب ةوعدلا

 «”كافاسلا» زاهج ةدعاسمب ةيرسلا هتاطاشن بزحلا
 يفو .قارعلا اهتمدقم يف .ةيبرعلا راطقألا ضعب يف
 نا لاقيو .ًاضيا نانبل فو .يبرعلا جيلخلا تاراما
 يف ةوعدلا بزح ةدادقل ةلهؤم تناك ىنلا ةيصخشلا

 .نيددلا سمش يدهم دمحم حيشلا يه كاذنا نانيل

 يناريا ءالو تاز رصانع رادتحا ْق هداشلا ةبغر نكلو

 نا دعب ردصلا ىسوم حيشلا لاسرال هعفد برجم
 ناك ثيح ةيكريبمالا ةدحتملا تايالولا نم هاعدتسا

 .ايلعلا هتسورد مامتال دعي
 نذا ناك .ناندل ىلا ردصلا ىسوم حيشلا ءيحسم

 ىف ةيفئاطلا ةوهلا قيمعت ططخم يف ىلوالا ةوطخلا
 تاشاحتالا سعشتملاو فئاوطلاا ددعتملا دلبلا اذه
 : .ةدسانسلا

 أه ةدشف تاطاشن

 ةبيسنجلا ردصلا خيشلا حنُم ام ناعرسو

 هدج ناو ؛ينانبل لصا نم هنا ةجحب ةينانبللا
 اذه له .ةسونجلا ةكرعم ةدلب نم ناردا ىلا رجاه

 هنا تياثلا نكلو .ملعب دحا ال .ال نا حيحص بسفلا

 ءانثتساب :نانبل ىف براقا ردصلا ىسوم خيشلل سيل

 نا نيحلا كلذ يف ليقو .هعم تءاج يتلا هنقيقش

 حيشلل لهس يذلا وش ينانيللا يناثلا بتكملا

 ةرماؤملا ىلع ناهر ؛ دسا ظفاح

 ,ةينانبللا ةيسنجلا ىلع لوصحلا ةلأسم ردصلا
 دعبو :يناريالا «كافاسلا» زاهج عم مهافتلاب كلذو
 ناريا نيب تانوتسملا ىلعا ىلع ترج تالاصتا

 ”نافعلاو

 ةتاطاشن ردصلا أدب ةيسنجلا ىلا هلوضخح دعب

 ةيمالعالا ةحاسلا ىلع زربب اذيو .ةيبسايسلا

 ددعاست ىوق كانه نأكو ادي و .ةعراستم ةروصب

 لخاد هتاطاشن يف نوعلا دب هل ّدمتو .نوربلا ىلع
 .يثانبللا ديعصلا ىلعو ةيعيشلا ةفئاطلا

 اهاقلا ةرضاحم لوا نأ تاقرافملا بيرغ نمو

 .ةينوح ىف كيلسكلا ةعماج ف تناك ءردصلا حيشلا

 امو تناك يتلا يه ةعماجلا هذه نا فورعملا نمو

 ركفلا سيركتل ةيجولويديالا ةلمحلا دوقت  لازن
 ,.ةدورعلا نع ةينوراملا ةفئاطلا ءانبا لرعو يفئاطلا

 هميدسقتل ةمدقمك ًادفاقث ن نانبل ميسقتل تلمع اهنا امك

 .ًايعقاو

 ,ردصلا خيشلا اهاقلا يتلا ةيناثلا ةرضاحملا اما

 اهسئرب ناك يلا ءامثالا ةودن نم ةؤعدب تناكف

 هذه نا اضنا فورعملا نمو . بعض نسح روتكدلا

 رسئاودب ةقيشثو تالصب عئتمتت تناك ةودنلا

 .ةيكريمالا تارابختسالا

 ةماقأل ةوعدلا ىلع كلذ دعب ردصلا طاشن زكرتو

 ناك نيح يف .ىلعالا يعيشلا يمالسالا سلجملا
 سلجملا: وه دحوم ًاسلجم نانبل يف نيملسملل
 ةنسلا نع .نيلثمم مضيو «ىلعالا يمالساإلا

 .روردلاو ةعيشلاو
 اذه ةماقال نوعادلا نكمتن ١5739 ماعلا ىفو

 سلجملا توض دقف .مهملح قدقحت نم سلجملا

 سلجملا» ءاشنا رارق ىلع ةقفاوملاب ينانبللا يباينلا
 برح باون نا ظحولو .«ىلعألا يعيشلا يمالسالا
 ماجناب اومهاس نيذلا مه ةنراوملا ةالغو بئاتكلا

 لبق نم ةفينع ةضراعمب يظح يذلا رارقلا اذه
 هنا هركذ ريدجلا نمو .نيملسملا باونلا نم ديدعلا

 يلا سلجملا ءاشنا ّمت ليلقب خيراتلا اذه دعب
 ىلعالا يمالبسأالا سلجملا حيصا اذكهو .يزردلا

 حارس قلطا نيح يف .ًايلكش نيملسفلل ةدحوم ةكبه

 .ةيقئاطلاو ةييهذملا تاطاشنلا

 عنصت ال اهدحو تافداصملا نإف ًاقباس اذلق امكو
 ليبق نم نكي مل كلذلو .خيراتلا الو ثادحالا
 رارق ىلع تيوصتلا متي نا قالطالا ىلع ةفداصملا

 نم ةليلق رهشا دعب ىلعالا يعيشلا سلجملا ءاشنا
 لمعلا قالظناو نانيل ىلا ةنيطسلفلا ةمواقملا لوخد

 .بونجلا نم يئادفلا

 «لهأ» ةكرح شد

 سلجملا ءاشنا رارق نا ىلا رسشن نا بحب ةقيقحلل

 لخاد ةعساو ةضراعم نود رمي مل :ىلعالا يعيشلا

 اهخداشم نم ديدعلا فقو دقف .ةدعيشلا ةفئاطلا

 .نيملسملا ةدحو ىشت ىذلا رارقلا اذه دص

 ةرماؤملا نكلو .دلدلا ةدحو قشل ةمدقم هوريتعاو

 اذه ليوحت يف اهاوق تحجنو .ودبي امك ىوقا تناك
 تاقلح ذيفنت عياتت اذكهو .عقاو رما ىلا رارقلا
 .نانيلل يفئاطلا تيتفتلا ةرماؤم يف ةديدج
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 أدبو .يسايسلا عاطقالا ةبراحم ةطقاي تحت ىلعالا
 لخاد ةديدج ةيسايس ةكرح سيسأت هاجتاب طشني
 .بئاتكلا بزح رارغ ىلع ةيعيشلا ةفئاطلا

 نا ىلع هتاوعد يف زكري ذحا ١57٠ ةيادب عمو

 مهقوقح نم نومرحملا مه ةيبعيشلا ةفئاطلا ءانبا

 ماع :نانبل ىف يوطلسلا يفئاطلا نزاوتلا لخاد

 .نيمورحملا ةكرح مادقل ىل والا تانبللا عضو ىلع

 ةيفئاطلا ىوقلا هيف تناك يذلا تقولا ف اذه

 سيسأت قيرط ىلع اطاومتا تعطق دق ةينوراملا

 ةينيطسلفلا ةمواقملا ةهجاومل ةيركسعلا اهتايشيليم

 .دالبلا حستكيا: نا داك يذلا ينطولا دملا ةيراحمو

 برعلا حيرات يف اد ًامئانثتسا ًاماع ناك : ١591 ماع

 ىلع ءاضقلا ةرماؤم تلشف ماعلا اذه يفف .ناددلو

 دعب ىنانبللا شيحلا ةطساوب ةينيدطسلفلا ةمواقملا

 دملا ززع يذلا رمالا .رايا "١ يف تعلدنا يتلا كراعملا
 ربوتكا برح تلصح ًاضيا هيفو .ينانبللا ينطولا
 يف ةرم لوال ينويهصلا شيجلا عارذ تول يتلا
 ضغب كلذو ؛ةينويهصلا  ةيبرعلا بورحلا خيرات
 برحلا هذه اهيلا تضقا يتلا جئاتنلا نع رظنلا'
 قيرط دسأ ظفاحو تاداسلا رونا جاهتنا دعب

 اهيلع فرشا يتلا ةيكوكملا تاضوافملا ريع ةنايخلا

 .رجنسيك يرنه يكريمالا ةيجراخلا ريزو
 ةلحرمل دادعالا يف ًايئانثتسا ماع ًاضيا ناك هنكلو

 يىبرعلا نطولاو ناندل تدتفت ةرماؤوم نم ةديدج

 ةكرح ردصلا سسا .تاذلاب ماعلا اذه يفف . .ًايفئاط

 يلاوح مض ًايرس ًارمتؤم دقع نا دعب نيمورحملا
 هدام ةفئاطلا ءانيا نم ةيصخش نيعستلا

 هسفن ردصلا بلط ىلع ًاءاند ًارارق رمتؤملا ردصاو

 ةقرصل ةيركسع ايشيليم سينسات لع لسمعلاب
 ةمواقملا جاوفا» ميسا اهبلع اوقلطا نيمورحملا

 ًاراصتخا دعب اميف اهمسا حبصا يتلاو .«ةينانبللا
 تاملكلا هذه نم ىلوالا فورحلا يهو) «لما»
 . (ثالثلا

 ...ةيدرغ تاذلادن

 ةيا يف لوخدلا مدع ىلع ةيادبلا يف ردصلا صرح
 بازحالا عم وا ةينيطسلفلا ةمواقملا عم ةهجاوم

 ءاقلح مهضرا يف نيمورحملا» راعنش عفرو .ةينطولا
 بناج هلالخ نم نمأي يكل .؛مهضرا نم نيمورحملا
 تادايبق ضعب نا فسالا نمو .ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ةكرحلا هذه نم ةداقتسالا اهناكمإب نا تنظ ةمواقملا

 هينطولا :ىوقلا :باسح ىلع اهتدعاسف ىددنجلا
 اهددعاق عاستاو اهخوضر 3 ياتلام 'تمهاسسو
 .اهتيريمامجو

 نوزكري ةكرحلا ءاضعا ذخا هتاذ تقولا يف نكلو

 ,ةينطولا ةكرحلاو ةمواقملا ءاطخا ىلع مهثيداحا يف
 ءانبا بيلآت لجحا نم مهعسو يف ام لك اولمعو

 .مهبناج ىلا ةيعيشلا ةفئاطلا

 كلذ يف ةبيرغ تدب تافلاحت تزررب ضرالا ىلعو
 تايشيليمب هتاقالع قثوي قشمد يف مكحلا :نيحلا
 قسنت تأدب دق تناك يتلا ةينوراملا ةيفئاطلا ىوقلا

 عم نواعتيو .ىل وا ةهج نم ينويهصلا نايكلا عم
 ناك يذلا ردصلا ىسوم اهمدعزو نيموزحملا ةكرح
 نزاوتلا لخاد ةيعيشلا ةفئاطلا فاصضنا ىلا وعدن

 .ةيناث ةهج نم نانبل يف يوطلسلا يفئاطلا

 ١9 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا_ /ا5؟  ١4 لوليا /541ة١

 هذه نا ترهظا دعب اميف تاروطتلا نا مغرو

 ريجفتل ةدحاو ةطخ نمض نم تناك تافلاحتلا

 مدمجلل ةحضاو نكت دل اهنكلو :نانيل ٍِق ثادحألا

 .تقولا كلذ يف اهتاذ ةجردلابو

 رازضا ناك ًاضيا ةييرغلا رومالا هزه نمض نمو

 يكل نارمش ىفطصم يناربدالا رابتخا ىلع ردصلا

 ةكرحل ةيركسعلا ايشيلبملا ةيلوؤسم ملستي

 دعب اميف حبصا يذلا هتاذ وه نارمش ىفطصمو

 .ةطلسلل ينيمخلا ملست رثا ناريا ْق عافدلل اردزو

 روزي ناك امنيب ؛ةضماغ فورظ يف كلذ دعب لتق دقو

 .قارعلا مم ةهبجلا ىلع ةدحاوتملا تاوقلا

 امو !؟ردصلاب نارمش ىفطصم عصح يذلا ام

 ملق يذلا ناعنك نسح روتكدلاب نينثالا عمج يذلا

 ايصنم كرت نا دعب ةدحتملا تايالولا نم نانيل 2

 رئاودب ةلصلا ةقيشولا نوات جروح ةعماج ٍِق اماش

 ةعماج ينوؤسمو ةينوراملا تايشيليملا ةدايقب
 !؟ بعض نسح .د ةيئامثالا ةودنلا سيئرو كيلسكلا

 دسا ظفاحب ءالؤش لك عمج يذلا ام اريحاو

 ططخم نم ةيذيقنتلا تاقلحلا ٍِق مئادلا «ؤرتسيأملا»

 ةتحب تافداصم هذه لك تسدل !؟نانيل ميسفقت

 ةعيبط ىلع رشؤن ينلا يه جئاتنلا ةعيبطو . ميطلاب

 تامدقملا امك هانت .نابحالا نم ريتك ّق تامدقملا

 ِق ًاعبمج ءالؤه طارخنا نإف يىلاتلابو . جئاتنلا نادحتت

 ةعييبط ىلع رىشؤوم وش يفئاطلا تدتفتلا ةرماؤم

 .مهطباور ةيعونو مهتاطابترا

 ةديدج ةلحرم
 نابسدن ١١ يف نانبل ىف ةيمادلا ثادحالا ترجفنا

 ا ا 1 ا 0 ا 3 0 7 5 0 : - د 75 7 1

 ل ل ل 10 دسم ا م 1 رم 2 دو 8 3 4 0 35 8012 01 0 ا ا

 تدعاصت ةلئوط .تاصاهراو تامدقم دعب ,

 نم كانه نا مغر ءصاخ لكشب ١418 ماعلا ذنم
 /١42: ماعلا ىلا نانبل ف برحلا تامدقم ديعب

 ْف للخلا نع ًابقنم كلذ نم دعبا بهذي نم كانهو
 دالبلل يفئاطلا بيكرتلاب ةنراقم ةيوطلسلا ةبيكرتلا
 5 .لالقتسالا ةيادب ذنم

 هذه يف نيمورحملا ةكرحو ردصلا رود ناك اذامف

 ,. !؟ثادحألا

 ةفيعض تناك نيمورحملا ةكرح تايناكما نا مغر
 مل اهناف ؛ةينطولا ىوقلاو بازحالا ىلا سايقلاب
 يف ىرخابو ةقيرطب ةمهاسملاب ردصلا ةدايقب ددرتت
 يف ثادحالل نوبقارملاو .يفئاطلا قنرشتلا تاططخم
 ةكرح راصناو ردصلا نا فيك نوركذتني نانيل

 قطانملا لخاد ادييرخت اووي اويعل نيمورحملا

 جربو ةغبنلاو رتعزلا لتو ةناوكدلا يف ةينطولا
 ..خلسملاو انيتنركلاو ليفلا نسو دومح

 فيك عبطلاب نوركذتي ثادحالا اوشياع نيذلاو
 يروسلا ماظنلا راصنا عم نواعتلاب .ءالؤه بعل
 «سماخلا روباطلا» رود :نييروسلاو نيينانبللا نم
 طاقسا ىلع ةينوراملا ةيفئاطلا تايشيلبملا ةدعاسمل

 لك يميخم لزعل آدببهمت ةنئنطولا قطانملا هذه

 .ًايركسع امهيلع ةرطنسلاو اننثنابلا رسحو رتعزلا

 قطانملا غيرفتب تايشيلبملا هذه حاجن يدا دقل

 دجاونلا نم تورييو لبجلا يف اهيلع رظيست يتلا
 ءاسرا يف .ةينيطسلفلا تاميخملا دوحو نمو ينطولا

 تلقتنا اذكهو .ينوراملا يفئاطلا نوتناكلا سبسا

 تانوتناك ءاني فدهب ةديدج ةلحرم ىلا ةرماؤملا

 حضاولا نم ناكو .ىرخالا قطانملا يف ةلئامم ةيفئاط

 ىلع رشؤم وه نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد نا
 .ةديدجلا ةلحرملا هذه ةئادب

 ماظنلل يركسعلا دجاوتلا لظ يفف لعفلابو
 ,ةيئويهص - ةيكريما ةقفاومب ناخبل يف يروسلا
 اطاشن «لماب اهتايشيلبمو نيسورحملا ةكرح تأدب

 يفتكت تناك نا دعبف .امامت فلتخم عون نم

 ةنحاضلاو بونجلا ىف نيتطاوملا ضيرحتب

 ىلا ةيعاس .ةينيطسلفلا ةمواقملا دض ةيبونحلا

 تامادص لاعتفاي عورشلا تآدب .ًايفئاط مهتنبعت

 ةينيطسلفلا ةمواقملا دض ,ةيبيرجت. ةيركسع
 .ةينانبللا ةينطولا بازحالاو

 قفا ىف عمجتت نتأدب تاذلاب ةلحرملا هذه فو

 نكت ملو ناريإ يف لمتحم رييغت ىلع تارشؤم ةقطنملا
 نم.يرجي امع ةديغب ةيكريمالا تارابختسالا د
 ىف لوخدلا نودو .دلدلا اذه ىف تاروصتو ثادحا

 تعفد يتلا ةددعتملا بابسالا ليصافتو تاهاتم
 يلختلل نيديرغلا هئافلحو يكريمالا ضسدالا تينلاب

 ناك يسيمخلا ءيجم نا دكؤملا نم نإف .هامشلا نع

 تاططخم ٍِق ةديدج ةلحرم ىلا لاقتنالل ايولطت

 ًايرئاشعو ايقرعو ًايقئاط ةينرعلا ةقطنملا تبتفت

 تعرز دق نانبل برح نا نم.مغرلاب ذا ...ًايميلقاو
 نا ريغ .يبرعلا مسجلا ٍّق يفئاطلا تدئفنلا ةموترح

 يفكي ام ةعانملا رصانع نم كلتمي ناك مسجلا اذه
 ءامضقلل لمعلا لحا نمو :كلذل . دمالا ةلئوط ةمواقمل

 وحن ةرماؤملا تهجتا ءلماكلاب ةعانشملا هذش ىلع

 ةمجاهمب .ءدبلل ناريا يف يسايس رييغت ثادحا
 لكشي ثيح .ةيقرشلا هدودح نم يبرعلا مسجلا
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 لوؤحلاو ةعانملا زكارم نم ًايساسا ًازكرم قارعلا
 تأديب اذكهو .تيتفتلا ةموثرح لاحفنسا نود

 ,ناربا يف رييغتلل ةبانعي رضحت ةيبرغلا رئثاودلا

 تحت ريدغتلا اذه يتأد نا ىلع صرحلا لماك ةيدبم
 ءاطعا يف حجني يكل فلتخم نولبو يروث ءاطغ
 نطولا دض ةبيرماتلا تاططخملل ةديدجح ةعغفد

 .يبرعلا
 يف رييغتلل ريضحتلا متي ناك امنييو : 191 ماع

 فورظي ردصلا ىسؤم ءافتخا ةيلمع ترج ناربا

 لايتغا نكمملا نم ناك دقل ,.ةيواسآمو ةضماغ
 لايتغا مت امك ًامامت .ةريبك ةلوهسبو نانبل يف ردصلا
 ةينطولا ةكرحلا ميعز طالينج لامك ديهشلا
 ةيلمعل نوكت نا اودارا نيرماتملا نكلو .ةيئامبللا
 «لما» نوفن .خيسرت لجا نم ةفلتخم ًاداعبا لايتغالا
 ردصلا ناك دقل .نانيل يف ةيعيشلا ةفئاطلا لخاد

 هوجو رايتخا بولطملا ناكو .تهتنا ةلحرمل ًانبا
 دوعص ةلحرم .ةديدجلا ةلحرملا لحا نم ةديدجح

 تاططخملا ذاختا ةلحرمو .هاشلا طوقسو ينيمحلا

 .ةروطخلا ةغلاب داعبال ةيتدتفتلا

 ملست ةيلاقتنا ةلحرم دعبو ١414. ماعلا ىفو

 يبايدنلا سلحجملا سيئر يديسحلا نيسح اهلئاح

 اذه يزب هيدن لتحا .«لما» ةكرح ةرسافر ًايلاح

 سمش يدهم خيشلا ملست نيح يف ماهلا عقوملا
 يعيشلا يمالسالا سلخملا سسمئّئر بصنم نيدلا

 .سينرلا بئان بصنم لغشي ناك هنوكل ًايلمع ىلعالا

 ناعنك نسح روتكدلا ملستي نا ضرتفملا نم ناك
 نيلدشإلا يماحملا يرب هيبن نع لادب بتصخملا اذه

 يف رييغتلا اذه عقو اذاملف . ًافورعم نكي مل يذلا

 . !؟رايتخالا
 يرب هيبن نا لوقت «؛لما»ا ةكرح لخاد نم رداصم

 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نم نانبل ىلا ءاج يذلا
 روتكدلا ثكم امك امامت . اليوط اهيف ثكم نا دعب

 و ا د دافتسا :ناعنك نيسح

 فنضتو ..لما» ةكرحل اسيئر حبصي نا لحا .نم

 بينصتت 5 ناك ودبب امك بولطملا نا رداصملا دده

 تابالولا .ًاعم نيفرطلا لبق نم اهنع يضرم ةيصخش

 ناك امك ًامامت . .قشمد يف مكحلاو ةيكريمالا ةدحتملا

 نيفرطلا نيذه عم ةقيثو تاقالعب عتمتي ردصلا
 تاقالع نم لضفا تاقالعب عتمتب يرب نآلو ...اعم
 ًاظح رفوا ناك هناف .قشمد يف مكحلاب ناعنك روتكدلا
 .ةكرحلا سيئر بصنم ىلا لوصولا يف

 ماظنلا قيدص : :ةداز: نطق قداص نا لاقيو

 يذلا ريبدغتلا يف اماه ًارود بعل ىذلاو يروسلا

 نيلوؤسملا عانقا ف مهاس :ناريا يف لصح

 نا امك .بصنملا اذهل يّرِب ةيلهاب نييروسلا
 ةكرحلا لخاد هتيكزتب مهاس نارمش ىفطصم
 .هموصخ هجو يف همادقا تيبثت ىلع هدعاسو

 بزح طاشن 1 آدد ًاضيا ةديدجلا ةلحرملا هذه يف

 نم القتنم .دريطخ اداعبا ذختي قارعلا يف ةوعدلا

 راصنالاو ءاضغألا بيسكو يريشبتلا لمعلا ةلحرم

 يف .ينلعلا يرمآتلا طاشنلا ةلحرفم ىلا :نييزاحملاو
 جيلخلا لود ف ةوعدلا بزح تاطاسشن تآدب نيح

 لالخ نمو ًاضنا ةينلعلا ىلا لقتنت ىرخالا ىبرعلا
 .اهتاذ رئاتولا

 ناريا يف رييغتلل تاريضحتلا نا ًاحضاو ادبو
 لود ةدع يف ثادحاو تابيترتل تاريضحت عم قفارتت

 - واوا نورنا“ ذانندنعت - 11

 ةفداصم كلذ نكي ملو .نانبلو قارعلا اهزربا ةيبرع
 ...عيطلاب

 ةدددقحلل ةيديسقتلا لاددإلا

 يلاحلا مكحلا نع نوعفادي اولاز ام نيذلا ضعب
 يبرغلاو ةصاخ يكريمالا لهاستلا نورربي .ناريا ف

 ىلا ينيمخلا دوعضو داسشلا طوقس يف امومع

 ءارجا ىف ةيكريمالا ةبغرلا نم ءزج هناب .ةطلسلا
 ملاعلا يف اهل ةيلاوملا ةمظنالا يف ةيرذج تارييغت
 اذامل :اذنه هسفن حرطب يذلا لاؤسلا نكلو .ثلاثلا

 ةمظنالا لادبتسا ىلا ةدحتملا تايالولا هجتت
 هجو تاذ ىرخاب ةيركسعلاو ةيدادبتسالا
 ناريا يف الا .اهل ةفيلحلا لودلا عيمج يف يطارقميد
 ام عم ينيمخلاب هاشلا لادبتسا ىلا تهجتا اهناف
 يفئاط بصعتو ةفلختم ةيعجر راكفا نم هلمحي
 . !؟ةيسراف ةيرصنع ةييصعو قيض

 لوصو نا  باوجلا ضعب كلذ فو دكؤملا نم
 ًايوق ًاعفد ىطعا ناربا ْق ةطلسلا ىلا ىدسحلا

 تحتو .يبرعلا نطولا يف ةيمنسقتلا تاططخملل

 تلواح .ةيمالسالا ةروثلا ريدصت تاراعش

 لكو ةنيدم لك يف ميسقتلا ةرذب عرزت نا ةينيمحلا
 .يدرع ىح لكو عراش

 رئاس ىلا هتروث ريدصتل ينيمخلا هجتي مل اذامل
 اذاملو !؟هنم ةديرقلا وا هم ةطيحملا ةيمالسالا لودلا
 لهو !؟ةييرعلا لودلا ىف هتاطاشن زيكرتب ىفتكا
 ماظنلا ىعبس دقل !؛طقف دحاو هاجتا ؛ةروثلا» حامرل

 ملاعم حيضوتب ةلاعفلا ةمهاسملا ىلا ينيمخلا
 ىلا ىعسو .نانبل يف يعيشلا يفئاطلا نوتناكلا
 روذب عرز ىلع لمعو .ًايبهذمو ايفئاط قارعلا ميسقت
 .ةيبرعلا نادلبلا نم ديدعلا يف ةيفئاطلا ةنتفلا

 يروس  يكريسا ناصح !يّرب هيبن

 يعول لخادلا نم قارعلا ميسقت يف لشف نا دعبو
 نم هميسقت ينيمخلا لواح .هئانباو هتدايق ةيالصو

 ذنم ةلصاوتملا ةيناودعلا هيرح نش ربع جراخلا
 هءالصعو هراصنا ناف ؛نانبل يف اما .تاوكس ينامت

 تيتفت ف ناعمالل ةيبيرختلا مهتاطاشن نوعياتي
 نبب تاقورفلا ىشالتت ليسلا اذه ىف و .هميسقتو دليلا

 «لفأ؛ ةكرحف .ةطيسبيلا تايصوصخلا سحمي

 يمتحيو لظتسي ريخالا اذهو .هتلا برح نم ديفتسن
 نانواعتي ًاعم ناميظنتلاو .هتزرفا يتلا مالا ةكرحلاب
 لك .,يناربالا ماظنلا مصو قيشمد ٍِق مكحلا عم

 بجي يلاتلابو .هفورظ بسحو هتقيرطبو هبولساب
 ولا اودإلا ميا ةكيفحلا بانه كح

 ةمواقملا دض ةيماد برح يف ًاينانيل انيوجل يي

 كاردا عم ٠ ,ةيندملا تاميدخملا دصضو ةئنيطسلفلا

 ينودهصلا نايكلا مدخت برحلا هذه نا اهتداق

 ةمظنم ةدايق بصاني يذلا يروسلا ماظنلاو

 ةيبصقعلا ىلا دنتسملا هللا بزرحو .ءادعلا ردرحتلا

 راثلا هذه نع هسفنب ىأنب نا لواحب اهتاذ ةيفئاطلا

 لك برض ىلع هسفن تقولا ف لمعي هنكلو ,ةقرحملا

 .مهدوجو ةيفصت ىلعو نيينطولا

 هللا لضف نايسح دمحم ةماعزد هللا برحو ؛يروسلا

 يناردالا نيماظنلا نكلو .يناربالا ماظنلا عم قسنب

 ودعلا عمو ضعبلا امهضعب عم ناقسني يروسلاو
 نيذه نيب نذا فالخلا نبآف ,ينويهصلا

 !؟نيميظنتلا

 بزحو ؛لما» نيب عارصلا ىلع ةنهارملا نا كش ال
 ىلع ةنهارملا ديعب دح ىلا هباشنو ؛ ةلشاف ةنهارم هلا

 امه نيميظنتلا نا .نارهطو قشمد نيب عارصلا

 ؛نانبل مسجب كتفت ةدحاو ةيفئاط ةيبصعل ناعرف
 ةيفئاطلا ةيبصعلا هب كتفت يتلا اهتاذ ةجردلاب

 مل كلذلو .ةيفئاطلا تايبصغلا رئاسو .ةينوراملا

 فازنتسا ىلع تايبصعلا هذه قفتت نا ًابيرغ نكي
 ينطولا دوحولا برض ىلعو ةينيطيسلفلا ةمواقملا

 اهفورظو اهعقوم بسح لكو اهرودب لك .ينانبللا
 .اهتاناكماو اهعاضواو

 ةمواقملل تاييضعلا دذه ةاداعم بيسو

 اهنا ,ةحيحصلا ةينطولا تاهجوتللو ةينيطسلفلا
 يبرعلا مسجلا يف ةعانملا زكارم نم اماه ازكرم لكشت
 .ميسقتلا تارماؤم هحوب

 يسيئرلا زكرملا لكشي نآلا تاب قارعلا نال نكلو
 نإف .ةرثئانتملا زكارملا هذه طبسسو ةييرغعلا ةعاشضملل

 دقحلاو سرشا ددض برخحلاو ردكا هبلع ةرماؤملا

 .فنعا هيلع

 ةحاسو .ةدحاو ةرماؤملا ,نانبل ىلا ناريا نم

 رظني تاذلايب بيسلااذهلو .اضيا ةدحاو ةهجاوملا

 دومص ىلا يبرعلا نطولا يف نوينطولاو نوصلخملا
 لتاقب قارعلاق ةيبرعلا ةمالل دومص هنا ىلع قارعلا

 نعو هسفن نع اعافد ةيبرعلا ةمالا ةقاطو هنقاطد

 ميسقتلا تاططخم رحدل يبرعلا نطولا عاقب لك

 دعسأ ىلع حجات

 ١١ _ امال لوليأ ١4  الالال ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا
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 ىلودلا عمتشملا فاطعلا
 ةلصأأ ةاقما ةكيصأف جف ىف

 يبرعلا عيلخلا | | ةتفاكتم ةبومنت قيقحتل نمألا سلجم بذتجت ةيقارعلا ةيسامولبالا

 ىلإ رارقلل ةريسعلا ةرالولا

 فى

 ف
 هالسلا ناقاقحتسا ريخ ذانل مامألا ىلا بورهلا ةسايس لصاوت نايا .

 1 ,ةقماكلا اهتنتبن اهتنس جيلخلا ن تروح < تلكد "5
 ةريباغم ةيلودو ةيبرع فورظو تاخانم

 تعلدنا دق تناك يتلا فورظلاو تاخانملل | "لما
 رايتلا دوعص يف تلثمت يتلا برحلا تامدقمف .اهيف
 ىلا تلوحن ؛ناريا يف ةطلسلا ىلا يفلسلا يعجرلا

 لمعلل ةحلملا بابسالا نم اهريغ ىلا فاضت بابسا
 ةيعامتجالا ثراوكلا مكحب .برحلا ءاهنا ىلع
 نع الضف .اهيلا ناريبا تهتنا يتلا ةيداصتقالاو
 ىلخادلا نييوتسملا ىلع ةيسايسلا تارايهنالا

 نا ,نيتريخالا نيتنسلا يف .ادب دقو .يلودلاو
 ةصاخبو .اهتارايت قالتخا ىلع ةيناريالا ةضراعملا
 ىوتسم ىلع امدقت ققحت ٠ قلك يوهاجم» ةمظنحم

 ,برحلا رارمتنسا تصراعف :نييناربالا يف ريثاأملا

 «قلخ يدهاجم» ةمظنم تناكو . ةفلنخم تانوتسمب

 يل ودلاو يلحادلا نيديعضلا ىلع اروضح رثكالا

 .مالسلا عورشمب امازتلا يلصالاو

 تاعارصلاو ليصافتلا يف لوخدلا نود نمو
 رشح ْف فتكت مل .ةيئاريالا تاطلسلا ناف :ةيلخادلا
 ,قارعلا دض اهتنش يتلا ةيناودعلا برحلا يف اهسفن
 اهندن نم .ىرخا بيلاساو لئاسو تمدختسا لد

 تايلمع ذيفنتو ,نانبل يف نييبرغلا نئاهرلا فاطتخا
 ,ةيبوروالاو ةيبرعلا نيتحاسلا ىلع ةيباهرا
 ةيساموليدلا فارعالا اهكاهتنا ىلا ةفاضالاب
 نيلوؤسملا رابك أدبو .هيلودلا نيناوقلاو
 ةيزانلا ٠ ب يناريالا ماظنلا نوفصي ,نييبوروألا
 ثادحالا بابسا نع ثحبلا ضرعم يف .«ةيشافلاو
 دقو .رخآ ىلا تقو نم .نارهط اهلعتفت يتلا ةيومدلا
 جاجحلا هلعتفا يذلا يومدلا لسصحفلا ناك

 لوصف نم ًادحاو :ةمركملا ةكم يف :نويناريالا
 لوليا يف سيراب عراوش ف ىرج ام اهزربآأ ,ةديدع
 ينديمحلا باطخ لكشو . ١9/85 ماع نم ريمتيس /

 يتلا ةرارشلا :نييناريالا جاجحلا ىلا ههجو يذلا
 .نا نونقارملا ريتعاو .ةمركملا ةكم ف نارينلا تلعشا
 وحن :ناريا عافدنا ءارو فقت ةديدع ًابابسا .ةمث
 ةيركسعلا اهتاوق عضو اهنيب نم ,ةديدج ةهبج حتف

 ؟؟ملا/ لؤليأ ١4 559 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا . ١

 هجاوي عضو و .يقارعلا شبجلا ةيحاوت 5
 ةرصيلا قرش كراعم دعب .ةيرشبو ةينفقن تايوعص
 ىلع ,ًاظهاب نمثلا .اهيف :ناريا تعفد يتلا ةريهشلا

 يتلا ةرصبلا قرش كراعمو .تايوتسملا فلتخم
 يف لوحتلا ةطقنب نويركسعلا نوللحملا اهفصي
 ايريتسهلا قالطا يف اديس نكت مل .جيلخل ا برح

 كرحتلل رشابملا زفاحلا تناك لد .بسحف ةيشيمخلا

 نمالا سلجم عامتجا ىلا ىدا يذلا عساولا يلودلا

 برحلا ءاهناب يضاقلا 5548 رارقلا هرادصاو .يلودلا

 نارياو قارعلا نيب
 ةدسامولبدلا تاسكنلا

 ردص .يضاملا ويلوي / زومت نم نيرشعلا يف
 مل عامجاب ,يلودلا نمالا سلجم نع 048 رارقلا
 نأ ادبو .ةيناثلا ةيملعلا برحلا ذنم :ليثم هل قبسي
 ريسب .ىردكلا سمخلا لودلا ىدل دئاسلا هداجتالا

 لطعت دق ناك يتلا ةدحتملا ممالا ءايحا هاجتا يف
 تلطعتو ,يضاملا ينامتلا تاونسلا ٍٍق ءاهرود

 .اهتيلعافو اهتاسسؤم

 .ىل ودلا نمالا سلجم نع رارقلا رودص لبقو
 يف اهتورذ تغلب دق ,«تيغ  ناريا» ةحيضف تناك
 نيبت امدنع ؛ملاغلا فو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ةروصب .جيلخلا برح يف :طرونم فرط نطنشاو نا
 ريدصت ىلع يمسرلا رظحلا نم معرلاب .ةرشابم
 كراشيو .ناريا ىلا رايغلا عطقو ةيكريمالا ةحلسالا
 نابكلا .برحلا يف اهطروت .ةدحتملا تايالولا

 تاليا افرم نم. ةحلسألا لقنب ناك يذلا يدنوبهصلا

 تاءاقللا نع الضف .يناربالا سابع ردنب آفرم ىلا

 نولوؤسم اهدقع ينلا ةيرسلا تاعامتجحالاو

 ندنل يف «نويليئارسا»و نويكريماو نويناريا
 ًاتباث تايو . ةيبرغلا حصاوعلا نم امهريغو فدشحو

 ةطلسلا لخاد .ينوبهصلاو يكريمالا ذوفنلا نا

 اممو .بقارم يأ هروصتي امم ىوقا ؛ةيناريالا
 ىلا تقو نم حشرت وا برستت يتلا تامولعملا هلقانتت

 تيغ - ناريا» نا ريغ .رخآ نولوؤسملا لصح يتلا ؛ت
 اهدشاو ةحلسالا ثدحا ىلع .اهلالخ نم :نويناريالا
 يف ةعورم ةميزه ىلا مهتاوقبو مهب تهتنا .اكتف
 ماما مهعضو يذلا رمالا .ةرصضبلا قرش كراعم

 تاقالعلا ةلصاوم ةرورض اهنيب نم .ةقيض تارايخ
 جدابسلا ىلع لوصخلل بيدا لكي و نطنشاوب ةيرسلا
 رهلا فقومب اهيبش :كلذ مهفقوم ناكو .رايغلا عطقو
 .دردملا سحلب يذلا

 «تدغ نارسا» فلم عضم داك وا .عضو امدنعو

 ةسكنب باصُت نارهط تناك ء:نطنشاو ىف :هرازوا
 اهتاقالع اسنرف تعطق نا .ةريبك ةيسامولبد
 وهو .يضاملا ويلوي / زومت ١1 ف .اهب ةيسامولبدلا
 ذنم ؛هل لثامم رارق ناختا ىلع سيرام ُمدقُت حل رارق

 ىلع نيبقارملا مظعم قفتاو .ةيناثلا ةيمللعلا برحلا
 يف بغري نكي مل نارهط يف نيلوؤسملا نم ًادحا نا
 .هابتنالل تفلملاو .اسنرف عم ةيساموليدلا ةعيطقلا

 قيسنتلاب ذختا يسنرفلا رارقلا نا .لاجملا اذه يف

 لظ يف يا .نوينيتاملاو هيزيليالا يرصق نيب .ماتلا
 نع ه9/ رارقلا رودص ليقو .يسايسلا شباعتلا

 نع ثدحتت يتلا تامولعملا ززرعي امم :نمالا سلجم

 يفو .رارقلا رودص يف .رثؤمو لعاف يسنرف رود
 تاقالعلا تناكو .وكسومو نطنشاو نيب تاقالعلا

 ًاضيا تضرعت دق .نارهطو ندنل نيب ةيسامولبدلا
 ةيناطيربلا ةموكحلا تذختا امدنع ,ةيوق ةسكن ىلا
 يسامولي دب امهندب يساموليدلا ليثمتلا ديدحتب ًارارق

 .نيدلبلا نم لكل دحاو
 تاوقلا تينم يفلا ةيركسعلا ةميزهلا نكت ملو

 تاسكنلاو ,ةرصبلا قرش يف .اهب ةيناريالا
 نم لك عم اهل نارهط تضرعت يتلا ةيساموليدلا
 ىلع ةديحولا تارشؤملا ءابوروا يف ايئاطيربو اسنرف
 يفف :ةيلودلاو ةيبرعلا فورظلاو تاخانملا ريغت
 لؤد ثالث تعطق .ةرصبلا قرش كراعم باقعا
 ىلع مدقاو .نارياب ةيساموليدلا اهتاقالع ةيبرع

 ةيلودلا ةلزعلا نع ةروص ...سيراب يف ةيناريالا ةرافسلا
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 .ةييقروب بيبحلا يسنوتلا سيئرلا ىنوالا ةوطخلا
 ماظنلا نا اتياث تابو .ايناتيرومو ةرهاقلا هتلت مث
 نيناوقلاو ةيسامولبدلا فارعالا زواجتي يناريالا
 وبا قباسلا يناريالا سيئرلا ناك نإو :ةيلودلا
 يتيمحلا ليمحت ىلا ليمن ردص ىددم نسسحلا

 يذلا ةنلودلا ةلزعلا ةيلوؤسم يناجنسفارو

 اًنيش مهفي ال هنأب لوالا فصي امدنع .ناريا اهشيعت

 وحن ناريا عفدب يناثلا مهتيو .ةيلودلا تاقالعلا يف
 فدهب .ةيسامولبدلاو ةيركسعلا قزاملا نم ديزملا
 هموصخ فاعضا لالخ نم :ةطلسلا ىلع ءالبتسالا

 .هةيضراعمو

 ةليحتسالا رع نك ...ةبعسحلا' ةمهملا :والوولك يد
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 ىلع ةيساموليدلا تاسكشلا كلن تءاح

 ادب يذلا تقولا يف .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا نني راوحلا ةلجع نا .هيف

 نأش ىف ,فينج ف نييناجلا نيب ةرخئادلا تاصواغملاف
 تققح :ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا حيراوضلا عرذ

 نيب ليقملا عامتجالا ف ٠ ,رولبتب نا هل رظتني .امدقت

 زتلوش جروج وكسومو نطنشاو يتيجراخ يريزو
 دق ناكو .ةيكريمالا ةمصضصاعلا ٍِق هز دانرافيش راؤداو

 نيضوافملا نيدفولا نا .فدنج يف :درم نم رثكا نلعأ

 ,ةيباجيا جئاتن ىلا الصوت ؛يتايفوسلاو يكريمالا
 ىلع ضرعُيس يذلا قافتالا ةدوسم نادعي امهناو

 ةمقلل امهرودب نادعيس نيذللا هزدانرافيشو زتلوش
 .فوشتابروغو ناغير نيب ةلبغملا

 هققحي ناك يذلا حمدقتلا اذه بناج ىلاو
 اناك .يوونلا حالسلا عرب ى وتسفم يلع ٠ :نارادحلا

 تاع اّرنلا ىوتسم ىلع ,رخآ عون نم :امدقت ناققحبي

 .ستوتلا ةدح فيقخت ىلا ناهجتيو .ةيمدلقألا

 ةيناغفالا ةلأسملا لحل ةيتايفوسلا تاردابملاف
 ؛:ناتسكايو ناتسناغفا نيب تاضوافملاو .ىلاوتن

 ريحلا جيلخلا برح لتحت نيح يف ,فينج يف رودت

 نيبكريمالا نيلوؤسملا تانشاقت نم زربالا

 5957/7. رارقلا ليطعتل ةغوارملا .... '

 ريميدالفو يفروم دراشتير ةصاخبو .تايفوسلاو
 تايفوسلا نيلوؤسملا تارايز تلاوتو .فوكايلوب
 .اهيف ادب .ةطشن ةيساموليد ةكرح ف ؛نييكريمالاو

 وا ,ةقطنملا يف رخآلا بقعتي مهنم الك نا ٠ .ًانايحا

 فورظلاو تاخانملا ةثيهت هاجتا يف هقبسب نا لواحي

 ينلا ٠ ,جيلخلا برح ءاهنا اديدحتو مدايرلل ةمئالملا

 :يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا مهن اهنأ ادب

 .امهتاباسحو امهحلاصم ددهت داكت اهناو
 ىل ودلا خانملا :هيف هجتي ناك يذلا تقولا فو

 ةيناربالا تاطلسلا تناك .ةنورملاو لادتعالا وحن

 يف طروتلا نم ددزم وحنتو ؛ددشتلا وحن هجتن

 ىرخا ًانادلب لمشتل برحلا عيسوت وحنو «بتاشرالا

 ةسايسلا نا .ًامامت حضتاو ءيبرعلا جيلخلا يف
 ,ةيلودلاو ةيببرغلا فقاوملا عم ضراعتت ةيشارنالا

