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 ناكر ٠ ناطخل سادي 4 اجرت يداريإلا 3 يكريشالا ءاليعلا

 نب وقتال ياسا

 ' «:ننلرلا .باطَح نبد ةديدش تناك ةقالعلا علا 0

 رينم ىوف نم ءناغير دلانور .يكريمالا كنب
 مادصلاو :ةدحتملا ممالل ةيموفعلا ةيعمجلا |“.

 ُْق يبرعلا جسيلخلا هانم دانس يذلا فولاملا ريغ لوآلا

 تاماوح نيب :نالا ىتح ةيلودلا ليطاسالا لظ
 خيخفت مرجب ةسيلتم تناك ةيناريا ةنيفسو ةيكريما
 تناك ةقالعلاو .ةيلودلا دايملا يف طاقنلا ضعب

 :رحبلا ىف يناربالا مدقلتلا نبد اضبا ةحضاو

 سسرلا باطخو ةريصنلا ةنيدم ْق نينمآلا فصقو

 باظحلا وهو . ممالا ةيعمج يف يننماح ىلع يناربالا

 هلا سمنل هناب ديباحم بقارم نم رثكا هفصو يذلا

 ةسسؤملا فقس تحت نارهط هكسد اتوقوم ًامغل

 يفو :59/ رارقلا فسنل ةكوبحم ةلواحم يف .ةيلودلا

 عامجالا نع ريبعتك هيف رولبت يذلا هتاذ ناكملا

 فقاوملاو ءاملا ٍِق ماغلالا نيبو .مالسلا ىلع ىل ودلا

 بيقعتكو .نمالا سلجم يف ةموغلملاو ةيبلسلا
 ممالل ماعلا نيمالا هعضو يذلا ريرقتلا ىلع رشابم
 هنُمضو .نارهط ىلا هتلحر دعب .راليوك يد ,ةدحتملا
 تعفدنا .مالسلا تارايخل يناريالا ضفرلا ليصافت
 ةمجهلا نا تدقتعا دقو .ديعصتلا وحن نارهط

 رارق رودص ذنمو .اهب تماق يتلا ةيسامولبدلا

 برغلاو قرشلا مصاوع هاجتا ف .نمالا سلجم
 قيوطت ةطخ يف ىلوالا ةلحرملا زاجنا نم اهتنكم
 للستلا نا ةيناث ةلحرم يف ,تنظ مث .يلودلا رارقلا
 .تابفوسلا ءارغاو .ةملودلا فقاوملا قوقش نم

 عم ةرزجلاب حيولتلاو ,نييبرغلا ناملالا قارغاو
 ةيلمع اهل لفكت .نيينيصلا دو بسكو .نييكريمالا
 هذه نكل .55/ رارقلا ىلع يئاهنلا زاهجالا

 - ]817 ملأ نفل طلاخلت ا: -5

 جيلخلا يف ماعلا ضاخم
 هتبصن يتلا زئامكلا يف عقن اربط زامعرحب يف لإ

 لودلا 97 يهو :ةءدسابسا ةبلا ىلا ترقتفا تانك

 ةكسامتم ةغيص ىلع تعقو يتلا ىربكلا سمخلا
 ةعرسلاب اهعيقوتتل ركنتلا ىلع ةرداق تسيل مالسلل
 اذه نرتقي ال .دقو .نويناريالا افروصت يتلا
 ول ,ةيناديم ليعاقم ةياب تالاحلا أوسا يف .عيقوتلا
 نمالا سمت ال ةيوناث وا ةدراب ةيضقب رمالا قلعت

 يركس لاو يسامولبدلا كيلدتلا ؛ٌناْع

 ةرم نويناريالا عقو انهو .ىلودلا نمالاو ىميلقالا
 لاح يا يف ٠ انكفب 7 ذا .ةنطاخلا 2

 .تحب يرولكلرف

 ةيلؤد در
 نيذلا نوسسنرفلا نويجحجيتارتسالا ءاربتلاا

 ,ةريخالا ةرتفلا يف ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا, مهترواح
 نايتا لارنجلاو يتنيغناس ناوطنا لاريمدالا مهنمو
 يف ةهزنب موقت ال ليطاسالا نا ىلع اوعمجا ,لبوك
 لازناب مايقلا يساسالا اهفده نوكي ال دقو نامُع رحب
 لن :ناريا يف ةددحم قطانم ريمدت وا يركسع

 ىلع ىل ودلا حيمصتلا ىلع سوملم لكش يفو ددكاتلا

 كنلدتلا» ىلا ءوجل كلذ ضرتفا ولو :مالسلا ءاسرا

 موي ثدخ امك ؛يسامولبدلا كيلدتلا دعب ءيركسعلا
 .ةيناريالا ميغلتلا ةنيفس عم يضاملا نيننثالا
 نم اددع برق نع فرع دقو .ليوك نابتا لارنجلاو
 يفو :تئافلا عويسالا انل لاق :ةيبرعلا شويجلا
 يف ةيكريمالا تالامتخالا ىف ةقيقد ةءارق قايس
 ىلع برضلا ىلا رطضت دق نطنشاو نا .جسيلخلا

 ىوتسم نارهط تزواجت لاح يف ؛ةيناريالا عباصالا
 جراوبلا ةيسامولبد جرداو . شرحتلا يف اددحم

 يف ةيتايفوسلاو ةيبورالاو ةيكريمالا تاحساكلاو
 ,نمالا سلجم رارقل ةيناديملا ةمجرتلا راطا
 ةيؤرلا هذهو .قيبطتلا ريح لخدي ةظحل هتسارحو
 .اسنرف يف نورخا نويسايسو نويركسع اهرطاشي
 .اهدحو سيراب ىلع اركح تسيل اهنا اوربنعا دقو
 يكل ةيناؤملا فورظلا رظتنت .ةيلود ةيؤر اهنا لب
 .عقاو ىلا لوحتت

 ةيعمجلا ف رهظ امك .يكريمالا فقوملا نا تفاللاو
 سيئرلا باطخ لالخ نم .ةدحتملا ممالل ةيمومعلا
 ءاضقلاو :ةيناريالا ةنيفسلا فصق ربعو ؛ناغير
 دح عضو يف ةبغر نع فشكي .اهتراحب نم ددع ىلع
 دعبو .نارهط اهكلست يتلا ةيواهلا ةفاح ةسايسل
 هريظن لق يخيرات عامجابو ,يلودلا رارقلا رودص
 لارنجلا ,ةدحتملا ممالا ىدل نطنشاو بودنم لاق

 رخآلا هجولا ةداع سكعي يذلا وهو .زرتلاو نونرف
 ناريا حسم انررق ان اننا» ةيكربمالا ةيرسلا تارارقلا نم

 رارقلا نع ًايئاهن ًاباوج يطعت يكل ًاموي ؛٠ ةصرف
 رادصتسا نم ذئدنع دب الف :هل خضرت مل اذاو .

 ءانثألا هده يف .:...اهيلع تاي وقعلا ضرفي رخا رارق

 يف لكمتو «لوآلا .نيطخ ىلع نويكريمالا لمع
 رافنتساو .يركسعلا روضحلا. تاينقت لامكتسا

 ةئبعتلاب ىضقو يناثلاو .نييبورؤوالا ءافلحلا
 «برعلا عم رواشتلا لالخ نم ةيساموليدلا

 ةيلود تاوطخ ىلع تايفوسلا عم قفاوتلاو

 رارقلا ىلع عبقوتلا) ةيوبستلا ىلع امهافت تسكعنا

 يفو .ناريا ماما ةرزجلاو اصعلاب حيولتلاو
 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةرايز جردنت .راطالا اذه
 ديعولاو ديدهتلاب ةئيلم ةلسب داع دقو ,نارهط ىلا
 ىلا يعسلا نمض هتلحر تناك اذاو .نييناريالا
 يف يهف .عياطلا ةيلود اهنا يا .ت47 رارقلا ميوعت

 ثدحت نم ةمثو ةرشابم ةيكريما زفاوح تاذ عقاولا
 يد نيم شاقنلا نم تاعاس نع ةدحتملا مهالا ِق
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 ماعلا نيمالا نا اهشماه ىلع ركُذ .زرتلاوو راليوك
 مءالفت ال يتلا ةيديربلا ةمهملا ضفر ةدحتملا ممالل

 ةيشقانم رثآو :يسامولب د رود نم هحلا حمطد امو

 فقول لماش قيبطت ىلا يضغفت يتلا ةيلمعلا قرطلا
 يف ةقحال لحارم فرشتست ىل وا ةظحلك .رانلا قالظا

 .هريرقت يف رالي وك يدركذ امك .يناريالا فرطتلاو
 نا ريغ .ةفلتخم تاجوم ىلعو ؛ةنوافتم تاجرد يف ناك
 يف رارمتسالاو .مالسلا ضقر تناك هيف عطاقتلا ةطقن
 .نمثلا ناك امهمو .فورظلا تئاك امهم .برحلا '

 ىلع تلهس .ةيبنجالا ليطاسالا نا ًاصوصخ
 تايمكي ىتاردالا ظفنلا قيوست ىلمعلا ىوتسملا

 غيص نافير سيئرلا باطخ نا ددرتو .ةلئاه
 هنمضت يذلا مالسلل يناريالا ضفرلا نم اقالطنا
 ةلداعم ىلع دزيكرت انه نم .راليوك يد ربرفت

 ُِق ترمتسا ام اذا .ةيوازلا ُْق ناردأ عضت :ةيريذحت

 ناك اذاو . !ههجهتدتب يلا ةلقرعلا ةيجيتارتسا

 يه .,ةيساسا لصافقم ةثالث ىلع ىوطنا دق هباطج

 ثحو .نارنا ريذحتو .اوغاراكين ةموكح راذنا
 اوماد ام. :نيدلؤدلا قاقولاو مالسلا ىلع تايفوبسلا

 يلودلا نمالا سلجم رارق ةغايص يف اومهسا دق
 هذميفنت ُْق ةددخامسملا مهدلع و .اهيلع اوققاوو

 ةقداصم تبسيلف ,.ءاضعالا لودلا عم نواعتلاب

  باطحلا حتتفاو .جيلخلاب أدب هنا ةيناجم

 ممالل ماعلا نيمالا» ىلا ةيحتلا هيجوتن ةعفارملا
 قرشلا يف مالسلل ّمِح ةلحر نم داع يذلا ةدحتملا
 يناريالا سيئرلا داجتا يف هتاقلط بوصو ؛طسوالا
 هدالب ققوم ددحبل هوغدأو ةصرفلا زهتنا: لاقو
 باوجلا ناك اذاو .هضفر وا 548 رارقلا لوبقد

 اذا اما .بيحرتلا ىقلت فوس ةوطخ اهناف ًايباجيإ
 ذاختا نم نمالا سلجم ماما ليدي ال هناف .ًايبلس ناك
 سيترلا رظتني ملو ,...تايوقعلا ضرفل تاءارجالا

 نوكل ةلولجم يفه :يناريالا هييتكت تاطخي يعورمالا
 رفست ينادبملا ماحتلالا نم نيع تناك ؛لعفلاب لوقلا
 ديعصتلا ءاوتدحا يف ةيقدص نعو نييناريا ىلذق نع

 هذه تمارت دقو .ةنبعم بودح دنع هفقوو .ىناربالا

 ةربن هباطخ ىلع تفضاف .يثئنماخ ىلا تامولعملا
 اهنا امك .هفقاوم جنست نم تفعاصو .ةيمادص

 ىلا ةدودشملا هتعلاطم نومضعم نيب ةوهلا تفمحع

 ددرتو .هدالب ىلع تابوقعلا دنب طابحا سجاه
 ةيقاعم يف .ةيمومعلا ةعمجلا ْق ؛فارطالا ضخغن

 ةيمهولا عئارذلا دحت حلو . مالسلل يسارسالا ضفرلا

 ىرخا ةرم يل ودلا عمتجملل دكأتو .اهب حلست يتلا

 ءادنل ةباجتسالا دراو يف سبل يناربالا ماظنلا نا

 هتيعرش نا ىري نارهط يف برحلا يبول ناو :مالسلا
 ًاضورش يئنماخ ررك كلذل . ةيرشبلا ةقرحملا ىلع موقت
 .يناريالا قزاملا قمع حوضو يف سكعن :ةضوفرم
 ,هنحؤارم ميسحو .درها مرح ىلودلا عمتجملا نا ريغ

 ةئف دي ىلع .يميلقالا مالسلاب ثبعلا ةهجاوم ررقو
 توملا ىلا ةىناربالا بوعشلا دوقت ةطلستم
 ,يرابجالا

 ١4 /41/ لوليا ؟8- ؟؟5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا_ ١

 ينادبلا ةزحلا
 ةدحتملا ممالل ةيلادحلا ةرودلا لكشت انه نم

 لماعتلا يف «ينادبملا مزحلا» ةلحرم ىلا دوقي ًافطعنم
 دنتسي لماعتلا اذهو .يناردالا عورشملا عم يل ودلا

 عم ضراعتت ال ةيتايفوس ةيكريما فورظ ةيضرا ىلا

 ةدارا ىف ًايواستم ًارردق سملتن:انلعلو .مالسلا
 دنع .ةدراب فورظ يف يتاأي ال دق يذلا حالسلا

 نوعباتي نيذلاو .نييكريمالا دنع وا .تايفوسلا
 تسرام وكسوم نا نواوقي سيراب يف تاروطتلا
 يف رالدوك يد ةلوج لالد> ةيملسلا طوغضلا ىضقا

 قالطا فقو تاىترت ىلا .تعسو .دادغنو نارهط

 نا ىلا اوراشاو .نمالا ساحم هيلا اعد ىذلا .راخلا

 هزدان درافيش راودا :يتايضوسلا ةيجراخلا ريزو
 يناريالا ةيجراخلا ريزرو بئان لبقتسا ةظحل
 ىلع هتحتسا .وكسوم يف .يىناجيرال دمحم .لوجتملا

 ةرايز ىلع اهقلعت يتلا» رانذلا قالطا فقو ةيمها
 رركؤ .«نارهطو دادغبل ةدحدملا خمالل ماعلا نيمألا

 يذلا ةيبرعلا ةيعابسلا ةنج.الا دفو ماما مالكلا اذه
 عم ةنمازتم ةظحل يف ,ةيتايفورسلا ةمصاغلا راز
 يبرعلا دفولا غلياو .يناريالا يساموليدلا ةلوج
 نيب ةنزاوم ةيعضو يف انسفنا دجن ال, انناب
 ..«ناربا يف ةلمتحم حلاصمو .ةيبرعلا انتاقادص
 يف لوقلا ىلا برعلا نييساموليدلا دحا عفدام اذهو

 تايفوسلا نا» سنوت يف ةيجراخلا ءارزو عامتجا
 انتضياقم دراو ىف اوسيل مهناب .تانامض انوطعا
 ...«مالسلا لجا نم ةطغاض ةوق مهو .نارياب

 ةيقيسا لوح يتايفوسلا  يكريمالا عطاقتلا اذه

 ىلا دنتسي رانلا قالطا ققول ةيتاّؤملا فورظلا ءانب
 ,برحلا هتقهرا يناربالا عراشلا ناحل والا .نيتعادق

 ىلا قالزنالا ةرذاحم .ةيناثلاو ,مالسلا دشني وهو
 ةغل ريغب ثيدحلا نع زجاعلا يناريالا ماظنلا فقوم
 ةجردلا يف .يدؤي هبراغ ىلع ليحلا كردو .ةيهاركلا
 ىلاو .ةيناريالا ةطيرخلا يف تارجفت ىلا ؛ىلوالا
 يذلا رمالا وهو .عبسلا تايموقلا طسو لملمت

 هذه يف و .نييكريمالا قلقي ام ردقب :تايفوسلا فيخي
 ةيتايفوسلا  ةيكريمالا ةلاحلا وا :ةفلتخملا ةظحللا
 ةداعاو ةيناريالا تاقاقحتسالا ىلا ةبسنلاب ةفلتخملا
 نا ودبي ,ةيلود تايولوا ملسل ًاعبت .اهتلودج
 ترثا اميىف :ةيملسلا طوغضلا تراتحا وكسوم

 ةريسثكتلاو ,.ةهجاوملا ةيسامولبد نطنشاو

 ةيمح تخت ىلا اهيذجو .ناربا عدرل .ةطويضملا

 فده نم رثكا بيصت كلذ ىف ىشو .5/ رارقلا

 ةيقادصم ةيجيلخلا لودلل دكؤت ذا .دحاو رجحب
 ال هعان توصي مالكلا نا نارهطل رهظتو .اهتامازتلا
 اهدوجو يمحت اهنا اهك اضعلا ره ىلا ءوجللا يغلب

 ِق اتاوصا نا اصو-دصح ,يسابسلاو يركسعلا

 عطقلا ةمهم ديدحت ىلا وعدت تآدب سرغنوكلا
 اهدييقتو ,يبرعلا جيلخلا يف ةيكريمالا ةيرحبلا
 عورشملا اذه تضفر ةرادألا نكل .ةددحم ةمايزورب

 .ةقطنملا ىلا حااسلا ةدوعب اهدوحو تنهرو

 ةيركسعلا ةئيهتلا ع رتستلا ةلواحم
 نويكريمالا لجعتسمي اذا مهفن ةيوازلا هذه نمو

 يكريمالا سيئرلا حول اذاملو .544 رارقلا قيبطت
 ملو .يناربالا ديعضتلا هحو يف نداضملا دنهضتلاب

 ينعي ام عم نييدنارنا ىلتق داصح ٍِق هتاماوح ددرتت

 .اهنم ًايئاقؤ نويكريمالا طوحت تافعاضضم نم كلذ
 ىمحلاو مرالخن يتلا ةيساموليدلا ىمحلا دذشهو

 عدر ةلحرم ىلا يلعفلا يكريمالا لوخدلاو .ةيركسعلا
 ةرادالا اهتلوادت تامولعم امهتمزلتسا .ناريا
 ماظنلا :نا اهداقمو .تثافلا عوبسالا يف .ةيكربمالا

 يرب موجه نشل ةدعلا لامكتسا ددض يف يناريالا

 هتاكرحتو .لبقملا (ريمفون) يناثلا نيرشت يف ريبك
 كرويويذو (يناجيرال) وكسوم نيب ةيسامولبدلا
 لادساو .تقولا بسكل ةلواحم (يتيالوو يننماخ)
 رداب لاح يفو .ةيركسعلا ةئيعتلا ىلع راتس
 نا نم دب الف .ةديدحلا ةقرحملا ىلا نوينارنالا

 فدهلا نا ًاصوصخ .جرحلاب نويكريسالا باصي
 ةلوليحلا وه يبرعلا جيلخلا ىف مهدوحول يسابسالا

 سأب ةلاسر تناك ناو .ةرييكلا تاهجاوملا نود
 .59/ رارقلا ذيفنت لجا نم طغضلاو .رخآ يناريا
 تامولعم ىلا !دانتيسا ,ةييرعلا ةعيلطلا» دكؤتو
 ةفاضا :نيدكرنمالا نا .اهتقدم ةداع فصوت ,ةيسنرف
 مهقابتسا راطا يفو .نييبوروالا ءافلحلا ىلا

 ينارزالا .ديعضتلا ةجو يف داضملا ديعضتلا .. .جيلخلا يف ليطاسالا
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 ديدجلا ميدقلا سردلا ْريْرَع قراط

 _ وكل نخب نوسماب نلتفت: -

 يئاريالا فقوملا صصخلم ...عالسلا ضقر :راليوك يد

 هيف طوقسلاو قّرآملا رييكت : يننماخ

 سلجم يف ةيناريالا عباصالا ىلع برضلا تافعاضمل
 هايم يف نارهط ىلع ةكرحلا شماه قييضتو نمالا
 درلل ةنكمم تاهوبرانيسس اوعضو ,يبرعلا جيلخلا

 ناكرا ةئيه سيئر قفاو دقو .يناريالا شرحتلا ىلع
 ,ةيئاقولا ةطخلا ىلع وارك مايلو .ةيكريمالا شويجلا
 لوطسالا ةدايق ثيح .نيرحبلل ةريخالا هترابز يف
 ةنداعملا هتلوح فده نا لدقو .ةقطنملا ىف ىكريمالا

 ةدع لزتخت ىتلا ةطخلا بناوج ضعبل ةيناديملا
 رارقلل يمسرلا يناريالا ضفرلا دعب ام ةلحرمل راكفا

 باطخ رظتنت مل نطنشاو نا ًاتفال ناكو .4
 لكف .مالسلل ناريا ضفر نم دكآتت يكل يثنماخ