 وكسوم ريست يذلا يقافولا خانملا عم نيابتتو
 نيب .نيبقارملا ضعب طبريو .ههاجتا يف نطنشاوو
 ةسايسلا نببو .ةيناريالا ةطلسلا ف تاعارصلا

 املك :لخادلا يف عارصلا دتشا املكف .ةيجراخلا
 تاهبج حتف وحن .نويناريالا نولوؤسملا هجتا
 ةعيطقلاف .ةديدج قزام يف ناريا جز وحن وا :ةديدج
 ضعب اهُدري ؛نارياو اسنرف نيب ةيسامولبدلا
 يف يسايس ءىجال فلا ٠ ىلاوح دوحو ىلا .نيعلطملا

 نم ناريا ديرتو .ينيمخلا ماظن نوضراعي سيراب
 نا دعب ,ةيئاهن ةروصيب مهتاكسا ةيسنرفلا ةموكحلا
 ةمظنم مدعز ي وجر دوعسم تدعبا دق اسنرف تناك

 ىرخا ةيناريا بلاطم نع الضف ..قلخ يدهاجم»
 ةسادسلا هذهو .دريصمو حماظنلا ليقنسمي قلعتت

 اهسقن يه :مامالا ىلا بورهلاب ٌمستت يتلا ةيناريالا
 .برحلا ءاهناب يضاقلا 548 رارقلا تلبقتسا يتلا
 .ةلطامملاو ليجأتلاو فيوستلا بيلاسا تمدختساف
 ديعصت ىف اهتيقعا مث ,ةمركملا ةكم ثادحا تلعتفاو

 رمالا :تدوكلا دض 'ىوكنعلاو يسامولتيدلا فقوملا

 ةسمخ درط ىلا نييتيوكلا نيلوؤسملا ادح يذلا
 دوقن نا نكمد .ىل وا ةراشاك ؛نييناربا نييساموليد

 .نيدلبلا نيب ةلماكلا ةيسامولبدلا تاقالعلا عطق ىلا
 زاربا تاقالع ىلع يبلس ريثآت نم كلذ هينعي ام عم

 لودلابو ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ضعيب
 رايخ ىلا ءوجللا لامتحا دعبتست مل يتلا ةيبرغلا
 ةدجراخلا ءارزول ةئراطلا ةرودلا لالخ .ةعطاقملا
 اهئاودع ٍِق ناريا رارمتسا لاح ُِق « سنوت ْق برعلا

 .ه9/ زارقلا اهضفرو

 يتلا تاقالعلا مكحب .هتيمها يتيوكلا فقومللو
 اهنوك ىلا ةفاضالاب :تيوكلاو قارعلا نيب طبرت
 نواعتلا سلجم لود نيب طيري يذلا رسجلا
 ,ىلوالا ةلودلا تناك تيوكلاف .يتايفوسلا داحتالاو
 تاقالع تماقا يتلا .نواعتلا سلجم لود نم

 اهثلت ,يتايفوسلا داحتالا عم ةلماك ةيسامولبد
 نع ًالضف .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودو نامُع
 ! باو نوت قف 0 فون 0 5 ةراععتسا

 ًاتفلم ناكو .اهلورتب لقنل ”قةدحتملا تايالولا ف ِق

 لبق مت ,ةيتايفوسلا تالقانلا راجئتتسا نا .هابتنالل
 تالقانلا ليجست مت نيح يف :51/ رارقلا رودص

 ةرتفب رارقلا رودص لبق .نطنشاو يف ةيتيوكلا
 لقنب تأدب نا ةدحتملا تايالولا ثيلت مل :ةلبلق

 تراسو :رارقلا رودص باقعا يف .ينيوكلا لورتبلا
 هايم يف بنج ىلا ًابنج ؛ةيتايفوسلاو ةيكريمالا نفسلا
 .يبرعلا جيلخلا

 ةيئارا ةخوالا بوت دادفد
 59/. رارقلا ردص ويلوي / زومت نم نيرثعلا يف و
 نمو :هدونب لالخ نم ادبو يل ودلا نمالا سلجم نع
 ةيدج تاهاجتا ؛ةمث نا :هيلع يلودلا عامجالا لالخ

 ىلع ناح دق مالسلا ناؤا ناو ,جيلخلا برح ءاهنال

 رارقلا نويقارملا ريتعاو .يىل ودلاو يبرعلا نييوتسملا

 يقدقح معد نم هيقل امب :هعون نم لوألا وه
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 ةقفاوم نمو .ىربكلا سمخلا لودلا نم .يلمعو هو
 ةكراشم نع ًالضف :ةيوضعلا ةمئادلا ريغ لودلا
 لالخ نم ةلعافلا لوذدلا ةينجراخ ءارزو صعب

 هتدمها رارقلا ءاطعال تيوصتلا ةسلج مهروضح

 يف يلودلا ميمصتلا ىلع ديكاتللو :ةيلودلاو ةيوذعملا
 عيضوم ه9/ رارقلا عضو ربع ؛برحلا ءاهنا هاجتا
 .ةغوارملاو فيوستلا ىلا ناربا تاحلو .ذيفنتلا

 ضفرلا مدعب يا « مهلا م رارقلا ىب ا تار امهمدشغع

 .رارقلاب قارعلا بحر يذلا تقولا يف :لوبقلا مدعو
 ىلا يدوم نأ نكمدو د ًافصنمو ًانزاوتم هربتعاو
 ىلا هقيرط ذختا اذا ؛:جيلخلا يف خالسلا لالخا

 ءاوس .؛ةدناردالا ةغوارملا ةسائس تلاطو .ذيفنتلا

 ةرازو يف نيلوؤسملا ضعب تالوج لالخ نم
 .نوبو امورو كرويوين يف .ةيناريالا ةيجراخلا
 هيف ناهظاو ؛ةيلودلا ناريا ةلزع نم فيفختلا دصقن

 يف :برغلا عم نواعتلا يف مهتبغرو اهيف نيلوؤسملا
 داجتا يف ةبغر يدبت :نارهط تناك يذلا تقولا
 يف ةراطشلا بيلاسأ نم بولسأك :يتايفوسلا لزغلا
 امهنا اًذكا دق اناك نيذللا نيرابجلا ىلع بعبلا
 ةوطخ هرايتعاب ه5 رارقلا ذيفنن نامعدسس

 يبرعلا جيلخلا يف حلسملا عازنلا ءاهنال ةيخيرات
 .ةغوارملا ةسايسب ذفنت داكت اهنا ناردال حال نيحو
 ًايركسع هذيفنت نع تزجع ام .رارقلا رودص دعب
 ةدحتملا ممالا ىدل اهيودنم بلط امدنع .ًايسامولبدو
 ١١ رارقلا ىلع تيوصتلا ليجات يناسارخ يناسجر

 يذلا اهرارق دادغب تعضو .اهفقوم ددحتل امود

 لوقح برض وهو . ذيفنتلا عضوم .هتذختا دق تناك

 تالقانلا برض بناج ىلا ,ةيناريالا طفنلا تاشنمو
 لبقت نا ىلا .ةيناريالا ءىناوملا نم طفنلا لمحت يتلا

 يا نود نمو :ةيراوم يا نود نم رارسقلاب ناريا

 ىلؤدلا فقوملا يف كوختلا ةظقت ةرضملا قرش كراعم :.. نقارعلا شيحلا
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 رارقلا ىلا ةادمحلا دادغب تداعا اذكهو .رارقلل ةنزحتن

 .ةغوارملاو ةبراوملاب هتتامإ نارهط تلواح يذلا
 وا ةلماشلا برحلا يرادح ماما ناريا تعضوو

 نع ةيناريالا ءيفارملا تققوتو .لماشلا حالسلا

 قاوسالا قرغتل .ةيلودلا ليطاسالا نم ةدافتسألا

 اهتلآو اهبرح ةيذغت ليبس يف .اهطفنب ةيملاعلا
 ىلع ةيناريالا ةمصاعلا دادغب تعضوو .ةيركسعلا

 نولوؤسملا ناك ذا ءيلودلا كحملا ةيقادصم

 ؛يوسومو يناجنسفار ىلا يثنماخ نم .نويناريالا
 ,ءامدلا نم رهدب يبرعلا جيلخلا قارغاب نوددهي

 مل كلذ نكل .ةيكريمالا نفسلاو جراوبلا برضبو
 جسملخلا هايم ردعت ةيتب وكلا تالقانلا تناكو . ثدحي

 وا ثداح يا نود نم .ةيكريما ةبكاومي .يبرعلا

 ةراثا ىلا نيدقارملا عفد يذلا رمالا .يركسع ضرعت

 قطاوتلا لوح كوكشلا اهنبب :ةلئسالا نم ةلمح

 ماما لاحملا ٍِق حصسغقب يذلا ٠ ىناربألا يكريمالا

 طفنلا ةدامح ةجح تحت ءاهطفقن ريددصتل نارهط

 .يتيوكلا

 ربوع يد وعد لل ةخوارلا نه
 دّدرتلو :ةيلودلا فقاوملل تاريسقتلا نكت ًايأو
 يذلا ةلودلا ىلع تايوقع ضرف ءازإ ىوقلا ضعب
 عصضت نا تعاطتسا دادغب ناف .59/ رارقلا ضفرت

 ةيوقلا اهتابرض لالخ نم .ذيفنتلا ةلواط ىلع رارقلا
 نارا ةلا دراوملو ةيطفنلا تاشنملل ةرثؤملاو

 ناريا تلواح .ةيوقلا تابرضلا كلت ءازاو .ةييرحلا
 ةينايسالا تالقانلا لصضعب برضب اهيلع درت نا

 .اهلورتب لمحت تالاف ًانايحا تئاصضاو .:ةيلاطمالاو

 ةيتي وكلا تالقانلا برض ًاقالطا لواحت حل اهنكل

 نكي ملو .ةيكريمالا وا ةيتايفوسلا جراوبلاب ةيمحملا

 ْيف لثمت .اهفقوم يف رييغت ثادحا نم نارهط مامأ دي

 رالي وك يدزيريب ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا اهتاوعد
 فقوملا ميمعت يف تاريسفتلا فلتختو .اهترايزل
 نا نودقتعي نيللحم لا ضعيف .ديدجلا يناريالا
 ,راليوك يد ةوعد لالخ نم .فدهتست ناريا

 نا ىلا فين وستلاو ةلطامملا ةسايس ُْق رارمتسالا

 موجه نش فدهب ةيركسعلا اهتلآ ةيذغت نكمتت
 ةرمتسملا اهتلواحم ىلا ةفاضالاب .قارعلا دض يرب
 لجا نم اهيلع ةيلودلاو ةيبرعلا طوغضلا فيفخت
 .هدونب ذيفنتب عورشلاو 557 رارقلاب لويقلا
 مستا يذلا ناريا باوج ىلا نوللحملا كئلوا دنتسيو
 ةلصاوم يف ناريا ةين نع حصقي يذلاو .ةغوارملاب
 نوكي دقو .اضيا اهعيسوت ف و ءقارعلا دض برحلا
 :ةغوارملا ةسادس ةلصاوم ىلع :نارهط دعاسب امم

 نيلوؤسملا ضعب نيبو اهنيب ةبيرسلا تالاصتالا
 زبوالا» ةفيحص تفشك دقو .فينج يف نييكريمألا
 يناجنسفار لجن اهدقع تاءاقل نع ةيناطيربلا «رفر
 .ةيرسيوسلا ةمصاعلا يف نييكريما نيلوؤسم عم
 دمحا اهدقع ةقياس ةيرس تاعامتجا ىلا ةفاضالاب
 ناريا نا دقتعملا نمو .هسفن ناكملا ىف ينيمخلا

 ةعافدنالا سيفنت تاءاقللا هذه نم فدهتست
 مظعم ىئري كلذل . 51 رارقلا زيفنت هاجتا يف ةيلودلا
 نارهط نيب راليوك يد ةمهم نا نيبقارملاو نيللحملا
 يهتنت نا ليحتسملا نمو .ةيعص نوكتس دادغبو
 بيسب ©/١9. ماع ىف هتمهم هيلا تهتنا ام ىلا

 اهنلا راشملا ةيسامولبدلاو ةيركسغلا لماوعلا
 ليمتو .يلودلا خانملا يف تاريغتملا ببسبو .اقباس
 نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا ضعب

 نم نكمتيل راليوك يد ةمهم معد ىلا ؛يلودلا
 هاجت نارهط نم حيرصو يئاهن فقوم ىلع لوصحلا
 .ىلودلا نمالا سلجم رارق

 .ةريصق ريغ ةرتف راليوك يد يضمي نا سأب الو
 ةيقارعلا نيتمصاعلا نيب ةيكوكملا تالوجلا نم
 وحن ىلوالا ةوطخلا عضو نم نكمتيل .ةيناريالاو
 ران قالطا فقود دوطخلا كلت ٍلثمدتو برحلا ءاهنا

 ىرخالا دونبلا ذيفنتل ًاديهمت ًاوجو ارحبو ارب لماش
 ممألل ماعلا نيمألا ةمهملل لعجمب اممو .59/ رارقلا نم

 دادغيو نارهط روزي هنا ,ةزراب ةيمها .ةدحتملا
 سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ةقفاومب
 لعجيس يذلا رمالا ءلودلا كلت نم معدبو .نمهالا

 .اليحتسم ةيناربالا ةغوارملا ةسايس ْق رارمتسالا

 يتآب :ةدد دع : نارهط اههحاوت يتلا تاقاقحتسأالاف

 رايخو ؛يقارعلا يركسعلا برضلا اهتمدقم ف
 ةئجافم تاروطت ىلا ةفاضالاب .يبرعلا ةعطاقملا
 دض ناريدا هبكترت ام مجحب :يناريا طخ يا بقعت

 01 .تي وكلا

 يقارعلا فقوملاب ريكذتلا ةرورض .ًاريخا .ىقبيو
 رارقف .يلودلا نمألا سلجم رارق ةّئَرِجت ضفارلا
 طفنلا قفدت ناو :ةعونمم ةغوارملا نأ .يلمعلا دادغب

 حوتفملا ديحولا قيرطلا ن ناو. اضيا ع ونمم ينارسدالا

 يد ةمهم ءاهتنا رظتننلف .لماشلا مالسلا قيرط وه
 .ناليوك

 شلك زاوف
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 «ب رعلا ريصملا لوخ تالمات
 ةيناريالا ١ ةيفارعلا كرحلا قفا هل

 ينيدملا دمحأ

 سموم
2 

 ةينارمالا - . ةيقارعلا هيي نع ثيدحلا ا

 رصافملا حيبراتلا قابس يف هجاردا مخاد 6

 تاريغتملاو تارهلا ةلسلسو ؛يبرعلا نطولل 1

 تانبسايسو اكقاذحا هد تقحل يتلا ىرنبكلا

 يف اذدر الاو يرورض لعف هنا .تايحولوي دباو

 برعلا اهشيعب اهشيعب يتلا دعابتلاو ةقرفلا ةلاح سيركت

 «يبرع ةاظن نم رثكا اهنع لنلدلا يطعبيو ٠ .املاح

 بعلل نييناربالا ةسساسلا ماما اعاستا لاجملا دادزاو
 ىعسيو براحب نم رهظم ناختاو ةقرفلا دذه ىلع

 دض ال هيف ةنيعم ةطلس دضو .رواجم دلي نم لينلل

 . تاعلطتو انامكو ةبوه . اعيمج برعلا
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 ديسلا اهفصو يتلا برحلا هذه نا بجع نمو
 يف .ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمالا ,يبيلقلا يلذاشلا

 .سنوتب برعلا ةيجراخلا ءارزول ريخالا عامتجالا
 تايولوألا ىلوا اهنآب 000 ةئراطلا ةرودلا)

 ةلماك تاونس عبس ةرتف ىلا تجاتحا برعلل ةنهارلا
 كلذ يف بيسلا عجري الو .مييقتلا اذه ىلا لصت يكل

 بايغ ىلا لب .بسحو .اهنروطخب يعولا بايع ىلا
 ةهجاوم يف ةيبرع ةيسايس ةيجيتارتسا ةيأل لماك
 تنتف ام يتلا يدحتلاو ناودعلا بورض فلتخم

 ةمظنالا لعج امم .اهل ةضرع ةيبرعلا دالبلا
 ةمئاقلا تايارتحالا نع رظنلا فرص عم  ةيدرعلا

 رهاظم نم ًايفاضا ًارهظم برحلا هذه يف ىرت  اهنيب
 اهحاوما ْق مطالختن يتلا تافالخلاو تاعازنلا

 ةلفاغتم . جيلخلا ىلا طيحملا نم ةيبرعلا ةيفارغجلا
 دزهتنمو .يناربالا حاظحلل ةدناودعلا ةعيبطلا نع

 اذه ديزي امنف ؛ةصاخ تاباسح ةدفصتل ةصرفلا

 اهنا ىلع برحلا ىلا رظنيل تافالخلا لاحفتسا ف هلك
 ,رمألا نا قحلاو_ هيقناس ىلا فاضن رخا عازن رهظم

 نوكي نا ودعي ال .لقالا ىلع .يجراخلا هرهظم يف
 نكت حمل تانينامثلا ةبقح ةيادب لالخف .كلذك

 ذا .لؤافت ياب فعستل ةيبرعلا ةيسايسلا ةطيرخلا
 قرشلا عازنب هتيمست ىلع حلطصي ام اهبلق يف

 بوبج اذ تاب دقو :ميدرب ال هناكم ىف طسوإلا

 قحلا اهيف اهنشض لخادتدب اهل رصح ال تايعشتو

 ناودعلا رفقا عم ينانبللا لكشملاو ينيدطسلفلا

 رظن تاهجو براضتو «يليئارسألا» عسوتلاو
 لبضفا لوح ةرواجملا وا ةمحاتملا لودلا تاسايسو

 عارص عم زاوتب عازنلل يملس لح داجيال لبسلا

 اهحلاصم ةّياعرو اهمادقا تيبثتل نييمظعلا نيتوقلا
 نايكلل ةيكريفالا ةياعرلا ةصاخو .ةقطنملا يف
 ذختي يذلا عازنلا اذه ةهجاوم يف .ينويهصلا
 ىو ٠ ,ةيبرعلا ةمظنالا تناك يجراح دحت ةفيص

 جيجاتل اضيا ,ةفرضنم . ,امئاد ,يقرشملا قاطنلا

 دحشب هسفن لغش اهنم ريثكو :؛اهنيب ام ىف تاعازنلا

 باسح ىلع مكحلا ةماداو يتحادلا عمقلا ىوق

 نكي ملو .ةيلعفلا رييغتلاو ومنلا عيراشم ةهجاوم

 ذا قرشملا ظح نم لضفاب يبرعلا برغملا نادلب ظح
 لغاشلا ءارحصلا عازن حيضصا 87١ه ةنئس ذنم

 هل ذختاو .ةقطنملل لوالا يركسعلاو يسايسلا
 ىلا دليلا اذه نم توافتم يريهامج باطقتسا ةفص

 ف نماضتو ىيرقو نواعت لك رصاوا عطقو .كاذ
 برغملا نا لجا .ةيموقلا ةعيبطلا تاذ نوؤشلا
 ,قرشملا يف ىربكلا مومهلا نع عطقني مل يبرعلا
 رخآ رهظم وهو :هسفن نع ساسالاب عطقنا هنكلو
 ناف عيطلابو .هفارطا ككفتو :يبرعلا ناسكلا تاتشل

 تدايتنالاب الا لمتكت ال فعضلاو ككفتلأ در وص

 ْق ةشكرزملا ؛:ةيدرعلا نادلبلل ةيلخادلا عاضوالل

 ةئيلملا نكلو .يمسرلا مالعالا تاونقو تاحفص
 يتلا ةيمويلا هتايطعمب يقيقحلا اههجو يف بوقثلاب
 مغر كلذو رصحلاو فصوؤلا نع ىنغ يف تتاي

 داطختي و لب .هل دعي ال يذلا اهلاحفتساو اهتموميد
 .ىبخادلا نيحدتلاو بهنلاو طلستلا ى وق لاحفتسا

 عجارتلا ىلع فوقولا نم .اذه دعب .صانم ال

 بلغا باضصا يذلا لماسشلا هيش رايهنالاو

 تاراينخالا تمستقا ينلا تايجولويدبالا

 بيسي .ةيبرعلا ناذلبلا يف رارقلا عقاومو ةيسايبسلا

 ىدبا ىلع ؛نيماضملا نم غارفاو هي وشت نم اهقحل ام

 ةريدك لما ةييخ دلو امم .اهينبتب رهاظت نم ضعب

 ينلا ةملعتملا بخنلا ىتحو لب ٠ .ريبشهامجلا نبد

 ةيطارقميدلا ةروثلا قدقحت ىلا تعمطظو اهب تطيترا

 .فلختلا ىلع راصتدنالاو ؛يكارتشالا جدومنلاو

 ضوهنلاو ؛ةيبرعلا ةدحولل ةيداملا لكايهلا ةرولبو
 4 ينويهصلا نايكلل يدصتلا ىلع رداقلا يموقلا

 ١ 6 ١ ةملإ/ لولبأ .١4 ؟*9/ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 ' بئاغلا يبرعلا راوقلا رع نام لاتقلا ' ةكقل

 .انل مدقي تانينامثلا علطمو .ةيلايربمالا فالحالاو
 لك اهتشاع يتلا ةحساكلا ةضفهانملا ةهروص اضمبا

 صرف مادعناب .اقرشمو ًايرغم .لددب ةبجولويدبا

 يأآرلا نع ريبعتلا لئاسوو يطارقميدلا راوحلا

 نحمتلا قا داديتسالا تاودا طغض تحت فلتخملا

 .ةيريهامجلا تالاضتلاو تاراعشلل
 ترحفنا ةسمادلا امارونابلا دذه حوخت ماما

 لمحتو .هاشلا ةيروتاتكدب حيطتل ةيناريالا ةروثلا
 راصتنالاب ساسحالا باكر يف نيرهاظتملا نينالم

 ةغايص ةلحرم ىلا لاقتنالاو .ةيبعشلا ةدارالل

 مث .اهحماطم عم مجسنملا ىلبيقتسملا جذومنلا

 يف ةيوق ًءادصا .اهمايدق ىدل ,ةروثلا هذه فلخنل

 طقسا دقل :ةيمالسالاو ةينرعلا نادلبلا عومجم

 اهطاقسال اهشيعب يتلا لمالا ةيبخ ضكعنلا اهيلع

 بعش ىلع داديتسالا لاكشا ىتش ضرف رخآ ازهر

 يقيلحلا لالغتسالاو ةويشرلا ىلع انندم اماظن ماقاو

 ضعب طقسا دقف ىرخا ةرابعب .ةيبنجالا ةيعبتلاو
 ذخات اهنا اوُنظ ىرخا مالحا ىلع مهمالحا برعلا

 اذهل نكي ملو .سوململا عقاولا يف ققحتلا ىلا اهقيرط
 ,يدبقعلا ينيدلا دعملاب ةقالع «ةرورضلاب . ع وزنلا

 نا كلذ .اهيلع اورطنسو . نيد لاحر اهلغتسا ةكرحل

 ةكرحلا هذه ي ووضعلا هس قا يوضعلا طائترالا

 اهتيجولويدياو اهتيوه عم ةقالعلابو .اهجراخ نم
 اذه مغرو .نكل .رخأتم تقو يف الا متي نل ةينيدلا
 ناك نا ام لءاستد نا ءرملا قح نم سدل وا توافتلا

 1١9417 لولْيأ 7717-١5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_

 روظنملا يف زهاجلا يبرعلا يموقلا نايكلا
 ديعص ىلع ىلوالا ةجردلاب ققحتملاو .يجولويديالا
 حيرات يف ةزه رطخال ضرعت دق .نادشنلاو ملحلا
 مديت ىويخلا ةيحونومدما عاحا ثيرحلا برعلا
 ليدبك ةيريطأت ةيمالسا ةيوهل ًانيعم ًاموهفم
 طورش هترجفو .يضاملا ىلع سساتم .ييومش
 ةعصان هتروص نودي ليقتسملا ىري الو رضاحلا
 ؟ةحساكو

 للحملاو .يجولويديالا :خرؤملا جاتحيس
 ىل والا رصانعلا مدقيل تقولا نم ديّرم ىلا يسايبسلا

 مزلم كلذ لبق هنكلو لؤاستلا اذه لثم ىلع باوجلل
 رضهامحلا نم هب ناهتسم ال امسق نا ىلا دانتنالاب

 ةيناريالا ةروثلا لبق جردنت تعرش دق تناك ةيبرعلا
 اهعاضوال ليدب نع ًاثحب ينيد ّدم قفا يف
 ةمظنالا ضعب نا لب .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 تاكرح برضل ةلواحم يف ,تهجتا اهسفن ةيبرعلا
 مل يسايس خانم يف نزاوتلا نم عون ثادحاو راسيلا
 ةينيد تايعمج خيرفت ىلا .هباطقتسا ىلع ةرداق دعت

 دتشا دقو تثبل ام مث اهنانب ع وط .ةيادبلا يف :تناك
 ىتعا لوحتتو .اهجهنب لقتست تحار نا اهدضع

 هذه .ليقتتم ىلع يطارقميدلا ناسيلا نم رطخاو
 .ةمظنالا

 بقاوعلا ىلا ةراشالا .اذه .دعب .يرورضلا نم

 عطاقتو ,ةيبنجالا ةيعبتلا نع ةمجانلا راثآلاو
 ةيمسرلا اهتيزكرم يف ةيبرعلا ةيسايسلا ةموظنملا

 ةموظنملا هذه نادقفو .ةيلودلا ىوقلا رواحم ىلع

 عورشم ةسكن تأدتبا هفقوتب يذلا لقتسملا رارقلل
 ىلوا يف وهو :تايوتسملا ةفاك ىلع .يبرعلا ررحتلا
 ةيلودلا تاباسحلا نيهر رارقلا اذه تابو .هناوطخ

 سيراب وا ندنل نيب :نيلمركلا و ضيبألا تيبلا نيب
 ءاطسو نع ثحنت ةيبرعلا فارطالا نا ةحرد ىلا

 رخا ىوتسم ىلعو . اهتافالخ ضعب ةيوستل بناجا

 نا حص اذا .ةيبرعلا ةيفاقثلا ةموظنملا ترجفنا

 تحبصاو ؛ليبقلا اذه نم عيش نع تدحتت

 اذه لثمل ناك اذاو .ةرا دصلا لنخت ةبيرغفلا ةبعجرملا

 ناف .ةيباجيالاو ةيصوصخلا هبابسا ضعب لوحتلا
 ناصح ىلا ةيباحجنالا هذه لوح يفاقتلا برغلا

 ةنيرع ةضهن ةبا ةيناكما ف كيكشتلل ةداورط

 هتيوبا نع لزعمبو .هتيجيتارتسا جراخ ةديدج
 يندملا عمتجملا لواحُي نيحو .ةيزكرملا ةيفاقتلا
 .يقبطلاو يوطلسلا ديضنتلا شماه ىلع روليتملا
 رضاحلل ةيفرعملا ةفاقثلا يبرعلا نطولا يف جتني نا
 ,«ذخالا» ةفرعم لثمت دق نوكم نا دعب :ليقتسملاو

 .ةيرولكلوفلا ةفاقثلا مساومب هعوير يف مجاهي
 ناينبلا قمعلا يف برضت يتلا ميقلا دييستو
 ةظلسلا حمعزت يتلا ةنرضعلا ةلودلل ساسالا

 .اهديسُنت ددصب اهنا ةيدرعلا

 امارونابلل ةددعتملا تامسقلاو حمالملا ملنل نآلاو
 ةيعضولل ضيخشتب مايقلا اهب انلؤاخ يتلا
 جاتحيو ةدودحم اهنا فرتعت بئاوج يف .ةيبرعلا
 يتلا ةيعضولا .ةبسانملا هحيتت ال عسوا لاجم ىلا
 اهعلطم يفو تانينامثلا ةيشع اهيلع اندجو
 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عالدنا عم ةازاومنو

 زفتسا وا ضعملا صيخشتلا اذه عدلا عاوسو

 هحرط يف بغرن يذلا لاؤسلا ناف .رخآلا ضعبلا
 ف هقيقحت نكمي يبرع نماضت يا :هسفن ىقبيس
 تاونبس نا فرعن لييقلا اذه نم ةنعضو لظ

 يا ؟ًالاحفتساو ةماخض اهتداز امنا تانينامثلا
 نا قارغلا يف يبرعلا بعشللو قارعلل نكمت نمابضت
 ناسللا يف ةوخالاو ءاقشالا ةبّدرم ف مه نمم هرظتني
 اننكلو ةلئسالا ددعت نا انناكماب ؟حدراتلاو مدلاو

 ينلا ةيبنكحلا داصحي ىوبس ةنتاهنلا يف روفن نل

 مالعالا اهب قطن يتلا ةيرخسلا هبشي ام ىلا لوحتت

 ب ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا فصو نيح يبرغلا
 اهنا قحلاو .«ةلوزعملا برحلا» و ؛ةيسنملا برحلا»
 دوصرملا مهفايك تنفت نيلورعم برعل ةلورعم برج
 رورم دعبو .يمهو نيدج وهو يا ,ملحلا ةسدع يف
 ذاحتا ْق اوحجنب حل اهعال دنا ىل اع تاونس ميس

 عاب يذلا يناربالا ماظحلا دص خابت ةنادأ فقوم

 ةليماون عيلطتخمج و :يمالظلا نينهملل هكروت
 ىواعدب عسوتلاو ناودعلا ةلضاومب الا دوجولا
 فرشلا ةكرعم يف رسكتي ناودع وهو .ءاجوه
 مويلا ءيقارعلا بعشلا .اهضوخي يتلا ةدآيسلاو
 رارقلا نع ةبانو . هتب وهو ةتدانس ىل اع ًاظافح . ادغو

 روضحلا نيدو .عياتلاو رماتملاو بئاغلا يبرعلا

 يريهامجلا لاضنلا نم ةفاسم ةمث.بايغلاو

 ريضملا لبقتسم يف يقبتملا لمألا يه يموقلاو
 .يبرخلا
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 دق راليوك ىد زيربب ةدحتملا ممالل ماعلا

 يئاهنلا يناريالا فقوملا ىلع عالطالل نارهط لصو
 ةلتاخم لوط دعب .548 نمألا سلجم رارق نم
 .فيوبستو

 لابقتسال اضيا .دعتست .اهيناج نم دادغب

 ,هسفن عوضوملا لوح ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا

 ذنم رارقلاب اهبيحرت تنلعا دق تناك نا دعب
 مالسلا ىلا يعادلا يئدبملا اهفقوم ةدكؤم .هرودص
 وهو .ةبراوم نود هب ناريا لوبق ةطرتشم .لماشلا
 هتائيهو يىلودلا عمتجملا عضو ىذلا فقوملا

 بحاص .نمالا سلجمو ةدحتملا ممالا  :ةيمسرلا
 ناو ؛ةصاخ :ةيخيراتلا ةيلوؤسلا م اما رارقلا

 ربخ داماك هزدقنت ىلع لمعلاب هردسصُم مّرلا رارقلا

 فرطلا ةيقاعم :ةددحم غيصو لئاسو ريع .صوقنم

 .دادغب نكل . ايداصتقاو ايركسع ةعطاقملاب ضفارلا

 ناودعلا :اهتيثديمب ةموكحملا يهو ؛كلذ تنلعا دقو
 بجي ...قارعلا ىلع ناودع ةيبرع ضرا يا ىلع
 ,ةران حيرصلا يي ىناردالا ضفرلا ماماو هل يدصتلا

 اهبيحرت لماك عم اهسفن تدجو ,ىرخا ةرات هومملاو
 ممالل ماعلا نيمالا ةمهمب ةلثمملا .ةيلودلا يعاسملاب

 ناودعلل اهيدصت نم دحي ديق يا نم لح يف ,ةدحتملا
 .امئاق ناودعلا اذه حادام

 ايدبلو تيوكلا
 ىلا ةراشالاو .4/4 ءاعبرالا  انلق امك  مويلا

 نويقارعلا قلطا يذلا مويلا هنال ةمهم .انه .كلذ
 نيسح مادص سيئرلا لاق دقف ... تيوكلا ميسا هيلع

 تيب وكلا يف نيميقملا نب نسسقارعلا ةيلطلل هلايقتسا لالخ

 ينلا ةقالطالا نإ... .نييتيوكلل ولوق» : : ةليلق مانا لدق

 ناردا ىلع قلطنت . .ناريا ينعي كانه نم مهبيلع قلطت
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 يبيللا - يناردلا زايبلا

 1 ب تريب 1

 يموقلا فقولا زيزعنا اجناب ةوطخ

 نيوكلل ارأن 2 داق

 نتست8أ . حمو ءانهمرألا .ةوتنلا

 نيمالا نؤكيس 4/1 ةعمجلا يا ,ننامؤوي

 5-5 هو
 د ويس د 7 ا د

 قارعلا نم ةقالطا فلا

 فقاوم مجرت ء؛اذه ل 3 نسيئرلا حالك

 مغرلابف .اهلك ةيضاملا ةلحرملا لالخ ةيئدبملا قارعلا
 عيس ذنم هيلع رمتسملا ناودعلا ءرد يف هلاغشنا نم

 ضعبيل يموقاللا فقوملا نم مغرلابو :تاونس

 هفقوم دكؤيو الا ةصرف تّوفي قارعلا نكي مل :ماكحلا
 .ةيبرعلا ةنما اناضق لكن همازتلاو . تياثلا يموقلا

 تيوكلا ىلع ءادتعا لك ربتعا روظنملا اذه نم

 ير الك ايا كنق نس لوق ال العف - هيلع ءادتعا

 .تيوكلا ريما لايتغا تلواح امدنع ناريا ىلا هجوملا
 خيراوصلاب تبوكلا فصق ىلع ريخالا ةدر ناكو

 .ناريا نم ةفلتخم ءاحنا يف برضلاب

 ايبيل عم ريخالا هؤاقل ناك اضيا روظنملا اذه نمو
 .برحلا نمو قارعلا نم ةقباسلا اهفقاوم لك مغر
 كلذو .ةيضاملا ةلحرملا يف ناريال معادلا اهفقوم مغرو
 ققاوملا هذه نع يبيل عجارت رداوب تحال امدنع
 ةكرتشم مساوق ىلع ءاقتلا رداوب كلذ ءوض يف تحالو
 ضرالا باصتغاو ناودعلا ةنادااهتمدقم يف

 هترفأ امل اقفو لاتقلا فقو ىلا ةوعدلاو .ةيبرهعلا

 .اهلك ةيبيرعلا قيثاوملاب كسمتلاو ؛ةيلودلا ةدارالا

 تناكف :ةيبرعلا ةدحولا أدبمب مازتلالا ىلع ديكأتلاو

 ىلا يحلطلا زوزع هللا داج ايبيل ةيجراخ ريزو ةرايز
 بئان زيزع قراط ديسلا عم اهلالخ ىرجا دقو دادغب
 تاثحابم قارعلا ةيجراخ ريزو ءارزولا سيئر
 :ةمالا ةهجاوم ف ةحورطملا تايدحتلا لوح تزكرد
 لبقو .نيرطقلا نيب ةيئانثلا تاقالعلا ةعيبطو
 وهو . نيسح مادص سيئرلا هليقتسا ايبيل ىلا هتدوع
 ةقالعلا ةعيبط يف ةيعون ةوطخ نوبقارملا هريتعا ام
 ..نيتنس نم رثكا اهعطق ىلع رم يتلا نيدلبلا نيب
 ناقعأ يف ردص يذلا كرتشملا ناسلا ددكأ ام اذهو

 :اصن انه روشنملاو ةرادزلا

 زاودعلا هاجت يبرعلا فقول زيزعت ماما

 كرتشملا لاددلا صن
 سيئر بئتان زيزع قراط ديسلا نم ةوعدب

 زوزع هللا داح سدنهملا ماق ةيحراخلا ريزو ءارزؤولا

 يبعشلا بتكملل ةيبعشلا ةنجللا نيما يحلطلا

 ةيببللا ةيبرغعلا ةيربشامجلا ف يجراحلا لاصتالل

 / ىلا 7 نم قارعلل ةرايزب ...ةيكارتشالا ةيبعشلا
 .1941/ لولبا

 ةحيرصو ةءافد تاثداحم ةرايزلا ءانثا ترج دقو

 نيقدقشلا نيرطقلا نبد ةيئانثلا تاقالعلا تلوانت

 راطخالاو تاديدهتلاو ةيبرعلا عاضوأالاو
 يتلا ىرخالا راطخالا لكو ةينويهصلاو ةيلايريمالا
 فقاوملاو تاوطخلاو ةيبرعلا ةمالا اهيلا ضرعتت

 ةمالا نابك ىلع ظافحلا لجا نم اهذاختا يغبني يتلا

 قيدقحتو ةيصتغملا اهقوقح عاجرتساو اهليقنسمو

 .ةيبرعلا ةدحولا فده كلذ نمو ةبيماسلا اهفادها

 نِم ًاقالطناو كرتشملا ريصملاب نيفرطلا نم ًانامدإو

 ةمدقم يف نأ ىلع دنكاتلا 3 يبرغلا ءامتنالا رصاوا

 ىلع ظافحلا ةرورض .تاوطحخلاو فقاوملا هذه

 لودلا ةعماج قاثيم سانسأ ىف اع يبرعلا نماصتلا

 ةمألا راطقا عمجنت يتلا قي قدقاولا نحدفكو ةنعرجلا

 ام ىلع ةصاخ ةروصب نابناجلا قفتا دقو .ةيبرعلا
 يك اد

 ءادب ىلع كرتشملا امهصرح نايناجلا دكؤد :الوا

 ىلع موقت نيقيقشلا نيرطقلا نيب ةيوخا تاقالع
 امك ةيدرعلا قيتاوملاو لدايتملا مارتحالا ساسا
 ةفاك يف تاقالعلا هذه ري وطن يف امهتيغر نع ناريعي

 .تالاجملا

 ةمماحلا قيثاومل ًاقيط نايناجلا ذكؤد :ًايناث

 ةيبنجا ةلواحم يأ دض مرحب امهفوقو ةيبرعلا
 ةلود يا حلاصمو نماو ضراي ساسملا فدهتست
 برعلا نوؤش نم لخدتلا فدهتست وا ةيبرع
 .ةيلخادلا

 قارعلاو ٍناريا ند برحلا رارمتسا نا :ًاثلاث

 تاقاطلل اردهو ةقطنملا ف مالسلل اريطخ اديدهت لثمي

 ةرورض ىلع نافرطلا قفتا دقو .ةيمالسألاو ةيبرعلا
 يلودلا نوثاقلا قفوو ةيملسلا قرطلاب برحلا ءاهنا
 عقاولا يف مدَحي اهرارمتسا نا ىلع اقفتا امك
 .ةينودهصلاو ةيلايريمالا تاططخملا

 هذختا يذلا رارقلا نافرطلا ركذتسا دقو
 .14/1//؟/ يف ةيبرعلا ةعماجلا سلجم عامجالاب

 يف تدرو يتلا سسالاب امهكسمت نابناجلا دكأو
 ءاهنال ةير ورضو ةميلس ًايسسا اهرايتع او رارقلا كلذ

 .عازذلا
 ةيبرعلا ةعماجلا سلجم رارق اركذتسا امك

 ىلا ناريا اعد يذلا :1987/8/155 خيراتب

 قرطلاب عازنلا لحو مالسلا ءادنل ةباجتسالا
 يلو دلا نوناقلاو ددحتملا حمالا قاثدمل اقبط ةيملسلا

 بحر يذلا :51/ مقر نمالا سلجم رارق ساسا ىلعو
 .هل امهديبأت ىلع نايناجلا ريع يذلاو .قفارعلا هب
 ننما يحلطلا زوزع هللا داج سدنهملا هجو دقو

 لاصتالل يبعشلا بتكملل ةيبعشلا ةنحللا

 سيئر بئان زيرع قراط ديسلل ةوعد يجراخلا
 ةيبرعلا ةيريهامجلا ةرايزل ةيجراخلا ريزو ءارزولا
 رورس لكب اهلبقو ةيكارتشالا ةيبعشلا ةيبيللا

 ا١٠/ _ ١ةراا/ لولبا ١4 1*5 ددعلا  ةيبرغعلا ةعيلطلا



 لاي

 نيبع ميخم ىلع ةراغلا ن
 ندا هيج وج ردي ل ةحديفا سوس ا 0 0 دقه رنرما ثمل ب 227 ف 1 0 عفقدس نا دسسو ند ا يو اب

 ةديدح تاحفص مدفن قشمل
 هيا ا الا سجاد وبلا د سي 0 يي سا»ا يا < يسد يف يلا يا
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 لا ا

 توربو بيأ لذ نيد ةدنمألا تادينرتلل نماضلا رود قشمد بعلت نأ ررتلوو دعو يروسلا سيئرلا
 ا د 6. .كا#ادسلا 101 دم روع يصب يمحي ادي فش 000 ك1 ل ع د 01 اسي طا 5 نا ض1 و ا ل م

 تارئاطلا اهتذفن يتلا ةراغلا نا دكؤملا نم

 نيع ميخم دض ةينويهضلا ةيركسعلا
 ه تدسلا مون ؛ اديص يف ,ينيطسلفلا ةولحلا

 ةسسؤملا ةينهذ لثمت .يلاحلا معلا

 ةدايقلا نع رّيعتو .ينويهصلا نايكلا يف ةيركسعلا
 بدلاود فاقيا ىلا ةدهاح ىعست ينلا ةيسايسلا

 ىلتقلا تارشع تدصح يتلا ةراغلاف .يل ودلا رمتؤملا

 مالعأالا ةزهجا اهتفصو ,نيينيطسلفلا نم ىحرجلاو

 ,ةرربم ريغ اهتريتعاو ,«ةيشحولا» ب ةيبوروأالا
 ناكس دض اهذيفنتل ةيعادلا بابسآلا دقتفتو
 .ءافرما

 تاوصا تعفترا .هسفن ينويهصلا نايكلا ىو

 هيشوم مذقاو ؛اهفادهاو ةراغلا بابسا نع لأست
 يف ةماعلا ناكرالا سيئرل صاخلا راشتسملا ايخوكراب
 ناد ناكرالا سيئر ماهتا ىلع  ينويهصلا شيجلا
 تحال يتلا مالسلا صرف ريمدت ىلا هيعسب نورموش
 ب ةراغفلا هفصو نع الضف يل ودلا ىقفالا قف

 درو :«نيدندملا ناكسلا فدهتست ينلا ةيئاوشعلا»

 ىلتقلا نا» هثاعداب صاخلا هراشتسم ىلع نورموش

 .,ةفداصم اوطقس لافطالاو ءاسنلا نم
 .نورموش ةيئاوشعو ايخوكراب تاماهتا نيبو

 ذيفنت يف :ةينودهصلا ةيركسعلا ةسسؤملا رمتست
 نيينانبللا ريكذت بيبأ لت لواحتو :نانبل يف اهفادهأ

 /١9/19 لوليا ١5  ؟71 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 قرتخت امدتع :لووط اهعارذ نأ ني ينيطتسملفلاو
 در يا نود نم ؛ةيبرغلا توريب قوف توصلا رادج
 عاطقلا كلذ يف ةير وسلا تاوقلا دوجو ناو .يركسع