 اصوصخ .؛تددش ةسساموليدلاو ةيمالعالا ريراقتلا

 يضمي يتلا برحلا فورظ» ىلع ةريخالا ةلحرملا يف
 اذه نم :نكت مل راليوك يد ةرايرو .«ماظنلا اهيف
 لدق ةيسامولبدلل ةريخالا ةصرفلا ىوس لسيقلا

 ةيجراخلا نا ًاحضاو ادبو .ةببدملا اصعلا ةلحرم
 ضرفي نمألا سلجمل رخآ ًارارق تدعبشتسا ةيكريمالا

 نم هنا تأرو .ناريا ىلا حالسلا ريدصت ىلع ارظح

 تاكبش لظ يف ًازجان رظحلا لعج ًادج بعصلا
 انه نم .اهتريسامسو اهتاوصقاو ةيلودلا حالسلا

 ةعطاقم حرتقا نم ةمئو . ايلمع ةعطاقملا ةلاحتسا

 ةديدع تاظفحت نا ريغ .ًايطفن ًاراصح وا ةدطفن

 طفنلا تادقام نا اهياحصا لاقو .حارتقالا تطقسا

 ريزولا ريتعاو .حالسلا تايفام نع ةسارش لقت ال
 :يناريالا بعشلا ةيقاعم سيل» فدهلا نا زتلوش

 نع ماظنلا ينث لب .برحلل لوآلا دوقولا وهو
 تمض ةسلج يف و ..«مالسلا ءاسراو هعورشم

 تخبص :ةيكربمالا ةرادألا يف نييركسعو نيجسايس
 تازيزعت نيب حوارتتو .,ةيموجهلاب مستت ططخ
 راصح وحن فاظعنالاو :ةيرحبلا ةوقلل ةيفاضا

 ريددتك :ةيناريالا ,.ءىناوملا لوح بورضم يدعاصت

 علسلا داريتساو طفنلا ريدصت نود لوحي يزارتحا

 ةفيدر ةطخ كانهو .ةحلملا ةعلسلا اهنمو .ةيساسالا

 لوح .ةيناريالا ءىطاوشلا تابرتقم ميغلتب يضقت
 ةيرقم ىلعو :لامشلا يف :رهشوب أفرمو جرخ ةريرج
 دئاق نا ددرتو .زمره قيضم جراخ سابع ردنب نم
 ىرخا ةطخ حرتقا نامُع رحب يف ةيكريمالا تايلمعلا
 ءىطاوشلا هذه نم ةبيرقلا ةيناريالا رزجلا لالتحال

 نمز ذنم ناريا اهلتحت ةيبرع رَرِج ثالث اهنيب نمو
 .هاشلا

 انئاك قت ناربط
 جراوبلا دمعت .رزجلا يف لازنالا اذه ةازاوم يفو

 ةينيصلا موروكليس خيراوص دعاوق فصق ىلا
 طاقن ىلع ةراغالا ىلا تافذاق تارئاط ردابتو ةأشنملا
 ,ةزهاجلا ططخلا هذهو .يناريالا لخادلا يف ةيويح
 ؛نييسنرفلا ادجيتارتسالا ءاريح نم ددع دكؤبي امك

 لوبق ةبوعصب نوعنتقم نييكريمالا نا ىلع ليلد
 ىلع يىلود ميمصت انه نم .رانلا قالطا فقوي ناريا

 ةدحو مالسلا اذه نا ًاملع لحارم ىلع مالسلا ءاسرا
 .هيلع رصُتو دادغب لوقت امك أزجتت ال

 ىمحلاو ةيسايسلا ىمحلا نم فطعنملا اذه دنع

 نئامكلا لخاد هسفن يناريالا ماظنلا دجي ةيركسعلا

 لماوع تدفارت دقو .مالسلا لايتغال اهعرز يتلا
 حوضولا حالس اهمها .ةيواّزلا ىلا هتعفدو ةددعتم
 دودخلا نع قارعلا امهب عفادي ناذللا ةوقلا حالسو

 عضولا اذه الولو .يبرعلا دوجولا نعو ةيبرعلا
 ةيركسعلا نيتردايملا يف آروذح بريضي يذلا

 نم اساسا ,يلودلا عمتجملا نكمت امل ؛ةيسامولبدلاو
 وحن حونجلا نمو .098 رارقلا ةيرامغم عقر

 اذهو .مالسلا رامث فطق نمو .هل ىيرسقلا قيبطتلا

 تناك .يبرع يعو ةشرو أبع يذلا وه حوضولا
 .نامع ةمق ىتح لصاوتت فوسو .سنوت يف اهتاطحم
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 «ةيروث» تارارقب جورخلا نع تزجع نا ىتنلا
 :رخآلا ضعنلا لذاختو «برعلا ضعب ةنايخ بيسب
 ةيبلاغ ظاقيال ةحشرم يهف .ىرخا فارطا ؤطاوتو
 قارعلا هدسحي ىذلا فقوملا لخاد مظتنت ةيبرع
 ناو .ةيبرعلا ةوحصلا نا يف كش الو .ماوعا / ذنم
 لوقي امك آدبا يتأت أ نم لضفا يهف .ةرخأتم تتا

 ربع .ةيلود ةوحص عم بكاوتت يهو .يسنرفلا لثملا
 ربنم ىلعا قوف نم يكريمالا يسائرلا باطخلا اهنع
 لتنج» ةلقانلا فصقعل يناطيربلا بجشلاو يلود

 ةيجراخ ريزو هيلع دكا يذلا ينابايلا رذحلاو :زيرب

 قزلا ريكت ةسايس
 ىلع يلودلاو يبرعلا عامجألا تاعطاقت ماما

 ةبعل يف ةطرخنملا تاءانثتسالا وديت .مالسلا
 قوف جلزتت ءام طاقن نع ةرابع ,ةيناريالا ةيهاركلا
 ضاخم طسو رسحنت ام ناعرسؤ .يجراخلا رادجلا

 د .اهيلع قانخلا قييضت دعبو :نارياف .قافولا
 ًاضدا لب :بسحف ةيبرعلا ضرالا ىلع ةيدتعم ودبت
 عئارشلاو قيثاوملا ةمرح ىلعو ةنلودلا نيناوقلا ىلع

 ةيلقعو .ممالا نيب تاقالعلا طبضت يتلا
 ددهتو .يىل ودلا عمتجملا جع جعزد تآدب ؛رتسغناغلا»

 ديجحتو ,ةبعللا حميجحت ىلا ردايف .هتمالدس

 يكريمالا سيئرلا باطخ رشؤي انه نم .اهباحصا
 ةديندج هلحرم ىلع ةيئاربالا ماغلالا ةنبقس فصقو

 يناريالا ماظنلا ميرجت اهناونع :جيلخلا برح يف
 سلجم رارقل اعبت .وجلاو ريلاو ءاملا يف هتبقاعمو
 ةيسامولبد ىلع ناريا درت نا ءاريخلا عقوتيو .نمالا
 عباط تاذ ةيماقتنا تايلمعب ؛قنعلا ىلع طغضلا»

 يذلا قزاملا يبكت ف مهبست كلذ يف :يهو .ينابفرا
 نا عقوتب يسرف يسامولبد .هئيق اهسقن ترشح

 روعذملا رهلا ةقيرط ىلع» .اقحال نارهط فرصتت
 ةذه نكل .«ةطرولا نم هيجنت هرفاظا نا ريتعي يذلا
 ءوض يف ءليقث ءبع ىلا تلوحت تاباسخلا

 ةيولوا ىلع نهارت ةيلودو ةيبرع تاقاقحتسا

 انه نم .ةريسع هندالو تناك ناو :جيلخلا يف مالسلا

 يساموليدلا كيلدتلا نم جيزم ةلبقملا ةلحرملا
 تذخا نيتلاحلا الك ىفو .يركسعلا كيلدتلاو
 مالسلاف .اهتفايق لماك يف رهظت ةيناريالا ةميزهلا
 نم رشكاو .ةيناربا ةميزه كنا امك .يقارع راصتنا

 مالسلا نا نم نيقي ىلع هباحصا تاب يلود ناهر
 نا بعص قارعلا هيلع ّرصي يذلا ؛لماشلاو يئاهنلا
 نكمملاو .ناريا ف نهارلا حاظنلا عم الدحتسم نكي هل

 لالخ نم .هفرطت نييلتو هر وهت عدر وه لاحلا هذه يف

 دوعولا ريتاوف ديدست ىلا هعفدو .رانلا قالطا فقو

 يل ودلا مزحلا راسم نمضو .نييناريالل اهعطق يتلا
 .ةيسنمخلا راحتنالا تارابخ عم يطاعتلا يف يف ماعلا

 «يفلسلا فنذعلا تابكرم» رود ماما شمالا قاض

 ةكرعم بسك ىقبيو ...لاطعالاب تبيصا يتلا
 ...برحلا يدحت نع ةنوخس لقت ال يتلا مالسلا
 .ديعب تقو ذنم سردلا تطعا دادغب نكل

 ردزم ضامر
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 حومط نيب قباطت كانه ناك نا ةيرششبلا
 ةويص نيبو رصنلا قيقحت ىلا براحم فرط

 قارغلا فقوم ف هنع ربعم وه امك .مالسلا ىلا ملاعلا
 اهماع تلخد يتلا برحلا هذه هاجت ةيبرعلا ةمالاو

 ةميزعو مزع لكي اهنوضوخي نويقارعلاو نماثلا
 ال .تايحضتلا نييارق نم ليلحلا اهبف نومدقنو

 مهضرا نع ًاعافد لب .وزغب ًافغش وا ضرأب اعمط
 تقولا يف اعافدو . دوجولاب مهتما قح نعو مهتماركو
 براجتو بورح دعب  ةيرشبلا هترقا امع هسفن
 - مكحت تتاب فارعاو مظنو نيناوق نم  ةريرم
 ضعبلا اهضعب عم لودلا تاقالع  مكحت نا بجي
 كرتشملا اهشنع طيضتو ةلدايتملا اهحلاصم مظدتو

 ةيسايسلا اهتمظنا رايتخا يف اهقحو اهراوج نسحو
 لخدت نع ادرعب ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 .اهتدايس نم مهصاقتناو اهنوؤش يف نيرخآلا
 هنلا علاتمب يذلا رصنلا نبي قباطتلا اذه

 وه ةبرشبلا هيلا ويصت يذلا مالسلاو نويقارعلا
 .مدقتم يراضح ىوتسم نع يعقاوو لمع ريبعت

 اهخيراتو ةيناسنالا اهتقيقحب .ةيبرعلا ةمالا تسيل
 ,اهتئانبا لاضن فدشه يه يتلا اهتروريصو ينثغلا

 ةمالا ةلاسر قاستا ىلع رخآ ليلد.هنا ..هنع ةبيرغب

 مدقتلاو حالعسلا ثتاياغو رصعلا حور عم ةبدرعلا

 اهزدمد ام طيضلاب اذهو ...اهلك ةيرشبلل ةبسنلاب

 ةيموقلا تاوعدلا نع ةيناسنا ةييرع ةيموق ةوعدك
 فصنلا يف ابورؤا اهتفرع يتلا ةيعجرلاو ةيعسوتلا

0 

 .ريثكلا

 طاطا مكسقتيا نا ءللتال محب ابيار 'يسبلو
 نيتهج عم ةيبرعلا ةمالا ةلاسر ىف ةيراضحلا
 :امه ضيقن يفرط ىلع امهنآكو ىلوالا ةلهولل ناودبت
 مدقتلا تالا نم هيدب نين اف لكي ديدحلا رامعتسالا

 ام لكي ةثدحتسملاو ةميدقلا تايلهاجلاو ,هتابلاو

 روصع ىلا دوعت ةيعجرو فلخت بورض نم اهيف
 .ملاعلا خيرات ىف ةملظمو ةفلاس

 ىلجت يذلا فلاحتلا ساسا طيضلاب وه اذه
 - ناريا: ةحيضف ىمسي اميف ةروص .حرصأب
 ؤوطاوت نع يلمعلا ريبعتلا تناك ثيح ..ارتنوك

 تايالولا ةيرامعتسالا هاوق سرشاب الثمم برغلا
 طسوالا قرشلا ةقطنم هتفرع ام ًاوسا عم .ةدحتملا
 ةينويهصلا ةكرحلاب ةلثمم ةفلختم تابعجر نم
 نم امهب ذولي .امو ةينيمخلا ةيرصنعلا ةيلهاجلاو
 تناك امهم هسفن زارطلا نم ةرورضلاب يه تايعبن
 .اهءارو ىطلتت يتلا تاراعشلا

 ال فلاحتلا اذه يقيرف نيب يراضحلا قرافلا نا
 امهالكف . دجاو وه امهيففوم داحتا نا ةقيقح يغلد

 امهالكو ءارولا ىلا خيراتلا ةكرحب دشت نا لواحب

 عوزف: عماهساجتا قستي ةريسم يال داعم يلاخلاد
 حيصي امهنيب قراقلا اذهف ...مدقتلا وحن ةيناسنالا
 امهحلاصم نيب ريبكلا ضراعتلا عم ةثنراقملاب ايوتناث

 يف بوعشلا حلاصم نيبو اهرارمتساو برسحلا يف
 .مالسلا ةدارا ضرفو برحلا هذه فقو

 مالسلا يف ىري نم نيب ضراعتلا هسفن وهو

 عه |( 11/ خحلاا نورك ملاخاة ل -

 مي اا
 1 0 ا 00د



 اسوباكو ةركذم ةميزه هيف ىري نم نيبو .ماسجلا
 قمر رخا ىتح همواقي نا لواحيو هنم رفني ابعرم

 ملاعلا بلج يذلا وه نيفقوملا نيب ضراعتلا اذه
 زجعلا ةيلودلا ةرسالا ىلع ضرف وا قارعلا فص ىلا
 هفقاومو قارعلا تاوعد ينبت نم برهتلا نع
 هذه فارطا ىدل اياونلا نيابت مغرب ةيملسلا
 ضرالا ىلع نويقارعلا ضرف نا دعب اميسال !!ةرسالا
 تقولا مغر هفادها ىدقحت نع ناودعلا زجع

 ةيلودلا ىوقلا هل هتددم ىذلا «عّئاضلا» ليوطلا

 !ةنمدهملا

 لئاسم لاس انهو
 تايحضتلا هذه لك مالسلا قحتسي له

 يبرعلا حومطلا مجحب العف وه لهو ...؟ةيقارعلا
 ةلوطنلا هذهو يروطسالا دومصلا اذهب سركملا

 ؟ةقراخلا
 ةمالاو قارعلل ةبسنلات مالسلا ...معن :لوقنو

 الا رصنلا اذه مجح كردي الو ...رصنلا وه ةيبرعلا
 فلخ ءىنتخت تناك يتلا راطخالا مِحَح كردي نم
 ةمالا ىلع لب بسحف قارعلا ىلع ال .برحلا هذه

 !ةيرشدلا ىلع امبرو اهلك ةيبرعلا
 نع ثيدحلا ىلا ةدوعلل ةريبك ةجاح يف انه انسل

 يجيئارنسالا هفقوم ةروطخو يبرعلا نطولا ةيمها
 ةروطخو ةيمها .نع الو .ملاعلل ةيسنلاب هتاوركو
 (دحوم :لوقن ال ىتح) قفاوتم يبرع ماظن مايق
 اهنوؤش ريديو ةقطنملل يموقلا نمالا نمضي
 هلك اذهف ...اهريهامج ةمدخ ْف اهتاورث عضيو
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 نم ةدساسا ةلدسوك ةينيمخلا ةرهاظلا دمنعا يذلا

 ةيموقلا ةيوهلا ىلع زاهجالل ىرخا لئاسو نمض
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 يملاعلا ؤطاوتل ىلا ريشت نا دون لد ...ىلجو حضاو

 تانايكو تاليودو قزم ىلا اهتيتفتو ةقطنملا هذهل
 ًابهن اهلعجت ,ةرحانتم ةيرصنعو ةيبهذمو ةيقئاط
 هثاجلا ينويهصلا رامعتسالا ةمدقملا يفو عماط لكل

 موييصلا نه لاو ) تاقرألا سال

 اودكأت دقو نوكردد ةينوبهضلا ةكرحلا ةداق نا

 مهاوقب نوزجاع مهنا نانبل وزغ دعب كلذ نم
 ىلع مهنرطتس طسب نع دودحملا مهددعو ةيناذلا

 نع اسضنا نوزحاع حهو ؛:يبرعلا عيسلملا اذه

 ىوقلا نازيم ىف يلاحلا للخلا وا ةوجفلا «ديبات»

 ةريغتم تايطعم فورظ لظ يف .برعلا نيبو مهديب
 .رصعلا اذه يف ةيرشبلا اهشيعت يتلا فورظلاك
 .لخادتملا ملاعلاو لاصتالا لئاسوو مولعلا رصع

 لبقم زجع .يلمعلا ديعصلا ىلع وه ؛زجعلا اذهو
 رارمتسا نامض يلاتلاب و قوفتلا رارمتسا نامض نع

 ام ىلا هنئاري دميو نيطسلف يف ايلاح مئاقلا داركألا

 ...اهلوح

 ةيسوبهصلا تاساردلا نم اهريغو :تانينامثلا

 هذه تبيتفتل لمعلا نم  ةروشنملا ريغو ةروشنملا

 يا وا اهيف يموق روعش يا ىلع ءاضقلاو ةقطنملا

 ةريغص تانايكو تاليود ىلا لوحتتف اهدحوت ةطبار

 نايكلا حبصيو ...اهيلع ةرطيسلا لهست ةرحانتم
 بذجلا عقومو ىحرلا بطق اهيف ينويهصلا

 نمالا راشتسم يكسنجيرب لوقي لاجملا اذه يفو
 عضو ىلع فرشا يذلاو قسيسالا يكربمالا يموقلا

 وه اهامس يتلا ةقطنملا يف ةدكريبمالا ةبجيتارتسالا

 ةيكودو ةيقرع كاعامج نم نوكت طسوالا قرشلاو

 لشاب انآ يبرع نقاط موقلا نشيرف ا وبضبلا 5
 قرش» كانه نوكي فوس كلذ ىلعو برع مهق ةيروبس
 ىلع ةفلتخم ةيئيدو ةيقرع تاعامج نم نوكم ؛طسوا
 ةيفئاط تانوتناك ىلا لوحتت ؛ةمالا  ةلودلا أ ددم ساسأ

 اذهو .(يلاردفنوك) يميلقا راطا اهغمجي ةيقرعو
 دعب ةقطنملا يف شيعي َنأب يليئارسألا نوتناكلل عمسيس
 .:«ةيموقلا ةركف ىفصت نا

 دعيف ...برحلا فده وه اذهو ...ناهرلا وه اذه
 تضرفو « كسي ل بماك» لخاد ىلا رصم ترحتسا نا

 ةئروس «تطيض»و تادعاسملاو نويدلا دوبق اهيلع

 قلطناو يلاحلا يدادبتسالا يفئاطلا اهماظنب
 ةروثلا دضو نانيل يف ميسقنلاو تيتفتلا عورشم
 يف كانه دعي مل .ةينانبللا ضرالا ىلع ةينيطسلفلا
 ديدج يبرع روحم ءادب ىلعو ططخملا اذهل يدصتلا

 عورشملا ددهيو ىوقلا نيزاوم بلقي نا نكمي
 يه ةوقلا هذه ...هنمرب يدويهصلا يرامعتسالا

 ينغلاو ضهانلاو ثيدحلا قارعلا ...قارعلا
 ةينطولا هتبيرجتو هشيجو هبعشي لهؤملاو
 يلاتلاب دب الو .ةعاجشلاو ةباشلا هتدايقو ةيروثلاو
 عورشم تايرجم يف ريثاتلا نع هلزعل ةرماؤم نم
 هعاضخال مث ؛ءىرخالا تاحاسلا ىلع ميسقتلا

 .عورشملا كلذ طورشل
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 م وسما هي اجو

 نيسفت نم انا ةلشتلاب ةيمهأ رقكأ هديسقت سقي
 ةبيرق ةردفلو ؛ ةيروس نم ىوقا قارعلا نا ذأ ةيرومس
 رطخلا لكشت ينلا يه ةيقارعلا ةوقلا ىقبتس ىعدملا

 وا :ةيروسو قارعلا نيب ايرح نا .ليئارسا ىلع ربكالا
 هتياهن ىلا يدّوتسو قارعلا قزمتس نارياو قارعلا نيب