 يذلا دهاشلا رود ز واجتي ال .ةينانبللا ةمصاعلا نم

 ىحرجلاو ىلتقلا ددع يصحي
 هتققح يذلا لهسلاو عيرسلا ,رصنلا» رّكَذيو

 نييندملا ىلع ةيئويهصلا ةيركسعلا تارثاطلا
 شدجلا فرشا يتلا ةرزجملاب .نيينيطسلفلا

 ,البتاشو اريص يميخم يف اهذيفنت ىلع ينودهصلا

 «ةيسانبللا تاوقلا» ل قياسشلا سيشرلااه داق ينلاو

 حتفت ةرزجم يهو .19/1 ماع ف :ةقيبح يليا
 اهبكترت يتلا ةديدعلا رزاجملا هاجتا يف ةركاذلا
 .ىل ودو يبرع عدار يا نود نم ةينويهصلا تاوقلا

 نايكلا ديري ةيسايس فادها نع فشكت امك
 اهدادعت نكميو .بونجلا يف اهقيبطت ينويهصلا
 :ىلاتلا وحنلا ىلع

 «لما١ ايشيلبم ةهيرضت يذلا راضخلا ديدشت

 راصح وهو .بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا لوح
 هنا ىوس .ةيركسعو ةيسايس جئاتن يأب تأي مل
 ماما اهوحلسم افكنا امدنع «لما» ىلع بلقنا
 .اديص قرش ةقطنم يف نيينيطسافلا

 ىلع رظيسي يذلا «يليئارسالا» رايتلا ءاطسعإ
 ككفتلا لظ يف .ةديدج ةنقح ,اهدعاوقو «لما» ةدايق

 ريبك ندع ًاقكنا امدنع .«لما» انشيليم هيشنعت يذلا

 ىلع اهيف نولوؤسم عزوتو ,مهتويب ىلا نيحلسملا نم
 .جراخلا يف مصاوعلا ضعب

 .ينانبللا بونحجلا نم ,نيينيطسلفلا جارخا -

 لامشلاو عاقبلا يتقطنم هاجتا يف ,ةيئاهن ةروصب
 رداقلاو فيثكلا يروسلا يركسعلا دوجولا  ثيح

 .ةينيطسلقلا ةمواقملا طيض ىلع
 .بوتجلا يف ينبطسلفلا دوجولا فلم ادد

  ةتروسلا تالاصتالا ,ترودب طشنت يذلا

 .اهريغو ةبكريمالا تاونقلا ربع ؛ةيليئارسالا»

 اهل حمس يذلا قافتالا دونيب قشمد ريبكذت

 / طاب <١" يف ةيبرغلا توربب ىلا اهتاوق ةداعاب
 .يضاملا رياربف

 يتلا ةينمالا تابيترتلا يف ثحبلا طيشنت ةداعا-

 ,ةهجاولا ىلا اهتداعا دق ةيكريمالا ةمصاعلا نا لاقي
 ممالا ىدل ةدحتملا تايالولا بودنم ةرايز نابا
 .نرتلوو نونرف لارنجلا ىشمد ىلا ةدحتملا
 رسفيو . دسأ ظفاح ىروسلا سيئرلا عم ةهعامتجاو

 ةيكريمالا ةيجراخلا مساب قطانلا قيلعت .كلذ
 ىلا ةوعدلاب «ةبلدئارسالا» ةراغلا ىلع نامدير زلراشت

 ةموكحلاو بعنا لذ نيب تاضوافملا فانثتسا

 نم ةمثو .ةدشمالا تايترتلا ىلا ٌلوصو ةيناثدللا

 ةفاسسم تعطق نطنشاو نا نع :توريد ىف ثدحتي

 يذلا يروسلا سيترلا عم تاضوافملا يق ةليوط

 فانئثتسا ىلع هتقفاوم ةيكريمالا ةمصاغلا غلبا

 «ةيلنئازسالا»و ةيناذبللا نيتموكحلا نيف تاضوافملا

 ذا :ةينلع ةروصي .اهيف ةيروس «سيطغت» نود نم
 نآب ,نانيل يف ةدوجوملا ةبروسلا تاوقلا يفدكت

 هيلا لصوتلا متد يذلا قافتالل نماضلا رود بعلت

 .هجتاتن نكت ايا

 ىلع ةيروسلا ةقفاوملا نأ نوبقارملا دقتعيو
 سيئرلا زجع باقعا ىف تءاج :ةيكريمالا تاوطخلا
 .نانبل ىلع «يثالثلا قافتالا» ضرف نع يروسلا
 .مهعالتباو نيينيطسلفلا ضيورت نع هزجعو
 ةردق نم أديت يهو .ةريثك كلذ ىلع تاريشؤملاو

 يذلا «ينمالا مازحلا, قارتخا ىلع نيننيبط سسلفلا

 ككقتو :ينانبللا بونجلا يف ينويهصلا نايكلا هماقا
 .,ىروسلا ماظنلل يسيئرلا فيلحلا «لما» ايشيليم
 ىرخالا تايشيليملاو بازحالا نيد ةرئادلا بورحلاو
 . قشمد عم ةفلاحتملا

 هاجتا يف يكريمالا ؛مالسلا» موجه تيقوتف
 - ةيروس ىلا نوتلغيا ميلو ريقسلا ةداعا  قشمد
 قرشلا يف ىوقلا نيزاوم ساسا ىلع بوسحم
 ٍسيئرلا نا .مهي قوثوم نوعلطم لوقيو .طسوالا
 داماش ًاميوقت ىرجا :هعامتجا لالخ ,ءيروسلا
 .ةيلودلاو ةدببرعلا ىوقلاب هتاقالغلو هتسايسل

 تاحفصلا» ب هفصو ام يطب هدادعتسا ًايديف

 حتفل هدادعتسابو .,ةقداسلا ةلحرملا قف ةئيسلا

 .«ءايورواو نطنشاو عم ةديدجو ةديج تاحفص»
 فقنم تختف ينلا ةينوبهصلا ةراغلا عقت انهو

 قشمد بعلت يتلا .بونجلا يف ةينمالا تابيترتلا
 .نماضلاو قفاوملا رود اهيف

 ك .ف
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 :يردملا ةيلخادلا ريزو هنلعا ام دكؤت تاقيقحتلا .
 ا سس وو جوجو يووووجسسس سوو وصد مموج بك

 «رانلا نم نوجاشلا» 00 ارو ناديا
 ,ايشاب وبا 500 لابتغا اخ هديل

 .لدعامسا يوينلاو دمحا دمحم مركمو |:

 ” 4 نآلا ىتح مهددع ملايلا ,نومهتملا يمننيو
 مسا هسفن ىلع قلطا ريغض ميظنت ىلا امهتم
 .«رانلا نم نوحانشلا»

 ايشان ودا نسح ىلع رانلا قالظاب مهتملا ناكو
 ةدراطم ءانثا هفتح ىقل دق قيسالا ةيلخادلا ردزو
 حانجلا دئاق هناب صخشلا اذه فصويو ,ةطرشلا
 نمالا ةزهحا تقلا كلذك .ةغامجلا ِق يركسعلا

 ةفرش ىلع صاصرلا قالطاب مهتملا ىلع ضبقلا
 دقو .قباسلا ةيلخادلا ريزو ليعامسا يوينلا
 لاجر دعاست ةديفم تامولعمب يناثلا حهتملا فرتعا
 .ميظنتلل مهتدراطم يف نمألا

 اهنع نلعا يتلا ةدكؤملا هيش ةبئلوالا تامولحملا
 هيدل تناك ميظنتلا نا ىلا ريشت ةطرشلا طايض رابك

 هلايتغا اولواح انه :ليعامسا ىوجنلا

 - 11 نجلا نوما مديضإب - 9
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 نهتم نم ةيصخش م لابتغا تقاملمقن طخ

 اذه ناو .نييفاحصو ةطرش طابضو نيلوؤوسم

 يف رارقتسالا برضل ططخم راطا يف لمعي ميظنتلا

 لاجر ضفر دقو :ناريا هلومتو هيلع فرشنت .رصم
 مدختسب يذلا يناريالا ططخملا داعبا فشك نمالا

 رابتلا فوفص نيب نم ةريغص ةيباهرا ايالخ

 ليصافتلا نع فشكلاب اودعوو .رصم يف يمالسالا

 .ةبادنلا ىلع ةييضقلا ضرع دعب

 نا نلعا دق ةيلخادلا ريزو ردب يكز ءاوللا ناكو
 .ناريا قيرط نع جراخلا نم مهليومت متي نيمهنملا
 باحصا وا ةديقع وا ركف باحصا اوسنل مهئاو

 ةيداعملا لودلا اهمدختست تاودا درحم لب ؛:ةبضق

 موقتو ميظددلا اذه لومت ناريا ناف ديدحتلابو

 .باهرالاو فنعلا تايلمع ىلع اديج ابيردت هبيردتب
 يف نيزرابلا ءاضعالا ىلا لصوتلا ناف لاح يا ىلع

 ةرهجا ةردق يف ةقثلا داعا ؛رانلا نم نوحانلا» ميظنت

 213 نارا ل 0 ءاوللا

 يف ةينضم ًادوهج تلذب يتلا اهتءافكو ةيرصملا نمالا
 هنع رفوتت ال حلسم يميظنت نايك عم لماعتلا
 ةدعاسمب تنكمت دقف كلذ عمو .ةقباس تامولعم
 رثكا برضو ميظنتلا كيكفت نم نينطاوملا نم ةريبك
 اهددعف ةيراهلا رضانعلا ةيقد اما ءاطاشن درصانع

 جراخ برهلا وا يفختلا ىلع ةرداق ريغو دودحم

 . داضم لعف يأب مادقلا وا دالبلا

 ةمالسي قلعتت ةيئاعدو ةينما ةلكشم ةمث نكل

 ةئنالث ماهتا قيس ثدح .رضم ُْق نمالا تاءارحا

 دقو ءاشاب وبا نسح ءاوللا لايتغا ةلواحمب نيمهتم
 ,ةثالثلا صاخشالا عم ةيئاضفلا تاطلسلا تققح

 ءايضعا ربغ نم مهنا كلذ دعب تتيثا ثادحالاناآلا

 ةيلمعب ةقالع مهل سيلو ؛.رانلا نم نوجانلا. ميظنت
 ةحارضبد اهنع ثدحت ةلكشملا هذه .اشاب وبا لادتغا

 مل ةثالثلا نيمهتملا ناب اوقرتعا ثدح نمالا لاجر

 مهسبح ةرتف ديدحتل ةباينلل اومدقو اومكاحي

 . دوهش ةداهشو ةلدا ىلآأ ًادانتسا

 داش 01 ١ ةدطا رفمددلا

 عم ةينمالا ةهجاوملا حاجن نا نويقارملا ىريو
 خانم ديدج نم ديعي ؛رانلا نم نوجانلا» ميظنت
 ف رثؤمو بولطم خانم وهو .رصم ف رارقتسالا
 ةسائر ةرتفل كرابم سيئرلا باختنا ةداعا ةيلمع
 نا ذا ؛مداقلا (لوأ نب رشت) ربوتكا ه ىف ةيناث

 ضومغ نع فشكلاب ةلودلاو نمالا ةزهجا لاغشا

 نكمي ناك ةلاحلا هذه رارمتساو .لايتغالا تالواحم

 روصيو ,كرابم سيئرلا باختنا ةيلمع يف رثؤي نا
 مكحلا هجاوي ريبك دحتك ةيباهرالا تاعامجلا
 ةبرجتلا مجهر يف بارطضالاو فنعلا عرزيو
 .ةيطارقميدلا

 مالسالا مساي فرطتلا ةهجاومل رخآ دعب ةمثو
 راوحلا باب حتف نييسايسلا نم ريثك يأرب بلطتي
 رصم يف يسايسلا لمعلاو ركفلا لئاصف ةفاك ماما

 ةناداو فالخلاو لدجلا ةسراممل دعاوق ىلع قافتالل
 هبايساو درهاظم تناك انا باهرالاو فنعلا

 ةنرجتلا تالكشم نا ودبي نكلو .ةنلعملا هتاراعشو

 دقع ىلا لصوتلا يف حاجنلا مدعو .ةيطارقميدلا
 لبق هيلا اعد دق كرابم سيئرلا ناك ديدج يعامنجا
 باطقتسالا ةدح ىلا ةفاضالاب ءرهشا ةدع
 زجع ىلع ةيبلسلا هراثآ هل كلذ لك ...يعامتجالا
 فالخلل سسا ىلع قافتالا يف ةضراعملاو مكحلا
 يف ةيلعافلا نم ىلعا ةجرد قيقحت مث نمو .قافتالاو
 ةيجراخلاو ةيلخادلا تايدحتلاو تالكشملا ةهحاوم

 .رصضم هحاوت ينلا

 ةبعللا دعاوق ىلع قافتا ةغايص لشف نا ودبيو
 حمالم نم ىندالا دحلاب كاسمالاو ةنئسايسلا

 اذه .رصم 5 ءاقرفلا لك حضي ىذلا ماعلا عورشملا

 سيئرلا حيشرت ىلع قافتالا مدع ىلع سكعنا لشفلا
 .ةيناث ةسائر ةرتفل كرابم

 ف حبصتو عستت دق لشفلا اذه راثآ نا ظحالملاو
 تالكشملا ضعب نا ىلا رظنلاب ةروطخلا ةياغ
 فارطا اهكرحتو اهفلخ فقت رصم يف ةيلخادلا

 مساب باهرالا ةلكشم ناف لاثملا لييس ىلعو .ةيجراخ
 فشك يذلا وحنلا ىلع ناريا اهفلخ فقت مالسالا

 .يرضملا ةيلخادلا نسزو هنع
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 0 دل ا و 0 ١ 0 1 10 1 1 و

 «وساصلا نابكلل ةمكادب

 اهي طيحب يذلا ضومغلا بسب

 وع ةيكاشم
 فهف بأ دمعات سل حو عروة وسوواوولا وكب جام جم جسما بضم بج حوال ةرووودسجوا هجيخوجمس ودمتم وح ماو دا مو سو

 (يد ليئارسالا يوونلا لعافملا 3 تامولعملل هعمج ةفك نغ ةريدك ةلئسا

 يمحو سوو معتاد نوت وو ستاد مهش ا وتلا»» اتا اسس

 ماهتالا ةحئال ميدقت نم رهشأ ةرشع دعب لكلب
 يف ةمكحملا تحمس .ونونعف ياخدرم دض | ملا

 دض ةيسفئرلا ةمهتلا .اهرشنب سدقلا | ١

 يل ودق يل يروا لعافملا يف ينفلا لماعلا
 لعافملا ىف هلمع ةرتف ة لالخ ةيرس تامولعمل هعمج

 يرق 02130 نلتلا نيرشت ١ تيب ةهئاقلاو

 (!) ءودعلا» ةدعاسم ةمهت يلاتلابو ؛. ١19/86 لوالا

 ةيضق لوح اهسفن حرطت ةلئسالا تارشع
 اهترشن يتلا تامولعملا له :اهيف ام زربأ .ونونعف

 لهو ؟ةحيحص ةيندنللا «نميات يادنصلا» ةفيحص

 نع ثيدحلا رحل هتعفد «ةسيليئارسالا» تارماخملا

 نم اهريغو ؟أدصق ةيدويهصلا ةيوونلا ةوقلا

 .ةريحملا ةلئسالا

 ًارود مسري مل ,داسسؤملا» نا نآلا ىتح ودبي
 قئاقحلا فشكب هسفن وه ماق لب .ونونعفل ًاددحم
 ونونعف فرصت ةقيرط نم حضاو اذهو ءاهرشنو
 ةياتك نع ةدحاو ةظحل فقوتب مل ثيح .هتلئاعو
 نايكلا لخاد هئاقدصاو هتلئاعو هيماحم ىلا لئاسرلا
 ةلاسر لك مقري ناك هنا ىتح .هجراخو ينويهصلا
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 ةطذب ركنا ةموكحو ناين ةلوكسلا ةروت لكؤن قئاقح 1
 6-5 نك ا يدع نسا نرادحب داع نسرعج 1 يدل نع يح يف دكا

 اما يو عمو ف عموشلا ىلا اهليسرب

 مل اهفشك ىتلا تامولعملا نا يه ىرخالا ةقيقخحلا

 يف ةفورعم نكت مل اهنكل :ةيرس اهعيمج .العف .نكت
 لمع ينف لماع دد ىلع اهرشن ءاج دقو .هناذ تقولا

 ةمايسقا ةدع يف اروص طقتلاو ي وونلا لعافملا لخاد

 اهكلمي يتلا ةيرذلا لبانقلا ددع ىلع ءوضلا طّلسحل

 تاطلسلا لؤاحت يتلاو ءينويهصلا نايكلا

 ددعلا اذه لثم دوحو راكنا تقولا لاوط ةينويهصلا

 يطقي .رخآ بناج نم .اذهو ...ليانقلا نم ريبكلا
 ريضحتل ةيوون تالعافم كالتما يف قحلا برغلا

 .ةلبقم برح ةيال مهسفنا

 نوندف ةبضق
 هذه ثدحا يذلا ونونعف ياخدرم وه نم

 ؟ىربكلا ةحضلا

 ةرشع نم نوكتت ةيبرغم ةيدوهي ةلئاع نبا وه
 ماعلا يف ينودهصلا نايكلا ىلا ترجاه ...صاخشا

 نيثالثلاو ةسداسلا نبا تربلا ريبكلا خالا م
 ءيجي هدعب ؛عبسلا رثي ةنيدم يف نكسيو جوزنم

 0 وو وو وص دوو

 يما -

 .بزعا .نيئالثلاو ةثلاثلا نبا «”يطوم» وا ياخدرم

 لعافملا نع ةيريس تامولعم ءاشفا ةمهتب :نوجسمو
 نيثالثلاو ةدحاولا نبا ريثام ...ينويهصلا يوونلا

 كيرحت لجا نم لمعيو ندنل ْف نآلا دوجوم ًاماع
 تبلاط دقو .يملاعلا ماعلا يأرلا ماما هيحا ةبضق

 هتمكاحمو ؛هيلع ضبقلاب :ةيليئارسالا» تاطلسلا
 يف سرد عيمجلا !ةمكاحملل هنلقرع ببسي رخآلا وه
 برقلاب ةعقاولا ةريقفلا ءادحالا دحا يف ةينيد سرادم

 . عيسلا ركب ةنيدم نم
 يذلا مالفالا كلت هبشت ونونعف ياحدرم ةصقو

 اعون ةيدرغ ةروصمي أدبت ...ةيشاشلا ىلع اهدهاشن

 ورارغ راكسوا مساب يبمولوك لصا نم ٍقاحص ...ام
 ينديس يف :زميات يدنصلا» لسارم عم لصتا
 نايكلا نم رارفلا ىلع ًايوون ًاملاع دعاس هناب هربخاو
 ىلع ملاعلا اذشهو ...ايلاركتسا ىلا ينوتهصلا

 لغافملا نع ةديدح تامولعم فشكل دادعتسا

 ,هنوميد ف ىوونلا

 نكي مل ١11/85 (ريمتيس) لولبا 59 نينثالا دوب

 فحصلا ريكا ىدحا ريرحت ةئيه يف ًايداع ًامود

 داتا جوت ةويلا اذه ئقف:.:اهكرغاو ةياطورتلا
 ةصق رشن» :ةفيحصلا خيرات يف ةماهلا تارارقلا دحا
 مدع وا ينيلرتسا هينج فلا 7٠٠١ لباقم ونوثتعف
 ةنحل اضيا تعدتسا ةفيحصلا ةرادا .ءاهرشن

 دق تناك يهو .نييفاحص ةعبرا نم ةنوكم قيقحت
 يف اصوصخ .ةفيحصلا اهنرشنو ثداوح ةدع تفشك

 نا كلذ ىلا فاضي ..سسجتلاو مئارجلا ثداوح
 تاهينجلا فقالا عفدل ةدعتسم ةفيحصلا

 يف ةعقب ةيال ةنجللا ءاضعا لاسراو .ةينيلرتسالا

 .ةريثم ةصق وا قاحص قيس ىلع لوصحلل ملاعلا

 ىلعو ...ةريثملا صصقلا ىدحا تناك ونودعف ةصقو

 لصاحو زيمتم باش .نامفوه رتيب ناك ةنجللا سار
 ةرهشلاب ملح ...ءايزيفلا يف ةيعماج ةداهش ىلع
 يتلا ريخلا طودخ عيمجتو قفاحصلا قيسلاو لاملاو

 141-20 نجل نا امانإا جامحة -



 ءايكذا نييقرشلا دوهتلا نا ًاموي ركفت مل «ليئارسا, :تونعف

 ىلوالا ةرملا يه هذه نكت مل .ريرحتلا ةرادا هتقلت
 لثم ديعبي دلب ىلا رفسلل نامفوه اهيف دعتسي يتلا

 ينديسس قو ,ةصاخ تامولعم نم دكأتلل ايلارتسا

 ,هنلأ ةيسنلاب ايعيبط ائيش ونونعف عم هؤاقل ناك

 .ًابيرغ ًاعابطنا هيدل كرت ايلارتسا يف هفشك ام نكل
 ف ًاملاع نكي مل ونونعف نا ىلوالا ةقيقحلا تناكو
 .ءابزيفلا وا ءايميكلا يف وا ةرذلا

 ةرملل ونونعف عم تيقتلا امدنع :نامفوه لوقي
 نوتليه قدنف يف يتفرغ ىلا وه ءاج ؛ينديمس يف ىلوالا

 دعب الا أدهي ملو .ًافئاخ ونونعف ناك ...ورارغ ةقفرب
 رضاحلا تقولا يف لمعي هنا ينربخا ...تاعاس ثالث

 لوضحلا انتا ناعما ولا دك ةيمومع رايس قالَس
 لوح لوجتلا ونونعف يلا ىلط اهذعب .ةأجف ةزاجالا ىلع

 لوق بسح .:ةنيدملا ىلا فرعتي نا دارا هنال ءينديس

 نا ديري هنا ونونعف هل لاق ءزمدات يدنصلا» فاحص

 هناو ؛:ةيوونلا «ليئارسا» ةوق نع تامولعم هبطعي

 نيذلا نييفاحصلا دحا عم ملكتي هنوك ادج حانرم

 :طقف ًامتهم ورارغ ناك لياقملاب . .ءايزيفلاب نومهفي

 عم ةّيآدبلا ق ًايبصع ناك وتونعف نإ نم مقزلابو

 تارياخملا نم ًافئاخ نكن مل هنا الا نامفوه

 هيلع در .نامفوه درذح امدنعف ...«ةيليئارسالا»
 ىلا لئاسر ةدغ تلسرا دقلا» .ىورتلا ينفلا لماعلا

 نمو ةدحتلا ”قايكولاو ليفارسا' يل: نئاقدحجاو لكما
 ال ىتنكا .ىقاونع اديج بفقرغي :داسوللا# نأ لكيتحملا
 نكمي فيك :نامفوه هلآيسس امدنعو .«مهنم فاخا

 وق نع ةلّصفم تامولعم عمجب نا يداع ينف لماعل

 ةدع يف لمع هنا :ونونعف لاق ؟ةيوونلا «ليئارسا»
 هنا ىتح ,هلمع يف ةريبك ةعرسب مدقت هناو ,ماسقا

 نوبيغتي امدنع ةجرد هنم ىلعا مه نم لحم لحي ناك
 فنك ذا .ةيارغتسا نامفوه ىدبا ذئدنع .لمعلا نع

 تابيكرتلا ءامسا فرعي نا ينف لماعل ىنستي
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 ونوئعف هيضق يف قيس نامفوه يناطيزيلا قاحصلا

 ونونعف .ًاملاع نكي مل هنا نم مغرلا ىلع ةيئايميكلا
 نأ: :لاقو .لعافملا لخاد روصلا طاقتلاب ماق اضيا
 دوهيلا نا ام ًاموي ركفت مل ةيليئارسالا تاطلسلا
 ميطتسن اددا ًامود نؤركفي مهنا .. .ءانكذا نييقرشلا

 مايقلا انيلا نويلطي يتلا ةيوديلا لامعالاب مايقلا
 .ءاهب

 هنفسك هناكرحن

 نم ًالماك ًاريرقت ةيادبلا يف نامفوه ىقلت دقو
 ىلا هلسراو ؛هنوميد ف يرذلا لعافملا لوح ونونعف
 نم صلختلا دعيو .ر وصلا هغم لسري مل هنكل ندنل

 ونونعف يقتلي نامفوه ادب .يبمولوكلا يفاحصلا
 يدنصلا, هعفدتس يذلا غلمبملا ىلع هعم قفتاو ًارس

 .روصلاو تامولعملا ليباقم :«زميات

 عم ونونعف راط .عوبسالا فصنو عوبسا دعب
 دق تناك ةيلارتسالا تاطلسلا نكل .ندنل ىلا نامفوه

 اهرودبو .ونونعف نع ةيناطيربلا تارياخملا تغلبا
 نع .,دابسوملا» «درايدنالتوكسلا, تارباخم تغلبيا

 رخآ لا قدنف نم هلقنتو ,مويب موي ونونعف تاكرحت
 ًلهس ًاديص هتلعج اهسفن ونونعف تافرصت نا امك
 عم ةيادبلا يف ىقتلا نا دعب اصوصخ ٠ داسسوملل

 ءارقش ةاتفد مث (!) ؛ةفداصملاب» كازب همسا هل قيدص

 ةيرحب ةلحرب مايقلاب هترغا ينلا ٍيتديس اهمسا

 .ينويهصلا نايكلا نوجس دحا ف ًاريخا هسفن دجيل

 نم يه ونونعف ةحيضف نع ةباتكلا نا ىقبيو
 ةلئسا ةدع اهلالخ نم حرطت نا بجي يذلا عدلا

 .اهز ومر كف لهسي ىتح اهنع ِباَجُي مث
 ياخدرم لوبق ةيفيك لوح رودي ربكالا لاؤسلا

 لوق بسحف ...يرذلا لعافملا يف لمعلل ونونعف
 نا ودبي .«زميات يدنصلا, هترشن امو هسفن ونونعف
 لعافملا لخاد ةمات ةيرحب لوحتي ناك ونونعف
 ,تاهبش ةيا نود رخآ ىلا مسق نم لقتنيو :يرذلا

 نم هناف كلذ ىلا ...ماسقا ةدع يف لمع هنا ىتح
 ال ةيرذلا لبانقلا كلمت يتلا نادلبلا يف هنا فورعملا
 هيف لمعلا أدي يذلا مسسقلا ريغي نا لماعلل قحب
 ةلآ هعم لخدا ونونعف نا لب .ةينما بابسال كلذو
 نياف ...لعافملا لخاد اروص ظقتلاو ريوصت
 رثكالا مهنا ةنياهصلا يعدي يتلا ةينمالا تاءارجالا
 ,لعافملا ةرادا نا وه رخآلا ءيشلا ؟اهقيبطت يف ةقد

 يذلا ةرتفلا يف اصوصخ ًايراسب ونونعف تريتعا

 يضقي ناك ثيح :عبسلا رثب ةعماج ف اهيف سرد
 نب ىفحد الو ,برعلا بالطلا عم تاعاس ةدع

 ,ةعورشملا مهقوقحلو مهل دديبآن رخآلاو نيحلا

 ,ةفورعم يهو لعافملا يف لمعلا نيناوق فلاخي اذهو
 دنصلت تاتو كرنك هشام حلا اداب اا كنا يدم

 بتازحالا ىلا يمتني دب وا .ةيلقع وا ةيفطاع قا

 0 تاهجوؤوت ةبيا هيدل وا ةيرايسلا

 مل هنإف ونونعف دض ةريثكلا ريراقتلا نم مغرلابو

 نم لصف امنا ٠ كاذ وا بيسلا اذهل لعافملا نم لصفم

 ةينازيملا ضيفختب قلعتت ةيداصتقا بابسال هلمع
 ينويهصلا نايكلا ةموكح نا وه يناثلا رمالا .طقف
 .ونونعف اهفشك يتلا رارسالا نا تعدا دق تناك
 تاذ نكت مل ةيناطيربلا ةفيحصلا يف تريشن ينلاو

 «داسوملا» ماق اذاملف ؛كلذك رمالا ناك اذاغ . ..ةيمها

 ةيضق يف ةيناطيربلا ةموكحلا رود وه ام مث ؟هفطخب
 :ونونعف

 نا ناملربلا ىف نييناطيربلا ءارزولا دحا نلعا دقل
 ,ةيناطيربلا يضارالا لخد امدنع لجسي مل ونونعف
 نيبت كلذ دعب .هجورخل ليجست يا دجوب ا كلذك
 هنكل .ةيداعلا قرطلاب ايناطيرب لخد دق ونونعف نا
 ؟ريزولا اذه بذك اذامل ةيعيبط ريغ ةروصب اهرداغ
 اهارجا يتلا ةيفتاهلا ةثداحملا ةصق يه ام مث

 عم ءارزولل اسيئر ناك امدنع زيريب نوعميش
 ةدودعم ماياب ونونعف فطخ لبق رشتات تيرغرام
 درايدنالتوكسلا طروت رهظُت قئاقحلا نا !؛طقف
 .ونونعف فطخ يف رشنات ةموكحو

 وئونعف ةيضق نا ةياهنلا يف لوقن نا ىقبيو
 هرهاظ ةسفن تقولا يف اهنكل ,اعون ةضماغ ىقبتس

 ةنصرقلا دكؤت يهو ينويهصلا نايكلا يف ةديدج

 مهتايلمع مظعم يف ةنياهصلا اهيلع دمتعي يتلا
 كلذ ؛ونونعف ياخدرم ةروص تلاز ام نآلا ىتحو
 يف ةقلاع ءيوونلا هنوميد لعافم يف ينفلا لماعلا
 دقل» :اهيلع موشوملا هدي عفري وهو ناهذالا
 ونونعفو ماعلا يلاوح ذنمو .ءامور يف ينوفطتخا
 ةيلحملا فحصلا يف ىلوالا تاحفصلا لتحي

 ءارآلا مسقنت ثيح :ىئرخاو ةئيف نيب ةيبنجالاو
 رظن تقلي نا دارا هنا :لوقي وه :هتيضق لوح
 ليانقلا عنصي ينويهصلا نايكلا نا ىلا حلاعلا

  وينونعف يا هناو ...جالبسلا درس ال هنال ةيرذلا

 ةصاخ لعتفملا نايكلا اذهب هتالص عطقب نا ديري
 ةنياهصلا اما .1987 ماعلا يف نانبل وزغ دعب

 ىلا ةماه ارارسا ونونعف فشكي مل امبر :نولوقيف
 ةرهاظلا هذه ىلع ءاضفقلا بجي نكل ام دح

 . !اهراشتنا نم ًافوخ .. .ةدندجلا

 لصاو وبأ بيهو
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 طويخلا ةبادب ١ فسكي يفطل ليمعلا

 - ةيبرغلا ةعنلظلا -

 فشكي رخا ليمعو سيراب
 ةيناريا ةكيش نع ينوبيج ف
 . توريب نم اهتاقلح لصاونن

 ايقيرفا ... ف سيرابولا

 ددغلا /اا  ١84 لوليأ ١9417

 ساعت قف كلل ةينيهحلا

 ءادوسلا ةراقلا و رفا
 تاق وتم يقيرفالا يالا ضقني نكي عل
 .ةيباهرإلا هتعاضبو هتاكبشو ينيمخلا "
 ببسب تومت ةليفلا ثيح ةراقلا هذه يفف | ]أ
 نئارق دكؤت .هقافلا ببسب سانلا كلذكو .اهباينا
 ىلع رصيد يذلا يناريالا ماظنلا نا ىلع ةفلتخم ةلداو

 اددع عرز ؛ةلومحم شوعن يف ولو ؛«ةروثلا ريدصت»
 ةغللاب ةقطانلا لودلا ىف اصوصخ باهرالا ايالخ نم
 اهفققاوم نمو اسنرف نم راثلا وه فدهلاو .ةيسنرفلا
 رقفلا ةمزحا نا رينعاو .ةييرعلا اباضقلا نم ةتياثلا

 ةيروهمجو ايريبيلو نوريماكلاو جاعلا ءىطاش يف
 ال ,ًايطايتخا لكشت لاغنسلاو ىطسولا ايقيرفا
 ضيوقت لجا نم هبابش دينجت نكمي .هب سأآي
 فتكي ملو .ءادوسلا ةراقلا يف يسنرفلا ذوفنلا
 نوقشنتي نيذلا ةقوحسملا تاقبطلا ءانباب عاقيالاب
 نيينانبللاب سملا لواح لي ءاضضيا مدلاو رابغلا
 لواحو .ةراقلا مصاوع ضعب ىلا اوحزن نيذلا
 دكؤت امك .حجنو .مهعاضوا الغتسم .حمهباطقتسا

 يغناب نم .سيراب ىلا تلصو ةينما ريراقت
 يف .نويلاريس ةمصاع .نواتيرفو يتوبيجو
 ةينمالا تاطلسلا تهبشتو .ركعلا ءاملا ف دابطضالا

 ,يباهرالا اهعورشمو :ةينيمخلا ابالخلا ىلا ةيلحملا
 تالئاعلا نم ددعل يعامج ليحرت ىلا تاجلف
 ةراقلا مصاوع يف اهتماقا ىلع ىضم يتلا ةينانبللا
 .نييلحملا ناكسلا ىف تجمدناو .نزق عبر نم رثكا

 تلوحو .ةيداصتقالا ةرودلا ِق ةمهم عقاوم تلتحاو

 رثكا ىلع هترمثتسا .يسايس ذوفن ىلا تازامتمالا هذه
 يف ةينانبللا تايلاجلا نا ماقرالا فو .ديعص نم
 نم ردحتت اهتيبلاغو :ةيقيرفالا تايرتغملا ضعب

 ةلصوب ثيح لماع لبج ةقطنم نمو :نانبل ٍبونَج
 ف لصت ءايقيرفا هاجتاب تناك ةيديلقتلا ةرجهلا
 ىلا جاعلا ءىطاش يف و .صخمش فلا "4 ىلا لافنسلا

 قو ,ةلئاع 5٠٠ ىلا نويباغلا ىف و .صخش فلا ةئام

 ٠١ ةمثو .ةلئاع ٠٠١ ىلا ىطسولا ايقيرفا ةيروهمج
 ريَئاَر يف يناتبل فلا 7١؟ و ءايريجين يف ينانبل فلا
 حدصي يذلا كيدلا» يا ءوكوك وكدس سيس وتوبوم

 .ود ليئومص ايريبيل ف ينانيل فالآ ١٠و ؛«رفظلاب
 عضولا اوشاعو .لودلا هذه يف نوينانبللا جمدناو
 دفاوتلاب ةينيمحلا لسر آدم يذلا مويدلا ىلا .حيرملا
 تاءابع يف اولصو باهرالا يف ءاريخ مهعبتو .مهوحن
 اهوتل تلصو دق تناك رصانعب اوررغو .ةيسامولبد

 وزغلا تلت يتلا تاروطتخلا دعب ءنانبل نم
 نم دب ال ةروثلا ناب اهل اوحواو . توريبل ينويهصلا
 ةيبونجلا ةيحاضلا نيب ةكيش نم رثكا جسنت نا
 نا» دعبو .يغئابو الاودو ناجديباو راكادو
 تاراضحلا ثيح ابوروا ف ةروثلا هذه ترشتنا
 :عادوسلا ةراقلا ف رشتنت هتنت نا نم اهل دن ال .ةفلتخملا

 ,اننيب دحاو يميدو يفاقثو يراضع وبك عمجي ةيح
 سرامت ءاضننلا ةدبرغلا هوحولا نا ىلا ةفاضا

 ناسل ىلع درو ام اذه .....هتاذ رامعتسالا انيلع

 نع القن .هيبلورغ فوتسيرك ؛يغناب ةيلخاد ريزو
 نيسح براقا دحا لزنم يف اهيلغ ردع ةيفئاثو قاروا
 ربا» ةرئاط فطتخا يدلا ؛يربرح دمحم ىلع

 ٍِق تناكو ٠«, . يبس يدا نارط نم يهو ؛:«كترفا

 - امور  يغناب  ليفارارب» طخ ىلع ؛:ةيداع ةلحر

 ...ىلا ستوت ىلا سيراي نم دحاو يتيمخلا عورشملا نا ديبا
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 راطم ىلا .يضاملا (سطسغا) با "4 يف :«:سيراب
 اهضرع يتلا قارؤالا هذه ىلعو .فينج يف .نارتناوك

 يف :ءيضاملا رهشلا ةياهن ىف هدقع .فاحص رمتثؤم ُِق

 بتكم لوؤسم عيقاوتو .ينيمخلا روص .يغئناب
 ةنيع يهو .ةيمالسالا ةيروهمجلا يف ةروثلا ريدصت
 ةدنمالا تاطلسلا اهيلع ترثع ىرخا قئاثو نم

 ةلثئامم يهو .سوغالو ليفاراربو نواتيرف يف 0
 ةلودلا نما ةمكحم سيئر اهضرع يتلا قئاثولل
 تامكاحم لالخ ,لمارلا يمشاهلا يضاقلا ٠ ,ةيسنوتلا

 معدب ؛سنوت يف ماظنلا ةحاطال اوططخ افرطتم 2

 ريداقم ىلع يوطنت اهنا امك .نارهط نم رشايم
 يف يرصملا ن نمالا حجن ينلا فئنعلاو ةيهاركلا

 دحا ىلع ضبيقلا ءاقلا رثا :اهلبيطعتو اهئاوتحا
 لواح يذلا ؛رانلا نم نوحانلا» حيظنت رصانع
 نسح :نيقباسلا ةيرصملا ةيلخادلا يربزو لابيتغا

 .لدعامتسا يوينلاو ايشاب وبا

 نلحدسأ ىلا لددل نه يداش 0 طخلا

 ىلا سنوت نم دحاو ينيمخلا عورشملا لعلو
 قوقشلا فيظوت يف لثمتدنؤ .ناجديبآف ناشثبل

 ىضوفلا ةسايس ميمعتل ةيعامتجالاو ةيسفنلا
 ,ءادوسلا ةراقلا يبنانبل نم ندعو .لقعلا ةيمالظو

 ةديكم مهيلع تلطنا .نييلحم نينطاوم ىلا ةفاضا

 اهتمهم .ايالخ يف اوطرخناف .«ةينيمخلا ةنجلا»
 نم رأثلاو .اسنرفل ةيلاوملا ةمظنالا ةعزعز ةيمالسالا
 رشايم فارشا يف اولمعو .ةيقيرفا تاحاس يف سيراب
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 طاشنلا نا :تلاقو .سيراب اهتندكا تامولعملا

 ةطخ عم أدب .ةددحم ةيقيرفا مصاوع يف ينيمخلا

 ةدحولا رصانع ىلع نانبل بونج يف رانلا قالطا
 رصانع دي ىلعو :نارهط نم رشابم رماب ,ةيسنرفلا
 نا نم نارهط تدكأت امدنعو .اهعم ةلماعتم ةيلحفم

 مهعقا وم مصضقلا تايلمع دض اوطوحت نيدسنرفلا

 لودلا ضعب ىلاو سيراب لخاد ىلا اهطاشن تلقن
 تناك اذه نم .دحاو تقو يف ةينوفوكنارفلا ةيقيرفالا

 رصق يف دقع يذلا ينوفوكنارفلا رمتؤملا يف رسلا ةملك
 ندمتلا ةهحاوم ُْق مزحلا يش ١9/85, ٠ ماع ياسرف

 ةيسنرفلاب ةقطانلا مصاوعلا ىلا يباهرالا ينيمخلا
 ىلا نوينوفوكنارفلا نورمتؤملا داعو .ايقيرفا يف
 اهلامعا تمتتخا يتلا كيبيك ةمق يف قيسنتلا
 فاقثو يسايس عورشم ىلع .يضاملا عوبساألا
 .اهتيمالظو ةينيمخلا تايلآ لكل ضهانم

 ليفازارب ىف تفشتكا ىلوالا ةيباهرالا طويخلاو
 اهدحو ةفداصملا تسسلو .دحاو تقو يف ناجددباو

 عضول دب الو .عانقلا طوقس ءارو تناك يتلا يه
 مايالا ىلا ةدوعلا نم . حيحصلا اهقايس يف عئاقولا
 نالور ةسائرب :ةيكارتشالا ةموكحلا يف ةريخالا

 يسنرفلا سأرلا عجو ناك ةرتغلا هذه يف .سوباف

 .توريب يف ةرجتحملا ةيسنرفلا نئاهرلا هردصم

 سرامت ةيناريالا  ةيروسلا باهرالا ةينواعت تناكو
 ,:ةدعي رشتلا تاباختنالا ةيشع باصعالا برح

 يف نهارتو راسيلاو نيميلا يركسعم نيب قابسلاو
 يف ةيسنرف تالزانت ىلع ةقيقدلا تاظحللا هذه

 ةحلسا حئاول ىلعو :ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا

 سمحئر لواحو . ةفلتخم ةينقت تامدخو ضورقو

 ىلا لسراف ,نتفطاخلا عم ضوافنلا قياسلا ةموكحلا

 ملف . دعر اضر بيدطلا وه ٠ ًاينانبل اطرسو تور

 تاديقعتلا طسو عاض هلعل لب .هتمهم يف حجنتب

 اريرقت عضوو .سيراب ىلا داعو .طورشلا تاجومو
 ًاحاتفم 4 نا هيف ءاجو .ءارزولا ةساّئر ىلا ٍهعفر

 وهو .نئاهرلا ةدقع ةلحلحل حيتافم ةلمج نيب ًانكمم
 ينلاو ءايقيرفا يف ةذفانلا تاهجلا ضعب طيسون
 لوصولل .نيفطاخلا عم مدو يبرق تاقالعب طبترت
 ىلا ةراشا اضنا ريرقتلا نمضتو .ةديعس ةباهن ىلا

 ىلا تايلاجلا هذه همدقت يذلا يندعلا ىلاملا معدلا

 يف ةيدايق رصانع ىلا امك ,.لما» ةكرح تايشيليم
 دّئاق ةرايز دعب معدلا اذه ىمانت دقو ..«هللا بزح»

 لثم .ةيلاوم ةينيد تايصخشو ,يرب هيبن .«لمأ»
 نواتيرف نم لك ىلا نيدلا سمش يدهم دمحم حيشلا
 فيظوت نكمملا نمو .11/57 ماع يف سوغالو راكدو
 ,ةينوفوكنارفلا ةيقيرفالا لودلا ف يسنرفلا نوقنلا
 ىدل لخدتلا ىلع ةينانبللا ةيلاجلا ءاهجو ثحت يكل
 مهد تقولا نكل .ةيبونجلا ةيحاضلا يف نيفطاخلا
 ماما تاياحتنالا ترسخحف .ةبكا رتشالا ةموكحلا

 تافلم تلقتناو .نينيدراكسيجلاو نيبلوفيدلا

 مزحلا تطتخاف .ةديدجلا ةموكحلا دي ىلا نئاهرلا
 لهب مل هتاذإ تقولا يف .اهنكل .لماعتلا يف اجهنم