 يف اندعاستس برعلا نيب ةهجاوم وا ع ارنص لك نا .لاع

 قطانم ىلا قارعلا ميسسقت نا ...ةرتغض لود ةدع ىلا

 نكميو دراو ءيش ةيموقلاو ةينيدلا وس روم لا

 نمو .لصوملاو دادغنفو ةرصملا :ةدوحوم ندم الك

 هذه قارعلاو نارا نيب ةيلاحلا برحلا قمعت نا لمتحملا

 .(تانينامثلا يف ليتارتسا ةيجيتارتسا) «ةركفلا

 م 0 0

 :.قارحلا دحض يسعب الد

 هيلع لوعملا هراصتنا ققحي نا ينيمخل ضيق ول

 ُِق يىرجيس ناك يذلا ام ...ةيحيتارتسالا هذه ِق

 دقل ...؟هرسأب يبرغلا نطولا يف يلاتلابو قارعلا
 نا يه ةدحاو لصف ةطقن ىلا هلك ططخملا لصو

 ءرجب هعامطا قيقحت يف رصتني ال وا ينينمح رصتني

 يخيراتلا لصفملا اذه نأب ًاملع .. .قارعلا ضرا نم

 ماكحلا مظعم هئف ناك تقو يف همادنخا ةورذ غلب دق

 ...ربطخلا ثدحلا اذه حرسم نع «نيشاغ» برعلا

 ريغ ىوقلاو تامظنملاو بازحالا مدظعم مهعمو لبد

 ىلا ةفاضالاب و ...يبرعلا نطولا اذه ُُق ةمكاحلا
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 هذه تادابق نمو ماكحلا ءالؤه نم لصا نيئطاوتملا
 ناك ؛يىداعملا قدنخلا يف انلع نيفقاولاو تاكرحلا

 اومحي نا نكمي مهنا اودقتعا نيذلا نوفئاخلا كانه
 ةلواحمو نيدتعملا ةرياسمب مهشورعو مهسفنا

 .. .اقيسم مهئاضرتسا

 مسرب ناك امل ةروص وه هتاز دحد فوخلا اذه نا
 مهفكحي ماكح اهمكحي ثدح .ةقطنملا هذه ىف دغلل

 فلحلاب تاذلايو ...ءادعإلاب نومتحيو فوخلا

 قايس يفو ...يرصنعلا  ينويهصلا  يئايربمالا
 نابكلا ةداق عيطتسي يمنهجلا :فلحلا اذه ةرطيس

 !!فتاهلاب نامزلا كلذ ةاكح اومكحن نا ىنودهصلا

 ةكرعم يف نويقارعلا دمصيب نا ىلع فقوت كلذ لك

 .اودمصمن ال وا ةلصاف

 ةكرعم ىف ..نونقارعلا دمصو

 قرشم نم نوفئاخلا ناك اميف ...كراعمو ...ةلصاف

 ملاعلا مصاوع يف ىتحو .هبرغم ىلا يبرعلا برغملا
 تابيترتلاب مهروما كاردتسا ىلا نوعسي ىربكلا
 .ةمهادلا ناودعلا ىوق عم ةقيسملا

 ةرخص ىلع هاوق تمطحتو :ناودعلاًافكناو

 مالحالا نم لدحلا اذه لك ىوهو .ةيلصلا قارعلا

 تاططخملاو ءادوسلا تاحومطلاو

 تاب .ةقيقحلا هذه نم هلك حلاعلا نقدت نا دسنو

 .ةيدجلا ىلا برقا حالسلا لخا .نم يملاعلا كرحتلا

 .ضرالا ىلع هاوق ترصتنا نا دعب مالسلا نم رغم الف

 ىذلا لك دعب  ةيلاحلا ةيكريمالا ةرادالا تناك اذاو

 يف ملاعلا عم كرحتلاب ةمرلم اهنا تدجحو دق هتلعف

 .هاحتالا اذه

 ...] ودصصو .

 كرويوين» ةفيحص يقلعم ريمك ريفاس مايلو نإف

 «نطنشاو راز يلدتارسا يموكح لوؤسم لك ليق نم

 * 1981/95/٠١(. نويبيرت دلاريه)
 دانحرط يذلا لاؤسلا ىلع درلا دحن انهو 0

 نالعالا وه ؛:برخلا هذه يف مالسلا ناك اذا

 ديض ططخملا اذه لك ةملدزهل سيركتلاو ينبمعلا

 ب دعب ًاييرغ دؤلعتي .ليلا يرحل ةمالاو قارعلا

 ؟ةركنم ةميزه ناودعلا ىوق لك هيف ىرتو ,راصتنا

 رصحلا دقباد ...هالسلا دهدام

 ام ةلحرم يه ...ىرخا ةلحرم ىلا اندوقب اذهو

 لشف لاحم يف ا .خالسلا دعب

 .. الك ؟بسحف ناودعلا

 ةدالو نع نالعالا وه ةقاذ دحم ناودغلا لنقف نا

 تامدقم سملتن انأدب دقو .ةديرعلا ةمالل ةديدج

 .نآلا ذنم ةلحرملا هذه

 نم قدفت ةمكاح ريغو ةمكاح ةريثك ىوق تآ دب دقل

 اهل ةوق قارعلا ةوق يف ىرتو ...ةقباسلا اهتالاح
 كلتي ضاهنتسالل ديحولا ليبسلا يه ةيورعلاو
 .ةوقلا

 نآلا ةديرعلا ةحاسلا ناذتما ىلع دهشمت اندإ

 ةيدئاقع تاحورطاو تاباطحو تالوقم يف ابيالقنا

 يف ضعبلا ةيراهتنا ىنحو .. :ةيمالعاو ةيساحسو
 اصاقتنا وأ اهدض البلد تسنل ةرهاظلا هذه بلص

 يف ًادج نوساسح نويزاهتنالاف .سكعلا ىلع لب اهنم
 .ثادحالاو حايرلا ىرحجم راعشتسا

 هيعشو ةلئاهلا هتاقاطد نآلا اضهأن اقارع نا

 ةرادج تتبثا يتلا هتدايقو برحملا هشيحو ًايعملا

 ايركسع بورحلا بعصا ةرادا يف اهريظن نع

 ةيلخادلا دعصلا لك ىلع ًاييساموليدو ًانيسايسو

 نم برحلا هذه ةتمكار امو .ةيلودلاو ةيبرعلاو

 سركو هترادج تبثا ًاقارع نا ...براجتو تاربخ
 تابطعم عم قفاوتنت يموقلا لمعلا ىف ةديدج قئاقح

 عرزت ...اهلك ةمالا ىلا نواعتلا دي دمت ...رصعلا
 لواح يتلا فواخملا لك نع ًاليدب نانئمطالا ةرذب
 فوخ» تالداعم اوسركيل اهوثخسرب نا ءادعالا

 نامضب مهنم دحاولا مدقت»و «برغلا نم برعلا
 ..كلذ ربغو .«نيرحالا فلخت

 يبرع ليقتسمل ةنامضلا وه ...اذهك اقارع نإ
 ديدج- باطقتساك ةوقلا .ةيلعاف ثيح نم ال .ديدج
 لب .بسحف ىوقلا نيزاؤم يف هديدج تالداعمل
 ةيدرعلا ةحاسلا دادتما ىلع يعقاوو ىلمع لوعفمك

 تما برخ دعب ام ةلحرم نا دكؤملا نمل هئاو

 نم سيويسلا برح دعب ام ةلحرمك امامت نوكتس

 هتمايو هسفنب يبرعلا نطاوملا ةقث ديكأت ثيح
 قراف عم امبر .يبرعلا يودحولا لمعلا ديدجتو
 اماع نيثالث رورم دعب جضنلا نم ديزملا وه ... ديحو

 ةيدرعلا تاريغتلاو هريصحلاو ةريدكلا براجتلا نم

 .ةيلودلاو ةنميلقالاو

 ردب ناندع

 100 - [ "مكر ( نطلنا# كات نت



 ثادحاو خيراوتو ماقر
 وهل نرحلا لدف أم ىلا لوعت
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 ١ ةوقلا داق نلعا ١ 17 121539315 ةيلاكلا 3
 عم لوطم عامتجا دعب ,يناريالا ةيربلا ُس

 .«يسراف قارعلا ناد ردص ينبو ينيمخ [
 ريزو ةداز بطق حرص ١95/7١. ناسين نم نماثلا يفو
 .«انل ناتعيات دادغبو ندع» نا ناربا ةيحراح

 هسفن ريزولا نلعا :هسفن رهشلا نم عسانتلا فو

 ه «ةدقارعلا ةموكحلاب ةحاطالا تررف هتموكح نأ»

 ةيناريالا ةيروهمجلا سيئر ردص ينب ناكو
 يبرعلا راهنلا» ةلجم ىلا ثيدحب ىلدا دق .قباسلا
 14/8٠١, ناذآ ١4 ْف رداضلا ١5١ ددعلا ..يلودلاو
 بنطو ىسوم يبا رزج يلخت نل ناريا نا :هيف لاق
 راطقالا ناو ءاهديعت نلو .ىرغصلا بنطو ىربكلا
 .تيوكلاو يبدو :نامعو .رطقو .يبظ وبا :ةيبرعلا
 ناردال ةيسنلاب ةلقتسم تسيل .ةيدوعسلاو

 قلطا 158٠ لوليا رهش نم رشع نماثلا يفو
 نإ. :هيف لاق ًاريطخ ًاحيرصت يناريالا عافدلا ريزو
 .«ةطراحلا نم ىحميس قارعلا

 ىرخاو .ةيمسرلا تاحيرصتلا دذه لمحم

 وجا نوسسنات ةطخضت - 1

 رمتؤم ف ءوضلا يقلب يقارعلا مالعالا ريزو رئزو
 يبرعلا يع ا يف ةيساربالا عاملا

 ا ا و اا كا ع ا وت نو عت ل ا و كي سو يا ير

 - هسفث ينِنمَح ناسل ىلع اهضعب  .ةروطخ اهنئامت |
 ىلعو .«ةينيمخلا ةروثلا» تاهجوت ىلع ءوضلا يقلي
 انملع اذإف .ةيبرعلا ضرالا يف اهعماطمو .اهتيناودع
 انكردا .رهشأب برحلا تقبس اهنا اهخيراوت نم
 :ةيبرعلا ضرالا عالتبال ةيناريالا ةطخلا ةقيقح
 .:يمالسالا ملاعلا ديحوت» ىلا ةوعدلا راتس تحت
 نا» :لاق نيح :ردص ينب ناسل ىلع ءاج ام اذه دكؤي
 سسدل عوضوملا اذهو . ثالثلا ررجلاب كسمتت ناريا