 .ءارزولا سيئر ىعدتسا كلذل .:ةيقيرفالا ةانقلا»
 رابتلا عم ةفطاعتم ةينانبل ةيصخش .كاريش كاج
 يبارتغالا طسولا ىف ذوفن ةبحاصو .يلوغيدلا
 ىلا اهلسراو .افص ديشر يه ءايقيرفا يف ينانبللا
 اديج اهيف ددح ؛ةطاسو ةمهم يف قشمدو توريب
 نم دكأت امدنعو .ضوافتلل ءارمحلا طوطخلا
 ,فوشكملا يناريالا زازتبالاو نيفطاخلا «جاتناش»
 هذه يف .لصالا يدانبللا ثوعسملا ةمهمل ةمهمل ًادح عضو

 مصاوعلا يف ةينمالا تاطلسلا تناك .ءانثالا
 ةهوبشم ةطشنا دصرت ةينعملا ةرقدنرفالا

 ةيبلاغ :؛انالخ نورطؤي .نييناريا نييساموليدل

 ,ةدلحم رصانع ىلا ةفاضا :نويناثبل اهرصانع

 ةتس تدرطو ؛طوحتلا ىلا نويلاريسس ةموكح تردابو
 يناريا يساموليد ىلا ةفاضا .نيينانبل نينطاوم
 نوياغلاو ريثاز ىلا ليحرتلاو ةدراطملا ىودع ترسو

 .جاعلا ءىطاشو ىطسولا ايقيرفاو

 رصانع تعضو ةيلاغنسلا تاطلسلا نا امك

 هذه تلظو .يطايتحالا فيقوتلا ديق ةهوبشم

 ؛:يضاملا (سرام) راذا 18 ىلا ةرذحو ةلوجخ ريبادتلا

 ىهقم ف لدانق ةدع هيف ترجفنا يذلا مويلا وهو

 نييسنرف ةايحب تدواو .يتوبيج يف ؛ليروتسيل»
 .نيصخش ىلع ةينمالا تاهجلا تضبقو .نييتوبيجو
 فرتعاو .يسنوت امهدحاو .تارجفتملا عرزب امهتا

 اهتاقلح لصاوتت .ةيناريا ةكبش راطا يف لمعي هناب
 ماظنلا نا ًاتباث ادبو .سيرابو توريبو سنوت نيب
 .يتوبيج ىلا اسنرف نم راثلا ةكرعم لقن يناريالا
 .«ءاوهلا يف نورفحي مهنا» ب اهموي اسنرف تدرو
 كدكفت ةلمح نشب ةقرافالا اهئاقدصا ىلا تراشأو

 ةراقلا مصاوع ضعب يف ةيباهرالا تاكبشلل
 ِق ىهقملا ةلينق ناب مهرداصم تحواو .ءادوسلا

 دصح يذلا فرطلا اضبا اهعضو يف كراش يتويدج

 راناكول» تلاقو .يبدللا ماظنلا يا .داشت يف ةميزهلا

 ,.اهمود ؛ةرخاسلا ةيسنرفلا ةبعويسالا «هينيشنا

 -4| ليروتسيل ىهقم يف ترثانت يتلا ثثجلا ىلع ًابيقعت
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 نا بجي .يسنرفلا فعضلا نع نوثدحتي نيذلا نا» مح
 نجاه نككبسي ةيسئرف ةَذوح لك تحت هنا اوفرعن

 هتيلاعف تيثي أدب يريح نيسح نا اهو .يتربانوب

 نوفقي نيذلا مه داشت يف اوطروت نيذلا اميف ,ةريثملا
 اماقتنا «ليروتسيل» راجفنا ءارو نييناريالا عم
 .«هنوهجاوي يذلا قزاملل

 ةدقيوفا ناءارحا

 .يناريالا ماظنلا هكلس يذلا «/نيباعثلا طخ هنا
 زومت ١17 ةيشعو .يغناب ىلا الوصو يتوبيج نم اذا
 دمحم ىلع نيسح وَُعدملا للست :يضاملا - ويلوب -
 ايقيرفا ةيروهمج ةمصاع .يغناب راطم يف .يريرح
 ةيوجلا طوطخلا ةرئاط لخاد ىلا ءىطسولا

 .يلاتلا مويلا يف و .ةحلسالاب قطنمتي وهو .ةيقيرفالا
 ربع سيراب ىلا اهقيرط يف ةروكذملا ةرئاطلا تناك
 ىلا يمتني يذلا ينانبللا باشلا اهفطتخاف .امور
 دحا لاتغاو .فينج راطم ىلا ةيناربيا ةكيش
 ىلا ملستسا مث .اهنتم ىلع نييسنرفلا نيرفاسملا
 ةعقاولا هذه تناكو .ةيرسيوسلا ةينمالا تاطلسلا
 يف نمالا لاجر مادقا تحت روملا ةريشق ةباثمب
 تايلمع يف اوعفدناف .ىطسولا ايقيرفا ةيروهمج
 ىلا اواجلو .نييروسو نيينانبل تلمش فيظنت
 فشك ,يضاملا (سطسغا) بآ 14 يفو .مهليحرت
 بئاوج هيبمولورغ فوتسيرك .يغناب ةيلخاد ريزو
 اومدق دقو» ؛:ناردا عم نيفطاعنملا ثاثتحا ةيلمع نم

 يريرح دمحم يلع نيسح وعدملل ةنطغتو ًامعد

 هول ؛ةيوجلا ةنصرقلاب مايقلا عيطتسي ال يذلا
 هرمتؤم يف درو امل اعبت :«لخادلا ىف زاكترا دعاوق
 نم ىلوالا ةندعلا تناك كلذ دعبو .قاحصلا

 ىلا اوعدتسا .نيينانبل ةعبرا لمشت نيفوقوملا
 كيكفتل يلودلا لويرتنالا لمع راطا ىف :باوجتسالا
 بيرق نيفوقوملا نيبو .ةيناريا ةيباهرا ةكبش
 «يريرح يلع دمحم ىعديو .وجلا ناصرقل
 ريصق رفعجو ريصق دمحا دمحم ده :نورخآلاو

 .نانبل بودج نم نوردحتي مهو .نيدلا زع يلعو
 ةلئاع ١١ يغناب يف ةينمالا تاهجلا تدرط مهدعبو

 .روص ةنيدم ىلا يضاملا عوبسالا تلصو .ةينانبل

 داع ءافيه ىعدتو تادوورطللا تاديسلا ىدحاو

 لزانم ةطرشلا 0927 «”كبيرفا ريا ةرئاط فاطخخا

 ٍ نحنو نال ىلا اندايتقا 6 اهدعن عيباسا ةنئادإت

 نحنؤو ؛ ,يئاوشع لكش يف درظطت نا سفنلا 1

 تمت امدنعو .«ةيوجلا هصرقلاو فطخلا نم ءايربيا

 دحا لاق ,يغناب ُِق ةيلحادلا ةرازو ةعجحارم

 عم قباطتتال نوت نقي ةينانثتتسا تاءارجا .نانها ىلع

 دوما سقإلا .دعاوقلا

 ضعبو .ةقرافالا نيد ب «حلط او دخلا ةق ةقالع نم ًاءزج

 «داتسوملا» ةزهجا نواعتت نا اتفإل ناكو . نيينادبللا
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 ًاعقن دجت مل ءاوتحالا تالواحم :سويباق

 نم نيينانبللا عالتقال نييناريالا عم ةينويهصلا
 فده نع ثحبيب فرط لك ناك اذاو .ءادؤيسلا ةراقلا

 رثكا قوس ينيمخلا ينويهصلا عطاقتلا ناف .نيعم

 ةفداصم تسيلو .ةاسآم نم رثكا عرزو ,قيرح نم
 اهتاقالع تداعا يتلا ةيقيرفالا ةمظنالا نوكت نا

 لغلغت تلهس ىتلا اهتاذ يه ينويهصلا نايكلاب
 .ةيباهرالا هتاميظنتو يناربالا يروثلا سرحلا
 لودلا ضعبل مهتوزغ يف ةنياهصلا نا انبات تابو
 كاسماي لثمتي .قئاعب اومدطصا ةيقيرفالا
 ةساسح ةيداصتقا تاعاطق حيتافمب نياينانبللا
 ىلا اواجلف ..ةنيمتلا نداعملا» لود يف اصوصخ

 نم .نيرخآلا برعلاو نيدنانبللا دض ةركرم ةلمح

 مهر وصو .نيينيطسلفو نييروسو نيب
 ثحاب ماق نا ةجرد ىلا .ةيساهرا ةنداورط ةنصحأك

 ,ةيقيرفالا نو ٌؤشلاب يصاصتخا .بيبا لت ةعماج يف
 لواعملا ةينقت» ىلا ةوعدلاب ,يفيل ومولش ىعديو
 يتلا لودلا ىف امهس ال .ءادوسلا ةراقلا ف برعلا دض

 .اهقورث رتجت

 ادقيرلا يف ةدفلسلل بخ
 نم نا. لوقيل كانه اتاينيل وميج دعي مل .عيطلاب

 ينويهصلا باطحلاو ..ايقيرفا لتقي .ةليفلا لتقي
 مجانملا لك بضنت مل يتلا ةراقلا ىلا ًاحتاف لحدي

 نالواحي اعمو .يناريالا يتوئاحلا ديب كسميو .اهيف
 كلت ىف كشي دحا دعب ملو .ةذفانلا نم برعلا يمر

 تارايختسالاو «داسسوملا» نيب ةلدايتملا تامدخلا

 يفنابو سوغالو ناجديبا يف ءكافيف» ةيناربآلا
 نداعملا ةيبذاج يحوب لمعت ىلوآلاف .الايودو
 باهرالا ةيجيتارتسا ىلع نهارت ةيناثلاو .ةنيمتلا
 ةورذلا امهنيب نواعتلا سمال انه نم .لوبطلا عرقو
 كوشتواكلا جاقنا يف ىنوالا يه ينلا ايريييل يف

 جاتنا يف ىلوالا يه يتلا .ريئاز فو .ماخلا طاطملاو
 يتلا .ايقيرفا بونج داحتا يفو .تلابوكلاو ساملا
 نيتالبلاو بهذلا نع بيقذتلا يف لوالا عقوملا لتحت
 .ساملاو موينارويلا جاتنا يف ثلاثلاو .هعينصتو
 ,جاعلا ءىطاش يف اننقم ناو :نواعتلا رهظي كلذكو

 رينغنملا يف ةعبارلا :نوياغلا يف و .واكاكلا يف ىلوالا
 نداعملا» ةظحلو .تيسكوبلا ف ةثلاثلا .اهنندغ فو
 يقيرفالا لخادلا ىلا ةنياهصلا تعفد يتلا «ةنيمثلا
 عا عضو يناربالا ماظنلا اضنا ترغا يتلا يه

 :ةقرتحملا ةباغلا لخاد بامهرالا ةسرافمو .دومبسا

 يلاقنسلا سيئرلا نكل .ءادوسلا تاعانقلا عرزو
 ينظقوت ال ةيفلسلا نا» : ارخاس لوقي فويض ودبع

 نم ةعومجم لاقتعا ةلاسم ىلع ِتقَعَي قهو .«ليللا يف
 ءايحا يف .يناربالا ماظنلا عم نيلماعتملا .نيفرطتملا

 (سمشلا) «يال وسول» ةفدحص اما .ةسئائلا راكاد

 مهنا»١ لوقتف :ةيلاغنسلا ةمصاعلا يف ةرداصلا
 انئايحا يف نوفرطتملا لكأي داكلابو روثن نا نوديري
 بجوتي هنا ينعي اذه له .«راجشالا عوذج ةريقفلا
 ةلسملا ريغي ,ةكايحلا» يناريالا ماظنلا ىلع
 ؛ةيقيرفالا

 ةيناربالا تالعاقتلا دصر ف اوصصخت نيذلا

 ايريبيل ةمصاع .ايفورشمو توريبو سنون نيب
 ةراقلا يف ةيفلسلا ةرهاظلل زبخ ال نا نودكؤي
 ىلع نوتومي يذلا ءارقفلا كتلوا ىتحو .ءادوسلا

 يجاعلا ثحابلا لوقي امك .ماتلا ماتلا لويط عرق

 ,.رخآ دلجب مهدلج اولدبي نا نوضفري» .نيب وك ليشيم
 اننوكرتيو ءاولحري نا الا ةينيمخلا يقوسم ىلع سيلو

 يتلا ةراقلا نويدو ,بورغلا نم برتقي نورشعلا نرقلاف

 ف تحئُم ضورقلا مظعمو .ثلاثلا ملاغلا لود ىلع

 ول امك . ادج ةعفترم نويدلا ةمدخو . ةياغلل ةئيس فورظ
 ىتح انتوطب ىلع فحزن نا ىلع انماغرا وه فذدهلا نا

 ,...رشع عساتلا نرقلا ىلا لصن
 ريشن .ءادوسلا ةراقلا ف رققلا ثارت نع اديعبو

 ِق ةينيمخلا هوجولا نع فشكلا تايلمغ نا ىلا

 ةطرشلل هسفن ملسو ةينيمخلا قافنا يف هططش

 ..راوللا» رهن ةفض ىلع ةعقاولا .ةطرشلا تايضوفم
 يذلا يسنوتلا ليمعلا اذهو .روت ةنيدم نم ًابيرق
 هتافارتعا دعب ةكربمالا تارابحتسالا هتفقلت

 ف ةينيمخلا تاكبشلا حيتافمو ايافخ نع ةلهذملا
 يف تاكبشلا رارسا نع ًاضيا ماثللا طاما :اسنرف
 رئاودلا تدكأتو .يغنابو سوغالو ايفورنمو الايود
 ةيقوثومو ,.هتافارتعا ةرئقادصم نم ةئمالا

 زغل ةءاضا يف تحجنو .اهب ىلدا يتلا تامولعملا
 يف «كيرفا ريا» ةرئاط ةنصرقو ينوبيج ةلينق
 يف تلمع يتلا ةيسنوتلا ةكبشلا نا ودبيو ...يغناب
 ربعو .ايقيرفا يف تلمع يتلا اهتاذ يه سيراب
 ...ةيلحم تادادتما

 حانصلا ريذم
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 722 نع لوؤسملا نم

 ةديدج وتوت ةرؤب ىلَح

 لسلسم ين ةديدج ةروص
 ياطتقلا د وبدلا عارنلا

 هدد بما جسم مموج 17: لن هس ور »وو ووو

 ةهجاونا لشي يذلا لسلسملا الضاوي [

 ميدقت وز وا طيرش لوح ةيداشتلا  ةيبيللا
 ةيئاجفلا تالوحتلاو ةراثالا تاقلح نم ديزم | "

 اده عاقيا طبض ةيوعصلا نم لعجت يىتلا

 لداق ماع دهشم ىلا هلوح امي. .ماعلا هطخو .ليسلسملا

 ىدم ىلعو لد ,رحآل عوبسا نم هليكشت داعُي نال

 نحن نإ ثيدحلا انب لوطيسو ةدودحم 'تاعاس
 امك . ددصلا اذه يف تايلوؤسملا ديدحت اندرا

 سيئرلاو ياذقلا ديقعلا نييعت لهسلا نم نوكيس
 يف ةرشابم ةيلوؤسم نالمحتي نيفرطك يربح نيسح
 نم ًاقالطنا :ةيلاوتملا تازهلاو لوحتلا رصانع عفد
 .امهنم دحاو لك كرحت يتلا تاعانقلاو عفاودلا

 حبصا دقف ٠ بتناجلا اذه ىلا فارصنالا يغبني ال

 ىلا راظنالا تفل مويلا دونو .مولعم نم رثكا
 ةريخالا ةللمعغلا نع ةرشانم مجنت رطخا تالامتحا

 بارتلا لخاد موجهلاب يربح تاوق اهب تماق يتلا
 دجوت ثيح ملك نيسمخو يتئنام ةفاسم ىلع :يبيللا
 مها ىدحاب ةراس نتم ةقطنمل ةيركسعلا ةدعاقلا

 ندع اهيف دجاوتي ىتلا يبيللا بونجلا يف دعاوقلا

 زكرمتيو ةيبرحلا تارئاطلاو تاتيمسلا نم ريبك
 اذه ءاج دقو .يدنج ةئامسمخو نيفلا ةبارق اهيف
 ريمدت نع رفسا هنا رابخالا تركذ يذلا ,موجهلا
 ةيلمعلا ىلع لعف درك ,اهتايوتحمب ةدعاقلا
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 | موجشلا ىلا ءافدلا نم ...ىرمخ
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 ؛دزؤا ةحاو دادرتساب ةخجانلا ,ةيبيللا علا

 ْق اهيلع اولوتسا دق اوناك نيذلا نييداشتلا درطو

 أرجتب ال ءزج اهنا ساسا ىلع مرصنملا رهشلا علطم

 .داليلا بارن نم
 تقولا يف ,رولبتبن يذلا ديدجلا دهشملا نا

 نم موجهلا ىلا يبرع ٍدلب بارت ضرعت وه .نهارلا
 اذه نأش نمو :ةيبارتلا هتدحو ددهت تتاب ىوق لبق
 لوحتي نا هتيذغت تلصاوتو رمثسا اذا .دددهتلا

 ماظنلا لبقتسمب قلعتت ال ةروطخلا نم زكرم ىلا
 نم ىرخا ةقصنم لبقنسمب نكلو هدحو يبيللا
 نا يبنجالا لخدتلا ىوق عيطتست يبرعلا نطولا

 ٍرؤيلا ىلا فاضت عازنلل ةديدجح ةرؤب اهنم لعجت

 اقح .ةروطخلا نم ناو: تاونس ذنم ةمئاقلا ىرخالا

 ةمئاد ةمزال ةضرع يبرعلا برغملا قرش حبصي نا
 لحفتسي يذلا هبرغ يف لاحلا هيلع وه امك ىرخا
 2 .191/ه ةنس ذنم ءارحصلا عازن هيف

 يبيللا عازنلا اهفرعي يتلا ةريخالا تاروطنلا نإ
 ةيلاتلا حمالملا نع فشكت يداشتلا

 ةيعرشلا ةطلسلا طسب يف يربح نيسح حاجن -

 ةصرفو ٠ ,يداشنلا بارتلا عومجم ىلع ةنركسعلاو

 نم ماما عزانم الب سيئرك . .كلذل ةحجدتن هنيصخشل

 .جراخلا يف هيضراعم نم ىقبت
 هريتعي امم ريش رخآ عاجرتسا ىلع هرارصا -

 ةيمها نم هيلوي ام انه نمو .دالبلا ةطيرخ نم ًاءزج
 .وروا طيرشل

 ,ةدبيللا تاوقلا ةهجاوم ةلصاوم ىلع هميمصت

 ةعانملا ىلع كلذب لصحبل ناديملا يف اهفعض راهظاو

 عامطا ًايئاهن فقوت يتلا ةيونعملا ةوقلاو ةيداملا
 ١ مج عجارتلا ىلا هدوقتو ىلامشلا مصخلا

 تاوق موجه نا ودبي :قيس امل ةفاضالاب و -
 نمض اهئاقب ةرورض نع نالعالاو ءوزوا ىلع يربح
 ىلع طغض ةقرو ؛يلوالا ةجردلاب ءلكشي داشت دودح
 لوبق اهنيب نم يتلا مالسلا طورشل نعذت يك ايبيل
 اهماّرتلا اهدف نلعت تاضواقم ةدئتام ىلا سولجلا

 ىلع هتمخاتمو ءيبونجلا اهراج دودح مارتحاب
 ثدح ام نإف اييدلل ةيبسنلاب و راوجلا نسسح ساسا

 لكشملا حبصا دح يا ىلا رهظي ةريخا تاروطت نم

 ,اهدحو :ةيلخادلا ةايحلا ىلع سيل ًاثبع يداشتلا
 هرطا ىدل ةعانقلا ترفوت يذلا دالبلا شيج ىلعو لب
 ارادها الا سدل عازنلا اذه يف رارمتسالا نأب ىربكلا
 يرورضلا نم نابو ءاهئانبا ةايحو ؛دالبلا تاقاطل
 ذختي الو ةماركلا نوصي .ميلس جرخم نع ثحبلا
 1 .ةميره رهظم

 طروتلا نم تاونس نمث وه ايلاح لصحي ام نإ -
 سأر اهنم لعجت نا دارا ةقطنمو عازد ٍِق يبيللا

 امو ؛ايقيرفا ف ةيمهوو ىربك عامطا قيقحتل ةبرح
 نأو ةصاخ ًاظهاب نمثلا حبصي نا وه نآلا ىشخب

 .ةداسسلا ةددهم تتناب يتلا يش ايبيل

 يداشتلا يبيللا ع ازنلا روطت ناف رخآ وحن نمو .
 .رفاسلا يبنجالا لخدتلا لكش ةهجاولا ىلا لقني
 داشت يف اهدوجو ربتعت ينلا اسئرف .ًالوا كانهف

 نواعت قافتا دوجو نم هلوقت ام ىلع ًٌءانب ًاعورشم
 تاوقب اسنرفو .انيماجن عم يركسع عافدو
 لوحو ؛5١ ضرعلا طخ يف ةركرمتملا هييفريبيا
 زارط نم ةيبيللا ةرئاطلا تطقسا يتلا يه ةمصاعلا
 يهو .انيماجن فصق تلواح يتلا فولوبون
 حرص امك داشت ىلع يبيل موجه يا عدرل ةدعتسم
 نا ىلع .وربج يردنا يسنرفلا عافدلا ريزو كلذب

 ةسائرو ىلوالا ةرازولا يف .نييسنرفلا نيلوؤسملا
 مهمعدب اويهذي نل مهناب ةرم ريغ اونلعا ةيروهمجلا
 اوشامي نلو ,ةيداشتلا ةيلودلا دودحلا نم دعبا
 ةدحتملا تايالولا كانهو .ةديدجلا هططخ يف يربح
 نم ىلوالا ةبترملا ىلا لقتنت داكت يتلا ةيكريمالا
 ةرتفلا ف تدمع اهنا ذا ء.انيماجن ماظن حيلست
 .ةروطتملا ةحلسالا نم تادمكب هدي وزت ىلا ةريخألا

 تادعاسملا ادع .رفنيتس زارط نم خيراوص ةصاخو
 نورظند ال نويسنرفلا ناك اذاو ,ةيئاذغلاو ةيلاملا
 اذه ناف :يكربفالا ماحتقالا 91 حايترالا نيعب

 عامطا ةروطخ ىلا رظنلا تفلي هسفن ماحتقالا
 انئانث اعازن لقنب نا هنأيش نمو ةقطنملا قف نطنشاو

 .ةيلودلا تاعارصلا كرتعم ىلا

 ردابت نا ًامامت فيرطلا نم نوكيس هنا ىلع
 يف يبرعلا نماضتلا سامتلا ىلا ةيبيللا ةطلسلا
 نم اهتمذ ةئربت ايبيل هيف عيطتست ال يذلا تقولا
 نإف ءيش لك مغرو . .ةييرعلا ةقطنملا تاع ارد نم ريثك

 ًاعيمج برعلا د نا دي ال ةيلاحلا عازنلا ةبعضو

 ضرا ةدايسب ارش تيبت يبنجالا لخدتلا ىوق نأل

 :كدهش ومع

 ؟206 /١941  لوليأ ١4  ؟؟ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 7 د 1

 ' 3 . قطانملا 000 يضاستجاا يموقلا نعد زجل 10

 اا- دلو باتحدلا نم يرو 00 :

 ما ع يحانج نين برخلا ثرجفنا دقو 1
 0 ١ وضح ةيبرغلا تورس يف دقع يذلا عامتجالا :

 ' :يميخم ف رزاجملا لطب ةقيبح يلي« «ةيناثبللا: تاوقلا» نسيئرو يري هيمن ؛لما»

  :لكشتل كيما يلع يطارقمجلا يبرعلا بزحلا سيئرو : ادا ماع اليتاشو ريض: ِ

 ١ يرئاحملا ىلا يزن مدق دقو ؛ديحوتلاو ريرحتلا» ةهبخ لخاذ ةيسايس ةهبج 3

 ناربِحَو ظالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر نيب نواعتلا نع اريرقت ١ ١
 .يىلا اقبعل اه لو اهنأ اىعدأ يتلا : ,ةيلاملا غلابملا نم تامولعمب هقفرا :جسرح

 ةيركسعلا تارباخملا سيئر ىلا ريزقتلا يرياجملا عفر دقو. توران يف جيرج
 ةراشا ىطعاف ,حفط دق ليكلا نا :ىاز يذلا ناعنك يزاغ ديمعلا ناتبليف ةيروسللا ([|

 3 أ ذق * جيرج ناريج ةدوقت يذلا جانجلا نم دفو ناكو : :يرياحملا خلا برخلا عدن 7 0 0 اوال ا

 1 -!سراف ناورم روتكدلا ةسائرب ,برغلا سلبارظ 0 1 7
 يف اوطَقَس دق ًاجَيرِجو اليتف نديم ناؤح نا ةدباجملا ةينمألا زيراقتلا ربشتو 0 2 : 3

 قى داس 0 تمغد ةي وعلا تاوقلا ناو :نييروسلا نييموقلا كراعم فلس

 1١١ عمرج ناريج حابج دض :ةروكلا ةقطنم 282035 5-5003
 ..اهتاليفمرودت نأ را مو :هتنث مل ةرغض لا بورحلا هذشإ نا: دكؤملا | نمو 0

 .اهضقح ةشب 3 نم نايناعت نيذللا انهنيأ رو 9 ْ ديل 0 ٍق 0

 ..قارقلا علاصل تمسح ةيركسلا ة ةلداعملا ٠
 ْ .ةقئاسلا عيسملا تاوننسلا لمكتسُت ًاقافآو تاروطت لكحل برح ذكخانت

 : ِق يقارعلا فقوملاف .ةيسامولبدلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا اهتال داهمد

 3 ف ةفكلا: نا رابتعام ًاَتِباَثو اخسار :نيبقارملا رظن يف ودبي . جيلخلا ترخ: |

 2 يسامولبذ لمع ةنركسغعلا ةفكلا لئاقتو .ةحلاصل تنام دق“ :يركسعلا ناو

 : .”تارشؤم ةءارق نكميو يا ودلاو ينرعلا نيوتسلملا ىلع ٍدعاصتمو ءئداهو بوؤد

 «يضاملا عويسالا ف“ ذادغي ىلإ يبسللا ةيجراخلا: زيزو ةرانز اهني نم لعل: ةديدع 007

 ل نالعا بافغا قف انديلو قارفتلا نيد ةييسامولندلا :تاقالعلا عاطقنا نم مهرلاب 0

 5 نيدو: هدالب نيف 00 فلادتلا دقع نع قاذقلا' :سمعم يبدللا َنسيبِرلا

 ادلب ماع نم ويلوي / زومت ق:نازيا

 ١ هايم يف :تدحن امو..مالسلا تاناكما ماما تاياوملا حتفت .اهيف جيلخلا برح 11 .ةفاقتلا رب 30 .هدقعأ يذلأ يفاحصلا رمثؤملا تيانثلا فقوملا اذه نع ربعي و 1
 . نلف! : : نييفاحصلا نم ريبك لدع. .روضخ يف ٠ ,عيساج ٍفَيِصُت فيطل يقارعلا مذا الا 38

 3 'قازعلا نان هيف لاق يذلا: 0 ةيسداق ةيسانمل ادعي ْئ تانجالاو برعلا
 . ةيونعملاو ةيرايتعالاو ةيركشعلا يح

 ئ يرحل لخارم مالعالا ريزو ضرعو .ةيلودلاو ةيبرغلا هتاقالغا 7 .ةيداصتقالاو :

 3 لوليا ص م عيارلا لبق ناد اهتادب يتلا :تفازتتالاو تاءاذتغالا ىلا ريبشم
 71 '. "براقي ام تغلب ذا 15104 ماغ وياربق / طاببش رهش يقف يا :14/ ماع ريمتبس
 || ١ نع الضف :ةيقارعلا ندملاو يضارالا ىلع ًاحلسم ءادتعا 744 و ًايوج اقرخ <44
 7 ماعلا ريفنلا نالعاو درعا مش قالغاو 3 بتاج نم رئازجلا ةنقافتا اهئاَعلا
 ْ 1 : :ةيدودخلا ندملا تربو

 3 رايهناو :اهن فر 1 ترم يتلا لخارملا ضرع ُُق .مالعإلا رووا درطتساو

 دعب ًا[صوصضخ .برحلا ةليصاوم نع ةزجاع نارهظ تتان ذأ .ةيناربالا مالخالا
 نا ىلع ريزولا ددشو ليثتق فلا : نم رثكا اهيف تدقف يتلا ةرصبلا قرش كراعم 2

 ٍ 57 راشاو اًرجتي ال لك يموقلا نمالا نأ اربتعم: :ينرعلا جيلخلا نما نم قارعلا نما.

 100 ةيناربالا 0 دصرت دادغب ناو «يود عامجا:ةجيتن وه:64/ رارقلا نا: ىلا:
 0 ْ .:دانزلا ىلع ةتقارغلا يدنالا ناو .رارقلا اذه نوح

 : ': كرها اوم رفا سلخ: :يفارغلا مالغالا ٍرِيزو تدفع“ يذلا: يئفاحصلا' رمتؤملا

 'تلخذ يتلا ةنماثلا ةنسلاف . برحلا يئامك :مالسلا يف قارعلا ةدارا راضتنا اهزَرِبا

 14 تالقان ٍتْرَصَو" ,89/ زارقلا لوبقب ليجعتلا ىلا نارهظ عفديبسب يبرعلا ج

 | هوجو نم هجو وه :ةيناريالا ةيركسعلاو ةيداصتقالا تاشنملاو يتاربالا طفنلا +
 0 رارقلا لي خافت يلودلا نمالا ا 2 0 0 يذلا م ةفك 0 1



 فالتخا ىلع ةسيانهصلا نيدوؤسس ٠
 < نفافلا فلل ظ | ظ

 . ورا يف لمعلا همنا ٠ 0 1 ا
 >0 نينسح مادص سيئرلا .

 ْ ةدسملاو ةيدرفلا © ةيلامعلا دإ فدخل ةلاسملاف ةدم ذنم نال قالا 0 ٌ

 | دكاوا قا رعلا 1 .لامعلا ٠١ 3 باقت 5 2 ِ
 :تاوعد تديازتو . سكرشلاو ودبلاو 3 ييرعلا ثعبلا برح ا 1 + سيئرلا

 يف :برعلا نينطاوملا ىلع ةبنمالا ةباقرلا  ةيادبلا دف يعش قارقلا ٍق يكارتش
 .تاوق لاقتعا دهب ٍينويهصلا ل

 قع درضملا تا رياخملا ٌ ةزهجا حلاص 10

 تاوقلا ىلا تلسرا كرمال ةبصالعلا ١١ (عاطقلا يل نيفظوم ى؟ لامعلا سوفت
 ..:رغتيتس خوراض فلا يلاوح .ةيداشتلا 110 ل ظ

 ارب دخلا ضخغب ص 3 0 ْ : 8 : 7 ! ُ ا 7 73 - 1 : : : : : 0 1 : 0 5 | هل

 خيرا وعلا نيش | ْ | نم تما

 0-0 نبت 95 :

 آ اجب ا تاجرا نسخ ا 1 ل يبل نا ريتعاو 0 0 َه أ 5

 : نه لوألا نفسك ُِق وابل اهددع 0 0

 ةيركسعلا تاطلسلا نا: احلا دهتسلا ْ
  ردقب رظنت تتاب ةيليئارسالا ةينمألاو |

 ْ ورا اديملعتو يل تاينقالا

 | © بقنلا ةقطنم نم ًايبرع ًانطاوم نمالا | 8 دج
 ١ لمعلا ةفهتد .دشار وبا ةدوع يعدي“ ْ

 | ذه مادختسا ىلع يااقتلا شيب

 | مكيمحي قارعلا
 برح يف رانلا قالطا فقوب ه5 نمألا سلجم رارق رودص دعب
 لدابتو ,ةيلودلا دودحلا ىلا ةيراحتملا تاوقلا باحستاو .جيلخلا

 ارب ةيركسعلا هتابلمع فقؤاو .رارقلا ىلع قارعلا قفاو .ىرسالا ل
 ماماو نمألا سلكم حاما لاجملا اجسفم .ناودع ىلع ادرالا اوجو ارحبو

 :هرارق نيفنن ناكما
 سدصت اهلوا .ر وما ةدع ىلا ةلبسو يقفارعلا فقوملا نم تذختا ناربا نكلو

 ,ليمحتلاو ريدصتلا دعاوقل يقارعلا فصقلا بايغ يف .اهطفن نم نكما ام
 قلق عضو ىلا .برحلا نع يلودلا مامتهالا ليوخت اهيناثو :لقنلا نفسلو
 ه9/. رارقلا ىلع فاغتلالا اهتلاثو :ةدينخالا لمظاسالا ةبلا رج :جيلخلا يف

 | 0 .لقألا ىلع هتئزجت وا .هليطعتل
 :جيلخلا لود لك عم فقوملا ترتوف :ةديرع ايئدلا نارهط تآلمو

 تددهو .ديدشلا باقعلاب اهترذناو .ةبدوعسلاو تيوكلا ةيصاخؤو

 يف :ةظحل ةبا ىف بشنت دق ىربك ةكرعم نا بقارملل ليخ ىتخ .ليطاسالا
 .ةيناربالا ضرالا ىلع وا جيلخلا

 تاسالولا ىلع .نصاخ وحن ىلع .ًايصنم يناردالا ديدهتلا ناك اميفو

 ةبعللا فشك امم .ةيكربمالا عطقلا دض ةرداب ةئبآأب ناربا مقت مل .ةدحتملا

 .ةحكربمو ا ةمئارفوا
 ذاختا ىلع نمالا سلخم ضحت دادنفي هيف تناك يذلا تقولا فو

 نا معزي انابيب ةيكريمالا ةرادالا تعاذا :هرارق اهيلع صن يتلا تاءارجالا
 ١ ىف ةحالملا دييحتل دقع اننمض اقافتا

 الو ةنفاك ةلهم نمألا سلجم هم هنأ نلعأ دقف امساح قارعلا در ناك

 اهتايلمع فقوت مل ناربا ناو ةصاخ ,رظتنا امم رثكا راظتنالا عيطتسي
 سيئرلا لاقو .تيوكلا ةصاخو ..ةيجيلخلا لودلا ىلا هترواجت لب .هدض
 ريسا يقب نا هيلع قفاوت الو ,رارقلا ةئزِجت ضفرت هدالب نا نيسح مادص
 3100 روجم ةق دحإو

 رشع وجلا روسن فصقو ءاوجو ارحبو اري ةيقارعلا تايرضلا تلاونو
 فلتخم يف ةيويحلا زكازملا ادع ؛ةعاس ةرشع تس نم لقا: تالقان
 .ةيناربالا قطانملا

 سلجم رازق ذيفنت تاءارجا نذاختا ليجأت لودلا ضعب تعاطتسا اميو
 قالظا ىلا ناربا تدمع :نارهطل رالبوك يد ةرايز ىلع ةقفاوملاو .نمألا

 .تيوكلا ىلع خوراص نم رثكا
 رّمدو ؛نيديناريا لورتب يتلقان فصقف ؛مساحلا درلا قارعلا در ذئدنعو

 ..ثتب وكلل اراث. ناريا يف اماه افده رشع ةثالث

 ؛نارهطو تيوكلا نيب ةطاسوب مايقلل ماكجلا ضعب :حطنتي اميف اذه
 برغملا ىصقا تغلب ىتح :مهراطقا منشه ىلا .دتمت مل ةدندمخلا راذلا نأك

 امو :ةيورعلا ىلع ءايرغ مهنا وا :برحلاب نيينعم ريغ مهناكو .يبرغلا

 نارهط تفشك نا دعب ارياغم افقوم مهف نادغب و :تئوكلا ترظتنا دقن

 لك ترواجت امنع: :ةترجتلا قات خضتتت 0 ىبحت ةايجلا مارتلاب هيقحج
 . خيراوضلاب تيوكلا تفصقو .ةمركملا ةكم ف تبرضف .ريدقت

 .مهيمحيو مهنع عفاديس قارعلا نا وهو .لابلا نع برغي ال دحاورماو
 رطخ نم ؛هلك نطؤلا لب ءيبرعلا جيلخلا ىمح امك :ةرورضلا تضتقا اذا
 .ةينويهصلاو ةيلايربمالا تارماؤمو :ةسرشلا ةينيمخلا ةمجهلا

 6-2 دحام

 5 لا ةاضأ 58 ١ نا اهب قوتوم 0 دكؤتو .نازليا .

 )ا يويعتمعلا ووش د ليما متا :! 1و دل ةلقحتا ةليئرتما
 2اةيدح لع طا ايشيليمق يذلا فقوقفص يف قلقلا نوري

 يف سراج 3 5 فو 0
 دحا نالئبفا ناكل .يضاسملا عوبسالا

 تكميم ةخحب 000 ٍِق ' نلووستملا

 نيعلطللا نأ ريغ هميلعتو ةسورد

 لخاد مقافتت تافالخلا نا نودكؤت |
 0 اع ندع نسيدحت يحلا٠ «لقا»

 .بقترملا

 1/7 >1 لولبآ ١2 5010 ددعلا ب ةيبزعلا ةمئلطلا



 يعول وواووجسجووبجصو و ارتي جوس جبس

 نوب قا ركينوف اهب موقي يتلا ىلوألا ةرايزلا_ 079--

 تايافلالا عفوت نم دنا

 اغا ميل ن فاو
 جارقنالا ءايتاي رع: لوك :ركيترم

 اوناك يبذجا لسارمو يناملا فاحص افلا "7

 اينام ا ةيروهمج سيئر ركينوه شيرا :كانه
 تفصو ةرايز لوأب موقي ةيطارقميدلا

 ةيروهمج ىلا يلاعلا ىوتسملا اذه ىلع ةيخيراتلاب
 ممسيقتو ةيرلتهلا ةمدزهلا ندم ةيداحتالا ايئناملا

 تومليه يناملالا راشتسملا .تانيعبرالا رخاوا ايئاملا
 ةرورض لوح روانيدا هفلس ةيصو نع ىلختب لوك
 .ةيناملالا ةمألا ليثمت ىف نوب ةينادحو ىلع ظافحلا

 :يداحتالا راشتسملا رقم ىنيم ماما نافرفرتق ناتيارلا

 رمحالاف دوسالا :ناولآلا نم ةنوكم 5

 يحالفلا يلامعلا زمرلا يف نافلتخت امهنكل .يبهذلاف

 ١9559 ماع ىتح .ةيطارقميدلا ايناملا ىلا ريشن يذلا

 نيتلودلا سيسأت نالعا مغر ةدحاو ةمار اتناك

 فزعت يىداحتالا شيجلا ىقيسوم ةقرف .نيتدناملالا

 .نييروهمجلا نويو نيلرب يمالس

 رغاشملا اه ءاذل

 ثدحلا بتك نع تعبات يتلا :ةيبرعلا ةعيلطلا»

 رظنم نا لوقلا عيطتست مايالا هذه ابوروا يق لوالا
 ةيداحتالا انناملا بلق ف لوكو ركشوه نيلحرلا ءاقل

 يف ةيناملآلا مومهلاو فطاوعلاو رعاشملا فنعب ره دق

 ًايلك ًافلتخم ًارظنم ناك . ءاوسلا ىلع برغلاو ىفرشلا

 مصضاوعلا يف ةمرصنملا ةثالشلا امهتاءاقل نع

 ١91419 لوليأ 7١37 ١5 ددقعلا - ةسرغلا ةعيلطلا- 7

 نامثح عييشت ىدل وكسوم يف 4 5 .ةيبنجالا

 اضيا 1185 ماعو فويوردنا يتايفوسلا ميعزلا
 يف 1445 ماعو :وكننيريشت هفلخ نامثج عييشت ىدل
 فلوا ةيبوروالا ةيدناغفلا زمر نيبآاتل ملوهكوتسا
 هيشاوج يف امامت رخآ زارط نم ءاقل هنألو .املاب

 تاسدع تزكر ةيفطاعلا  ةيجولوكيسلاو ةيسايسلا
 نويعو ينويزفلتلاو يفاررغوتوفلا ريوصتلا
 .ةريغصلا نوب ةنيدم مهي تظتكا نيذلا نييفاحصلا

 , اذهك ثدح يف ةمهم اهنكل :ةيبناج ودبت دق روما ىلع
 فيك ؛ًاضعب امهضعب نالجرلا حفقاصضيس فيك
 بدجح ناوديسس فيك ؟ىلواآلا تاملكلا نالوقيس

 مسترتس يتلا ملاعملا يه ام ًاريخاو ءاضغب امهضعب
 «امهبهجو ريباعت ىلع

 نيبقارملا مامتها طحم نكت خل تالؤاستلا هذه

 تاقيلعت رهوج امناو .بسحف نييفاحصلا
 وه امل .نيددناملالا نيتلودلا ينطاوم تاظحالمو

 ايئاملا نيب ةقالعلا تالكشم نغ فورعم
 رشابملا ساكعنالاو .ةيداحتالا ايناملاو ةيطارقميدلا
 - يكربمالا ةصاخ يلودلا يسايسلا خانملا تابلقتل
 ناملالا ةفرعم ىلا ةفاضا .اهروطت ىلع يتايفوسلا

 ةأطو لقثب ةقيقدو ةيليصفت نوكت داكت يتلا
 ةموغلملا ةريسملاو .ةيناملالا  ةينئاملالا تافالخلا
 نوب ةمقل ريضحتلا يعاسمو دوهج اهتعطق يتلا
 .ىنوالا

 تحتتفا 890 والا ةيناملألا نودرفلتلا ةطحم

 ةوافحلاو ةيمسرلا لايقتسالا مسارم اهضرع
 يطارقميدلا يناملالا سيئرلاب ةلوقعملا ةيعقاولا
 نيمويلا ىدم ىلعو .:شيرا انءاج اريخاو» لوقلاب
 لوكو ركينوه ىرجا .يراجلا ربمتبس لوليا 0
 براقت ةدمل دارفنا ىلع ةضيفتسمو ةلوطم تاثحابم
 ةنفاضالا تاعاسلا نم رخآ ددعو .رشعلا تاعانسلا

 يف ركينوه لبقتسا كلذك .امهل نيققارملا نيدفولا عم
 تزحلا :ىلاوخلا ىلع نيدحرملا دوفو هتماقا رقم

 ةلتكلا يلثممو .يناملالا يطارقميدلا يكارتشال
 يطارقميدلا يحيسملا نيبزحلل ةكرتشملا ةيناملربلا
 ةكرحو ..فيلحلا يرافايلا يحيسملاو ,مكاحلا
 نيلوؤسملاو ءامعزلا نم رخاآ اددعو ,يضخلا

 يكارتشالا دئاقلا ركدنوه رار امك .نييسابسلا
 ةدناملالا ةسايسلا حسش .رشددد تربره ريبكلا يساملالا

 ريوطتو عيبطتل 1117 ماع ذنم قيرطلا حتافو
 طاشنلا هلازتعا راد يف ةيناملالا ةيناملالا تاقالعلا
 .نوب يحاوض ف يبزحلا يسايسلا