 ديحوت وه انل ةيسنلاب ع وضوملا .ايبرع الو ًايناريا

 .«يمالسالا ملاعلل لماش
 ينيمخ لاق ام ءردص ينب هيلا بهذام ديؤيو

 مادص سيئرلا) لاق دقل» :ةينطولا ةّئيعتلا ةنجلل
 نا ةملسملا بوعشلا ةفاك ىلع نإ . برع نحن (نبيسح

 ديدرد ال اننا يا : برع نحن : مالكلا اذه ىنعم فرعت

 .«حالبسالا

 لوالا :نيرما ىلا يمري وهف .لوقلا اذه يف سبل ال
 لقي نمف .مالسالاو ةبورعلا نيب يفسعتلا لصفلا
 كلذو .مالسالا ديري الو ,ملسم ريغ وهف يبرع انا

 ,«ةيندمحلا ةروثلا» ريدصت وهو يناثلا رمالا ريربتل

 ديحوت ةجحب ةينرعلا ضرالا لالتحا يىلاتلابو

 لالقتساب ناريا فارتعا مدعو .يمالسالا ملاعلا
 قيدقحتل ديهمت ةيقارعلا ةموكحلاب و :جيلحلا لود

 ىف لخدنتو ؛حيرص ءادتعاو ؛:ةهج نم , عماطملا هذه

 لكب راتهتساو .ةيلخادلا لودلا هذه نوؤش
 .ةيعرملا ةنلودلا نيناوقلا

 افولاو اقرا
 ىدل كش ىندا ىقني ال ىتح قئاقحلا هذه قوسن

 اما .برحلا أدب نمع نولءاستي نولازي ام نيذلا
 وا .ىرخا ٍمارم ىلع ةيطغت لاؤسلا نوحرطب ٍنيذلا

 نواعتلاو .ةنايخلا يف اناعما وا :ةيلوؤسم نم ابرهت
 اهتقالع قاشكنا مغر :قارعلا دض ناريا عم
 ال مهنال ,مهعانقا ف عمط الف ءالؤه اما :ةينويهصلاب
 يف دامرلا رذ نع امناو .ةقيقحلا نع الصا نوثحبي
 ١ .عقاولا ريوزتو .نويعلا

 ىلا دمعن .احوضو دشا قئاقحلا كلن نوكت يكلو

 .عئاقولاو ماقرالا
 فيصن فيطل ديسلا يقارعلا مالعالا ريزو ديعب

 مة يف هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا ف .مساج
 تالاكوو فحصلا يلسارم نم رييك ددع هرضحو

 ناد ناهذالا ىلا ديعب .ةيينجالاو ةييرعلا ءابنالا
 تاحيرصتلاب تأدتبأ اهناو .ةأجف علدنت مل برحلا
 .,سيراب ىلا ينيمخ لوصو ذنمو .ةيداعملا ةيناريالا
 ,قارعلا يف واطتلا طاقسا ىلا نييقارعلا اعد نيح
 الا يبرعلا ثعبلا بزح نم صلختلاو
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 نييناريالا نيلوؤسملا لك كلذ يف ينيمخ عبتو
 هداز بطقو يروخاف ىلا .يناجنسفار ىلا يرظتنم
 اولوقي.نا رمآلا مهب: غلب ىتح ...مهريغو يئابظيطو
 راطقالا يقايو تيوكلاو نيرحبلاو قارعلا نا
 .«سراف ةلود نم ءزج ةيجيلخلا

 بوحلاو مةكل1
 ليق تآ دب تاعادتعألا نا ىلا مالعالا ريز و ريسشبو

 ١910/4 طابش نييف» 194٠. ماع لوليا نم عغيارلا
 لملم لوليا نيدو (ةطلسلا ينيمخ مالتسا خمرات)

 ةيقارعلا ءاوجالل ايوح اقرخ ١49 ب ناريا تماق

 ب تماق ؛٠1148 لوليا ىتح ١914 ناريزح نمو

 .ةيقارعلا ندملاو يضارالا ىلع ًاحلسم ءادتعا 4
 جاجتحا ةركذم ١97 اهسفن ةرتفلا لالخ انمدقو

 اهنا عمجا ملاعللو نييناريالل اهيف لوقن ةقئوم
 مث نمو «مالكلاب ادبت برحلا نال :برح تايادب
 عالدناو .دودحلا ىلع زواجتلاو تاءادتعالاب

 لبق نويناريالا هب ماق لمع رخآ ناكو .برحلا
 نيقناخ قطانم برض وه 9/14/:198 ىفو .برحلا

 ةيلصنقلاو .ترعلا طش قالغاو .ةنطابززو يندنمو
 مث ؛نارما يف .ةيقارعبا سرادملاو ,ةرمحملا ىف ةيقارعلا

 العا مش :نارهط يف ةيقارعلا ةرافسلا ىلع ءادتعالا
 .«ةروبقم رئارجلا ةيقافتا

 : عئاقولا ضعب كلذ ىلا فاضي

 طابش ١١ يف ةطلسلا ينيمخ ملست نا دعب - ١

 رقم نم ةدرمتملا ةينازربلا ةدابقلا ىعدتسا 06

 ىلع اهعم قفتاو :ةدحتملا تايالولا يف اهتماقا

 اهيلتاقم ديوزت ىلعو :قارعلا دض اهطانشن فانثتسا

 ربع برستلا ف مهتدعاسمو :تادعملاو ةحلسالاب
 : .دودحلا

 رصانعلا نم تاعومجم ينيمخ ماظن لسرا -
 لايتغا تايلمعب مايقلل قارعلا ىلا ةيناريالا
 تاشنملاو نيلوؤسملا رابك فدهتست ,بيرختو
 ديسلا لايتغا ةلواحم اهنيب نم ناكو .ةيويحلا
 ناسين) ةيرصنتسملا ةعماجلا يف زيزع قراط

 '١98(.

 تقلطا 14/١ ماعلا نم لولياو بآ لالخ - *
 ةيقارع ةيندم تارئاط ىلع رانلا ةيناريالا تاوقلا
 يتلا نيناوقلا لكلو ؛يلود فرع لكل ًافالخ .ةيسنرفو
 . ولاعلا ْق يندملا ناريطلا ةمالس 0

 ناربا تفصق ١9/٠ لوليا نم عبارلا ف
 مهم 7١ه و ١56 ىرايع نم ةليقتلا 1

 تندحاو .ةبطابرزو :يلدنمو :ةناخ طفنو .نيقناح

 هتاذ تقولا فو . حاورالاو تاكلتمملا يف ةريبك ارارضا

 ىلع تبصنو ,ةيقارعلا سوق نيز ةقطنم تلتحا

 ,ةيقارعلا يضارالاو ندملا ىلع ةفرشملا اهتاعقترم
 .ةيدودحلا رفاخملا تقصقو .اهخيراوصو اهعفادم

 8//9/:١198 يف يناريالا ناريطلا فصق - ه
 .ةيعفدملا ىدم تحت ةعقاو نكت مل يتلا رفاخملا

 ةيناريالا تارئاطلا تراغا 4860/4/٠١ يف 5
 . اريبك ابارخ اهيف تتدحاو تارم ثالث يلدنم ىلع

 ةيناردالا تاوقلا تحتف 1180/94/١١ فو - ا/
 ةيسنرفو ةيقارع :نفس ثالث ىلع برعلا طش يف راثلا

 ١941 لؤليأ 58 ؟؟5 ددعلا - ةيبرغلا ةعيلطلا_ "' ١

 ةيشناربالا عقادملا تفضق ١980/4/1١ قو
 .ناسيم عطاق ْف ظفنلا راباو رفاخملا

 يبرح قروز مجاه ام 1 يفو 8

 .برعلا طش يف ةيندم ةيقارع ةرخاب يناريا
 قالغا ناريا تنلعا 198٠/4/17 قو- ٠

 .يقارعلا يندملا ناريطلا هجو ق اهئاوجا

 نم ةيناربالا ةدابقلا هنذحتا ام زربا ناكو-١1

 قيضم قالغا 1980/95/١1 ىف تنلعا اهنا تارارق
 ريدصت فقو يا .ةدقارعلا ةحالملا هجو ىف زمره

 ذفنملا ناكو ءيبرعلا جيلخلا ربع يقارعلا طفقنلا
 ىذلا سايناب طخ ءانتتساب) ديحولاو يساسالا
 .:طقنلا اذه ريدصتل (دعب ام يف دسا ظفاح هقلغا

 لاصيا ىف ىرخالا لودلل هتادعتب قارعلا مازتلاو

 .حهبلا ةطقن
 ١١ - هتاذ حوبلا قو )١9:0/4/110(اعلنت

 برح نش لجا نم ,ةماغلا ةئبعتلا ينيمخ ةدايق
 ىلع اهتاوق نم ةمخض ادادعا تدشحو .قارعلا دض

 .قارعلا عم ةيسيئرلا ةيدودحلا رواحملا

 عافدلا ةرازو نع تردص 1180/4/18 قو-١1

 نا اهيف نلعت ةيركسع تاغالب ةعبرا ةيناريالا
 تلعشا اهناو ةيقارع قطانم ةدع فصقت اهئارئاط
 .ةناخ طفن لوقح يف رانلا

 تماق 1980/4/79 4/1١9/ نيبيامو- ١5

 فادها دض ةيلمع ةرشع عستب ةيناريالا تاوقلا

 :.ةيقارع ةيرحب قراوزر ةدع تفصقف .ةيقارع

 برحلا عال دتا ةرتف لبق ةاده.يذاريآلا رافتتسالا غلب

 .يلدنمو .وت ةرقو :نيقناخو .ةرصبلا ندم تبرضو
 يف ةيقارعلا لحاوسلا رفخ ةيرما ىلا لبانق تهجوو
 لكو .ةيقارعلا ءىناوملا ةرطيس جربو .ةرصبلا
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 .برعلا طش لوظ ىلع لحاسلا

 هَل يبان! لح

 لالتحا دح تغلب يتلا تاءادتعالا هذه هاجت

 هحو يف جيلخلا لافقاو .ةيقارعلا يضارالا ضعب

 ىتح رانلا قالطاو .ظفنلا ريدصتو ةيقارعلا ةحالملا
 .يندملا ناريطلا ىلع

 .ةدحتملا ممالا اهنمو .ةيلودلا تاسسسؤملا ىلا قارعلا

 رمتؤمو .ةيبرعلا لودلا ةعماجو .نمآلا سلجمو
 .يمالسالا رمتؤملاو زادحنالا مدع

 .دحاو لح الا قارعلا ماما نكب مل كلذ لك هاجت

 ملف :ةيئاقو ةبرضب يناريالا ناودعلا ضاهجا وهو
 ءاقبلا وا ةيناربالا ضرالا لالتحا دادغي فده نكي
 ىلا تاركذم يف ارارم مالسلا ىلا تعد دقل لب .اهيف

 .ديدهتلاو مئاتشلاب اهيلع تدر .ةيناريالا تاطلسلا

 ,مالسلا يف قارعلا ةبغر ىلع للديب امم لعلو
 يف ؛لاتقلا فقول نمالا سلجم ةوعد ىلا باجتسا
 ةنس دعب يتا,.٠148 لولبا نم نيرشعلاو نماثلا

 اهلوصوو .ةيناريالا يضارألا هحاوق لوخد نم.مايا

 هرمتؤم ٍِق يقارعلا جالعالا رِدزو ريشي اذه ىلاو

 ,ةيناريالا يضارالا لوخدل انكرحت دقل» :قفاحصلا

 ةيرض درو ناودعلا در ىلع ارداق قارعلا لعجي قمعبو
 ديسلا نلعا ١58٠/5758 يفو .لصحي امك ةنجافم

 - |[ مامن ننطاتاا ممتع - 5

 ماظنلا نكلَو .كاذنتا نمالا سلجم رارق َّق عاج ام قفوف

 اهسفن تاخيرصتلا قلطاو .دانعي ضفر ىناريالا

 ظاقنسنا يهو ٠ .اهب يداني ن ناك يتلا اج ءاروصتلاو راكفالاو

 .«ءالبرك ربع سدقلا ريرحت اهنمو تاراعشلا عفرو

 تدجو نأ دعبو .نماثلا اهماع يف برحلاو .مويلا
 عامجالاب رارق ذاختال ةرطضم اهسفن ىربكلا لودلا
 ,لاوط نينس عبس ماد تمص رشا .برحلا فقؤل
 نلعي .ديدج نم يناريالا ضفرلا اههباج نا دعبو
 قئاقحلا يصقت ةنجل ليكشتب بحري هنا قارعلا
 نمو ٠ ,عئاقولا نم قئثاو هنال «برحلا أدب نم لددحتل

 نمؤن نلت هناو ,دتعغم ال هيلع ىدتعم دلب هنأ

 .ردتقملا يوقلا مالسلاب
 - برحلا ءدب ذنم فلالا ةرملل امبرو  نآلا ةركلا

 اهماما دعب مل هنا ناريا كردت لهق يناردالا بعلملا يف
 ىا اهماما دعب مل هنا كردت لهو .ىرخا ةجح ةبا

 1 ؟ريريت وا ةلطامم وا فيوستل لاجم

 ؟نذإ اه دسنر ىلا دوعت نا نكمن له

 .ارّركمو ارخاأتمو . اجذاس لاؤسسلا وديب دق

 هحرط الا ءرملا عسب دال هنإف ؛كلذك هنوك نم مغرلابو

 نم ترض باَجيالاب هيلع ةبلجالا نا عنم ,ديدج نم
 يناريالا لقعلا اندّوع امك ليحتسملا

 » ةرصانلا يرام ةتجللا 10 يضاملا ع ع سال لا ءالا تدق
 ”يناريالا ١ نا ودعلا دف هين اير ص يقارعل ,/ 0 ظ
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 ماظنل اهزيهجت يف موكيرون عنصم طروت ىتنلا
 - ناردا اهنا مايالا هذه نود وانسمنلا لوقد .نارهظ

 نم مغرلا ىلعو .ةيواسمنلا ةقيرطلا ىلع تيغ
 رشعلا تاونسلا لالخ ةلئامملا حتئاضفلا ةلسلس

 يتلا تاسيالملاو فورظلا نا لوقلا نكمد .ةبضاملا

 .ةريتم نم رثكا اهتلعج نارهط  سنيل ةقفص تقفار

 فشك نم لوا نإ انييف نم ةدراولا تامولعملا لوقتو
 يرمأآ تريريش ناك ةقفصلا هذه ىلع قافتالا رما

 يساموليدلا ثعب دقل .نانويلا يف اسمنلا ريقس

 ند ةردفلا لالخ ةلحاع ةيفريم كاذنآ يواسمنلا

 ةرازو ىلا 86 ماع زومت نم ىشاعلاو سماخلا

 هجوت نع ةدكؤم تامؤلعمب اهيق اهغلبي هتيِجراَخ
 مويترسثوكل ةعباتلاو ةيعرشلا موكيرون ةعرش | :نع فشكي ءيجافملا رشسلا توم

 311 ا م ص م ا 0 للالا4(«< < <« 0: 0 00 د ا مج 4 ةعاتصلا تاراكتحا ردكا نم ربدقب يذلا تيسدنف د وف 1 وع :

 ريبدصتل قافتا ماربا ىلا ,ةيوابسمتلا ةنركسعلا

 .نارهط ماظن ىلا ارتملم ١155 زارط نم عفدم يتئام 1 اسمنلا ا 1
 ءازا يواسمنلا دانحلا فقوم عم ضراعنفي رما وهو 3 3 94

 ريدصت نيناؤقو .ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا
 ىعداو تسب وق تفن كاّذنآ .اهي لؤمعملا حالشسلا 0 11 صك”

 نكل ؛ليبقلا اذه نم ءيشب هتقرعم مدع نويسايس ةمكاحملا " ةدئسإ دفا قت رظتنب ةكرشلا ريدمو موكيرون جالا عنصم ىلع هدي عضي نمألا .
 مود ءيجافملا ي واسمنلا يساموليدلا توم ثداح ا ا ولم عما جوجو و 110011

 :ليتكوك لفح يف هسفن ماعلا نم زومت رشع يداحلا نيلماعلا يئاقحو هبتاكم قف ةقيقد تايرخت .ريام رتم ىواسمنلا حالسلا عن ةوكيروم نعال ا:

 تع حن كوكشلا راثا | سكلت زاهج ادب ةحيضفلا لمتكت يكلو .هيف | تنآ لوست» كرامكلا بتكم عراش ىف عقاولا
 رتاودلا ىلا تاماهتالا ديازت نم مغرلا ىلعو م 0 3 0 م ىقلتب موكيروذ | ىلوالا ةرارشلا تأدب .سئيل يف :هسارتشت

 ١ 5 ع : - لمح ١. غه 0الم عفادمل ةننورتكلالا مظنلا توم لوح تسيوف ىلا ةبرقم تاهجو .ةيسايسلا | قغنملا تازيهجتلا لاسرإب عارسالا ىجري - نارهط .ةديدجلا تيغ  ناريا ةحيضغل
 : :

 ةيلمع ت ا ءعمحاقملا

 اليشسلا تا مودعم نا.لع بيعاستلاو فصلا || .تديب لكما ريدم اوداققاو ةيكربلا ضن ةليردلا قر | يشف هذ اسما ىلا نع يدري نابع دعا
 ةفالح, 3 6100 عالم دهام ءاقيساب» ةيروتقلا |٠١ غفل 1843010 زاوط زم عقادتملا تانك نع نايردنا قيقحتلا يضاق نم رمآي اورجاو ,يراجلا نم اهل بيصخ الو ماهو ضحم انيثا ف يواسمتلا | 23640 ةيعو) ب هميدقتو ءاضقلا تابيترت | لوليا نع لوالا ف يرادالا ىنبما اومحتقا ةطوشلا نم اهل بيصن الو ,ماهوا ضحم انيثا يف يواسمنلا هوا سل ل جوبا يسر عدل ب لاجر نم ةرشعو رخلاه ندير تيرخختر مام

 ةغللاب حئاول عم .قالسوغويلا ءاشوني, ءانيم يف | ع ك5
 نا ءاعدالا ىلع تسدوق رداصم ترصاأ .ةسسرافلا ل ( 1

 .ناريا ال ايبيل وه اهل يئاهنلا دروتسملا
 يتلا ةنوابسمنلا حالسلا عناصم نا تداثلا نمو

 غلبف .تانيعبسلا علطم ذنم ًاعراستم اروطت تروطت

 فلا نورشع اهدف لمعي :ةكرعش 7 اهناكوتت ددع

 يلعفلا نر وتسملا رد وزت ةبعل تلغتسا دق :لغتشم

 ينلا ةمراصلا ةيتوئاقلا طباوضلا ىلع فافتلالل

 ماع يكسيارك ونورد يكارتشالا راشتسملا اهلخدا

 قطانملل ةقيقد طور ضرف اهيجومب مت يتلاو
 رارمتسا ناف انه نمو . حالسلا ةراحجت عنمب ةلومشملا

 نمالا رئاود ةباقر تحت سنيل يف موكيرون عضو
 ةيلمع ىتح م4 ماع نم ةيواسيمنلا ةطرشلاو

 يذعي اعذأ .يراجلا لولنا علطم ةحجانلا يرحتلا

 لوح ةدعرفلا ةكرشلا تاءاع دان اهكوكش رارمثسا

 .ىدملا ةديعبلا عفادملا ةقفصل يئاهنلا درونسملا
 تيغ  ناربا فشكت نا :نذإ .عقوتملا نم

 حئاضف نم ىرخا ندد دع بئاوج نغ ةيواسمنلا

 نا ًاديعن سسلو .نارهط ماظنل حال تسلا تاقفض

 اذييف ريفس توم ثداح ىلع ديدج نم ءوضلا طلسي
 , 6 ماع انتا ىف ضماغلا
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 ةيحاضلا يف ةيبرغلا توريب ةزوص راركت : ةيروسلا تاوقلا

 ذ هللا بردو ول ككبادتع

 1 دم

 يدرتجلا كايفلاولا يروسلا لوخدلل قيرطلا حتفت

 | مهل... 37 نا رهط ضيافت قمم
 رضانع نيب ثدح يذلا مادصلا ناك ءاوس

 زجاح نيبو ءلما» ايشيليم نم ةحلسم 1
 نييدنج لتقم ىلا ىداو ؛ةيروسلا تاوقلل |
 ,لعتفم ريغ ما العتفم .نيحلسملا نم نينثاو نييروس
 يسايسلا خانملا نا ىلع قفتت رداصملا عيمج ناف