 التقاط مدع نقب
 ىلع عيقوتلا ىرج مرصنملا عاتالثلا ءابسم يفو

 ينقتلا يملعلا نواعتلا لوح تايقافنا ثالث

 ةيوونلا تالعافملا ناديم فو ةثيبلا ةيامحو
 ةيمها ىلعو .ةيملسلا ضارغالل ةرذلا مادختساو
 بجوتست نكت مل اهنا لوقلا نكمي قئاثولا هذه
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 3 :نوب ةمق 5 وا ركينوه ةراَيَز ةرورضلاب
 ْف نمكت لوك  ركينوه تاثحابمل ةرشابملاو ةماهلا
 ءاقللا درجم نا دكؤملا نمو .ىرخا ةيويح تالاجم

 جئاتنلا

 اناقيبو ةياعدلا لوبط تناك يذلا يناملالا  يناملالا

 ثاغضا نايحالا نم ريثك ىف هلعجت ةدرابلا برحلا

 ةقالعلا زارط ىف سوملم مدقت وه امنا ,مالحا

 ننعدرالا ىلع ديزي ام ذنم نيلربو نوب نيب ةدئاسلا

 سوؤرلا ىلع نافقي ناذللا نالجرلا ثدحتي نا .ًاماع
 عم ةرجفنملا ةنكربمالا ةيتايفوسلا ةينوونلا

 دودحو حلاصم امهدحا فشتكيو اضعب امهضعب

 تاسايسلاو حلاصملا ةطراخ نمض رخآلا تايناكما

 ىنعي امنإ ,ةلخادتملاو ةردقعملاو ةكباشتملا ةيلودلا

 .ايوون ةددهم ابورواو ةقرمم ةمأل ةيسنلاب ريثكلا
 ارما ,عيطتست ال ام ىلوالا ةمقلا ليمحت نوكي اذكهو
 .يعقاو ريغ

 تارادنغالا و لاوقألا

 اضيا كانه نكلو .يرهوجو ريثك ناملالا قرفي ام
 .امهنيب ةكرتشم ةحلصم وه ام لب .كرتشم وه ام

 يف ةيناملالا ةمالا قحب ركذيو :ةيرحلاب بلاطي لوكف
 ركيدوه دكؤي لباقملابو :ةيموقلا اهتدحو ءانب ةداعا
 فالحالا ءازا نيتيناملالا نيتلودلا تامازتلا

 دوجولاب فارتعالا ةرورضو ةيلودلا تالتكتلاو
 ةريسم معد ىلع لمعلاو .امهنم لكل نمألاو لقتسملا
 رفصلا رايخ قفو حالسلا عزنو يلودلا جارفنالا
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 .يرووحلا

 ةمجسنملا ءىداسملا قاطن ىف لخدب مالكلا اذه لثم

 فلتخحم وه ام ردقيو .نيتلودلا نيناوقو عئاقو عم

 فلتخم ريغ هناف رحآلا هضغيب هضعب ةنراقم دنع

 بجوتب ام ركينوه لقيل .ةيلمعلا ةسايسلا يف ةيلع

 هيلع بحوتي ام لوك لقيلو .تارايتعال هيلع

 ينلا ةكرتشملا ةحلصملا نكلو :ىرخا تارايتعال

 لح نونو ئيلرب عقد قاحتملا بفارشا انهشولب
 فلتخم ىلع ةيئانثلا تاقالعلا ةحاسم وحن ءاوسلا

 تالكشملا ليلذت ةيغرب ع وفدم امهالكف .ةدعصالا

 ةلواحمو .نيتيناملالا ةايح ضرتعت يتلا تابقعلاو
 الو ًابيرق اهتارمث عقوت نكمي ال يتلا لولحلا عضو
 ,ةطسوتم ةسشمز ةرتف نمض امئاو اددعب

 ىدل لوبيقم يلمع ىنعم تاذ ةمقلا نوكت يكلو

 دب ال ةيداحتالا انناملاو ةبدطارقمندلا انتاملا ينلطداوم

 ناشب ثحابتلا نم نيتيناملالا يسيئر نم لكل
 ةحايسلاو روازتلا ةلكشمل ةلوقعملا ةيلمغلا لولحلا
 عم لماعتلا ةيفيدكو ةيلاملاو ةبدنرنبلا تاقالعلاو

 اهنادقف يغبنيال يتلا قوقحلا عونو ةرجهلا يبلاط
 .ةيلبصفت اطاقن اهنسمح هذه تناك دقل . البقتسم

 لوقلا نكمدو . نوب ةمق لامعا لودج يف .ةماه نكلو

 ديلتت مل ام :ضيرعلا قفالا نم ادحاو اشماه نا

 ةيكربمالا مونغلاب ةيلودلا تاقالعلا ءاشس

 ةانحلا نم ةمداقلا ةلحرملا راظتنا ُْق .ةيتايقوسلاو

 روجت ال نيدادملا هذه ىف ققحتملا حدقتلاو .ةيئاملالا

 ,ىرخا ةيعيبط جذامن يف مئاق وه ام عم هننراقم

 تاقالعلا ىوتسمؤو عاضوالا عود عم طقف امنئاو

 .نيتدناملالا نيد ةدئاسلا

 لوا يكرمتلا  يتافوسلا خفولا

 يف نيلرب ةموكح ةبغر نا لوقلا نم دب الو
 ماظنلا ةيبذاج لبكت يتلا لاقثالا نم فيفختلا
 نم ةدافالل ديازتم لكشب هجتت اهلعجت .يكارتشالا
 تازكترمب يلعف طيرفت نود ةحاتملا ةيعقاولا صرقلا
 يف ةيدقاعتلا اهتامازتلابو :ةيطارقميدلا ايناملا ةلود
 نامكحي نييسيئر نيلماع ناو .وسراو فلح راطا
 .يىلودلا يسايسلا سقطلا فورظ امهلوا ةبغرلا هذه
 ةنيزخلا يف ةيبعصلا ةلمعلا تادوحوم امهيناثو

 مدقتلا حبيتي انه ةدئاسلا رظنلا ةهجحو نمو .ةيقرشلا

 تايناكما فينج يف يكريمالا يتايفوسلا مهافتلا يف
 اهلب وحتو ةيناملالا_ ةدناملالا تاقالعلا رب وطتل ةماه

 .ةيلودلاو ةيبوروالا تاقالعلا يف رارقتسا رصنع ىلا

 معد ةيلوؤسمب نيلربو نوي ضوهن ينعي اذه
 ةيلمع حلاصل اهتايطعم لالغتساو جارفتالا ةريسم

 نوب فقومب نيلرب تبحر دقل .نيتيناملالا نيب مهافتلا
 نع يلختلل دادعتسالا لوخ .لاثملا ليبس ىلع .ريخالا
 ةدعتسم اهنا تفاضاو ١١" لا عنشرتب خيراوص

 ةيوونلا خيراوصلا ةلازال ةقحال دوهج ةيا معدل
  طيسو رمف ءاشناو .هتريبصقو ىدملا ةطسوتملا

 ,ةبيوايمكلا ةحلسأإلا ةلازاو . لاح ىبوروا

 ةيركسعلا تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا ضيفختو
 .لدايتملا

 ادناملا ةسائنس ةحلصم ىف سيدل هنا رمالا ةقيقحو

 اهعفاودو ةنلعملا اهعئارذ تناك امهم ةبعقاو

 حهافتلا ةلاح ربكعت ىف مهاست وا ركعت نا اهضارغاو

 يوونلا يجيتارتسلا لاجسلا ناديم يف ةيلودلا
 .يديلقتلاو

 مسرت ةيعضلا ةلمعلا تادوجوم دودح نا امك

 ةيقرشلا لهاستلاةساسس دودح ىرخآب وا حرام

 غلب دقل .ةيبرغلا ندملا هاجتاب نينطاوملا رفس ءازا
 نيدالم ةثالث براقي ام حاعلا اذهل عقوتملا ددعلا

 . دعاقتلا نس نود نويلملا براقيام مهنيب نم نطاوم
 نم نوازتلا مانغا بانل حتف ةيرجت تهرب دقو
 ١1٠٠ نا ىلع 85 ماعلا ىف برعلا هداجتاب قرشلا

 يف ءاقبلا لضف فالالا تاثم ع ومحم نم طقف نطاوم

 . كصالا هنطوم ىلا ةدوعلا مدعو ةيداحتالا ادناملا

 لوبقم ناكم كانه دعي مل هنا ينعت ةقيقحلا هذه
 ةلماعلا ىدبالا نادقف لامتحاب ةلئاقلا فواخملل
 دجت قباسلا يف تناك يتلا ةباشلا تاءافكلا ةرجهو
 يقبتملا ديحولا يرهوجلا لاكشالا .اهرربي ام اهل
 نييالم عضو ىلع ةيقرشلا ةنيزخلا ةردق مدع يف نمكي
 ةرابز يبلاط تابغر ةمدخ يف ةيعصلا تاكراملا

 نوب مهفت همش ,لياقملاب حضاولا نمو .برقلا

 ةصح نم عفرت اهلعج امم ةلكشملا هذه ةنعقاول

 قرشلا نم نيمداقلا ءاقشالل دوصرملا علبملا

 تاعورشمل ةباجتسالا ةيناكما سردتو .يكارتشالا
 رارمتسالا نم نيلري نيكمت اهئاش نم غيضو راكفاو
 .اقحال ةسايسلا هذه يف

 مهافتلا شماه غاسنا

 روضحب ةعقوملا ةمقلا قئاثو لقث ناك امهمو
 قرشلا يف نينطاوملل ةبسنلاب ىقبت ءلوكو ركينوه
 مهافتلا ةلاحو تاءارجالاو تاقافتالا برغلاو
 ةيمويلا مهتالكشم ناشب ةققحتملا وا ةدئاسلا

 ءاقلب مامتهالا مجح نم ةرادصلا زكرم ف ؛:ةينايحلاو
 ريظن ال اريكرت بقارملا ظحالي انه نمو .لوآلا ةمقلا
 يف يلعفلا مدقتلا ىلع ةنهارلا ةيمالعالا ةيلمعلا يف هل
 .ندداسملا ددش

 يف يئدبملاو ماعلا مالكلا ًابناج انعضو اذاو
 ركينوه يطارقميدلا يناملالا سيئرلا تانايبو بطخ
 ةيسايسلا هتيمها ىلع ءلوك يداحتالا راشتسملاو
 يف عاستالا ةلاح سملت عيطتسن .ًايلودو ًايبوروا
 تاقالعلا ىف جارفنالا يلاتلابو :مهافتلا شماه
 نم ديدجلا عضولا اذهل ديب الو :ةيناملالا  ةيناملالا
 لاصتالا تالاجم يف ةرشابملا هتايطغم خيرفت
 وا .دودحلا تاءارحاب رمالا قلعن ءاوس .رشاميملا

 ةحايسلا ةيناكماب وا .ايادهلاو تارايزلا لدابتب
 .برغلا ىلا ةيقرشلاو .ىرشلا ىلا ةيبرغلا

 ىلا ةرايز ةوعد ركينوه ىبلامعلا ميعزلا هجو دقل

 ةلئامم ىرخاو ,ركستئاف ةيداحتالا ايناملا سيئر

 ةيناملالا تاعطاقملا ّق هدلوح ءذم لفق لوك راشتسملل

 خنويم اهرخآو ,عستلا اهندمب سمخلا
 ؟ةيناثلا ةمقلا دقعنتس نياو "لوك ينأي ىتم

 نا ودييو .نآلا ىتح امهيلع باوج ال نالاؤس
 نم اوملعت دق نيدلودلا ِِق يبناملالا رارقلا يىقماسح

 ليلقتلا يف متكتلا ةيمها :نوب ةمقل ريضحتلا تاربخ
 كرتشم يناملا عورشم يا بيلاود ِق يصعلا نم
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 نويعويشلاو شيحلا
 ةمزإلا قوظ بعشلا بلاطمو
 مايا فتق فنكا ةيمارلاو.+

 يضارتلا قيقحت ةلاحتسا
 عارصلا فارطا ناب

 ٠» ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ /اا؟ا  ١4 لوليآ ١541

 هكا 2 ظ

 1 و ع ع حف

 ا - ا ا ,هرثنلاو او ..تباشللا

 وو سس جا تر رس وسو جوج مج وحسب وس سو حو يس وو

 بالقالا ةلواخف ىلع نيعوبسا نورم دعت
 ناسانوه ديقفلا اهيلع مدقا.ىتلا ةديدجلا
 ماظنلا دض ينيبلفلا شيجلا نم تادحوو |

 يف عضولا لازي ام ونيكا نوزاروك ةديسلل يعرتلا
 ناو ةصاخ .راجفنالل ًالياقو ارتوتم الينام ةمصاعلا
 رمذتلا ةلاحو .هرخآ نم عطقبي مل يبالقنالا ردادلا

 فلتخم يف ةيبرحلا ناكرالا نم ًاريبك ًامسق معت
 يف سومار لارنجلا حجن اميف ذا ؛ةينيبلفلا رزجلا
 ,هبايساو هزفاوح تبقب ريخالا درمتلا ىلع ءاضقلا

 ةصاخوؤ .رافنتسا ةلاح يف هل ةكرحملا ىوقلا اذكو
 ديسلا قياسلا عافدلا ريزو اهءارو فقد يتلا كلت

 ًايلاح ةينيميلا ةضراعملا ىلثمم زربا نم وهو :ليدنا
 تالواحم عممج ٍِق ةطروملا ةيصخشلاو ,نييلفلا يق

 .سوكرام دعب ام نيبلف اهتفرع يتلا بالقنالا
 ةديسلا ةطلس ناف نيبقارملا نم ديدعلا رظن فو

 ذنم .لالتخالاو فعضلا نم ةجرد غلبت مل ونيكا

 ًآرظن :خوبلا هيلع يش ام لثمي .مكحلا ىلا اهلوصو

 .ةبراضتملا حلاصملا نم ةعبوز بلق يف اهعوقول
 رطخا ًايلاح هجاوت اهنالو :ةعراصتملا تارامتلاو
 اذا ةلماش ةيلها برح ىلا دالبلا دوقت نا نكمي ةمزا

 نيتوقلا نيب نزاوتو ةيوست ىلا لوصولا يف حجنت مل
 نم مغرلاب  .ينيبلفلا شيجلاف ؛ةيركسعلاو ةيندملا
 لارنجلا هناكرا سيئر اهمدقي يتلا ةناصحلا
 يف رهظي - صيبرتم وه نممو هنم درمت نمم ؛سومار
 ةاطغملا ىربكلا تانحالصلا ضفرد نم ةبعضو

 ةنذاصتقالاو ةيسسيانسلا تارايتحالاو .نييندملل

 ,1185 (رياربف) طايش ذنم ةموكحلا اهتجهتنا ىتلا
 يذلا ماهلا زكرملا حلاصل ةردامملا عاجرتسال ىعسيو
 ةيلمعلا نا رمالا يف ريطخلاو ,هلثمي هنا ربتعي
 ,وغنيرغ» ديقعلا اهداق يتلا ةلشافلا ةيبالقنالا

 روتاتكدلل ءالولا مساب اهسفن نع نلعت مل ناسانوه
 ءىدابملاو تاراعشلا مساب نكلو .سوكرام دئاندرف
 دنم ريبغتلا ةكرحو يطارقممدلا دذملا تقلطا يتلا

 .مهراصناو نوسسالقنالا ربتعيو .اأةرلك طايش

 كثلوا وا نايصعلا نولصاوب نيذلا حمهنم ءاوس

 .درمتلا ةكرح ىلا هامضنالل نوزفحتي نيذلا

 فوفص يف ىوصقلا ماسقتالا ةلاح نوسركيو
 ناو مهب ررغ هنا نوريتعي اعيمج ءالؤه  شيجلا
 ىلع زاهجالا مت اهلجا نم يتلا ةيساسالا فادهالا

 .ءيش اهنم ققحتي مل قباسلا يروتاتكدلا ماظنلا

 ونيكا نوزاروك ةديسلا ىلع نوذخاي مهف اذكهو
 نم ةعامج طلستو ءاهيدي نيب نم رمآلا مامز تالفنا
 ءاشترالاب مهكولس مستي نيبرقملا نم نييندملا
 ةسيئرلا نا نوري و :ةصاخلا مهحلاضمل لمعلاو

 مسق ىري اميف نييعويشلل تالزانتلا نم ًاريثك مدقت
 نا نكمي ال ءالؤه عم ةكرعملا نا نييركسعلا نم ريبك
 .ةسينكلا نا رظنلل تفاللا نمو .ًايركسع الآ مسحت
 ,ةيعرشلا ةطلسلا ةدئاسم ىف ساسا بطق يهو

 طسولا ىلا ةوشرلاو داسفلا ةمهت .اهرودب هجون
 ةيريهطت ةيلمعب مايقلا ةرورض ىلا وعدتو .يسانرلا
 ءىدابمل ءافولا لجا نم مكاحلا فصلا ىف ةعساو
 .ةربطخ ةسكن ةلاح دالبلا بينجتو :85 طابش ةكرح

 لكاشملاب جومت ضرأ :نيبلفلا
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 طنحلا لتتفإلا
 طغضل ونيكا ةديسلا ضرعتت نايلغلا اذه ءازا

 سومار لارتجلا بناج نم يزكرملا يركسعلا يأرلا
 لامتحاب ناحولي نيذللا عافدلا ريزو بناج نمو
 ًاديهمت دالبلا ىف ةيفرعلا ماكحالا ةلاح نالعا
 فقوملا خسحو .ةبقيتملا درمتلا بودج ىلع ءاضقلل
 ةطلسل لماكلا معدلا يف نيددرتملا رابكلا طايضلا عم

 بيرختلا لامعال يدصتلا لجا نم اذكو .الينام
 لظ يف نويعويشلا اهدعص يتلا تاباصعلا برحو
 لارحلاو ونبكا ةلمرا نا ربغ .ىدرتملا عضولا اذه

 عانقا ىلع نيرداق اناك نا ام نافرعي ال ٠ .هيسفن سؤفار

 فيظنتل اهندب لاتتقا يف لخدت ناب ةحلسملا تاوقلا

 يف ريبك عفر نم نلعا ام مغر اذهو ؛يلخادلا اهخبطم
 ناب لوقلا نكمي مت نمو .دونجلاو طابضلا بئاور
 ةدنزكرملا ةطلسلا رادج تقحل دق ةديدع اخورش

 .ةيوعصبالا نوزيمي ال بناجالا نيبقارملا نا ةجردل
 يتلا .نطنشاو لغج ام وهو .دالبلا مكحي نم
 ءاربخ دفوت .ناسانوه بالقناب ديدنتلا ىلا تعراس

 نوغاتنبلا نمو ةيجراخلا ةرازو نم نييركسعو
 ةكراسملا رمالا ىضتفا ناو . بتك نع عضولا ةيقارمل

 هعم راهنتو .راهني ال يكل ينيبلفلا تيبلا ميمرت يف
 نم ًاقالطناو . !ذه دعت نويكربمالاو ,ةيركسعفلا

 ,ايبسأ يقرش بونج ةقطنم يف مهل ينانملا نوفنلا

 هيجوت ةلصاوم نع نيلوؤسم مهسفنا نوربنعي
 ءاهنا يف مهرودل رظنلاب .نيبلفلا ليبخرا لبقتسم
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 ىضَم تقو يأ نم. فعضأا :ونيكأ

 يذلا مكحلا اذه  ونيكا مكح رارقاو سوكرام مكح
 ةيركسعلا ةيروتاتكدلا نع اليدب مهدنع ربتعي
 دذه رطخاو .تاليولا ةفاك دالبلا ىلع ترج ىتلا

 لمعلا نوقنل ريطخلا دعاصتلا مهرظن ىف تاليولا
 نآ يف يه الينام ةمزا نإف انه نم .حلسملا يعويشلا

 مكح رارمتسا ىلع ةصيرحلا نطنشاو ةمزا دحاو
 ةدوعل ةضهانملاو ةيحالصا ةعييبط يدو لدتعم

 ةدومحملا ريغ بقاوعلا يذ ةيركسعلا ةمغطلا مكح
 .رصحلا قوفت هتامزاو هلكاشم دلب يف

 لكانهلاو تاينبلا نمض .تامزالاو لكاشملا هذه
 تدلوت يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 لييبخرالل نهارلا عضولا ساسا يف عقت اهيف
 نوزاروك ةييطلا ةسيئرلا تلواح ام يهو .ينيبلفلا
 قيرط يف ةوطخ لوا نم .ةبلغم قفرب اهل يدصتلا
 ناميالاو يذرلا ةعاجشو ملسلاب لماعتلا ,اهمكح
  .اهقتاع ىلع هتقث عضو هلمكاب بعشل

 رودلا اذهل ةأيهم نكت مل مكحلا ىلا اهلوصو ىدل
 ةيلاطم اهيسفن تدجو ةدحاو ةعفد .يخيراخلا

 :ةيلاتلا تاعاطقلا يف ةلجاع لئادبو لولح داجياب
 ,ةيسايس سسا ىلع دالبلا مكح .دالبلا رييست
 ةديدج تاقالع طبضو ةحلسملا تاوقلا عقوم بيترت
 .اهعف

 رارقلا يف تلتمت ًايسايس ىلوالا ةمساحلا ةوطخلا
 ةنجل نييعت مت نا .يروتسدلا ماظنلا ىلا ةدوعلاب
 تاثفلا فلتخم ىلا ىمتنت ةنصخش 57م نم

 ةغايصب تماق ,ةيسايسلا تارايتلاو ةيعامتجالا
 يف ماعلا يآرلا ىلع عورشملا حرط دقو .روتسدلا
 عارتقالا ىرحو ,لةرخك (ريوتكا) لوالا ندرشت

 .19/1/ (رياربف) طايش " يق هيلع
 شينلا لكش تذختا .ةيزاوملاو .ةيناثلا ةوطخلا

 تفلك ةصاخ ةيسائر ةنجل نييعت مت ذا .يضاملا يف
 ىدل تمكارت يتلا تاورثلا نأش يف قيقحتتلاب
 ةنجللا تلصوت دقو .ةعورشم ريغ ةيفيكب ضعبلا
 اهئارو نم تناك يتلا تازواجتلا نع فشكلا ىلا
 سيئرلا هسرام يذلا بهنلاو .سوكرام ادليم
 نا ركذلاب ريدجو .همكح تاونسس ىدم ىلع عولتملا
 ةراثال ادنجت كلذو ديديش ندحبي تزحنا ةنلمعلا هذه

 رداصملا يف ةمكحتملا ىربكلا ةيلاملا حلاصملا
 ةدشب اهزازفتسا مدعو .ينطولا داصتقالل ةيسيئرلا

 يف بيستتو ؛اهلئماسر بيرهت ىلع مدقت نا ةفام
 رامثتسالاو ليومتلل ىربك ةيداصتقا تاعاطق لش
 .لدغشنلاو

 ةموكحلا ىلع ناك يعامتجالا ديعصلا ىكلعو

 تاحالصاب مايقلا ىلا ردابت نا ةيطارقميدلا ةينطولا
 اهب يبلتو .ديدجلا دهعلا اهب نشدت ةيساسا
 عارتقالا قيدانص يف اوحاطا نيذلا نييالملا تاعلطت
 دقو ,سوكرام ةيروتاتكدب تارهاظملا تارشعو
 ءانجسلا حارس قالطا يف ىلؤالا تاردابملا تلجت
 مث ؛بارضالا قح لوح عيرشت عضوو .نييسايسلا
 نم ٠١/ ةيسنب ةدايزلاو ؛:ةيودالا نمث ضيقخت

 ةصح يف ةدايزلابو ميلعتلا لقح ف نيلماعلا روجا

 /١5/1| ةينازيم يف تلقتنا يتلا ةيعامتجالا تاقفنلا
 تاءارحالا هذه تلظ دقو :/751,4 ىلا 7/١١1٠ نم

 تاقبطلا بناج نم ةصاخ .ًارظتنم ناك امم ريثكب لقا
 يناغت يتلا :ةديعبلا رزجلا فو .عمتجملا يف ايندلا
 درمتلا ةكرح دحت ثيحو ةقافلاو عوجلا نم

 فالآ باطقتساو راشتنالل ًاغساو الاجم يعويشلا
 مهبضارا كالملا رابك عزتنا نيذلا ءارقفلا نيحالفلا

 .ةرخسلا عاونا ىسقال مهوعضخا وأ

 قئاوعلا دشا ...نويعويشلا
 برح لاجر عم عطاقتلا ةطقن ددحتت انه

 جاهتناب يساسالا حمهيلطمو نيعويشلا تاناصعلا

 ةمزاللا طورشلا دحأك يعارزلا حالصالل ةسايس

 ماظنلا عم ةدقيقح ةتده.ىلا يدوي يدج ضوافتل
 يعارزلا حالصالا بلطم نا حضاولا نمو .ديدجلا
 ةمكاحلا ةئفلا ىلع هسرام يذلا ءارغالا نم مغرلا ىلع
 ةزه ثادحإب نيهر هنا نا لانملا لهس سيل .ةديدجلا
 ةيقيبطلا تاقالعلاو يداصتقالا ناينبلا يف ةيلعف

 ٍِق ,ًالعف ,ودبكا ةدئسلا تعرش دقو ٠ .ةيحاتنالاو

 ِق ًاديعب باهذلا نود نكل ىل والا هسسسا حرط

 كلتمت ال اهنا امك .اهتقاط نم ربكا هنا ودبي ام قيبطت
 يمويلا عقاولا يف حالصالا ضرفب ةليفكلا تاودالا
 نم ًاريثك ةيعانصلاو ةيلاملا ةقبطلا ضهانت ثيح
 يرذج سمل ةيادب اهريتعتو ةديدجلا تاءارجالا
 يتلا تارامثتسالا ىلع مدقت ال اهلعج امي اهحلاصمب
 ةيداضتقالا ةايحلا شاعنال ةموكحلا اهيلع تلّوع
 وا نيلطاعلل رارجلا شيجلا نم ءزج صاصتماو
 ةداش ناد نيبلقلا مهب جعت نيذلا نيعنقملا نيلطاعلا

 ىلع رصتو ؛بارضالا قح ضفرتو ,تادراولا ةلربلب
 ةيسايس تانامض طرتشتو .لجاعلا حبرلا أدبم
 هذهو ديدجلا ماظنلا نا 1 دحتو ,اهلاوما رامثتسال
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 نإ 'ءالؤه ئري اميف. نينعوبشلا وحت اهطسب يذلا روح
 نم الا سويا ما ساس ارا 2.

 هحاوت ينلا قئاوعلا ردكا ىدحا ىلا لصن انه 1

 اهتريسسمل ًاريطخ اديدهت لكشتو .وندكا ةدنسلا ماظن

 .الينام يف مكحلل اهملست ةيادب ذنم كلذو ؛ةيسايسلا
 ةريسم ىلع فرعتلا ىلا هنيع نآلا يف .اندوقي ام وهو

 .ونيكال يسايسلا عورشملا ةهجاوم ف حلسملا راسيلا
 ةعطاقم ىلا ينيبلفلا يعوبشلا برحلا اعد دقل

 يتلاو :1985 (رياربف) طابشل ةيسائرلا تاياختنإلا

 .وندكا محن دوعصو سوكرام طوقس نع ترفسا

 ةيعويشلا ةدايقلا ةسايسل لشف ةباثمب اهزوف ءاجو
 اهكلسمل يتاذ دقنب :قحال تقو يف .تماق يتلا

 اذه قفارو .حداف يكيتكت أطخ ةباثمب هتربتعاو
 دهعلا عم لماعتلا يف ةنورمو ةدايقلا يف ليدعت دقحلا

 لوالا نوناك رهش لالخ عيقوتلا يف ىلجت ديدجلا
 نيتس اهتدم ةنده ىلع يراجلا ماعلا نم (ريمفونت)

 ةردعلا صالختسا ةلواحم ىف اذكو :كراعم نود امود

 فيكتي لمع طخ ةرولبل يعسلاو يضاملا ةبرجت نم
 هيف عتمتت ديدج يعامتجاو يسايس فرظ عم
 هيف صرحيو .اهيف لادج ال ةيبعشب ونيكا ةديسلا
 ةداعاو هلكايش ديدجحت ىلع يعويشلا بزحلا

 .اهريطات

 ةنس سسأت يذلا ينيبلفلا يعويشلا بزحلا نا

 ةيطارقميدلا ةكرحلا» طيشنتب مدوقب 4

 بعشلا شيج» نم فلأتي رايت يهو ,,ةينطولا
 .(و د ج) ةينطولا ةيطارقميدلا ةهبجلاو «ديدجلا
 نم ةعومجمو ؛1901/7” ةنس تدسسأت ةيرس ةكرح

 يعرشلا هبشو يغرشلا اهنم .ةيبعشلا تاميظنتلا
 دعاصت دقو .تانيعبسلا ةياهن ذنم ترولبت يتلاو

 لعج امد ريخالا دقعلا لالخ ةدرسلا تامظنملا ددع

 ةريخالا ةرتفلا ىف حضي ينيبلفلا يعويشلا بزحلا

 سشدج مضي امك .ءاضعالا نم افلا نيثالث يىلاوح

 ,لتاقم فلا نيرشع (ج .ش .ج) ديدجلا بعشلا
 حوارتي امب ةيريهامجلا اهتدعاق (و د ج) ردقت اميف
 ىلا فاضي .ءاضعالا نم نايالم ةرشع ىلا ةتس نبب

 اهسار ىلعو ةيباقنلا لكايهلا تاميظنتلا هذه
 يتلا (ا؟االاال) ةلقتسملا ةيباقنلا ةيلاردفنوكلا

 اهيف نيطرخنملا ددع غلببو 198٠. ةنس تسسأت

 بزح) ديدجلا بزحلا بناح ىلا ٠ اوضع ةوورددد

 ماعلا نم (سطسعغا) بآ رهشيف نسيسأت يذلا (ةمالا

 ىلع يعومشلا برحلا تمني مومكلا لعو هورعتملا
 هعارو لمحيو اهاوقاو اهعيمج تامظنملا هذه سأر

 .ةيريضامجلا ةئيعتلاو لاضنلا نم الئ وط اخيرات

 .ًاعم ةيفيرلاو ةيرضحلا ركارملا ف عساو تيص هلو

 يعويشلا بزحلا ةيرجت نا رظنفللا تفاللا نمو

 ةيحجيسملا طاسوالا عم اقدثو اقيسنتو اراوح تماقأ

 الك يف و راوحلا قافا عيسوتل ءاهرودب تهجتا ينلا

 يتلا ةيمهالا ناكردي .اعم ,نيفرطلا ناف نيتلاحلا

 ةيعامتجالا ةايحلا كرتعم يف امهنم ٍدحاو لك اهلغشي
 ةريخالا ةربتفلا يف آدب دقو .دالبلل ةيسايسلاو
 دقو :نأشلا اذه ف ةينيتاللا اكريما ةبرجتب نايدتهي
 ةنكمملا قئالعلا لوح يقيقح شاقن امهنيب ىربنا
 سشاقدلا اذه يكري اممو .ةيسكراملاو ةيحيسملا نيب
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 عست ىضق يذلا .«يروتال يد دإ» بالا دوجو
 ةكرح سار ىلع ءسوكرام دهع ىلع انجس تاونس
 دعت يتلاو ءينطولا ررحتلا لجا نم نييحيسملا
 طرخنتاو ةيشطولا ةيطارقميدلا ةهيحلا لئاصف ىدحا

 بناج ىلا يرسلا لمعلا ىف اهئاضعا نم ريثك
 نوثدحتي اوتاب ؛مهرودب .ءالؤهو .نييعويشلا
 رثكا ةيعويش» راعش عفري ايجولويديا اباطخ
 فيكتي ذا ينيبلفلا يعويشلا بزحلاو :«ةيئاننا
 ياب سحب ال عمتجملا يف ةسينكلل ةلعافلا ةوقلا عم

 نيدي الو ءىلوالا ةجردلاب ينطو .بزح هنا.ذا ءجرح
 نا نم مغرلا ىلع ةيعويش ةمصاع ةيال ءالولاي
 انا ةيواكاب :ةيادبلا يف :نيطيسرم اوناك هعزتاقم
 اذاو .لماكلاب ةينيبلف لظتف هداتعو هلئومت رداصم

 نييعويشلا ىدل ةرارملاب ساسحاو ةبيخ نم ناك
 تلقتنا يذلا رييغتلا يف اوكراشي مل مهنا اهردصمف
 هتاذ ساسحالا اذهو ١5/5. طابش يف دالبلا هيلا
 .تاف ام كاردتسال يوق زفاح ىلا مويلا لوحتب
 يراسيلا طسولا رايت نم ةردايملا دادرتساو

 .ةموكحلا يفاب ًايلاح لثمملاو مهل ضمهانملا يطارقميدلا

 بزحلا ماما ًاديج ًاحضاو سيل قفالا نا ىلع
 ,راسيلا ةكرح ةعيلط يف هرابتعاب ينيبلفلا يعويشلا
 حوارتن ىتش تارايتخا اهعزانتت يتلا ةكرحلا هذه

 ةايحلا لسلسم يف لماكلاب جامدنالا ىلا ليملا نيب
 برح ةلصاوم يف ةبغرلاو ةديدجلا ةيسايسلا
 ,ةخسارلا ةيركسعلا ىوقلا ةهجاومو تاباصعلا
 ةقالعلا ف اهب يدتهت ةيجيتارتسا .دعي .كلتمت الو
 .ونيكا ةديسلا عم ةرتوتملا

 فقوم هريثي يذلا عضولا وديي اذكشه

 طاسوالا ف مهروضح ةفاثكو مهطورش .نييعويشلا
 ىدحا :درمتلا ةلاح نالعا ىف مهرارمتساو ةيبعشلا

 يسايسلا رارقتسالا حومط هجو يف قئاوعلا دشا
 ىعست يذلا ءىداهلا ريبيغتلا وحن لاقتنالاو

 نيب مويلا ةعقاولا ,.ةيروهمجلا ةسيئر هزاجنال
 يف رجفتملاو .رخآلا ولن يركسعلا بالقنالا ةقرطم
 نيبو هرومر و ماظنلا ةامح مهنا ضرتفي نم فوفص
 عراشلا بلاطمو نييراسيلا نيلتاقملا درمت نادنس
 اذه نم ةدعاصتملا تاجاجتحالاو .لطاعلاو عئاجلا
 .ةصاخ ةفصب اهنمو ءرزجلا نم ديدعلا يف كانهو

 نيب براضتلا اذهو .ةيمالسالا وروم ةهبج بلاطم
 لكشب .رهظي حلاصملا ةيراضتملاو ةعراصتملا ىوقلا
 هتدلباقو ىلاحلا حاظنلا ةشاشه .ىقفوبسم ريغ

 ,نم حلاصلو ,نمث ياب نكلو .رايهنالاو راجفنالل
 حاحلاب اهسفن ضرفت ةلئسا اهنا .؟ريصم يا وحنو

 تيبلا ىلعو نيبلفلا ف ةعراصتملا ىوقلا ىلع .ديدش

 ىلع ًايلاح ةلصاوتم دوهجلا نا .لجا .نآ ىف .ضيبالا
 ,ةيركسعلاو ةيندملا ةيركرملا ةطلسلا ىوتسم
 ةديسلا كلمت له نكلو .خورشلا ضعب حيمرتل
 اهتطلس ىلع اهسفنب بالقنالا ىلع ةردقلا ونيكا
 ودبد باوجلا ؟تارايثلا ةفاك نيب يضارتلا قيقحتو
 نيبلفلا ليبخرا نإف هناوا نيحب نا ىلاو لانملا ددعب

 ةيعامتجالا لزالزلاو تازهلا مّلس ىلع عقاو
 .رطخلا تابذيذ ىلعا فو ةيركسعلاو

 ي واوزلا ناميلس

 تاجافملا ثدحت .ًامئاد :ةينيتاللا اكريما يف
 يذلا دلبلا نيتدجرالا فو .ةعقوتملا ريغ كني
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 يف ريوتكا / لوالا نيرشت 5١ يف .نيسنوفلا لوؤار
 3 يملا ةسائر ىلا ؛ 14/1 ماع

 يلاوح هناكس دادعت غلبي يذلا دلبلا نيتنجرالاو
 .ةداح ةيداصتقا ةمزا نم يناعي ؛ةمسن نويلم ١"

 دقدلا قودنص باسحل ةلئاط ن نويد تحن حرريو

 يف :مقافتتو ؛ةمزالا ةدح دادزت ًايونسو .يىل ودلا

 ًايدحت ةيجراخلا نويدلا همق لكشت يذلا تقولا

 ةايحلا ةكرح ىلع هلاقثتاب طغضي ًايقيقح

 ةيبلغالا يذ يلاكيدارلا بْرحلا جمانربو .ةيسايسلا

 ناصر ل



 ةيداصنقالا ةمزالاو نويدلا ةهجاوم يف

 5 ْق ترح ينلا تاياختنالا ذنم .ناملربلا يف ةقلطملا

 .198ه8 ماع نم ريمفون / يناثلا نيرشت

 5 ٍِق ترج ينلا ةريخالا ةيناملربلا تاباحتنالا ٍِق

 ةهجاو ىلا ةينوردبلا تزفق .يلاكلا ريمتيس / لولبا

 ةثالثلا ماوعالا زهان بانغ دعب ؛ةيسايسلا ةابحلا

 بزح يا ؛ينوريبلا بزحلا عالت_د سا دقو .رشع

 كسمنو .اقحاس از وف ققحن نا .ضراعملا ةلادعلا

 .مكاحلا يىلاكيدارلا بزحلا اهدقف ينلا ةيبلغالا ةفدب

 ةميزهو ةينوريبلا راصتنا ريثعاو 6 ماع دنم

 سيئر ةسايس دض ةيوق ةبرض .يلاكيدارلا بزحلا
 نم ديزم ءارجا وحن علطتي يذلا ةيروهمجلا
 ماما لاجملا ٍِق حست يتلا ةيروتسدلا تاريبغتلا

 - [:ماامحإا] نوفا“ ىاث ماا - 03

 هسفن نآلا يف .علطتيو .ةيناملربلا ةايحلا قيمعت
 ةمزالا ةدح نم ففخن ةيلمع تاءارجا وحت

 نم يلاكيدارلا بزحلا اهربتعي يتلا ةيداصتقالا
 جز يذلا يروتاتكيدلا يركسعلا مكحلا تافلخم
 ىلا تدا يتلا ؛ ةريهشلا نيولاملا برح ُِق .لالبلا

 .ايناطيرب ةهجاوم يف نيتدجرالا ةميزه
 بزح لصح ةربخالا تابياختنالا جئاتن يفو

 /0," لياقم 4١,5/ ىلع ينوريبلا ةلادعلا
 دقف دق :جئاتنلا كلتب .نوكي يذلا يلاكيدارلا بزحلل

 ...نيسئوفلا لوؤار

 برحلا ةميزه رصتقت ملو .ناملربلا ىلع هترطيس
 .ناملربلا يف :ةقلطملا ةيبلغالا هنادقف ىلع يلاكيدارلا
 بزحلا اهيف زاف يتلا .تاعطاقملا ىلا اهتزواجت امنا
 سينويب نيتنجرالا ةمصاع اهنيب نم 1١5 ب ينوريبلا
 نويلم 9 ىلاوح اهناكس ددع عملين ينلا سبئربا

 يف ءزوفي نا وريفاك وينوطنا عاطتسا دقو .ةمسن
 يلاكيدارلا بزحلا حشرم مزهيو .سيربا سنويب
 ةراشا نونقارملا درينعا يذلا رمالا .الليساك ناوح

 يرجتس ينلا ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا يف ءىلوا
 نا يلاكيدارلا بزحلا عطتسي ملو .1484 ماع يف
 ف برحلا تلعج .تاعطاقم ثالث يف ىوس زوفي
 ةلادعلا بزح راصتنا :هفعض نم داز .فيعض عقوم
 سيئر سأر طقسم ,؛سوماكش, ةعطاقم يف
 .نيسنوفلا ةيروهمجلا

 جرخف .ةرهاظلا اهبايث نم نيتنجرالا تجرخو
 نالعا باقعا يف ؛ضرالا تحت نم نوينوريبلا
 ادبو ؛عراوشلا ىلع تارهاظتلا ترطيسو .جئاتنلا
 نا نم ىوقا :نيتنجرالا يف ةينوريبلا روذجلا نا
 ةيطارقميدلا مث .يركسعلا مكحلا عيطتسي
 .ةيسايسلاو ةيبزحلا ةايحلا نم اهعالتقا :ةيناملربلا

 .تانيعيرالا ىلا دوعت ةميدق ةينوريبلا ةصقو
 ىلا لوصولا ١5457 ماع ىف .نوريب عاطتسا امدنع

 دوعتل ؛. ١4955 ماع يف اهنم ,.حبزا يتلا ةيسائرلا

 لالخ نم ؛ 19171 ماع يف ديدج نم رهظتو ةينوريبلا
 ملو .ةطلسلا ىلا ةثلاثلا نوريب ةجوز لييازيا

 حسفا يذلا رمالا :ةيدجب مكحت نا ليبازيا عطتست
 بالقنالا ذيفنت يف اليديف لارنجلا ماما لاجملا
 .191 ماع يف اهيلع يركسعلا

 ربع نيتنجرالا ىلا :مويلا .دوعت ةينوريبلا نكل
 :نوبقارملا طيري ةدوع يهو .ةيناملربلا تاباختنالا
 ةداق حجن دقو .ةيداصتقالا ةمزالا نيبو اهنيب

 رطي يمارس جسانرب ميدقت يف يدورتبلا :ترصلا
 ,ةدعامتجالاو ةيداصتقالا تامزالل تاجلاعم
 تقولا ىف :ةيعارزلاو ةيعانصلا ةيمنتلل تاعلطتو
 ةحلاعم ةيروهمجلا سيئر ةيف لواحي ناك يذلا

 فشقتلا نم جمانرب قيبطت ربع تامزالاو نويدلا
 يغبنت انهو .نيتنجرالا نوطب ىلع ةمرحالا دشو
 ف اهريغ ىه :1./19/ ماع يف نيتنجرالا نا ىلا ةراشالا

 يبعش ميعرك نؤريب هيف رهظ يذلا ماعلا 5
 .دالبلا يف فراج يسايس رايتكو مكاحكو

 راصتنالا ىلع ةظفاحملا نوينوريبلا عيطتسي له
 ؟ةينئائربلا ةايحلا ىلعو

 نم ةرتف رورم لبق .هيلع ةباجالا بعصت لاؤس
 تايوعصلا ةلحرم قف ,ةيسايبسلا ةسرامملا
 فرعي دحا الو .نيتنجرالا اهزاتجت يتلا تايدحتلاو
 نآلا نوعلطتي .,شيجلا يف رابكلا تالارنجلا ناك اذا
 .عقيب نا نكمي يذلا أظخلا راظتناب :ةطلسلا وحن
 يذ ينوريبلا بزحلا نيب يسايسلا عارصلا لالخ

 يتلا ةيروهمجلا سيئ قس .ةقلطملا ةيملغالا

 و زم د < .لمعلا ىلع هتاردقو هتاطلس ٌدَحّتس

 ةساّئيرلا تاياختنال مهحشرم ٠ :نييتوربيلا ىدل

 .وريفاك ...برحلا ميعر وهو ١5/85 ماع يف ةلبقملا

 ك .ف

 مها _ ١ ةا/ لوليا ١8  ؟؟ا/ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 | يف مئاقلا خرشلا يف يسيئرلا ببسلا يه .نانبل 13 0
 ةرداق ريغ ةيروس تلاز امف .ناريا  ةيروس فلاحت 222

 دعت يتلا ةيبونجلا ةيحاضلا ىلع ةرطيسلا ىلع | 200155
 كلذل .ةيبرغلا توريب يف تايشيلم نم ىقبت امل القعم | 25355

 ىلع ةيروس عمايلاحب ايناظيرت لماعشت نا زوجي آل
 (!!!هلعف عيطتست ام لعف نع اهقيعتف .ناريا اهنا '
 16 هدا لا .
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 نئاهرلا برح ءاغنإ
 |  نانبل يف «ةلاكولاب» برحلا تأدب نا ذنم

 ١ ثدح ؛! + ماع ناردا نع ةياينلاب يا كلي

 ا .فاطتخا ثداح ١ نم رثكا || |!
 ' نم كانهو ؛برهلاب نيرخآل حمسو ضعبلا نع جرفآأ
 ' ةيلاوملا ةفطاخلا تاهجلا ىدل لاَز ام كلذ عمو ,لتق '
 ١ .ةيبرغ ةنيهر نيرشع نم رثكا صاخ لكشب ناريال '

 | لعجيل ةريخالا ةنوآلا ف ةأجف ثدح يذلاام
 | ريرحت لجا نم ةسدقملا برحلا» ضوخت نارهط '

 ا ؟.نئاهرلا
 | حارس قالطا يف ًاحضاو يناجنسفار رود ناكدقل |
 |[ ريزو ةنقرب عدت مل نإ .ثيمنش ديرفلا يناملالا |
 | سما اهلسرا يتلا رشنيغ ديسلا يناملالا ةيجراخلا ا
 1 ِق كشلل لاحم هركشم يناردالا ناملربلا سمر ىلا 1

 ١ ةيقربلا صن نم ةيناثلا ةخسنلا) .ريخالا اذه رود '
 ا ينسب . (رسأ ظفاح يروسلا سيئرلا اهملتنسا '
 | ينيمخل ةينلعلا يرب هيبن تاداقتنا لعلو 1١ نابعيست ةيروسوؤو ناربا ناهيف كش الامم |

 | هتاقالع روهدت ىلع تلمع دق نارهط يف هماظنو ١ لودلا عم امهتقالع نيسحت لجا نم نيتدهاج
 | «لمأ» نا اميو .«للا بزح» ب يلاتلابو نييناريالاب ١ ىلا ايناطيرب عفدل ةثيثح تالواحم كانهو .ةيبرغلا |
 ١" نيب قيمعلا فالخلا نإف .نانبل يف ةيروس توص يه © لود ةبقب تلعف نا دعب ةيروس عم اهتاقالع ةداعا '
 ١ .يلحم نم دعبأ ىزغم هل ؛هللا بزح»و يربايشيلبم ١ دق ةدحتملا تايالولا نا لب .كلذ ةيبوروالا قولا '
 | ينيمخ هداقتناو ناريا يف يلالملل يرب ةنادا نإ 20٠١ ءيش ىلع دسأ سيئرلل ركشلا هيجوت دح ىلا تبهذ !
 | نكيمل ءايبيل عم:ةقالعلا ىلع هتطقفاحم بيسي 8 .(شسالغ زلراشت نع جارفالا ةياكح) هلعفي مل امبر ا
 نمم نيريثك نا عم .ةيروس ةقفاوم نود ثدحيل 7 امل اقفو ريغتت الا بحي ةيجراخلا لودلا ةسايس نكل ا

 ىلع هتاقيلعت نا نوري «لما» ايشيليم ميعز نومعدي | رمتسملا لاقتعالاف .مهؤافلح وا نوفطاخلا هيثترب
 قلطني هنأ حضاولا نم نكل .ةيساق تناك نييناريالا |( يف مهريغو مهريغو يثراكم نوجو تيو يريت ديسلل |
 .بونجلا يف «هللا بزح» عم مادّصلا عقوم نم مويلا | ةسايسلا هجو يف ةبقع نكي مل ةاناعملا ةمئاق |
 ضرع كلذ تاريشؤم نمو .توريب يفاضيا امبرو ' .نارياو قارعلا هاجت ةنزاوتملا ةيناطيربلا '

 ىرسا لباقم ريسا «يليئارسا» رايط ةلدابم ءلمأ» || نيب ةطاسولا تأدب يتلا يش وكسوم نا حيحص

 ةعقاولا ةقطنملا يف مئاقلا مايخلا نجس يف :نيينانيل  ةيجراخ يريزو تايقوسلا لبقتسا امدنع نيفرظلا '
 | يذلا رمالا .«يبونجلا نانبل شيج» ةرطيس تحت (| يف واه يرفيج ديسلا لثمم نكل ؛نيبراحتملا نيدلبلا '
 ١ كلذ ىلا فاضُي .ةيروس ةقفاومب كش نود يظح دق ' تيوصتلا ىلع اكريما لمح ءارو ناك نمألا سلجم '

 ريرحتلا ةمظنم عم مالسلل يرب عورشم ( زيريب ديسلا باهذ ةرورض ىلع عامجالا بناج ىلا '
 | تافرع رساي وينيطسلف يلخي نا ةطيرش ةينيطسلفلا ( رارق ىلع يناريالا درلا عامسل نارهط ىلا راليوك يد '

 زيزعت ىلا هيف ىعسي يذلا تقولا يف اديص ةقطنم : ,رانلا قالطا فقو
 تايوقع ضرف قيرط نع روص ةنيدم يف هذوفن ١  ةيوستلا نأب وكسوم تفرتعا دقل لاح ةيا ىلع ٠

 ةيحاضلا فاما .بونجلاب قلعتي ام اذه ا :نانيلو ناردإ 1 .«نوناقلا ىلع نيجراخلا» ىلع ةيساق |  .راليوك يد ديسلا دي ىلع نوكتسف تمت نإ

 ' يديؤم ددع نإف ةيبرغلا توريب نم ةيبونجلا ' ىلع ,ًاريثآت», اهل نا تنلعا دق نارهط تناك
 | هجروا :«لمآ» يديؤم ددع ريقكي قون كلا بزح» ١ نع ضواقتلاب اهل خمتسم نانبل يق نئلهرلا يفطاخ |
 | .نلعي «لما» تارباخم لوؤسم يناريدلا ىلع ابا نا' © نمريتخب لقا يه ريثأت ةملع نا .مهنع جارفالا لجأ |

 | نأب «قرطلا عاطقل» حمس يذلا يربل هتضراعم (| نابإ 1987 ماع نانبل ىلا لخد دقف..لاحلا عقاو
 | أدب كلذل .«لمأ» ايشيليم يف ةماه بصانم اولتحي !| يروثلا سرحلا نم لجر ٠٠٠١ «يليئارسالا» وزغلا |
 .نييناريالا عم قيسنتلا يناريد © نولوتيو نولومي مهو .ايلاح :مهددع فعاضت دقل '
 ا :يروسلا فقول: © نكل .ةهعلق روت يتلا ةينانبللاتايشنلملا ةياعرا#

 | مهدونج نم فالآلا عفد يف نويروسلا بغري ال 1 ىف اهاعري نمو تايشبيلملا هذه نا لوقلا نم ٌدِم ال

 ا ٍِق هللا برحاا و «لمأ» ناد فالخلا رحجفنا

 ' يحلسم نيب راد يذلا يرانضلا لاتقلا
 | بونجلا يف ةيطبنلا ةدلب يف نييناجلا

 هميم وجولة حس هع دعا حوسوجو»س عت

 - ةيبرعلا ةعيلطلا ددعلا مع /١85  ”551 لوليأ 1١5/1

 تايدوملا رداخبس يليق ْ

 ويرد دوكناب هديودولا + لالتحال |

 « هّلبا برحا دض ةرشادملا ةيروسلا تاءارجالا اَمَأ

 ماقا الثم يضاملا وينوب / ناريزح يفف .ةليلق يهف

 قيرط اوقلغأو ةيركسعلا زجاوحلا نويروسلا
 نارهطل ةيلاوملا تانشيلنملا ماما ةبيناردالا ةرافسلا

 سالغ زلراشتن يكريشألا ىفاحصلا فاطتخا باقعا َِق

 مهنكل .ينانبللا عافدلا ريزو نبا ناريسع يلعو

 ةيناربالا ةرافسلاو ةيحاضلا نبي ام قيرطلا ىلع

 ركب يف يروسلا شدحلا ة تحت ةعقاولا
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 ؟ناتسناغنا
 وسوم نورول :ملقب

 فيدنح يق ةدحتملا

 ىتعن "اذه ع امتجالا اذه
 . «ةحرطتل

 .ارهيش ١١ لالخ ةيتايفوسلا تاوقلا باحسنا

 / دق تاضوافملا تناك .يضاملا سرام / راذآ يف
 ١ ةيساسالا تافالخلا ببسب لماك قزأم ىلا تهتنا
 ١ ام يتايفوس يدنج فلا ١١5 باحسنا لودج ىلع

 تضرع ,هنيح يف .ناتسناغفا يف نوزكرمتي اولاز
 ١ لالخ تايفوسلا نييركسعلا باحسنال الودج لوباك
 ا متت نا ىلع ناتسكابلا ترصا امئنييب ارهش 16

 .رثكالا ىلع رهشا ا/ لالخ ةيلمعلا
 دق تاروطت كانه نا ودبب :ءنآلا ىتح عيبرلا ذنم

 | لوباك بلط قلخ دقو .نيبناجلا فقوم يف تثدح
 ١ ريزو نا ةصاخ ةأجافم تاضوافملا فانئتسا

 ١ نا لبق لوطم عامتجا يف فوستنوروف يلوي لوباك
 ذق ناك:ليكولا دبع. يناغفألا :ةيجراخلا

 .فينج ىلا ريطي
 :ةحلاصم ع ورشم

 | يف مالس عورشمب تمزتلا دق ةدحتملا ممالا تناك
 أ نوؤشلا يف لخدتلا مدع ىلع صني ١187 ماغ [

 34 - [ هلال جنط هك 131:

 | ريغ تاضوافملا مويلا أدبت ؛لوباك نم بلطب
 | ممالا ةباعرب ناتسناغقا لوح ةريشامملا

 !| نكل .مايا ةثالث ةدم تاضوافملا رمتست نا ررقملا نم

 (' اذه يف ةدحتملا ممالا بودنم زوفودروك وغييد ديسلا |
 ١ قافتا ىلا لصوتلا متي ىتح رظتني مل عامتجالا |

 | لثم داقعنا ةموكح بلطت نيحف . ةمهم نوكتس ةديدجلا
 | أديدج ًائيش اهيدل ن

 ا حرتقيس يناغفالا دفولا نأ افورعم حيصا دقل

 دا و ساس 0 ا ناسا 2 لا 0
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 .زيفنتلا ةدحتملا تابالولاو يتايفوسلا

 ماظن حرتقا ,ةدحتملا ممالا عورشم ةازاومب
 هنكل ,ناغفالا بطاخي ينطو ةحلاصم جمانرب لوباك

 ثحبلا روطت لقرعي امم :ةحلاصملا متت مل نآلا ىتح

 تب اهطع يخل ةتدانعلا كالا. الخ لحب نع
 دالبلا ىف رومالا مامزي ناركسعملا كسمب نا لحآ

 7-5 هتنلا بيجت ماظن نا ميلعلاد حضاولا نم

 ضرالا ىلع كراعملا ةدح هيف دعاصتت تقو يف لح ولا

 قفاو دقو

 ناسنالا قوقح ةنجل نع صاخ بودنم ةرايزب |
 . لوداك ىلا ةدحتملا ممآلل ةعياتلا :

 عاضؤألا ةئدهتب مامتهالا اذهل نوكد دق

 .فينج يف ةلبقملا ةليلقلا مايالا يف تادادتما
 ١4

 و ع جا سد 1 حاج ج» بج ج1 ظ وسبسسسسج1 عل سس م

 0 هس

 سيور رجور :ملقب

 ةكدش دوحو ةيلاطبالا ةطرشلا تفشتكا

 نيموع دملا نيحلسملا نيينارنالا نم ةعساو
 7177 اساا ةرنقلا اتق ردا 717 ل اقفال 71 وضحا

 حالسلاب لمحم براق ىلع ايلاطيا ءاليتسا

 نيميعز ىلا ةفاضالاب رابخلا ةعانصلا لاجر دحأأ ١

 هلق دعتست يذلا تقولا ِق تادحآلا هذه يتان

 .ايلاطبا عراوش ىف رانلا قالطاو ريجفتلا قيرط نع

 حصتن ينلا ىل والا دّرملا يش هذه نا هركذ رددحلا

 نا ودني نكلابوروا بونَجَو ايلاظيا يف تاردحملا

 ياللا ويرظلا اغا طولا قرشكب سلا قلعقي يك

 .؟ناينف ويت
 نا امآلنويثنس يلاطسالا مانعبا يعدملا لوقي

 0 جب سسوس موج 777 ع نتج ديوس »7

 ا يول لا / .١تدغ -ناردإ» ١

 - |( اروح انحلال“ ١ ي1ئ- 5

 ' نيرحاهملا نيدالم ةدوعو ناتسناغفال ةيلخادلا

 ١ داحتالا نمضد نا ىلغ .نارياو ناتسكاب نم ناغفالا

 ' حامسلا ىلع ًارخؤم يناغفالا سيئرلا ق

 . ايلاطيإ رهن ايفاملاب نارغط ةقالع

 ١ ةراجتب و تاردخملاب لماعتت يتلا ايفاملا نم ا

 | دعب فاشتكالا اذه ءاح دقو .ةملودلا حالسسلا !

 ّْ مهنيب نم ًاهويشم ”1 لاقتعا يلاتلاب و ,نيبوريهلاو ا

 | لمحي اًمم جيلخلا ىلا ةيرحب ةوق لاسرال ايلاطيا |

 ' رآثت نا نكمي ناريا نأب داقتعالا ىلع نيبقارملا ضعب '

 - نا نا .ةيرسلا ةحلسالا ةراجتب ايفاملا ةلص اهيف
 ١ ةراجت ىف مكحتت اهنا ايفاملا تالئاع نع فورعملا

 ١ تاردخملا ةراجت عم ةيزاوتم ريست حالسلا ةراجت

 . اهرودب اهملست ىتلا ةيروس ىلا ًاهجوتم (اينايسا)

 | ف كودي :قيرظ نع ليومتلا متي امنف :نارنا ىلا

 ْ كلزل .رتوتلا قطانم ىلا ةحلسالا ريدصت عنمي يذلا ||

 ا عون نم اجيجض ايلاطيا يف نآلا ثدحت ةبرضقلاف

ءاااّل>
 

 يكساه رييب :ملقب
 نا لجا نم رمعم ىلع نودمتعت متنك اذإ:

 700 الف ,ةيرسيوسلا ؛ةتالوكوشلا مكل ٍبلجي
 071775 ١ انه ائينش اوعتصت نا مكيلع» !«ةيلغ اوذمتعت

 ةيرسيوسلا هتالوكوشلاب هولدابتل |

 ! ةديدج عيراشم ءاشنا ىلع :نييبيللا ضّرح امك
 ١ :ًاعورشم اوميقي نا مكنم ةثالث وا نينثتا لك ناكماب»
 ا . !!«نارحا مكنا .ةراجت ؛ءانب تادهعت .يىهاقم

 أ ,ةلودلل ًابيرقت ءيش لك عضخي .ايبيل يف
 | نم نوكيسو .ةلعاف ريغ ةريبك ةيطارقوريبلو
 ١ «ةيراجنتلا عيراشملا حور خفن» ددقعلا ىلع بعصلا ُ

 ٠ .ةوادبلا ىلا برقا عمتجم يف ٠

 | ؛يفاذقلا بولساب» نوفراعلا ىري .لاح ةيا ىلع

 | لالخ نم هيلع مكحلا بجي ديقعلا نالعا نا

١ 

 200 |١ ءارضخلا ةحاسلا يف هباطخ يف يفاذقلا ديقعلا هلاق
 .ةطلسلا ىلا هلوصول ةرشع ةنماثلا ئركذلاب الفتحم

 نا ايبيل ىلعو ىهتنا دق لهسلا لاملا دهع نا ودبد
 دذه لمعلا در ورصض ؛فشتكتا

 .نيديدللا ننتطاوملا

 ٠ ينلا ةلايسرلا يش ١"

 نم ةثالثلا نيدالملل اهلاصيا :ةروثلا دئاق» لواح '

 ١ تادئاع رايهنا يف نمكي ريفتلا اذه ريسفت نا

 ىلع لوصحلل ديحولا اهردصم - لورتبلا نم ايبدل
 7 1١94١ ماع يف رالود رايلم ١١ نم ةبعصلا ةلمعلا
 5-لا زواجتي نلو .تئافلا ماعلا يف رالود رايلم 6 ىلا
 .يلاحلا ماعلا يف رايلم

 ,ةفلكم ةادح ن وشيعب نيدالم ” ايبدل ناكس ددع

 ..بجحي امم رثكاب زهجملا, ديقعلا شيج نع كيهان
 باح نؤد اهيلع فرصُي ينلا ةريسكلا عيراشملاو ْ

 | ١ ْ
 8 ا

ْ 

 1 يا ,ًالدتق 50 ةليصح ت 12 3 1 ذدل افلا ْ ش ٍ ايل تاميخملا ىلع !١اهنم . 1141 ماع ةيادب : ىلا وح ىلا لصي يبيللا ي

 ىجراخلا نيدلا لعج دح ىلا
 ند !"ىدح روود راجتم ١

 .مهنع ةباينلاب نورخآلا لمعي امنيب ءاينغأك
 شيجب رماعلا سلبارط راطم كلذ ىلع دهشيو
 .ةيبونجلا ايروكو 1ْ ٍرربي فرظ يا كانه نكي ملو .ايئانثتسا فرظلا ناك ١ نيبلفلاو دئاليات ىلاو نم نيبهاذلاو نيمداقلا لامعلا

 ديقعلا دقتنا ردمتسسم / لولبا نم حئافلا ءاسم يف

 وه ناك يتلا مهتايح طمث بيسب ةحارص هينطاوم

 برعاو .«مكنع الدب كلذب :ب مايقلل قيس نع ينعي

 0م ع عب

 ١ ةفداصم ىقتلا هنا ّدكا نيح هتشهد نع يفاذقلا

 !ةيبيل ةحاو يف يشاوملا يبرد يزيلجناب
 يبرعلا ملاعلا يف مامتها مدعب تلبقتسا | دزإإ ن_ىماب ةرّربملا ريغ فيراصملاب قلعتيف ْ يببللا بعشلا ىلا ههحو يذلا رخآلا دقنلا اما

 " ةكم ىلا باهذلا وا جالعلا ةجحب دالبلا نورداعب

 . مراحملا نورتشيف جحلا ةضيرف ءادال ةسرشملا

 كش هيلع ت ميال نكمي ال مسيل اذهف»

 0 ديقعلا لاق ! خلا اكم

 نأ بعبشلا ىلع ,ةلبللا دذه نم ًءادثنا» سلئارط

 ةريغصلا .جاتنإلا تادحول كلام ىلا لوحتي

 ؤرتدلاو يندعملا جاتنالا تادحو مث الوا ةطسوتملاو

 .«ديعبلا ىدملا ىلع تابواميك

 ىلع «ةيلينارسألا» ٠ راغلا
 ةولخلا نيب
 ٍجروج نايسول :ملقب

 ١ نيع ميخم ىلع ,«ةيليئارسالا» ةراغلا تناك |
 ا نم فنعالا يه ةب/ بسلا موب ةولحلا هب

 | يف نانبلل «يليئارسالا» وزغلا ذنم اهعون ('
 0 .19/7 ماع

 | ذنم ةراغ ١" نشب :يليئارسالا» ناريطلا ماق دقل

 1 .تبسلا ةراغ يف اولتف ْنَم يثلث نم لقا

 ْ 13/01 حسا ودب لتقبل يجتاز نيشان

 ْ ايندم "5 و نيلتاقم ٠١ اهتيحض بهذ يتلا ةراغلا

 أ نم 75 نفد دقو .صاخ لكشب لافطألاو ءاسنلا نم .
 تضج تاكا فيو يعافي ربك يموديج ١ لاقو .ةنيلسلا ي ءاعتلا لجأ نم اييرلع امدستم

 توربو عاقبلاو انتسلا يل: ةيتسو ور ظقانسم“ 0 وو
 أ لا نيرخآلا د

 : ةنرحدلا تماق 4/5 دحبلا يلاثلا مويلا ٍِق
 ا نم برقلاب) ةيديشرلا ميخم فصقبي ,ةيليثاربسالا»

 .«لمفأد انشيلبمب روهش ذنم رضاحملا (روص

 | نيينيطسلفلا ىلع ةراغلا هذه نا هركذ ريدجلا
 ١ لغفسشنملا

 ١ .جيلخلا برح يف ًادلك

 ا :قسدقلا يف .دنمول ةفيحض لّسارم قيلعت
 | راطا نع.جرخت ال .تدسسلا موي ةيلمع.نا ودبي

 | ىلع زكرتتو :نانيل نم هياحسنا ذنم ؛ىليتئارسالا» '

 | ءانب ةداعا نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عنمو 0 ١
 1 ُ مق - هج - ١ | ؟ةلاعا ذه ا ١ تقفا ن دقل

 | ىلع :يبونجلا عاطقلا يف ةمهم ةيركسع ةدعاق يا( "' 0 © ويف سوح
 ١ يذلا نانبل وزغ لشف دكؤي كلذ ثودح نا سابسا '
 | ةمظنمل ةيركسعلا ةينبلا ريمدت هفادها دحأ ناك '

 دحاو ةرم ريرحتلا :

 ؟ 6 _ ١و1 لوليا ٠1 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يس 0
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 يداصنقالا هروطت راسحناو ندرالا لدحادم عحارت ماما
 01و و يم ا م ا ا ا ل ع ع 9 7 يس

 وواسع ودمج

 اذن جئاتن ققحت ةيسسخلا ةطخلا | دئاوفلا عافترال دقدلاب لماعتلا لضفي يندرالا رمثتسملاو ...ةفعض

 نود لوخت ةديدع لماوع
 ا و ا و وال وو راو او وو معو ا حجت ا و يدسسو

 رامثتسالا عيمشت
 صل ع ا ع ا ا ع ا ا م دامو اسما

 ا ه3 لوس ويحس يحججموجسوو بصوص موس ا 0 و و ووو صو واما وااو وجبحس واج كور ويحي 717 و د دصوصحوصو#

 يتلا ةيبرعلا راطقالا نم ندرالا ربتعي
 رثإ طفنلا راعسا رايهنأب ةرشابم ترثأت

 راطقالا يف يداصتقالا طاشنلا ؤطابت ||
 نم جئاتنلا هذه ىلوا ترهظو .ةيطفنلا ةيبرعلا
 تءاج دقف :ةيسمخلا ةيمنتلا ةطخ هتققح ام لالخ

 مل ومنلا لدعم نا ذا ًادج ةفيعض جئاتنلا هذه
 ١4٠ نيب ام ةرتفلا يف + ف.ةئزاقت / , ه زواحت

 دودحب ًاعفترم لظ يراجتلا زجعلا نأ امك ١1584.

 ومثلا ةيسن اما .ىلامجالا ىنطولا لخدلا نم 5
 ةيناثلا ةيسمخلا ةطخلا نم ماع لكشب ةققحتملا
 وه امم لقا يهو /5 لدعمب تناكف- 1985-1
 يتلا يداصتقالا عجارتقلا ةلاح ىلع رشؤتو .اهل ردقم
 هذه يداصنتقالا مجارتلا ةلاح ١94/7 ماع تآدد

 رشؤن نا نكمي هي تمستا ىذلا ةعرسلا عياطو

 :اهنم ركذن لفاوع ةلمجب اهيلع
 دقف ؛جراخلا يف نيلماعلا تاليوحت ضافقحنا-١

 ماعب ةنراقم ١19/88 ماعل 7١6,7 ةيسنب تظيه

 6:٠ 7,9 ىلا يندرا رانيد نويلم ؟75 نم يا, 645

 ١9/868. خماعل رانيد نوبيلم

 براقت ةبسنب ةيجراخلا تادعاسملا ضافخنا - ؟
 :لوالا :نيايساسا نيببسل كلذ دوعبو /ه*+٠ لا

 تادراو ضافخناو ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا عاضوا

 ةمدقملا تادعاسملا صيلقت يلاتلابو ءاهيف طفنلا
 عجارت ىلا دوعبو يناثلا بيسلا اما .ندرآلل
 رالؤود نويلم 56 .,/ ىلاوح ىلا ةيكريمالا تادعاسملا

 لكش ىلع اهبلغا ناكو .رالود نويلم ١50 لصا نم
 ١١1٠ نم ىرخالا يه تطبيه .ةيركسع تادعاسم

 .19/8 ماعل رالود نويلم ,4١ ىلا رالود نويلم

 ١521 لوليأ ١4 517 دذعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 7"

 ةلكشم ؛يهو جراخلا نم ضارتقالا ةلكشم “ 

 ةيجراخحلا ندرالا ةينويدم تاهاجحتا ربشت ذا ةنمزم

 ريدك يبست لكشبي تدادزا دق ندرالا نويد نا ىلا

 ءابعالا مجح ةدائز كلذكو :ةريخالا تاونسلا لالخ

 مئاقلا نيدلا ديصر غلب دقو .دئاوقلاو طاسقالا نم

 ب ةنراقم رانيد نويلم ٠١5 ىلاوح ١986 ماعل
 اما ١١/. ةدابزب يا ١19584 ماع رانبد نويلم 5١

 ١147 يلاوح ١9/25 ماع غلب دقف ماعلا ىلخادلا نيدلا

 دقف :,84 ماع رانيد نييالم ١٠ا/ لباقم رانمد نويلم

 ةيمنتلا تادنسب تلثمت ؛/١١ ةيسنب كلذك تعفترا

 .ةدراجلا فلسلاو ةنيزخلا تانوذاو
 ةدوعب لمعلا نع نيلطاعلا نادعا ديازت

 ةيبرعلا راطقالا يف نيلماعلا نم ةريبك دادعا

 ةيداصتقا ءابعا نم كلذ ىلع بترتيب امو .ةيطقنلا

 .يندرالا داصتقالا اهلمحتب ةيعامتجاو

 رثا نذدرالا ُِق يداصتقالا قؤطابتلا رارمتسا

 دقف راخدالا يف دارفالا ةبغر ىلع سوملم لكشب

 لياقم ريبك لكشب بلطلا تحت عئادولا تضفخنا

 رادقمب ةيلاع تالدعمب ةيراخدالا عئادولا عافترا

 نودلم ”ه ىلا /65 ةيسنيو ,رانند نودلم ١

 اهرادقم عجارت ةيسنبو بلطلا تحت عئادو رانيد

 ا

 ةينيومتلا داوملل يموكحلا معدلا يشالت 5

 ىلا 1987 ماع رانيد نودلم ه5 ,9 نم تاقورحملاو

 ءانثتساب ًايئاهن هفقوت مث 85 ماع رانيد نويلم “ه
 .:يعارزلا عاظقلل ىلعشو ظيسب هجن

 عجارتب تلثمت يتلا يلاملا شامكنالا ةلاح

 اهشعبت يتلا ةيلاملا ةمزالاو فراصملا طشن

 راحتنا اهفشك ىتلاو ؛ةيفرصملا ةيلاملا تاسسؤملا

 رطخلا سوقان قد يذلا (قزر ابيلص) فارصلا
 تاسسؤملا هذه هيعلت يذلا رودلا ةروطخ ىلا اهبشم

 كدبلا .ةيقارم نع ةديعبلاو ةيرسلا اهتاطاشنب
 ردقت قزر ابيلص ةسسؤم نويد تناك ذا يزكرملا
 .نينطاوملل عئادو رانيد نودلم ٠: ىلاوحب

 صاخلا عاطفلا مغدو طلح رول
 ىلع ًايبلس اهراثا ترهظ لماوعلا دذه لك

 نم ةققحتملا جئاتنلا هتمجرتو يندرالا داصتقالا
 غلب نا 198١-1985 ةيناتلا ةيسمخلا ةطخلا
 راثآلا هذه ةجلاعملو ./5 انركذ امك ومنلا لدعم
 فورظلا نم ةدافتسالا نييداصتقالا ضعب حرتقي
 نييندرالا نم ريثكلا ةدوعو ةقطنملا ىف ةنهارلا

 نيلوممك اما :يبرعلا جيلخلا لود يف نيينيطسلفلاو
 نوثحبي نيلماعك وا رامتتسالل ةصرف نع نوتحبي
 هذهب نيلئافتملا ضعب رشينسي) لمع ةصرف نع
 ةطقن ندرالا لعج ىلع ريكرتلا نوحرتقيو (ةدوعلا
 :ةقطنملا ف ةيجراخلاو ةيلحملا تارامثتسالل بذح

 ةنايص لثم ةيميلقالا تامدخلل ًازكرم هلعج لالخ نم
 اهيقشي ةيسدنهلا تاعانصلاو يندملا ناريطلا

 جاتنالل ازكرمو .ينورتكلالاو يكيناكيملا
 ةييرعلا دراجتلل تيزئارت ةفقطنمو .ينويزفلتلا

 ةقطنملا يف ًايبط ازكرم كلذك هلعجو .ةيلودلاو

 نا ندرالل قبس دقو .ةيحايسلا زكارملا ريوطتو
 لامعالل زكرمك ١51/5 ماع دعب نانبل رود ذخا لواح

 ةرتفلا كلت يف نكمتي مل هنكل .يميلقالا ىوتسملا ىلع
 ةصاخو .رودلا اذه لثمل ةسساسالا ةينبلا رفوت مدعل

 رارقلاو ةيجراخلا اهتاقالعو ةيلخادلا قوسلا

 ةرجرملا ةجيتنلا طعي مل صاخلا عاطقلا معد -ندرالا

 836 - |[ ةاا تل نما ك1



 .يداصتقالا طاشنلا ةعيبط ددحب يذلا يسايسلا

 حتصضا لش نهذلا ىلا زفقب يذلا لاؤسلا نكلو

 ةدنبلا ترفوت لهو «“رودلا اذه ذخا ىلع ارداق ندرالا

 ؟هل ةيساسالا
 ىلد ام لاحملا اذه ىف ظحالن

 ةموكحلا اهيلع تمدقا يتلا تاوطخلا - ١
 ءاطعا نم ةتلاتلا ةسسمخلا ةطخلا اهتدكاو ةدلاحلا

 فق ماعلا عالحقلا باسح ىلع صاخلا عاتحقلل مع ل

 نا لما ىلع ,ةيداصتقالا تاطاسشنلا نم ريثكلا
 ةبسانم رامثتسا صرف داجيا ىف عاطقلا اذه مهاسي
 تارامثتسا يف لوخدلا ىلع ةردقو ةأرج رثكا هلعجن

 ىلع دمتعت اهنأل ؛:ةرطاخملا ضعب ىلع يوطنت دق

 ةيعونو ةسفانم بلطنتب اذهو .يجراحلا رددصتلا

 ةيدقنلا ةلويسلا نم مسق فيظوت نكمي اذهل .ةديج
 ىلا اهلي وحت نم ال دبو .صاخلا عاظقلا ىدل ةرفؤوتملا
 .بدصخلل لداق جاتنا ىلا اهليوحت نكمي داربتتسالا

 الصاع ذاصتقالا لخاد ةلوسسلا كنرحت حيصيش

 .هبلع ًاثيع ا ةيعصلا تالمعلا ريفوتل

 ةيقارم .دويق ريرجتب يركرملا كمبلا ماق-
 نم ندرالا نكمُي ثيحب ًايجيردت ةيبنجالا ةلمعلا
 تاياغل ةيبنجالا ةلمعلا لاخدا ةيرحب عتمتلا
 تانئاغلل اهحارخا ةيرحو .ةفلتخملا رامثتسالا

 تاقفنو ميلعتلاو ةحايسلا نم اهريغو ةيراجتلا
 .ةماقالا

 لك يف ةرحلا قطانملا ماظنب عسوتلا يف ريكفتلا -
 كلذك .ةبقعلا ةقلطنم لمشتل ءاقرزلاو ةيقعلا نم

 نيب عقت ةبقعلا نوك ةرح ةيفرصم ةقطنم ءاشنا
 .ةيدوعسلاو رضم

 تفلك ىتلا عن ذاصتملا ىلع ضاقدالا ةلواحم - ؛
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 ذفانم دجت نا نع ةرجاع اهنكلو ةريبك لاوما سوؤر
 عضو ريغتد نا لما ىلع ...ةيجراخلا قاونسالا يف اهل
 حبصت كلذيو لضفا ةلاح ىلا ةيمللعلا قوسلا
 .لصضفا عيراشملا هذه ىودح

 نابدحنو عناوغ
 رامثتسالا عبجشتل ةدكتملا تاءارحالا هذه

 امبر ةريثك قئاوعب مدظضت يجراخلاو يلخملا هيقشب
 يندرالا داصتقالا ةيلكيه ىف رظنلل الغف جاتحت

 قرظو تاءارجألاو نيناوقلا نم ريثكلا ةعجارمو
 :ةيلاتلا طاقنلا ف اهضعبدل ضرعتن .طيطختلا

 داصتقالا يف ةيساسالا تايلو ّؤسملا نم ريثك .الوا
 نال .ماعلا عاطقلا اهب ضهني نا بجي يندرالا
 رطاخملا ةيلاع اهنال اما .اهلمحتب ال صاخلا عاطقلا
 طيطختلا ناف اذهل .ةماعلا ةمدخلا ىلا فدهت وا
 ةيداصتقالا ةايحلا ىف يموكحلا لخدتلاو يزكرملا

 ضاخلا عاطقلا رود ناددحي ثيحب نابولطم
 هعم فتاكتب و ماعلا عاطقلا رود معدب ىذلا لكشلاب

 تاضارتفالا ىلع هز .ةيداصتقالا م جماربلا ذنفنتل

 لماكلا ضوهنلا ىلع صاخلا عاطقلا ةردقب ةيمهولا

 .ينطولا داصتقالاب
 عجارتلا ةلحرم ِق يندرالا رامثنسملا ؛ابناث

 ىف رامثتسا لضفأك دقتلاب كسمتب لاز ام ىداصنتقالا

 ةدئافلا راعسا ناو اصوصخ .رضاحلا تقولا
 .انيسن ةعفترم

 هراطا نم دعي جرخي حمل يندرالا رمثتسملا :اًنلاث

 رود بعليل يىفود وا يميلقا رود هل سيلو .يلخملا
 .يبنجالا وا يبرعلا رامثتسالل بذاجلا
 يتلا ةيسسؤملا رطالا .قلخ عطتسي مل ندرالا :اعبار

 ةيئثقت ىلعو ,ةيرامثتسالا صرفلا ةرولب ىلع دعاست
 (ةيلحملا ىتح واز ةيبرعلا تارامثتسالا عفدو
 فراصم ءاشنا لثم .رامثتسالل لضفا ضرف هاجتاب
 ةرولبل ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا عم ةكرتشملا ةيمنتلل
 ف ةمهاسملاو اهليومت كلذكو .رامثتسالا صرف

 صرف ريقوتو .برعلا نيرمثتسملا ىلع اهضرع
 حتفو .ةيبرعلا لاومالا سوؤر قاوسأب لاصتالا
 .لجالا ريصق ناك ولو رامثتسالا ضرغل اهعم تاونق

 هجاوت يتلا ةيساسالا تايدحتلا نم :اعبار
 ىلع ذا ةيفاك ةنورم رهظن مل هيف فالكإلا نا ندرالا
 راعسالا تلاَر ام يجاتنالا طاشنلا صلقت نم مغرلا
 ةعفترم امومع

 رذقمو :باوبالا ىلع ةثتلاثلا ةيسمخلا ةطخلا
 :يندرا رانيد تارايلم ةثالث يلاوح اهقافنا مجحل

 تاقافحا مجح زواجتت ةريبك تاحومطب تادب
 عابتا لوقب امك نكلو .ةقياسلا ةيسمخلا ةطخلا

 ديزملا ىلا الا ىدؤت نل (مامالا ىلا فورهلا) ةسايس

 ىلع رخآ ًائبع نوكتس يتلا ةيفاضالا لكاسشملا نم
 ةسسايسلل طبلح خت ياو .يددرالا داصتقالا

 تايناكما سابسا ىلع ًاينيم نوكد ال ةيرامثتسالا

 قوسلا باعيتسا تايناكماب ةنرتقملاو ةحاتملا ندرالا
 تاينمالا قايس يف ىقبي .ةيجراخلاو ةيلخادلا
 .صتقسملا بذجل ةبيطلا

 ىتلاطلا نابسغ
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 ومو وجال هبا ووجدوا

 ع فيدو 17 1 د4 دج هدهد ةينش سم طا

 نقر عجل لمآ  ةرصبلا
 يف رفاسي ميغ .دسجحلا اذه لاحرتلا مهاد لاي

 ,ادنا لخرت ال بارتلا تارذ نكل .هتلا ءامسس | كاف
 ٌتنك ...ضرالا نكست املقتم بلقلا نكتست |”
 هلو اهيلا لحرا ءيطاوش كانه نكت مل ,رفسلا ىشخا
 .اهندم باحس يف طبهال اهدعضصا تارئاط كانه نكت

 رفاسال ملحلا ةوهص يطتما يبحاص اي يندجت اذل
 ينوفج ينظقوت نا دحو ءايعالا دح يتركاذ ِق

 ...مانت ناد نذالا بلطت . .تيعت اهنا ينربختل

 .وحصا يراعي لقول .يتركاذ قلغا

 _ ةرصبلا ىلا ةرئاطلا يف لما ةليمزلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةقيلطلا /١4  !819 لوليأ ١5/9

 0 ا لا ل ل ل اا ا ا سلا

 ا ا

 ليانقلا ننول ىغلا : ةرصنلا ٠
 مدلاب اهسراوت

 سس جبسم وس اج ا

 نعمل قرتاتق لحلب قالقي قحصلا# لجا
 تنك ةظحللا كلت يفف ءرتي وكدلهلا دقصاو ةينمالا

 ىلا يستدل نا الا ىبا يذلا يدلك ةيسكاشم دياكأ

 .ةرصحلا دودحو راطملا جردم

 تاعاسلا تناك دقف :تقولا رجضب رعشا مل
 توص ىلا تصنتو يتحار دسوتت ةرصبلا ىلا ثالثلا

 ٌةديدج ًانويع ىدملا قفا نم يل حتفي أدب يذلا رايطلا

 املثم اهنم جرخي ال ةدروالا نكسي اقارع اهيف ىرا
 ضرالا هذه نكسي

 نلعب كلذي وهف هناكم رداغب نا ىبأب تارفلا ...

 ةجولا بابش هّوشت ةيجمهلا راثا

 نضتحسل قفدتد ...وجلا ةرارح نوناق ىلع هراصتنا

 ..ةلجد ةيببحلا مم هءاقل الحؤم :قارعلا رصخ

 تويب ...ءاقللا سرع امهل ءيهتو امهرظتنت ةنرقلاف

 توتحا (تاماش) اهنأكو يل ىءارتت تناك يدربلا

 ريخ نرجشي نهو تابيطلا تاهمالاو :روهلا ”دسج
 ,عابسلا رزا نم نددنشي حيرلا عم نيهذيو حاتضلا

 ىطاعتي يذلا لتاقملا قيدصلا دسحا تنك

 ةيادب ذنم نطولا نع عافدلا ىطاعتيو رعشلا

 صاصر يمري وهو نآلا هليختا ىتح ...برحلا
 دعاوي جيك توملا توم نلعيل هتاملك

 اهنا معن ....ًاملات توملا ...الوا ةرصبلا» اهلجا
 .ةرصحلا

 ٌتينمت مكل .. .يتثونا نعلاو هنلوحر دسحا تنك

 لوقي وهو دئاقلا توص ركذا اناو .اهنم جرخا نا

 لتاقم كانه ماد ام ةدحام ةيقارع لاتقلل بهذت نل»

 سشيعن اننا ىلع هتن دمحلاو .«ةهبجلا رتاوس يف دحاو

 نم نيدئاعلا ةبحالا نويغ يف اهليصافتب برحلا
 مهتاقدح نكسب يذلا نينحلا كاذ ٍْق ... تاهدحلا

 وا مونلا اهيلا للستي الو . ..ةظقدلا اهنكست املثم

 .بعتلا

 يكبر ...ةرصتلا لع فوخلا

 يرعش ةيدج نوكتف - برحلا نمز يف ربكي بحلا
 قدع يف ةناما قارعلا بارتو .. .بيبحلا قنع يف ةناما

 .ىماشنلا دونر نيب وقغت دادغيف اذل . ..لاجرلا

 " فتك ىلع تبرت ... انه بامسسالا يا

 لابحالل امشو ليانقلا لمحتس ...اونئمطا» .

 تاوصا همون قلقت ال ماس لحا نم 3

 ..«عفادملا

 نؤوددرب مهو حمهتوص يفماسم ىلا ددرتب ©

 لهلشف رتاسلاع ...يروفاك جيارت عاكاي»

 يوطت ةرئاطلاو هسفن توصلا ...:يروجاش

 يقاروا قوت ...تارتمولبكلا بوذتف ةفاسملا
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 هتلئاع اهتمدق ضرالاب كسعتلا روص عطسا :هيجولا يلع روتكدلا

 اهليخنو ةنيدملا نويع ليبقت ىلا ًاقوش ةرثعبملا
 ...لاتقلا

 لطبلا ثلاثلا قليفلا ةدايق رقم نم برتقن نحنو
 انقلق راثن ململت ...ةرصبلا قفالا يف انخل حولت

 ول» ينغُي ناك يذلا ةرئاطلا دئاق ةقث اهبحاصت

 بعشو شيج ...نوردكيم ةرصبلاع :نويلم اودشح
 .«... سبا دنت ام ةننرصين . .سارح

 اذه ينكيرا املثم ينكبرا ةرصبلا ىلع ىفوخ
 بانك قهاشلا ولعلا اذه نم أرقا .. .اناو توصلا
 ...ليخنلا قعس قوف ًابوتكم يلوطبلا اهدومص

 فيزنلا اذه يزاوي رعش يا . .ىوشه يأف

 هراظتناب ةفيذقلا تناك :ريمس لامك لقطلا

 ١09 نا مزال" نولتمات ىصخصرت -

 يدلاو ةليبحتسملا ةنيدملا دسح نم ةلوطن قفدتملا

  نيتس عيس ذنم عقدت يتلا  ةرصبلا  اهنوعدب

 ينحنت الثل ,ةيبرعلا ةماركلاو يبرعلا ءابربكلا نمث

 ةصرفلا قرسن الثل ...لدختلا تاماق (هتنا حماس الز

 اهقوريشش نع سمشلا فكت الذل ...راغصلا نودع نم

 .بحلا نع رمقلا فكبي الثل ...رفسلاب جوزمملا

 ...لطم اباظشلاو ...يدحنلل ليانق دورإلا
 ىدحتب يذلا يحموملا هوس ةنمآلا ةنيذملا

 ردعيب نا ًاثيع لؤاحي ...ةدوهعملا هتسرطغي

 قارعلل اهبح فقوي نا قي لواحي ...اهءوده
 يف نيدقارلا نيباصملا نويع يفف ...هنع ةباين توملاو
 ىجسملا عيجولا سملا تنك ةرصبنلا تايقفشتسم

 ملاعلا تمص لزلزي اخارص عمنسا تنك .. .يدحتلاب

 لوحتت يتلا لبانقلل ال اهل  لوقيو ...مصألا
 اياظشلل ال - نيقشاعلا امظ ي ؤرب ارطم اندومصي

 بحلا لعفب نلوحتب يئاوللا نهدقحب تالقاعلا
 ..ارمقو ادرو

 ىذلا ريمس لامك لقطلا نويع يف ششملا تنك
 هئاقدصا عم بعلي ناك نيح ءانعر ةيظشب بيصأ

 اياظشلاو خدلا فيزت لواح ...ةلأسملا مجحي ايدحت

 بعللا افقوي نا هقيدص دسح تدسوت ىنلا

 تناك لامك ةماستبا نكل ...ةلوفطلا امستقيو
 الطعت مل .وه هتباصاو هقيفر داهشتسا نأب ينربخت
 ديشاناو ...يدحتلل لبانق دورولا لمح نع لافظالا

 .راصتنالا

 هماما كبترت ةلوطبلا نم رخا جذومن ...
 تضفر ىتلا هيجولا ىلع روتكدلا ةلئاع .ةديصقلا
 ناكم ىلا مهذخاي نا بلطب ىلعو ...ةنيدملا كرتت نا
 ١ يمود فصقلا ندادتشا رثاانما رثكا رخا

 ءانه ءاقيلا اماو ...توملا اماد مههذر ناكىفش 4
 ضرا ديزتل :لئالق تاعاس دعب ةلئاعلا تدهشتساو

 .ًايصخ ةرصيلا

 ةلدحتسملا ةديصقلا ...ةرصنلا
 مهتاملك رصبُت نيح ءارعشلا دئاصق لوقتس اذام

 دوشت دقحلا راثاو (يجان ىرشب) ةيبصلا هجو
 لاؤس ىلع مهدئاصق بيجتس له ...هجولا بابش
 يذلا جوزلا نع لأست يهو (حلاص لما) سورعلا
 ح وطس قوف ةرذقلا ليانقلا طقاست ءانثا اهيرقب ناك

 ةجيسملا عماوجلاو ةنثمطملا سرادملاو ةنمآلا لزانملا

 .هللا خالكب

 ةغللا مجاعم يف ثحبلا ىلا ةجاحب انؤارعش له
 نم غلبا ...ةلوطبلا تادرفم نم غلبا تادرفم نع
 تزواحت يتلا ةليبحتسملا انندنصق ...ةرصنلا ىذه

 ...ةغل لك تدحت .. .عادبا لك

 تمص يحيذاو ٌدادلق نحيا نيسحلا عامداي

 نال: ةرمو انتب ورع ىلع لفظت هنال هرم ....نيترم برعلا
 ...ًايرع اوناك ءالؤه

 دادغب كانه كحضت مهندمو ...انه فّرني رتاسلا
 دب ...مهداقر ظقوتل ...وحصت ...مالكلا مهعدوت

 نم ةيدودح رفاخم مهراغص مالحال عنصتو لاجرلا
 دح دنع فقت ال ةيقارع ةوخن نمو ةداهشلا فارعا

 .ادبا

 وازقلا رفقو...ةرصنلا لحب
 فئاذقلا بارت (هبطر) ضفني وهو ةرصبلا ليخن

 توملا نا تنك امثيا رفاسملا بيبحلا اهيا كربخي

 نيخ انناو ةملكلا رتاس نم ءاقيلا رتاس ىلا برقا

 نطواللاب انسفنا مهون نطو ةيرغلا نا يعدن
 .ءامتنا اللاو

 يبلجلا ةنبا ليشانشو هنزح حرابي مل بايسلاو
 الثل اهكايش ىلع فوقولا ليطت ال ناب ةقيفو ربخت
 . .ءاقمح ةيظش اهلانت

 هوجو ...ةيبسلا يف رخا ...راشعلا ف ع راش

 .. نآلا كعدونس امبر - اهنأب كربخُت .. .كعلاطت

 .ةنيدملا هذه رداغت ال اهحور نكل ًادغ

 اناو .دسجحلا اذه تاماسم نكسي ةرصبلا ىوه

 دعب ملف .. .ام ًاثيش تيسن يننا تسسحا اهرداغا

 أدب ةرئاطلا ف .. .تيسن ام عجرتسا يكل تقو كانه

 .دادغبو يترصي نيب ةفاسملل يسكعلا علا

 هيتلا دح كيوتحب اقع ةرصبلا لها ينلمح

 .توملا دح كريسآبو

 دئاق توص ينلقني ,تقولا قئاقد ٌباسنت قفالا يف
 وهو هرصيب نمف ...رمقلا ىلا يرظنا» لوقيل ةرئاطلا
 .. ينمت ... هدارم لاني (توكلا) ضرا نضتحي وهو

 .«ءيش ىا ينمت

 ةرغث نم باسنيف يضفلا هنولب جرهبتي ٌرمقلا ناك
 قارعلا ضقاي» يرس يف ددرا اناو :..ةديصقو نطو
 حاشو دلبلا اذه حتماو كيشدع يف انتنيدم ءيبخ

 تركذت اهتقو ؛نيلحارلا ةبحالا رفس فقواو رصنلا

 نم تينمتف كانُم يقبو ينمّرف ًابلق عالضالا نيب نا

 .كانه نوكا نا رمقلا

 .ةرصبلا نوكتو ...رمعلا نوكيف
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 ضعب تاركذم يكاحن نا هيف لواحتو
 ضوخحم ثيح نييبوروالا ريهاشملا
 , هةحارصب ءىس لك ليصافت 3 ةجوزلا

 باتكلا نكلو .يبرغلا ءىراقلا اهدتعي

 . ةماع ةحداس ةروص مدق امنا نيهاج

 ىلوبدم ةبتكم نع سباتكلا ردص

 , ةحشمص 0٠٠ ُِق ةرهاقلاب

 ةييئاشلا ...فلألا
 ىتلا ةيناثلا فلالا باتك ةلسلس يف

 : ارخؤم يدق ؛ةرهاقلا نم ردضت

 سيسنرف فيلأت .حرسملا ةركف ©
 لالج قيلعتو ةمججرتو نوسجرف
 اضيا باتكلا ردص دقو .يرشعلا
 دادغب نيب كرتشملا رشنلا عورشم نمض

 . ةرهاقلاو

 . يوتسلوت دنع يئاورلا بدالا 7 هع
 لمحمل .د همح ربو فوكتيدا 14 ئ

 نمص رخآلا وه 86 . سدوي
 0 ذ عورشملا

 هلصضأ رصاعلملا ا 1 اكتم

 أ ديع 3 فيلأت 1-0

 حرسملا ةعيبط هيف لوانتيو .يوارعش

 لحارم هيف بتم يلاحلا هلكشو يرصمل

 . برغلاو قرشلا نم

 دصرلا 0#

 نراقملا ةيرابلا سين م ىلع اداتعا

 0 تناك رم يستر ركض

 .وتج رد فيلأت

 كلم رصعب هأيإ اثرا نيشولا رمهع

 تالالص هل تناك يذلا ناملراش اسئنرف

 عم تاذلابو ةيسابعلا ةلودلا عم

 ةيتكملا فوفر ىلع
 نبال ةمامللا قوط فناتك هيشي باتك . نونكملا | ىوش ا رس يف نوصملا ا

 ردصيو . ةرجهلل 4١ ةئس يفوتملا يناوريقلا ميهاربا قحيسا وبا فلا . . مرح
 بداالا ذاتنسا نيسح فراع دمحم روتكد هيلع قلعو هققح . ةرم لوأل هقيقحت

 هردصا دقو .ةيفونملاب رهزالا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف دعاسملا دقتلاو

 . ةصاخلا هتقفن ىلع فلؤملا
 ةمجحرتلا تردص . ثيدحلا رصعلا ف بدالا دان مهأ ن ١م نيتخاب ليئاخيم الل

 .نومضملاب لكشلا ةقالع 6 ثحبسو (يئاورلا تاطخلا» هبال ةيئاورلا

 دمحم .د ةمجرت نم باتكلا .يوتسلوتل ثعبلا ةياور ىلع هتايرظن قبطيو
 .رمفتلاو تاساردلل ركفلا راد نع ردص دقو ةدارب

 ق ثحابلل ديدجو ماه باتك . يبدالا دقنلاو ةغللا يف ةرئاو ننما دما 8

 ةيبدالا ةيركفلا ةايحلا ِق نيما دمحا رود لوانتيو .يروصاندلا طظفاح

 ةلمحلا نع لصف عم .ةيماغلاو ىحصفلا ن - نيفا لمح[ بتفوم نمصضتيو
 كاذللا ةينعبم نح نانكلا رت نضمىق يعصفلا ةغلقا دض ةهرتبلا

 . ةيمالسالا لصيف

 دهاجم ملا دبع دهاحمل ديدج باتك ناونع . تارتغاالاو يبنتملا ينيب

 ليحرلا رهاظم ريسفتل ةديدج ةيؤر هيفو ةيرصملا ولجنالا ةبتكم نع ردص

 ماشلاو رصم نيب ام لقنتلل ةرارطضاو يبنتملا بيطلا يبا ةايح ىف لقنتلاو

 .قارعلاو
 وديبع ينانبللا بتاكلا اهردصا لافطالل ةباتكلا ناديم يف ةديدج ةياور ا#

 اهنيوانع نمو .توريبب ديدحلا ركفلا راد نع «طقلا نيعا» ناونع تحت اشاب

 دقو .ديعبلا ءاضفلا لجر .ىضفلا ظّقلا ءريبكلا روسلا سراف :ةيعرفلا

 .لافطالل بتك ةثالث لبق نم رذصا نا فلؤملل قبس
 همحرتمل 4١5868 ثيدحلا ىبسنرفلا رعشلا» باتك نم ةينأث ةعبط اه

 .يبارافلا راد نع توريب يف ارخؤم تردص لوواش لوب ينانبللا رعاشلا
 رشع ةعستو ايسنرف ارعاش ن : ,ثالثو ةينانو ةئامل اصوصن باتكلا نمضتي

 ولا رايق يدبر داي يعي ايزمارغط

 1 فالف ن1 هقافط# - 4 0

 راهدزا جوا ُْق .ديشرلا نوراه

 .دادغيبب ةراضحلا

 نيتيروطاربما ربكا نأ فورعملا نم
 ةيسابعلا ةلودلا تناك عساتلا نرقلا ِق

 يف ناملراش ةيروطاربماو ديشرلا مايأ

 ةمظع نع قئانو باتكلا فو .اسنرف

 ةيبتايسلا اهلكايهو نيتراضحلا .نيتاه
 . ةيعاتجالاو

 - رصم يف ةيباعللا
 هدبع .د اهيلا أجلي مل ةقباس يف

 ةلجم ريرحتل اسيئر ناك نيح يودبع
 ريرحتلا سيئر ررق .ةيرهاقلا (رعش»

 دئاصق رشن ديعس ىحتف رعاشلا ديدجلا

 ةيرودلا هذه يف ةيرصملا ةيماعلاب
 اهيلع فارشالا ىلوت ىتلا ةيفاقثلا
 . ارخؤم

 ةماعلا ةئيشا نع ردصت ةلحملا هذه

 اذه نوريثكلا ررب دقو ,باتكلل

 نم تردصأ اهتاذ ةئيطا نأب ءارجالا
 . ةيماعلاب رعش نيواود لبق

 ددعلا نمضت ىرخا ةهج نم

 ىتلا «ةديدحلا ةفاقثلا» ةلحم نم ديدحلا

 رصم يف ةيريهامجلا ةفاقثلا نع ردصت

 . ةيرصملا ةيماعلا رعش نع اصاخ افلم

 ناو ةصاخ .تارغتسالل وعدي رمأ

 قاقثلا ديعصلا ىلع ةنهارلا ةلحرملا

 ةغللا ىلا رثكا هابتنالا بلطتت يبرعلا
 دا هي ةيبرعلا ةغللا اهيرابنمإب يودمكلا

 جييلخلا يف 5 ملا نأ
 نم لسالسلا راد تارادضا قف

 ناونعب باتك ارخؤم ردص تيوكلا
 (يبرعلا جيلخلاو ةريزخلا ٍِق ةأرملا بدأ)

 نم ةحيفص ٠ ف حلاص دمحم ىيلل

 .ريبكلا عطقلا
 يف هتأدب ام انه ةثحابلا لمكتست

 ىلع اءوض يقلتف .هتاذ عوضوملا

 هيرطشب نميلا ا تارعاش

 2 هنطلس يد يبونخاو لايقل

 - قرف سوو
 يف ردص ثارتلا قيقحت زكرم نع

 ديعس يبال (هيوبيس باتك حرش» ةرهاقلا
 ناضمر روتكدلا هل مدقو هققح يناريسلا

 سمش نيع بادا ديمع باوتلا دبع

 روتكدلاو يزاجتج ىمهق دومنع زوتكدلاو
 هنم ردص باتكلا ,ميادلا دبع شاه

 دعاوقل حرش مدقأ وهو .لوألا ءارحلا

 .ةيبرعلا ةغللا

 يروخلا ليلخ
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 00سساسسس سة صمسماتج س7 تاج جة وو كت وجج

 0 بسس هكا ونس دو وجسم حسلا اسس تا اوس" است وس

 نوركفملا» ةعوضوم رئأتست
 ىلع نآلا .«رجهملا يف برعلا
 5 ظاسوأ مامتهاب ءديدحتلا هجحو

 ينادرف لكشبو .ةديدع ةيملاعو ةيب رع

 ثسيل هنأو ةصاخ .نايحالا بلاغ قف

 لكل اناو . مهعمجي داحتا وأ ةطبار كانه
 يتلا ةيفاقثلاو ةيركفلا هتيعضو مهنم درف

 نانثا قفتي داكي الو .هاوس نع فلتخت

 54- لوشيعي مه :ا ىلع أ . مهنم

 اوشيعي يكل .ابغم 0 يتلا مهناطوا

 . برغلا يف

 ثحبلا دست انييبلا اترك آنك اذاو

 تعد يلا 0 بتايسالا نع

 د وا اذه يبرعلا ركفملا

 0 6 ددصب اننأو .برغلا

 تراص ةديدع تايلاكشإب .ءاساسم

 دعب ةصاخ .ةريخالا ةنوآلا 6 حرطت

 ةمصاعلا يف مه» ىقتلم دقعنا نا

 ةعماجلا ةثعب رقم يفو ؛ةيسنرفلا
 ءاذه ىقتلملا ج رخو . سي رابب ةيب رعلا

 يف زكرت «ةديدع تايصوتب .هنيح يف
 ركفملا نوكي نا ةيمها ىلع معالا اهبلاغ

 ةثارت نيب لصو ةقلجت بنرتغملا يرسغلا
 ٍناثلا ملاعلا نييو هئطوو هتراضحو
 يرحم يف قمعب ًارفاح .هيف شيعي يذلا

 الامكتساو .هبصمو هعبتم نيب لضي رهخ

 دمتعملا ةعماج تعد ىقتلملا اذه لامعال

 يلامش ؛ةليصا ةنيدم يف دابع نب

 اهناجرهم ايوبس ميقت يتلا ,برغملا
 ءالؤه نم اددع تعد ءيناقثلا

 نم ددع ةشقانمل («برعلا ن نيركفملا)

 بلص ِق بصت يتلا تاعوضوملا

 تاشئانم هلوح تراد يذلا عوضوملا

 يف تكراش اذه لجا نمو «سيراب

  ةيكرعلا' ةعيلطلا + ء"

 نيس ع

 ١9/1 لولبأ ١8 "ال ددعلا

 هل اجب دب دانيا اي ينج وي ا

 .رهشلا يف )برعلا نوركفملا

 ل ل موسم ا ل ا م
 0 0 را وم 700002 00

 بزفلأ د لا

 رضا ف ناذلا راؤه
 وس م

 ركذن ةديدع ءاسا ىقتلملا اذه لابعا

 .نائدع ليتيا .نوكرا دمحم :ابهنم

 نومدا :ةطالب لاك .تاكرب ميلح

 .يىلخيشلا نيدلا حالص . حلاملا ندارمع

 ءاتاغ يروخ نسونيف . ناطق ميعل

 جروج .بدؤملا باهولا دبع . سينودا
 نيسما .يرديحلا دنلب .يروجب

 .دشار يدشر هللا ريخ دواد .فولعم

 نيرخا تارشعو .سيوع ميهاربا

 ف مهتاصاصتخا ددعتت نمت .مهاوس

 .خيراتلا 0 نفلا نم ةديدع نيدايم

 نمو .ةسدنما ىلا بدالا نمو

 ىلا ءايزيفلا نمو .نوناقلا ىلا داصتفالا

 برع نوفقثم مهف اذشو .عاتجالا
 ليلد مهمدق دقو . برغلا 3 كوشيعي

 لكشلا ىبع دابع نب دمتعملا ةعماج

 برعلا نيثحابلاو نيفقثملا ركف» : ىلاثلا
 راولقلاو ثحبلا تاسسيؤم تاليغ ىف

 :ملاعلا يف مهراشتنا َدَسَج ةرصاعملا
 ٍق ايلك نيمدنملا ةصاخو ؛ مهخم ددعو

 نمزلا نوري مهتلبقتسا ىتلا لودلا ةايح

 فاضالا مهنادلب ىلا ةدوعلا كود ممن

 اوقلخو اوفرع نيشللا نوفقتثملا مهم

 ةصاخلا ةيفاقثلا ةيوهملا لكشم 0

 اوئتغا كلذ ءارج نمو :رنغتم ملاع هاج

 دمتعملا ةعماج دو .ةضاحخ ةفصن

 ءالؤه لمش ع ءمح ىلا نآلا دابع 9:

 مهتبرجن لوح ءارآلا اولدابتيل نيركفملا

 عم ايعامج ديدج نم اوقتليلو ةصاخلا

 رغصاالل ةربع اونوكيلو «ةيبرعلا مهتفاقث
 ةليسو اومظنيل كل قككما اذ[ و عين
 .. (ةيورعلا راطا ف مهتدحو نع ريبعتلل

 يساسألا فدهلا وه .نذا .ءاذه

 ريبعتلل ةليسو نع ثحببلا : ىقتلملااذه

 يا ىلاف غةبورعلا راطا 5 مهت دحو نع

 لامعا تايرجم قبطلت نا نكمي ىدم
 اذه ىلع يناقثلاو ىركفلا ىقتلملا اذه
 هيلع لمعلا لجا نم ءاج نيذلا فدخهلا

 مهيفو .ةليصا يف اوعمتجيل .ةديعبلا
 ةدحتملا تايالولاو ايناطي رب نم ءاح نم

 ديوسلاو ليزاربلاو ادلئكو اسنرفو

 .ارسيوسو ايلاطياو

 تاسالاو 3 وذلا

 في رعت عضو نم دب ال ءديلا يف

 ييبرعلا «باقتسللو ولا ةرخقملل# ددحت

 ثحب ىلع لمعلا مث نمو .رجبملا
 اهعفاودو .ةرحجشا هذه تبايبسا

 يغبني ناك ام اذهو .اهججئاتنو اهتاموقمو

 اذ يساسألا ىرجملا يف تسيل نا

 ركفملا هتاسلج سارت يذلا ىقتلملا

 ةعماج ىف ذاتسالا نوكرا دمحم يبرعلا

 تاساردلا بحاصو نوبروسلا

 .ةبورعلاو مالسالا ناديم يف ةديدعلا
 لخاد ىرخا روما هيف ترج تقو يف
 ةيعضوب ا ةقالع ال ىقتلملا اذه
 اذا اذه ءرجهملا ىف برعلا نيركفملا

 يف تمدق ةليلق لمع قاروا انينثتسا
 لمعلا ةقرو اهز ربا .ةودنلا هذه لامعا

 اهمدق ىتلاو ىقتلملا ةمخاف تناك ىتلا
 روتكدلا ينائيللا عامتجالا ملاعو ثحابلا
 ةطراخ تمسر يتلاو .تاكرب ميلح
 تايلاكشال ةعساو ةيفاقثو ةيعامتجا

 يبرعلا ركفملا اذه نيب ةمئاقلا ةقالعلا

 يذلا هنطو نيبو رجهملا يف شيعي يذلا

 هرود ةيم*ا نع ةاسشف ١ يتفق مدق

 روسج لم ىلع لمعلا ُِق يراضحلا

 ةراضحلاو مألا هتراضح ني ةلصلا

 نم دب اال انهو .اهيف ومني ىلا 'ةيناثلا

 نم اهنا دجن ةديدع تاراشا ديكوت
 رشؤت اهفاو :ةضاخ . :نانكمب :ةزورضلا
 : اهنمو ةبقاعتمو ةيلاث تايلاكشال اضيا
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 يف يبرعلا ركفملا وه نم - ١

 نيل نم يفتي همك نا افرشيلا
 ىوس اوسيل ىقتلملا ادج يف اوكراش

 يف لمعلل مهنادلب نم نيثعتبم نيفظوم
 لاح يف قال مهرود يهتم ايؤروا

 هينا ىلإ تن

 يفو .عولا اذه نم ةيضق نا ١
 نكت مل .ًاديدحت ةينمزلا ةرتفلا هذه
 ملاعم اهنم تثبت تقثبنا ىتلا ةدحملا سيمنب

 ابوروا يف ناك نيح ةيبرعلا ةضبغلا
 برعلا ةبلطلاو نيركفملا نم ددع
 .ةيبوروالا نادلبلا ف نيسرادلا

 برغلا تاراضح نم اونتغا نيذلاو

 اوسسؤي يكل ٠ مهغادلب ىلا اوداعغو

 مهنمو . هسيسؤمو العاق هيفاقث ةفبيل

 مهاوسو نيسح هطو يواطهطلا ةعافر
 ىلا اوعس رصم ىلا اوداع نيح نيذلا

 نآلا ىتح لزت مل ةيبرع ةيوضب سيسأت
 يركفلا ديعصلا ىلع سيل ةرثؤم
 ديعصلا ىلعو لب بسحف ياقثلاو
 يعامتجالا

 اذه يف نيكراشملا بلغا نا -

 ُْق مه : ءابدأب اوسيل مهن نم ٠ وي

 يف نولمعي نويلود ءاريخ رمألا ةقيقح هقيقح

 دوهج ناف كلذلو ير اسأل

 ةراضحلا ال برغلا ةراضح ىتغت
 . !ةيب رعلا

 ا و ا اي 1

 ىرخالا ةعماشلا ثاؤدن نم

 يىزغلا دمحم : ءارعشلا اهيف كراشو بايشلا برسعلا ءارعشلا ةودن 80

 نوضيب سابع .(قارعلا) مساج لصيف .(سنوت) يحابصملا ةنوسحو
 ىسيع سيرداو يبوطلا دمحمو ينارمعلا ءافو .(نانبل) رغاد لبرشو

 ىقيفع دمحم ىرصملا رعاشلا ةودنلا هذه ىف فيضتسا دقو .(برغملا)

 .تايدحتلاو ةلئسالا . .بابشلا ءارعشلا :ةودنلا روحم ناكو ءرطم

 اهيف كراشو ةيبرعلا ةأرملا نماضت ةيعمج عم كراشتلاب عادبالاو ةأرملا ةودن اه#
 .ينوع هيرد .يمصاعلا ةكيلم ٠ ىسينرملا ةمطاف .يوادعسلا لاون .د :

 هي نيالا :ةيلوتسم ةدلاخ 3 د ؛يمشاهلب ةيكزا تيب ايجابا

 اسنرفو اينابساو ايكرت نم نينانئفلا نم ددع اهيف مهاسو سيراب يف ملاعلا
 . ندرالاو برغملاو

 ةريزخلا هبشو يبرعلا ماعلا يف ىسلدنالا يب رعلا رغشلا عويد ةودذن آل

 نييلاغت راو نابسالا ءابدالا نم ددع اهيف كراشو .ةينيتاللا ل ةيريبالا

 .نيشتسحر االاو
 تلمتشاو .يناسنالاو يفاقثلا زمرلا . .بيطخلا نبا نيدلا نانسل ةودن 8#
 اهيف مهساو حرؤمو دقانك بيدالا 1 ةيصخش نم ةليدعغ هجوا ىلع

 . نابسأو هب راغم نويئاصخاو لوعديم

 - 1: ةالمانا (: ماجر: ىليخانان - 3

 يتايخلا بالتسالا زال -5

 مهف اذشو نهيق نوشيعت خوذلا نادلبلا

 نوخلسنم .؛يبرع لصا نم نويبوروا
 مهضعب نا لب «ىلوالا مبتراضح نع
 ىقتلملا نان نع عادم نا رخل

 : !ةيبرخلا ةدكلااومخ تت يوتا قياغيب

 دنع سيل ٠ عامجأ ةمث * كانه ناك  ه

 ل . ىقتلملا باحبصا

 ةفاقثلا رصق ةحاب نوألمي اوناك نيذلا

 الدب لضفالا نم ناك هنا وه .ةنيدملا يف

 .نوريثكلا لعف (ىك .هرواحم وا ىقتلملاب

 . ةيصخشلا هتريخ رضاح لك مدقي نا

 ةماعلا ةايحلا تايلاكشا ىلع فرعتن

 . برغلا يف ةينهملاو

 قورفلا ىقتلملا حضوي مل-5
 وا تاذلا ةمدخ ىلا ا نيب ةعساولا
 ةمث نمو ءرخآلا ةمدخ ىلا ىعسلا

 بناج ىلع ةعوضوم ةسارد ىلع لمعلا
 لقعلا ةعوضوم يهو ةيمهالا نم ريبك
 ةغمدالا ةرحه وا ءرجاهملا يبرعلا

 مولعلا نيدايم ين «برغلا ىلا ةيبرعلا
 ةليفكلا ليسلا ديدحت مذ نمو .ةفاك

 ىحل اهنادلب ىلا ةغمدالا هذه ةدوعب

 ناسنالاو ضرالا ةيمنت يف مهاست
 برغلا ةراضح ةمدخ نم الدب . يرعلا
 تاقوعملا ةسارد عم ٠غ .ءاهيف جامدنالاو

 ىلا ةدوعلا هذه تابسأ نم 3 يتلا

 . عيانملاو لوصالا

 اذه لاهعا نم .فرعتن ملا ا/

 ىلع لمعت ةعماج .ةيؤر ىلع ..ىقتلملا
 ةعوضوم يف «لصاوتلا روسج قلخ
 يبرعلا ركفملا نيب .تاراضحلا راوح

 ايعس .ةهج نم ديدجلا همللاعو برتغملا
 عاعشاو يبرعلا هنوص لاصيا ىلا

 ةهج نم ملاعلا اذه ىلا هتراضح

 .ىرحخحا

 .نوكرا دمحم روتكدلا عضو دقل
 ىلع ىوصق ةيمها تاذ .ةديدع تاسمل

 هنأ ىري ناك ىذلا ؛ ىقتلملا اله لامعا

 امث ريثكب لضفا نوكي نا نكمملا نم
 نم اددع ناو ةصاخ .هيلع ناك

 هيف اب اوأيهتي , هلاعأ ىف نميهاسملا

 ةتفاخ تدبف مهتالخا دم ءانغال ةيافكلا

 هلي. ةغساو :ةيامَو .ةارعب يف .ةهقانو
 ,كتنارابشا

 ةدعب جرخ ىقتلملا ناف اذه لك عمو

 قيثولا طبرلا ىلع ًاصرح تايصوت

 رجاهملا يف ةيب رعلا ةيفاقثلا تاقاظلا

 لجا نم لمعلا ةيغب مألا نطولاو

 تقولا يف نوكي لضفا يبرع لبقتسم
 يناسنا لبقتسم لجا نم المع هتاذ

 تايقتلملا هذه ةركف قيمعتل ةاون ءاشتا

 ىلا دهم دقو اهتمباتم لع لسعلاو
 ةعماتجلا ةثعب سيئر ديصلا يدامح ديسلا

 نب دمحم ديسلاو سيراب يف ةيبرعلا
 نب دمتعملا ةعماج سيئر بئان ىسيع
 هذه نيوكت عورشم هسارد ىلا دايع

 ةرشن رادصا ىلع لمعلا عم ةاونلا

 لاجر نيب لصو ةقلح نوكت ةيرود
 رسحيمهملا 6 برعلا نفلاو ركفلا

 يعسلاو ؛ ةيبرغلا ناسا ْق ميهرئاظنو

 تالاحم فلتخم يفو 'رجهملا يف ةيبرعلا
 . اعيمح اهكارشال نفلاو ملعلاو ركفلا

 تايلمع ُْق ةحجاجلاو عضولل اعبتو

 تاردقلا نيبو ابنيب لماكتلاو لعافتلا

 .مألا نطولا يف ةلئاهوملا ةيعادبالا

 مساج لصيف

 م ١" ةم9/ لولبا :١  ؟؟1/ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 2 اع ندم يك نسا فت

 .فورعملا ىتيوكلا رعاشلا

 لكشب رضاح .فاقسلا دما

 ةيفاقثلا ةايحلا ىف تفلم

 هروضح لاللتخ نم ءاوس ةيتيوكلا

 نم ددعل هترادا لالخ نم وا .يرعشلا

 انه . . .ةيمالعالاو ةيفاقثلا تاسسؤملا

 يرعشلا ملاعلا نم بارتقالل ةلواحن

 .فاقسلا دمحال

 رعشلا ةكلمم راوحلا اذبم لخدن له ا#
 ؟ةأرملا ةكلمت مأ

 ١؟ م0 لوليأ ١8 5” ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا - 5 5

 هد نسا 1 سس ا يضع

 سسوس سس دعس وعاجل الامام جلا 11 ا ا 711ج ل7 طلي يتزرلاب#

 ةأرملا نع ثيدح الو ..ةأرملا ةكلممب
 : !رعشلا ةكلمم نم روبعلا نود

 يف .بحلا ةيسنامورلا تدسج له ا#
 داعتبا رسفت اذابو .يبرعلا 5-6

 ةحسملا نع نآلا ةيبرعلا ةديصقل

0 

 ضعب ىدلو روصعلا ضعب يف -

 نا ةيسنامورلا تعاطتسا ءارعشلا
 ىتعتمي وأ يرعلا رعشلا يف بحلا دست

 ا[عفم ءاج تارا نحت دقو

 ال يقلتملف نآلا اما ,ةيسنامورلاب

 وصول دوس د ا و ا

 ةلياقم
٠ 

 تناك ناو ةيسنامورلا نع ثحبي

 . ةديصق لك يف رخاب وأ لكشب ةدوجوم
 ةرعاشلا ةأرملا نا كداقتعا يف لهو ا
 ؟اهرعاش نم رثكأ ةأرملا ةيضق نع. .ترع

 ءاسنلا ريغ اهءاول لمحي ال ةأرملا ةيضق -
 لجرلا عيطتسي الو تافقثملا تايعاولا

 ةيضقلا هذه ءاول لمحي نا عيطتسي نلو

 ةيضق اومدخ نيذلا كاجرلاو .ةلداعلا

 ةأرملا مامتها اوريثي نا اودارأ امنا ةأرملا
 ةيلاطملا وحن اهوعفديو ءاهتيضقب
 فسألا عم اننأ ريغ :ةموضهملا اهقوقحب
 ءاسنلا نم تاريثكلا دحن ديدشلا

 تحن ميرحلا رصع ىلا ةدوعلا ين نبغري

 سده 0

 رعشلاو 1 نع ثيدح يف فقس ليخأ ينيوكلا رعاشلا

 اود تصوم لادسوس» سس هو جب جس جا هان دس بج كسول ال

 ديشلا رعشلا لا ىفسي ١
 6-2 0 ندع وون دي ف اوس 1

 ريبعتلا اما .«نيدلا ءايعدا ضعب ريثأت
 وهف يبرعلا رعشلا يف ةأرملا ةيضق نع
 نم ريبعتلا اذه ءاحا ءاوس .ليئض

 ةأرملا ةيضقف .ةرعاش نم ءاج ما راش
 لك يف تالضانم تارعاش ىلا جا

 هاجت فسعتلاو ملظلا عل يبرع 7

 .ةيب رعلا ةأرملا

 ديصقلا يف ةأرملا ىلجتت امييأ يف ©

 د ةديصقلا يف ما ةيكيسالكلا
 الو ةديحلا ةديضقلا قةأرملا لفتت
 ةيكيسالك ةديصق نيب يدنع قرف
 ةيبابضلا نع ةديعب ةثيدح ةديصفو
 !بيرغتلاو ةيزمرلاو
 رعشلا راطا لخخاد فاقسلا دمحأ #
 ؟ةآرملا عم هلماعت نوكي فيك ةجراخو

 فرعي يذلا ناسنالا كلذ ينا دقتعا -

 اهوحن نافقوم يدل نا ةأرملا ةميق

 .ةقيفرلاو ةمهلملا اهارأ رعشلا يف انأف
 !اضيا كلذك اهارأ يمويلا لماعتلا فو

 ؟كنتايح يف ترثأ ةأرما 8

 ا ةلماجم ىندا تود ةماسا ما يجوز -

 دق تنأف اذه ىلع ىننيقيفاوت كسناو

 يف يعم ترضح نيح اهيلع 0
 داقعنا ءانثا ١98 هذ ماعلا عي

 انانحو اهتقر تسملو ءابدالا ا
 اهب تيجعا دقو اهريكفت ومسو
 .اضيا كب يه تبجعاو

 ةدصقلل ءاقملا

 ةرباعلا تاظحللا نأ دقتعت له ا#

 نم ءاقب رثكأ يه بحلاب ةثوكسملا
 ؟بحلا اذه هلؤت ةديصق
 عفقاو نم اذهو .ةديصقلل قلل 8

 ةنوكسملا .ةرياعلا تاظحعللا أ .:لاخل
 ةديصقلاو .ةرسباع تاظحل يه بحل اب

 قاشعلا هافش ىلع ةيقاب بحلا هلءوت يتلا

 ةديصقلا نوكت نا رمألا يف مهملا نا ريغ
 منرتلاو داش الان ةريدج ءاقبلاب ةريدج

 كلا انهعأ بحل ةلاح ما عجولا ةلاح أ

 ؟ًايرعبتا فايلع عفو

 هعقو بحللو سفنلا يف هعقو ملألل -

 نيب ةنراقم ميقن نا عيطتسن الو اضيأ

 ملألا وا عجولا ناك اذاف .بحلاو عجولا

 نا .رثكا وا ةديصق نع ضخمبتتي انايحا

 هسفن عجولا ةجرد دنع فقوتت ةلأسملا

 . عجولا اذه ىدم ايف ع هتاذ بحل | دنعو

 هيناعي يذلا بحلا ىدمامو ؛ هثعاوب امو

 ؟رعاشلا

 هذ ارتاح هاا اديب راقب رثلا انيعأ خل

 ؟ةأرما دلت ةديصق

 يف تناكا ءاوس ةديحلا ةديصقلل ءاقبلا

 ددرن اننا حدم 5 تناك ما ةأرما

 ردق ىلع) ةلودلا فيس يف يبنتملا ةديصق

 ةدنصق ددرنو . (مئازعلا يتأت معلا لها
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 و دهب كوم

 له) ةلبع همع ةنبا ف دادش نب ةرتنع

 رعشلا 47 (مدرتم نم ا رداغ

 . ءاقيلا كلتمي ق قحبتسي نميف ديلا

 ىلا لوصولل الل 10 تناك اذاو ا

 ؟|ذاملو ؟راتخت (بسأف ةايحلا ىلاو ةديضقلا

 3ع كلاؤس نم تمهف -
 ىرخأ ةأرمأو رعشلا اهنم يحوتسا ةأرمأ
 يىباوجو ؟راتخا امبمأف لاملا اهب غلبا

 مها رعشلا اهنم يحوتسا يتلا ةأرملا نا
 ينعفدت ةأرما نم ةرمو ةرم فلا يدتع

 ةراحتلاو لاملا ملاع يف ة ةرهشلا ىلا

 تلق بقلو ؛دلخم رغيشلاو قات رغتعلاف
 - :اهيف ءاح ةديصف اذه يف

 مترضح نم اي مكلضف يبحأ
 اسْمَ رعشلا دجمل متعِجْرَأو

 ىتطي داخ كاش متيول و

 اسأَي بلقلا ميمص ف حبصيو

 ىلو رعشلا نأب اومعز دقل

 ىسرأو ةاينذ لاما داشو

 ولعت ءارثالاب سانلا نأ

 اسْنأو ًاحارفأ هنم لبغتو

 ًافوي ضرالا ٌقاطت لهو تلقف

 اسر هيف لبالبلا َتَدَغ اذإ
 1 اذإ ٌحارفا ما فيكو

 اسرع رعشلل انحارفا ْنكت
 ش تكيس اد تي ةعدوب

 اسم#و ةينالع ةدشننو

 ىََي لاما امأو ىقبألا وه

 ىسنيو هبحاض ٌركذ لهجو

 اودوج رعشلا نيبلاط اي آلا

 ىسقأو مكدوهج نم رثكأب
 متفرع ول رعو رعشلا ترذدف

 انبنأك ل ديربو ةميرع ديري

 ًاقيمع رهف اذ لبق ٌبلطيو

 اًسحو ةقلحم ةبهومو

 نف لكو ميظعلا نفلا وه
 انآ جيلا مأقم يف سكني

 يف اهلك اهنابئآ بعصي ةليوط ةديصقلاو
 .ثيدحلا اذه

 ؟نآلا كلغشي يذلا امو ا#
 .ةيسرافلا  ةيقارعلا برحلا ىنلغشت -

 . ينيطسلفلا بعشلا ةيضق ينلغشتو

 مكحلا ةمظنا دوسي يذلا مذرشتلا اذهو

 نيب برح ا فقوت نا . ةيبرعلا دالبلا يف
 يف مكفلا ماظنو قارعلا ىف يبرعلا انبعش
 نايغطلا عدر وحن قيرطلا دهمي نارهط
 ماكح.ماداف نيطسلف يف ينويهصلا

 انبعش ىلع مماودع نولصاوي نارهط
 ناودعلا ف .قارعلا يف يبرعلا

 بعشلا ىلع رمتسم ينويهصلا
 . بوكنملا قبطسلنلا

 - | مال نخب: نوابلنا# منا: - 5

 ةرهاقلا ىف تدفعنا ب دع ىلع ىلع

 هاج سا سا بسب ا لقوا ا قط سويسما + وراكم قبور اسلام 711775117771777 ناطق

 ةيبرعلا ةعيلطلا بتكم :ةرهاقلا

 لامعا ةرهاقلا ىف ارخؤم تأدب

 ةعماج اهمظنت ةيملع ةودن
 نيزكرملا عم نواعتلاب ةرهاقلا

 دمعت .ىدنلوهاو ىلاطيالا .نيفاقثلا

 ْق ةيعوضوملاو مازتلالا» ناونع تحن

 ١941١94 رصاعملا رصم خيرات ةياتك

 ريبك ددع اهيف را ةودنلا 7

 . نينصصختملا دراقلا ةذتاسا نم

 . سطسغا م١ نينثالا موي اهابعا تأدب

 قسم هللا دبع دمح | روتكدلا اهحتتفاو

 خيراتلا مس لثم ثدحن مث ى.ةودنلا

 لامح دمحم روتكدلا ةرهاقلا ةعماحب
 .نوثدحتملا عباتتو يرسملا نيدلا

 تاساردلا زكرم سيئر سي ديسلا
 :مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا
 تاساردلا مسفق لثمن سرتيب فلدورو

 تسوبيو  مادرتسما ةعماحتن ةيبرعلا

 راثألل يدئلوهلا دهعملا لش نلوموف

 اقدم 5 .ةيب رعلا ثوحبلاو ةيرصملا

 . ىفطصم ميحرلا دبع دمح | روتكدلا

 ريفس فيطللا دبع تزع دمح| ريفسلا

 ةيمها ىلا اهيف راشا ةملك ادنلوبم رضم

 .هدئلوهو رصم نيب يملعلا نواعتلا

 داتسالل ةملكب حاتتفالا لفح متتخاو

 نم ائس ربكالا هرابتعاب .« ناوضر ىحتف

 قفا نيذآلا .نيقورفللا عطسامملا
 , ةرتفلا

 يرانا ةلك قرم
 ُِق :ىلوالا ثحببلا ةسلج تدقع

 ةسلجلا سأرو  ءاثالثلا . ىلاتلا مويلا

 ةيفلخ نع ثدحن يذلا سي و

 عوضوم ناكو .ةودنلا عوضوم
 خيرات ةياتك قئارطو سرادم . ةسلخلا

 دبع رونا روتكدلا اهيف كراشو .رصم

 سيلدناب روسيفوريلاو .كلملا
 رصاعملا خيراتلا داتسا سشنيفالج

 روتكدلا ثدحنو .ةدنلوه تاعماحب

 يف ةيعوضوملاو مازتلالا نع يمهف يلع
 روتكدلاو ءرصاعملا رصم خيرات ةباتك

 خيراتلا لوح ميلعلا دبع هط

 ةيخبنملا نيب رضمل يداصتقاألا

 دبع ليبث روكدلاو .ةيجولويديالاو
 ةباتكلا لوح تاظحالم» لوح حاتفلا

 ءاضقلاو هقفلاو نوناقلا نع ةيخمراتلا

 .«نوتملا ىلع حرشلا ةوطس « يرصملا

 ناك .ءاعبرالا يلاتلا مويلا ف

 رداصم» .ةشقانملل حر عوضوملا

 .«ةيخيراتلا ةداملا قيئوتو خيراتلا ةباتك

 نع اثحب ليلخ ىوحن ةروتكدلا تقلاو

 ءاهتنا 1 يبعامتجالا رفض خيرات

 ةروث مايق ىتحو ةيناثلا ةيملاعلا برسحلا

 ناميلس روتكدلا ثدحتو .1 ويلوي

 ِق ناملريلا تاسلج رضاحن نع ميس

 خيراتل ردصمك +١97 ١9867 ةرتفلا
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 راسم ىلع زيكرتلا عم يعامتجالا رصم عج
 روتكدلا ثدحنو .يميلعتلا خ خيراتلا

 ةباتك نع نمحرلا دبع دع ديع

 ةيعوضوملا نيب ميا ةروث خيرات

 اع روتكدلااما .مازتلالاو

 دقن لوح اثحب ىقلا دقف ىقوسدلا

 عئاقو ميوقت يف يقالخالا لخدملا
 تراد ءاعبرالا غاحيبق ٍٍق .خيراتتلا

 دبع روتكدلا نيب ةريثم ةحوتفم ةرظاتم

 ا دبع روتكدلاو :. نيشال قلاخلا
 ىتلا ةكرعملا اهعوضوم ناك .ناضمر

 فحصلا تاحفص ىلع (هبهنيب تراد

 ؛لولغرز دعس ميعزلا رود لوح

 ميظعلا دبع روتكدلا نا فورعملاو

 رودلا ةبووسست ثت يف صصخن تداضمر

 نيب عيبطتلا رير ريربتو .ويلوي راوثل ينطولا
 ةدع يف كراشو ؛:«ليئارسا»و رصم

 لصوو .(نييليئارسالا» عم تارمتؤم

 هب ماق يذلا رودلا يف هكيكشت ىلا رماالا

 . يبارع دمحا ميعزلا

 ةزدنلا مايا رخآ ناك سيمخلا موي

 ةينالث لوح ثاحبالا هيف ترادو

 تاقبطلا خيرات ةباتك لوالا رواحت

 ضار ثيح , ةيعايتجالا تانكرحلاو

 .ءديسلا ىفطضم روتكدلا ةسلحلا

 روتكدلل لوالا .ثوحب ةعبرا تمدقو
 مازتلالا لوح .نامثع دعس :هط

 ةقبطلا خيرات ةباتك يف ةيعوضوملاو
 ةيطع روتكدلل يناثلاو «ةيرصملا ةلماعلا
 نوحالفلاو لايعلا» .ناونعب .يريصلا

 نع ةباين قئاشملاو صاصرلا نوهجاوي

 روتكدلل ؛ثلائثلاو .«ةيرصملا ةينطولا

 نيحالفلا ةكرح نع ىوامشع ديس
 ةباتكلاو ةيخيراتلا ةساردلا نيب نييرصملا

 قداص دمح | خرؤملل عبارلاو . ةينغل

 ىف ةيئاقلتلا رمل ل « دعس

 رصاعملا خيراتلا ةباتكل يرصملا جسنملا
 . يرشبلا قراط ركف ىلع زيكرتلا عم

 خيرات ةباتك لوانت يناثلا روحملا -

 سار .ةيسايسلا تانظنملاو تازحاالا

 قراظ بففورعملا خرؤملا ةسلحللا

 تيل ناوي روتكالا هيف دقو . يرشبلا

 بزحتلاو ةيعوضوملا لوح اثحب .قزر
 َّق ةيسايسلا بازجالا خيرات ةباتك ِق

 يمويب ايركز روتكدلا مدق [ك .رصم
 نيب ةينيدلا تاهاجنالا» لوح اشحب

 رثاو تاداسلاو رصانلا دبع يد.هع

 مهرود لوانت ىلع ةرصامملا :مهتكزح
 ريشي روتكدلا مدقو تناإة6 لتبف

 ىمسي ام لوح اثحب.: «يعاسببسلا
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 ءاسم ةودنلا تمتتخا دقو

 َّق ةيبرعلا ةعيلطلا رصنتسو . نسيمخلا

 رادام مهال اصخلم هين اهدادنعا

 رذغلا /١5  01 لوليأ /4:1 ١5 -ةيبرعلا ةعيلظلا 5 ١

 ا
 ا 0

 يزمر لامك  ةرهاقلا

 ءامئيسلا قاشع ءانل ةبسنلاب

 دمح|ا نكي : .دقنلاب نومتهملا

 انربكي يذلا ..ينرم لماك
 هوجو دحا .دوفع ةثالث نم رثكأب

 . يضامل

 ص

 نيرشع كنتم هائفرع امدشع منعت

 ىلع رطيسي ضيبالا نوللا ناك اماع

 نمزلا طوطخو .سأرلا رعش اياقب
 مفلا لوح اهديعاجت ترفح
 امدنعو مايالا عم نكلو . . .نيثيعلاو

 ىسسنت اتدك دهب انتتالع تدضوت

 . ةتيويحب هنا كلذ :ًامامت هتخوخيش

 .ةيبانشلا هتيؤرو .ظقبلا هلقعو
 ةظشنالا ةفاك ىف ةلاعفلا هتكرابشمو

 ةمئادلا هتابعو رشمو ,ةداحلا ةيفاقثلا

 اتم ذحاو ناك ول امك ءانل ادب ,ددحتلا

 ام ىلا سمحتيو ءاهتاذ انلامآ سفنتي
 لك ضخ ام ضعي هل 0

 رثكالا ناك هنا "نيبو اننيب قرافلا
 .ةفاقث لمشالاو ةبرجن قمعالاو ةمكح

 انعفدي ناك دقف ةريصبلا ا

 ,ةلخادتملا ناولالا نيب قرفت نا ىلا

 قعر

 رم لك دهأ نيرعلا جيران عدي

 يضرم لماك لح(!

 ءارو قئاقحلا نم ريثكلا قرن ناو

 قيرطسلا يف ريسن ناو ,بابضلا
 .ةدقعملا بوردلا طسو حيحصلا
 ءانسفنا دجن نا ًابيرغ نكي مل كلذل
 يف ةصاخ .دحاو عقوم يف . ةسعم

 ةيعمج اهتضاخ ىتلا تاعارصلا ةهجاوم

 نم ديدعلا دض «ةيرصملا (نيسلا داقن
 . . .ةيمسرلا ريغو .ةيمسرلا تاهجلا
 .انم ضعبلا .عم فلتخي ناك ام اريثكو
 دح ىلا فالتخالا لصيو لب

 ىلع ادبا دمتعي نكي مل هنكلو ,ةرجاشملا
 واتافقالخلا ىف نسلا قراف
 نائما ىلا هيولساف -.تارجاتنملا
 ىلع اقداص دمتعي :ةانملعت دق نوكن
 عانقال حيحصلا قطنملاو حجارلا لقعلا
 ىتلا فقاوملا ةفاك ينو .نيرخألا
 ةماعلا ةححلضملا | تناك" ءدعَتم اهانشياع

 هعضو مغرب هنا دهيشاو .هفدهو هعفاد

 - نيرخآلا حمي ناك . عضاوتملا يلاملا

 ءاياطع .ءاخسب  مهتمدقم يف نحو

 قدغاو .هتقو انخنم .. .لامب ردقت ال
 انيلع ضافو هزات ةَمَلَع قم انيلع
 خيرات لوحتي ثيح ةيحلا هتايركذب
 نئاك ىلا .نيرق فضن لالخ ءاتيسلا

 ىلا انهجوو .ةيويحلاب قفدتي :يح
 نف يف ةيساسالا عجارملاو بتكلا

 مم 50 حبصاو : :انتيمسلا ةعانص

 .انتايح نم اءزج هتالاقم عقوي ناك امك

 .ريثكب انس انربكي هناب رعشن دعن ىملو
 انرثكاو ءانقدصا هناب نمؤن انك اننكلو
 .افرصت انلضفاو .ءاطعلا ىلع ةردق

 .هناف كلذل .ةدقعملا فقاوملا يف ةصاخ

 داقت ةنعمدم اسقر ا .:ةرادج نع

 «ةليوط تاونسل ةيرضملا انيسلا
 ٍررق .روهدتت هتححص تأذب امدننعو

 اسيئر لظي نا  عامجأالاب  ةيعمجل.| دارفا

 .اه ًايرخف

 جارخالا ىلا دقنلا

 غ4 ٠ ٠ 4 ماعلا يف دولوملا زك 3

 زور ةلجمب ادقان ةينفلا 0 أدب

 ءاضيا دقان ىهتناو , ١937 فسويلا

 ةيئاورلا مالفالا جارخا ل تعا نأ لعيبي

 . 196 4 ماع

 ذنم م هلا 1 كالابقم ةتستتاو

 ال وهف . حضاو يملع عباطب . ةيادبلا

 46 - | خان رنا نمسا مانا -



 .كاذنيح كقالحسلا كتقتلا قفو ريس

 . ةعب رس ع ةماع تاعايطنا درحمك

 .تدجوتي .سوردم وحن ىلع . هنكلو

 ادبي تدع حفلا رصانع نم لبسضفتلاب

 هتالاقم قدا تأرق اذاو نور اديتلا
 فلا ةصق صخلي ال هنا ظحالتس

 ةشاشلا ىلع ةضورعملا دهاشملا لقنيو
 هذرسس ىضش (؛ .قرولا ىلع تايلك ىلا

 . ذةلثم ع زتيرفل ندادو) وي راتيسل

 روصقلا دحا وبم يف ةعئار ةلفح» لوقي

 انيميو الاش نليمت تاصقارلاو ةيب رعلا

 اداو ا بذع ىدص ىلع

 نم عيمجلا ىلع طقسن دادو توصب

 ريوصتلا نع ثدحتي مث . 5 ١. لع

 وا رسظاملا ميمصنو توصلاو

 جايكملا وا ركنتلاو نييزتلاو تاروكيدلا

 ةراهمب قرفي ثيح ءانغلاو ىقيسوملاو

 ضعبل ةمزالملا ةيريوصتلا ىقيسوملا نيب
 ىتلا ناحلالاو تايصخشلا وا فقاوملا

 ثدحتي مث .برطملا وا ةيرطملا اهينغت

 هنا كش ال  امهفتم اثيدح ليئمتلا نع
 ثيحع تاميلط يىكز ملع نم دافتسا

 حتتفا امدنع ثمتلا دهعم ف سرد

 ضرعتي وهف - ٠”1947 ماع ىلوآلا ةرملل
 تاالاعقنالاو رعاشملا همست نيولتلل

 تاكرحب)» امنع ريبعتلا ىلع ةردقلاو

 ةياثعلاو نيديلا تاراشاو هجولا

 نع ثدحتتي مث .«ظافلالا جراخمب

 ١595 ؛ ماعلا فباثلا) مليف نم دهشم '
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 جارخا يف م أدت نا لبفو

 هل ا اا مالفالا

 دمحاو ىفطصم يزاين اهئاضعا نمو
 ةعمج نسحو ريثشم جارسو ناخردب
 دبع نيطف قيقش .باهولا دبع نسحو
 يعولا رشا ا ناكو .باهولا

 حيضوتو ةيئانيسلا ةفاقثلاو يئامنيسلا
 فق نتكنمملا داقنلا تسد ةلاسر

 .«(تالحملاو ف | نم ديدعلا

 همالفا لوا جرخا ١474 ماع يبو
 (خيشلا تشر مم «فيرلا ىلا ةدوعلا»

 يبئانلاو : 9 * «لماعلا» ١45

 «فيطللا سئحللاو) 44 * (ماعلا

 لدع) 2١9545 (ب|بورغ) 14

 (ريبكلا تيبلا» /١4141. «ءامسسلا

 لك» .144/ «تيبلا تبسر) غ4

 يف ىليل» .1949 «لجار هل تيب

 ١449 دادغي ىف هجرخا دقو «قارعلا '
 ةفيفعو ناملس دمحم هاوي مافو

 1١946١. 1بابشلا شيط» مث .ردئكسا

 (كلّقع ينيدإ ة اا لا مالا»

 21١567 (ىتيب مدهأ تدكر ل 467

 رخاو غ6 ؟ء (اطنط 8 يناكريما»

 يا 00 (داعيملا» 0 و ا

 ةيلا نع مشل ءالفالا ضعب نب نع

 ماق نم مهاو لوا هنا اك . ةريصقلاو

 ةغللا ىلا ةيبنجالا مالفالا ةحلبدب

 .ةيبرعلا

 ةعارتب عتمتتو : ةيراحتلا ةراثالا رصانع

 نا ىلحلا نمو .ةحضاو ةيقالخا
 دلاو عم اهشاع يتلا ةيساقلا ةلوفطلا

 6 نال هتعفد .هتدلاو ريفي جاوزت

 .ةرسالا رارقتساو كسامت ىلا ةوعدلاب

 «تاجوزلا ددعتو قالطلا ةمحاهمو

 ةمح رلاو مهافتلا حور ةدايسب تادانملاو

 همالفا نيب نمو . . .نيجوزلا نيب
 «لماعلا» لتحي . ةنيابنمل اهتايوتسمب
 ., ةصاخ ةيمحها (ماعلا بئانلا»و

 ةركيم ةوعد ؛لماعلا» مليف لمحي

 . مهتايح ىلع نيمأتلا ين لامعلا قحل
 . لمعلا ءانثا باصي لماع ةصق يكحيو
 ةنا هيطعي نأ متصلا بحاص ضفريو

 نع انويرضيو ٍلابعلا روقيف. ةدعاسيم
 كي عارصلا عل علدنيو . لمعلا

 خضري يذلا لمعلا بحاص

 ملفلا 0 دعيو . . .ةيابنلا يف لامعلا

 بلاطم يئن ف ةدئارلا مالفالا نم

 . لامعلا حلاصمو

 اعلا بئالا
 .ًاينف قوفتملا , (ماعلا بئاتلا» اما

 امنيسلا تايكيسالك نم دعي يذلاو

 ةيركف ةيضقل ضرعتي هنإف .ةيبرعلا
 مالفالا يف امامت ةديدج نوكت داكت
 . .ةلادعلاو نوناقلا ةيضق : ةيبرعلا
 درحب ماعلا بئانلا» ٍٍق .نوناقلاف

 وا بلق الب .ةلماج نصوص

 ةققحم ةوق ىلا لوحتي يكلو . . .رعاشم
 ناسنالا كلذ هقبطي نأ بجي ةلادعلل
 طيخحي هلعجتن ةريضبب ةستملا . مهشتملا

 ةلئاط تحن عقي نم فورظب

 هتيضق جلاعي ال او . . .نوناقلا

 ىلا اهمجرتي هنكلو .ةفاج ةينهذ ةحلاعم
 نا .تالاعفناو تاقالعو ثادحا

 نم ةنوكملاو .اهلئاع تام ىلا ةرسالا

 بلاطو يقدص بنيز ةضيرملا مالا
 فظوملا هقيقشو ضاير نيسح رهزالا
 ءازا .رطضي يذلا متسر يكز ريغصلا

 نمثل جايتحلالاو ف ا بلاطم

 نم لاملا ضعب , سلتخي نا .ءاودلا

 فشكنيو .هتدهع يف ىتلا ةنازخلا

 غلاب  ةباين ليكو هدص عفارتيو هرم

 يكزب جزيو .«سراف سابع)» ا
 . هلخادب توميل نحسلا ىف

 . هيلع مروح نحو ىقلتو

 هتسارد ضاير نيسح لمكتسيو
 نا هتايح ةبرجت هتملع .ايماحم حبصي

 مكحي نا لبق سانلا فورظ مهشتي

 . ماعلا بئانلا نبا صرعتيو . مهيلع

 .نوناقلاب لغتشي يذلا ريم حارس

 سابع قباسلا ةباينلا ليكو نبا وهو
 لق وهف . ةثراك ىلا صرعتي سراف

 داكتو هزتبت ةصقار عم ةقالع يف طروت

 ةداشم ءانثا اهفتح ىقلتو .هتايح رمدت

 . لتاقلا هنا ىلا لئالدلا ريشنتو دعم

 نا .داؤفلا ىماقلا عهدلاو هنم بلطيو

 ةرسا راع وحمل .هديب هتايحخل دح عضي
 «ءضاير نيسح نكلو . . .ءاضقلا

 . مهتملا نع عفادي .ةبحرلا هتيؤرب

 , ةقئشملا لبح نم هذقني ءالئاه اعافد

 نع عفادي ناك ول امك ودبي هعافد يفو

 لب امولظم .ائيجس تام يذلا هقيقش ةساس

 ال فورظل ضرعت نم لك نع عفاديو
 .اهيف ةلادع

 نع م اكل .أ فقوت نا دعبو

 ةعفاد ةوق حبصا ةيئاورلا مالفالا قيقحت
 طاشتلاو ةيفاقثلا ةكرحلل ةكرحمو

 نيوكت ف يساسا رونلب عاق . يئامنيسلا
 أهنيس يدان مث . مليفلا ةيعمج ميلخنتر

 ناحل عيمج يف اكرتشم امساقو .ةرهاقلا

 يقالخآلا عجرملا ناك اذاو ءميكحتلا
 2 نم هب ناهتسي ال عاطقل

 مغربو . . .نيثحابلاو نيسرادلاو
 و اع لظيس هوس تالا . هليحر

 ةيا طسو ع دي .هتذمالت سوفن

 ةهازتلاو قدصلا ىلا .ةفصاع فورظ

 ,ءاطعلا ىلع ةردقلاو تاذلا راكتاو

 .نيرخآلل قيرطلا ةرانإو
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  ةرخالا ةقلحلا  تاقلح ىف ةيخيرات ةسارد
 تو ووجادجوجسبووسو 1اس صمم دم ا ةباووس ووو بجو ا اا ا

 4 يه © اسلملا هنا

 هجئاتنو ايام
 2 ا ا ا ا صو را ا ا ا و مو ص سو وج

 يئارماسلا دومحم رابحلا دبع

 عوج هججحلا مقوس سمسم عج معجم

 دق ةيبيلصلا بورحلا لعل
 ايف بورخلا نم اهريغ تفاف

 ريغو ةرشابم جئاتن نم هتقلخ
 ةيفاقث تاقالع تماقا دقف .ةرشابم

 ابوروا نيب ةيداصتقاو ةيعاتجاو
 يحاونلا كلت روطت ىلا تدا قرشلاو
 نييبوروالا سابتقت لضفب اعيمح

 راهدزالاب لفري ناك يذلا يبرعلا

 ٍيوروالا عمتجملاف .يراضحلا ىقرلاو
 يبرعلا عمتجملاب كتحي نا هل بتك يذلا
 لالخ .؛ماشلا دالب يف ىمالسالا
 ىف ادب دق نأك «ةسيلصلا بورما

 قطانملا نم ريثكلا يررخم مهتريزج نم
 دقو «ةيبنجالا ةنميطا تحت تناك ىتلا
 اهعم لعافتلا ىلا ءدبلا ذنم اودمع

 مهتديقع ىلع كلذ رثؤي ال ثيحب
 , مهريغ عم نيحماستم اوناكف . مهتلودو

 مولعلا عبتتب اعيجشت اودجو دقو
 .نيصلا يف تناك ولو اس ذخألاو

 مولع ىلع اولبقا لق لب اوحتفنا كلذلو
 .اهتايباجيا نم اولبغي ممألا نم مهريغ
 ديلقتلا نع ديعبلا سابتقالا اذهو

 مهتاعرتخمو مهتاراكتباب جزتما ضحملا

 لك نع جتنف اهيلا ةجاحبب اوناك يتلا
 اهعباط امل ةليصأ ةديدج ةراضح كلذ

 اهاوس نع اهتزيم ىتلا ةصاخلا اهتازيمبو | نيح يف .ةديدجلا ةايحلا رصاتع سملت
 )١(. تاراضحلا نم | غلب دق يمالسالا يبرعلا عمتجملا ناك
 سابتقا يف برعلا لضف نكي مو ةيعامتجالا يحاونلا يف ةورذلا
 ىتلا ةميدقلا تاراضحلا تايباجنا هفعض نا ريغ .ةيركفلاو ةيداصتقالاو

 فو لب .ءبسحف مالسالا تقبس | ىلا ىدا دق ناك يسايسلا بناجلا يف
 برغلا ىلا اهاضياو اهيلع ةظفاحملا | . .ةرادحتا ةيادب ريشأتو ةككفت

 تتانكف .ققحمو سوردم ْ 5 3 اميدق تاراضحلا لك نا ىبودبو

 كلذب ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا | ةلصتم تاراضح ىه اثيدحو
 لكب ابوروا دم يذلا نيمالا ريسملا | ةما لك نال ةلصتم ىهف . ةلصفنمو
 الق كلذلو ؛ةيراضحلا تازجنملا | هارت ام اهتقبس ىتلا ممالا نم سبتقت

 قفتي ال ام كرتتو اهتراضحل ابسانم تاملكلا نم ديدعلا اندجو نا بجع
 ثاغللا يف ةلخاد ةيملعلا تاحلطصملاو | هتغايص ىلع لمعت مث اهتراضخو
 دلمو .نيدايملا فلتخم يف ةيبوروالا ةراضحلل يىطعي ديدج لكشب هزارياو

 .(1؟) ةيبيلصلا بورحلا رضع | اهزيمي يذلا صاخلا اهعباط ةديدجلا
 نع بورحلا هذه ريثأت ءاج دقل

 نم فولالا تام عالطا قيرط | اهتقدو اهتلاصاب تزاتما يتلا ةيمالسالا
 ىرخالا ممألا تاراضح ىلع تحتقنا مهفرعتو قرشلا ةراضح ىلع نييبيلصلا

 يف مهدوجو ناكو .بثك نع اهيلع | برعلا جرخ دقف .بصعت نود نم

 ج8
 0 ا

 او يا 0 21 0

 ا د 1 ل د ووو ل مو نا ع و ' :ننتيشس في
 ول دج د 4 ن4 اع ارو يوت ير دع 4 2 ين داع و حا مخ ا وم صوت مم د سوا هدو سس بدو حوحو ديد يي مجد وحس جدو هيج ةسويصحو يدوب جدو يجو وجت بوو ا

 كلتب اوبسك ةتقؤم ةرجه ةباثمب ماشلا
 تاداعلاو ديلاقتلا نم ديدعلا ةرحشا

 ىلا اهولقن ىتلا ةيقرشلا راكفالاو
 يف اهيظع ابالقنا كانه ثدحتل مهدالب

 ناك قرشلا نال . مهراكفاو مهعمتج

 ةايحلا ىحانم لك ين برغلا ىلع امدقتم
 كلذب فرتعيو . ةيبيلصلا بو رجلا لبق

 نا) ؛ هلوقب (الكوتنوم) ىسنرفلا ةمالعلا

 ملعلا يظفاح اليوط انمز اوقب برعلا
 ةعشاب نوئيدم اتناو .نيديحولا

 تاملظ اع تحاّرا ىتلا ىلوالا رونلا
 . يداليملا (رشع يداحلا َنرَقلا

 مغر . ةيسيلصلا بورحلاف ؛نذإو

 بورسحلا نم ةليوط ةلسلس ابا
 تبلغمع .ريغلا ىضارا ىلع ةرطيسل او

 لاي عيحسالا كاكما نم لكشب

 ةيحان نم ربتثعت ىهف .يناطيتسالا

 ةيناملا خيرات لوصف نم لصف :ىرخا
 نيذلا نييبيلصلا نال .برغلا ىقق
 «لاوط تاوئس ماشلا ضرا ىلع اوشاع
 ةمقار ةراضح نم مهسفنا اودحو

 . مهوقعب تدذخاو مهراصبا ترسا

 نيسمغنم هيث اوناك يذلا لومخلا
 لهجلا ةواشغ قيزمت ةرورضب اوسحاف
 ك”لذب َرقأ دقو مهيلع تلدسا ىتلا

 اولاق نيذلا نييبرغلا نيخرؤملا ضعن

 دعب ترهظ ةليقصلا برغلا ةظقي ناب
 كلذو .مهرايد ىلا نييبيلصلا عوجر
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 ةفرعملا نيدايم لك يف مهيلع نيمدقتم
(5). 

 نم تاثملا ةرجه نا ىفخي الو
 نع مهفرعتو ماشلا دالب ىلا نييبيلصلا
 نيملسملا برسعلا قالخا ىلع بتنك

 ةروصلا بلق دق ةيمويلا مهتم الماعمو

 نعابوروا ُْق تمسر يتلا ةتبسلا

 حوضوب نيبت دقتف .نيملسملاو مالسالا

 . مهتيشحوو مهتيجم* نع ليق ام أطخ
 دّقف . سكعلا نييبيلصلا ىدل رهظو

 اولماع .مارك دج نوملسلا ناك
 تاقوا ف ناسحالاب نييبيلضصلا

 لكأملا مهئادعال اومدقو .تانداهملا
 تامزالا تاقوا ىف برشملاو

 نيملسملا نا رهظ امك .تاغاجملاو
 ايعامتجا مهئادعا ىلع نيقوفتم
 ىلا كلذ لك عفد دقو .ايداضتقاو
 ىلا نييبيلصلا نم ديدعلا رارقتسا
 نم تانملا مالسا ىلاو نيملسملا بناج

 يلي يديا ىلع نيكِّييلصلا

 نيدلا حالص دهع يب ةصاخبو
 .يومألا

 هذه نوملسملا برعلا قلختي ملو
 تاقوا يف مهئادعا عم ةليبنلا قالخالا
 يف ىتح كلذ ناك اهناو ا. بسحعف مدسلا

 ةواسقلا نم مغرلابف . برحلا تافقوا

 نويبيلصلا اهم ماق يتلا ةعشبلا حباذملاو

 سدقلاو روصو اكع يف نيملسملا هاجن

 نيملسملا نم اندجو .ةيكاطناو توريبو
 مدعو برحلا ىرسأب ةنسح ةلماعف
 كانهو .مهيلا ناسحالاو مهب ردغلا

 لك فارتعاب تءاجو نييبيلصلا
 ةمركم :اهنم ةيبيلصلا بورحلا يخرؤم

 نيذلا َنييبيلصلا ىلا ناسحالا اهنمو
 ةئس اهريرحت دعب سدقلا لخادب اوناك
 ذخأب مه حاسلاو م 1141 /ه هم
 ءق ويهدي و ىلا مهتاكلتممو مهلاوما

 ءامد ين نويبيلصلا ضاخ. نيح يف
 ةلمحلا يف اهولخد نا دعب نيملسملا
 مغرو .كلذك .ىلوألا ةيبيلصلا
 يف اوناك نيذلا نييبيلصلا ىلا ناسحالا
 دراشتير دمع دقف ءاهريرحم دعب اكع

 نيملسملا ىرسا حبذ ىلا دسالا بلق

 ةيبيلصلا ةلمحلا يف راكع راوسا لوح
 .(5) ةئلاثلا

 ةيعاتحالاو ةيسايسلا عاضوالا نا

 برغ دالب اهب تزاتما ىتلا ةيئيدلاو

 دق ءىطسولا روصعلا يف ابوروا
 رداوب روهظ دهمتل تلدبتو تريغت
 الاجم كرتي مل اذهو .ةثيدحلا روصعلا
 اهنوهجوي نييبوروالا دنع ةديدج ةقاطل
 هيروطارسمالاف . ةيبيلضلا ةكرحا| ةمدخل



 نرقلا لئاوأ يف ةسدقملا ةينامورلا
 يداليملا رشع عيارلا /يرجشا نماثلا

 ةيلاملا وا هيغل دراوملا نم اهمدل .سيل

 تو رخخلا يف ةكراشملا نم اهنكمي ضئاف
 اهكهنا نا دعب ةصاخو ..ةيبيلصلا

 . ةيوبابلا عم عارصلا
 اتلغشنا دققف ءاسنرفو ارتلكنا اما

 امنا ىلا ةفاضالاب ةيلخادلا امهلكاشمب

 برح يف ضعبلا امههضعب دض اتكبتشا
 دراوم دافنتسا ىلا ىدا ام  .ماع ةئاملا

 .اعم 30 نيتلودلا

 نيب تاسفانملا تندا دققف .اينابسا اما

 اهيلا تيمسقنا ىلا ةيسايسلا اهتادنحو

 و (نويل) و (هلاتشق) و (هنوغرا) يهو
 اهنيك مدع ىلا (لاغتربلا) و (يرافان)
 جراخ ةيبيلص برح ُِق ةمهاسملا نم

 نا نم مغرلا ىلع ءايريبيا ةريزج هبش
 ىلع ةينابسالا لودلا كلت عي
 دض برحلا ىف نماضتلل داذعتسا

 .سلدنالا نم مهدرطل نيملسملا
 تانغ دقف انامل قلعتي |بفو

 نايكلا تاذ ةيراجتلا ندملا اهيف
 .لقتسملا يداصتقالاو يسايسلا

 تاقالعب نيملسملا عم تطتمتزاو

 عم ضراعتت اهخلاصم ايوا :ةي راجت

 يف ايلاظيا تدعتبا كلذل . مهتبر راح

 يف ةكراشملا نع ةثيدحلا روصعلا ةيادب
 طاشنلا ةذداعتسا فدهتست تايلاغف ةيا

 .نكلو .يبرسعلا قرشملا يف يبيلصلا
 ايوروا برغ يف يموقلا روعشلا روهظل
 وهو نطسولا روصعلا رخاوا ّق

 نم ةما لك ءائبا لَحو يذلا روسيا

 ان نأب رعشت اهلعجو ةيبوروالا ممالا

 نع اهزيمت ةصاخ حلاصمو صاخ نايك

 رايت روهظ يف ريبك رثا  ممالا نم اهريغ
 يتلا لودلا ملاعم ددحي ديدج يركف

 ةلود لكل ناو - يموق ساسا ىلع موقت
 لقتسم يسايس نايك لودلا هذه نم

 مهلعجي ويت روعشب اهؤانبا طبتريو

 ةركف كذب عد : مهنطول مهبصعت

 ركفلا ناك ىتلا ةيمللاعلا ةيروطاربمالا

 روضعلا !ةليط» ال اريسا- قاتلا
 . ىطسولا

 ريكفتب رثأتسا ءروطتلا اذه نا
 ةقاطلا نم ًاضئاف كرتي مل اب نيرصاعملا

 ةلصضاومل تقولاو دهخجلا نماعستم وا
 ىهو .قرشلا يف 20 دض.برحخلا|

 ع تاواختلا تعي ذأ ىبلا تبرسحلا

 .(8) اهاودج مدغو أاينمُت ةحادف

 ةقيقح تذخا دقف .جيردتلابو

 دعب) ىعادتتو ىشالتت ىبيلصلا قرشلا

 راثا دقو (م١151 / اه 9٠0" ةئسن

 يف برحلا ةاعد. ين .نزحلا اهءافتخا

 ةشهد عضوم نكي مل نكلو ءابوروا
 نم كانه عقو ام ةجحيتن .تارغتساو

 ةوذج هب دعي م .تاعزانمو تالكشم

 هتداسو هئارما عفدت تناك يتلا سايحلا

 مايا ثدح املثم قرشلا بوص ريسملل
 سيل هنا لب .ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلمحلا
 ىلا هجوي نا ابوروا برغ ةعاطتساب
 ةلمحلا لثم بوعش ةلمح قرشلا

 ايوروا بوعش نا ذا .ىلوالا ةيبيلضلا

 بايسا نم دحتتسا اب معنت تذها

 بيحتست' نلف .ءاخرلاو ةحارلا

 نم .تاؤبنتلا ىلع دنتست تاوعدل

 ةلهاجلا ةجذاسلا ىوقتلا سفئب كلذو

 نم نينرق لبق مهدادجا اهب رهتشا يتلا
 هيلع توطنا اب اوعنتقي مو .نامزلا

 لاماو دوعو نم ..ةلوذبملا تازاستمالا
 مادختسا نم ثدح ام دصو

 ضارغا قيقحتل «ةسدقملا برحلا»

 .(5) ةيسايس

 ولسا عيدا ديما ب
 رثا هل ناك ةيبيلصلا ةكرحلا ةرئاد

 طبأو رلاو تالصلا دايدزا ف حضاولا
 .يبوروالا برغلاو يبرعلا قالا نيب
 ِق ةريطخ جئاتن هل تناك يذلا رمالا

 . . خيراتلا لبقتسم

 بنتك نم ًاريثك نا ظوحلملاو

 يف تبتك ىتلا كلت ةصاخبو . خيراتلا

 نرقلا لئاواو رشع عساتلا نرقلا
 عوضوم جالع دنع تصرح .نيرشعلا
 يلع ماشلاو رصم ىلع تربانوب ةلمح

 الخدم ةيبيلصلا بورحلا دانا

 جالع أديب اهضعب نا لب ٠ عوضوملل

 بورحخلا ىلا ةراشالاب (ةيق 1 ةلأسملا»

 جنم ا اذه يف ىرن اننا عمو ,ةيبيلصلا

 نم هنا الا :ةيخيراتلا ةغلابلا نم اعون

 تعفد يتلا عفاودلا ثحبن نا ةلادعلا
 كسلا لأ ييخرؤملا نم ةسردملا كلت
 ةلمحل الخدم ةيبيلصلا بورحلا رابتعاب
 ةلأسملا روهظ مث رصم ىلع تربانوب
 بورحلا تناكدقف ...ةيقرشلا

 ةنياك: ف ةلواع مكضا ةيييلضصلا
 برغلا راظنا تتفل .ىطسولا روصعلا

 ىلع يبرعلا قرشلا ىلا يبوروالا
 .ريبك عساو سايقم

 بريغلا نا .لوقلا ةصالخو

 ةلزع يف الظ يبرعلا قرشلاو .يبوروالا
 ينجو .ضعبلا ا|مهضعب نع ةديدش

 نويع  حتفتل ةيبيلضلا بورحلا تماق

 ولو - اءوض يقلتو :يرشلا قع برقلا
 ةيبرعلا نادلبلا صضعب ىلع  اتفاخ

 هل راض امت ؛ءاجلاو يضم ةصاخيبو

 , ىنذالا فرشلا خي د راتل ةبسنلاب رثالا

 نب تافالعلا ع نع كسضف

 .(7) برغلاو قرشلا
 امتع صلخيتسن نا انعسو ُّق .اماتخو

 ةيبيلصلا بورحلا ثعاوب نا مدقت
 امهدحا .؛نييساسا نيلماع ىلا عجرت
 يدام رخآلاو ىونعم

 : يولعملا ناقل 1

 انيأر دقف ةذ .فطاوعلا ةروث وه

 يبرعلا دجاوتلا عراصت ابوروا

 هذرتو . عباسلا نرقلا 5267 يمالسالا

 .ةبلغلاب اهرذلني ناك نا دعب ابنع
 كلانهو .اريخا ايئابسا َّق هرضخت و

 دجاوتلااذه ةبلاغم يف ىضمت

 م ةيبيلصلا بورخلا ناو .هتضهانمو

 صضصصقاهتزاثا ةيئاتجق ةروف نكت
 سراب ةوعد الو نيمقانلا جاجحلا

 تانروا) تاحيص وا :كيحساتفلا

 ةورذ وا :ةةمتت تناك ابنكلو .(يناثلا

 مرطضت تناك يتلا ىربكلا ةكرعملل

 برعلا نيب نورق ةعبراذنم
 ةكرعملا هذه حرسم ناكو .نتايبوروالاو

 ابوروا يف رشع يداحلا نرقلا ىتح

 .ايشآ ىلإ :ةييلصلا تورخلا هتلقتق
 تيب ةكلمت تناك .ىرخا ةراصغبو

 هبشلا ضعب هبشت قرسملا يف سدقملا

 نكلو .برغلا ىف و:نسلدانالا ةلود

 ائاد لاضنلا حورو ىركلا ةرهاظلا

 نيذللا نيريبكلا نيماظنلا ةكرعم

 تيقل يتلا برغلاو قرشلا ةكرعم

 . (8) ةيبيلصلا بورحلا يف اهتورذ
 : يداملا لماعلا  ؟

 نرقلا يف ابوروا ةلاح ىلا عجريو
 ءلا تناك دقف . رشع يداحلا

 ف اديعب اوأش تقلب.دق ةيغاطقالا

 ضرفت اي يبوروالا عمتجملا قاهرا
 ايوروا تناكو ؛ دويقو لاللاغا 3 ةيلبع

 .معاو عس وأ اقفا سملتت ت

 زاتجن نا 0 يرشبلا نهذلا 3

 .ةيف رضح ىذلا قيضلا قاطنلا

 ةيميلصلا تبورخلا ىلا ةوعدلا تءاحف

 تاغامجلا تعرضو .قفالا اذه ققحت

 دشاو بحرا ةايح اهيف تسنا (منأك اهيلا
 اضايف لبقتسملا اهماما ادبو ءانيابت
 بورحلا تثاكو .ةريبكلا لامآلاب

 , ةماع ةينوروا ةئثداح لوا ةيبيلصلا

 دقف ءاهتازيمت مها كلذ ناك اعبرو

 نكت لو ءاهلك ابوروا اهيف تكرت
 ةيبوروا ةثداح ةيبيلصلا بورحلا
 اثداح دلب لك يف تناك لب . طقف

 فئاوط تناك اضيا دلب لك ىفق ءًاينطو
 ةيضقل لمعتو ةدحاو ةفطاعل عمتجملا
 تناك اضيا دلب لك ىفف : . ,:ةديحخأو

 روعشي مرطضت اهلك عمتجملا فئاوط
 ةنهكلاو ةداسلاو كولملا ناكو .دحاو

 نورعشي نوحالفلاو ةماعلاو راجتلاو
 روعشب ةيبيلصلا بورحلا وحن اعيمج
 .ةدحاو ادي اهيف نولمعيو .ءدحاو

 الل ةيبيلصلا بورحلا تناكف
 .ةيونعملا ةدحولا داهم ةيبوروالا
 اهتاذ ةيبوروالا ةدحولا ةحتاف تناكو

 يبوروألا عمتجملا تذقنا دقو .(9)
 ةداسلاو ناسرفلا نم ةريبك فئاوط نم

 تاقبطلا تايرحتيب ثيعت تناك ىلا

 نا ديب .اهقوقحو ةماعلاو ىطسولا

 اريبك ارصن لمحت مل ةيبيلصلا بورحلا
 لبهنم تمتغ اهنكلو .قرشملا ىلع
 تمنغ .ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا
 كراعملاو بوطخلا رابغ يف ال كلذ
 ينو .مالسلا داهم يف نكلو «ةئخاطلا
 ناك اهثيح ةليقصو سلدنالا طئاسب

 كايحا ِق نايقتلي .برغلاو قرشلا

 مهافت يف نالمعيو .نحفاصتم ةريثك

 نم منغي ملف .قرشملا اما .نواعتو
 يتلا ةيربربلا كراعلا هذه ضوخ
 رانلاب الا نعت مل عومج عم هيلع تضرف

 مئاتغلاو تالسأا ليصحو فيسلاو

 عومجلا كلت تلوتسا نا دعبو . 1١9(

 9 ا

 ةيبيلصلا تارامالا اهيلغ تماقا

 يبرعلا قرشملا اهب لصف ىتلا ةينيتاللا

 ضيق نا.ٍدعبو .برغملاو ررصم نع
 هندمو هتيزاوجرب ةطساوب برغلا
 ةيملاعلا ةراحتلا تاردقم ىلع ةيراجتلا

 هل مت هنا دعب .يبرعلا قرشملاب ةراملا

 ةحلسأب ف .قرشلا ظقيتسا كلذ

 نطولا يف تماقو . عارصلا كلذ
 يتلا مكحلا نم ةمظنالا كلت يبرعلا

 (ناسرفلاو ةبمو نقلا! لآ تديعشا
 تمسح ىتلا ةلصافلا كراعملا تناكف

 عارصلا كلذ تاجوم نم ةجوملا هذه
 )١١(. ةازغلا دض .برعلا حلاصل

 رداصملا

 وزغلاو يبرعلا نطولا خيرات )١(
 7١52 ص ىبيلصلا

 ردصملا سفن (؟)
 ”65 ص ردصملا نسفن (9)

 75/8 ص ردصملا سفن (4)
 719/54 - 7/* نص ردضملا سفن (8)
 :روشاع حاعفلا دبع ديعس .د (5)

 ١181. ب ١146 /؟ ةيبيلبصلا ةكرتخلا
 ؟5- ١//١1 ردصملا سفن (1/)
 فقاوم :نانع هللا دبع دمحم (48)
 ١١١ ص مالسالا خيرات يف ةمساح
 ١77 ص ردضملا نسفنت (9)

 )١١( ض ردضملا سفن *717 ١
 دض برعلا كراعم :ةرامع دمحم )1١1(

 / ص ةازغلا



2 

 مل يتلا يما هجو ليصافت ركذتا نا نسما تلواح

 الملا ينم تدرش :ةبس ةرشع يننثا ذنم اهرا:
 0 1 نا لآ / ف ع اف : ف دل م 1 دج 0 6 2 3 ض1 0 10 2 'احسار يقبا دحأو ءيشت : .ليصافتلا يلع تتصعتساو

 فويضد .هايملا ة ةرود را مدل باهر دج تاج امنع 00 لك لثم. اهيلتح ,ةن و ةديس ' يما نا :اهنع يدل 0

 0 ::فكالا تاَنيحَ :نفاطلا اكاوفََم انحاز

 : ذاق .دولولا ماحرالاب ملاعلا نعراقي :بكانملا تايوق
 سرع يف ندرغز تاغ اذاو ؛ضرإلل هنرذت نيدجلا لطا
 10 000 5 ٍءياهشتسا

 ل

 ت مل ةينيطاسلف ا: .عّيِبر ةيجار:

 رس يكل يددا نم تكلس لنق تداع

 0 بحشتو :ةزغ يق اهبراقا
 ةننجار تلوخت اذاملا:

 0 1 تل نإ '.ةيليئازسالا تونورحا توُعيِدَن»

 ١ هيه ف فاقالا قحن وحار عيت نإ تسضقر لالتخألا
 0 : قالدلا نم اهادرطن ارما تردصتساو

 3 7 ةبوقلا ةينيطشلفلا : .:ةنحجاز تراثو

 :يركنسعلا :ةكاحلا ماما: تنلعاو :رمالا تضفرو

 يجوز تيب يدين وق 38 .ةدلا بهذا يف ناكم

 ,ةرداغا نلو :يدالواو

 : . ماع ؟؟ لبق للا مار ف تدلو ةباش راطيب نيلفنا
 ١ :كعاح نيحا اههرصع ف ةنلاقلا يلاوخ يف .تناكو

 8 ةرجهلا ىلا اهلك ةلئاعلا ترطيضاو ةسكتلا

 20 +000 .ةدكريمألا ةدختملا تابالولا

 .يهو. .ةيكريمألا ةيسنجلا ىلع نريلفا تلصحو

 ناس ةعماج يف: ةبلاطو ١ رن

 سو 0 ًامسا نيلفيا نم لغتج ندا ا 53
 2 111 ع

 2 نادعب ! نوناك فق

 ظ يا د نيحا .ةعماجلا ؛ ةيتكم 4 ءاسسم 1 0
7” 

00 

 0 َق 0 ّ
١6١1 

 .ه



 دجملاو ةليطتسلا نم تاما عبس
 ىلع دقاح وزغ ةهجاوم يف ,ةعاجشلا هتفقو قارعلا

 .اعم مالسالاو ةبورعلا
 ةلاسب نودادزي ذاذفألا نولتاقملاو عباسلا ماعلا ىضقني

 .نيميظع دلجو ريصب مهكراعم ةرادا نولصاويو .ةوقو

 تايجيتارتسسملا ءاربخ لكل ةريع تراص ةعاجشبو

 .ملاعلا يف ةيركسعلا

 ام مهغأكو .نماثلا ماعلا نم ىل والا مايالا نوطخي

 مينطوو ميبارتب اناا .برحلا نم ىلوالا مايالا ِق اولاز

 .دحملا محالم ةداهشلا مدي نوبتكي ذا مهو ء مهبتديفعو

 مهغألو .مهقح نع نوعفادي قح باحصا منال |ناف

 ديشانا ةيبرعلا ةملكللو سمشللو لخنلل نودشتي

 لخنلا مه ينحيف . مهفئاذق قالطنا تاوصا يه ابماخلا
 .افوو ابح هتماه

 . نطولا لدعي مهدنع ءىشال

 نطولا لظي نا لجأ نم الا ,ةعاجش الو .ةلوطب ال
 . ةودع ةصاصر هبارت سئندت ال ايبا ارح

 نودوذي . ءىدابملاو ةغللاو بارتلا ةيو رعب دونمؤم

 ٍُق مهو ٠ تاونئس عبس ذنم .يبرعلا نطولا ىمح نع

 . ةميكشو ةوقو انايا نودادزي نماثلا مهماع
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