 ,ةيب ونجلا ةيحاضلاو ةيبيرغلا توريي دوسي يذلا

 مادصلا كلذ ثودحل رشابملا بيسلا ناك .ًايلاح
 ىلا يدؤيو روطتيس هنا نوريثك نظ دقو .دودحملا
 فوفص يق ةمئاقلا ةئبعتلا ببسب .ةلماش ةهجاوم
 ناو .«هتلا برحرو «لما» ايشيليمو ةيروسلا تاوقلا
 حلاصل يركسعلا فقوملا مسح ىلا اجلتس ةيروس
 دق تناك يتلاةينمالا ةطخلا غلبت نا لبق اهتاوق
 .ةيواهلا عاق ,يضاملا رداردف / طابش "3 ُِق اهنذفنت

 تاراعشلا تانهكتلا هذه ةحص رزرعبياممو

 خانمو .ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةعوفرملا ةيسايسلا
 خانم وه ..هتللا بزح» و ١لما» نبب نهارلا جنشتلا

 ةيحاضلاو عاقبلا يف ةلماش ةهجاوم ىلا يدؤيس

 نا نونيعم نوبقارم دقتعي ذا .بونجلاو ةيبودجلا
 و «لما» :نيفرطلا ىلع طغضلا ىلا يمرت ةيروس
 ,ةيركسعلاو ةيسايسلا امهتاردق لشل «هتلا بزحد»
 .ةيحاضلا ىلع اهتضيبق ماكحا فدهب

 ؟ًايبرق مادصلا عقيس لش

 .ليحتسمو بعص لئاسملا هذه لثم يف نهكتلا

 نإ ىلا وقت ققألا يف, عنمجتت يحلا يضانعلا نا يغ
 لوؤسم ريدشب و ,حادصلا داحنتا ٍِق ريسست حايرلا

 ىلا .سيراب يف ًايلاح شيعي «لما» ايشيليم يف قباس

 - ( 41 نبا" ننزل خلفات - 5

 «لما» عفد وه .ةيروس يف نآلا ذختملا رارقلا نا

 كلذ دقتعيو .ةنركبسعلا ةهجاوملا وحن ؛هللا برخدو

 نييدنجلا عريضم ىلا داق يذلا ثداحلا نا لوؤسملا

 ايشيليم يف ةحلسم رصانع يديا ىلع نييروسلا
 ةيروسلا ةيركسعلا ةدابقلا كابرا ىلا ىدا دق ؛لمأ»
 ام ثداحلا كلذ لثم نا اهداقتعال .ةيبرغلا توربب ىف

 نم رثكا نم ةقرتخم «لما» نكت مل ول .عقي نا هل ناك

 ىوق نمو ؛ةيروسلا ةسايسلل ةضراعم ةينانبل ةهج
 يذلا كابترالا لوحتي دقو .ةيتارباخم ةيميلقا
 نم عون ىلا ةيروسلا ةيركسعلا ةدايقلا هب تبيصا
 ىلع امهرودب ناسكعنيس نيذللا عجارتلاو دومجلا
 ةدكؤم تسدلو .ةديرغلا توريد ىف ينمالا عضولا

 ةنركسعلا تارياخم لا سيئر نا ديفت ينلا تامولعملا

 بلاط دق .ناعنك يزاغ ديمعلا نانيل يف ةيروسلا
 رصانعلا خيلستب هيرب هيب ,لما» ايشيلبم سيئر
 عباتلا زجاحلا ىلع رانلا تقلطا يتلا ةحلسملا
 .«لقأ» ىلا ةئئمطم تسيل قشمدف ةيروسلا تاوقلل
 ْق تاريدغت ءعارسكحال يرد ىلع تطفغض دق تناكو

 ثدحت مل تاريبغت يهو .ةدابقلاو دعاوقلا ةيلكدش

 اصوصخ نيلوؤسملا ضعب تلاط دقو :ىل وألا ةرملل

 بزحاا ل انلاوم ةيروبس هريتعت ىذلا نوع فطاع

 .هللا

 نيب .ةيبونجلا ةيحاضلا يف نهارلا عضولاو
 يذلا عضولا ديعب دح ىلا هبشي هللا بزح» و «لها»
 نييزحلاو «لما» نيب ةييرغلا توريب يف امثاق ناك

 نم امهريشغو يعوبشلاو يكارتشالا يمدقتلا

 فقوملا عفدت ةيرويس نا دمتعملا نمو .بازحالا

 .مادصلا هاجتا ىف ةييونجلا ةيحاصلا يف نهارلا
 اهريتعت يتلا ةقطنملا كلت ىلا اهتاوق لاخدا فدهب

 ةيسايسلا اهتاهجوت يفو ةينمالا اهتطخ يف ةرغث
 ةيروس لشفق ىلع ىوقلا ضعد نشهارتو .ةليقملا

 اهناهر ىف ةدنتسم ةيحاضلا ىلا لوخدلا يف بقترملا

 ىوقلا نم اهفوخت بيسب لوخدلا يف اشرخأت ىلا
 .ةقطنملا كلت يف ةعمجتملا ةيركسعلاو ةيسايسلا

 ىدل ةدحتملا تايالؤلا بودنمل ادهع عطف دق ناك

 يف تاب .زرتلوو نوثرف لارنجلا ةدحتملا ممالا
 ةباهن يهو .دهعلا نيفنتل ةددحملا ةلهملا ةهجاوم
 ةيلمع تأدب دقو .لبقملا ربوتكا / لوالا نيرشت
 تايبسالاو يضانعلا عميمحجتو ىسابنسلا جانملا ةّندهت

 نم ةروض يآب .ينعي ال اذهو .ةيبودجلا ةيحاضلا
 قسم دف .يناريا - ير اويس مادص كنا .روصلا

 تاسالولا نا املع . نارهط عم اهقلاحت ىلع ةضيرح

 نارهط عفد دراو يف ٠ :نذل آلا تسسدل ةيكربمالا ةدحتملا

 ف بهذت ةيروس ناف كلذلو .ةهجاوملا وحن قشمدو
 جسلخلا ىف ىوصقلا هتايدم ىلا نارنا عم اهفلاحت

 ناربا عانقا هنف لواحت ىذلا تقولا يف .يبرغلا

 0 .ةيروس ذوفن ةقطنم وه نايل

 ةييايسلا جئاتنلاب كوسفلاو مهاقنلا امهفلاحت

 .اهيلا :نانيل ف عضولا يهتنيس ىتلا ةيركسعلاو
 نا .ةينانبل ةييساينس رداصم ىلا (دايوتستا ١ ,قديبو

 اهعضو ببسي .ةيروس ةهجاوم ىلا بهذت نل ناريا
 ءاقبا ىلا اهنجاحو .يبرعلا جيلخلا .يف نهارلا
 ناف .حضوآو رخآ ىنعمبيو .اهيناج ىلا ةيروس

 ةدلودلا ةلزعلا نمو .يناربالا ىركسعلا رابهنالا

 يف ةقرولا كلت فيظوتو ..هتنا بزح» باسح ىلع

 اذه ينعمو .قشمدو نطنشاو نيب يراجلا راوحلا

 وا بيسب ةيبونجلا ةيحاضلا يف مدقتتس ةيروس نا
 ىلع اهمدقت نوكي نا لضفت اهنكل .بيس نود نم
 فاعيضا يا ؛:هللا بزح» و «لما فاعضا باسح

 نم لاتتقالالا لقن فدهب .امهتيتفتو .ًاعم نيتوقلا
 يروسلا سيئرلاف .ينانبللا بونجلا ىلا ةيحاضلا
 ىلا ةيروبسلا تاوقلا ةداعا ىلا فدهب لازن ال

 نانبلل ينويهصلا حايتجالا لبق ام ىلا يا :ينارهزلا
 .1987 ماع يف

 اهتارايت فالتخا ىلع ةيناتبللا تادايقلا
 ةيروسلا ةيلمعلا نا دقتعت :ةيسايسلا اهتاءامتناو

 .:ةيروس  ةنكربفا تاقافتا نم ءزخ يه .ةدندجلا

 رضخالا ءوضلا ناو..ةيروس  ةيبرغ امبرو
 تاثحابم نابإ ,قشمدل يطعا دق اهذيفنتل يكريمالا
 ويلوي / زومت رهش ْف يروسلا سيئرلا عم زرتلوو
 ,روهظلاب اهحمالمو اهتراشا تأذب دقو ...يضاملا

 ةصاخيو .ىل ودلاو يميلقالا نسدنتعفضصللا ىلع

 ىكريصالا دوفنلا ةرئاد ِق اهفقوم نم نسحتس

 يف اهجاتحت ةيلامو ةيسايس رامثب اهيلع دوعتسو
 .ةساسحلا ةلحرملا هذه

 ١51 _ © ١ لوليأ 8م 758 ددعلا - ةيبرعلا ةعدلطلا



 د ص ٍإ 17 وت وز 0 دوو وو و

 ال ا ةدوأ 3 5 0 14 0
0 

 نسعد »3

 دا ينا ينا بالا نا ودلا ايجا 7

 يف هتالوج ىدحا يفو .نيماع يلاوح لبق
 ىلع يروم دراشتير حرتقا :ةفاتضتملا

 ةركف نع يلختلا ةرهاقلا يف نيلوؤسملا
 .يلودلا رمتؤملا
 رارصاو .يىل ودلا رمنؤملل نطنشاو ةسافح خدع

 فلم يف فالخ ةطقن ىلا مايالا عم الوحت :ةرهاقلا
 سكعب فالخ وهو .ةبكربمالا ةيرضملا تاقالعلا

 دويقب اهدييقتو اهيف رصم رودو ؛ةيحان نم ةقطنملا
 .ةيناث ةيحان نم ديفيد بماك

 ةموكحلا لخاد فالخلا لكش ةثلاث ةيحان نم
 نود تلاح ةبقع ىل ودلا رمتؤملا نأشي «ةيليشارسالا»

 ةلحلح نود تلاح امك :سوملم مدقت يأ زارحا

 فالخلا اذه تفظو نطنشاو نا لب .يكريمالا فقوملا
 يرصضم مدقت يا ىلع فافتلالل نايحالا ضعم يف

 ىلا كرابم راشا دقو .زيريب نوميش عم قافتالاب يندرامب
 ,ةيليئارسالا١ تاقالخلل يكريمالا فيظوتلا اذه
 نيب قافتا ىلا لصوتلا ىرج امدنع رمتؤملا نأشب

 ةرهاقلا ةفرغمب زيريب نوميشو نيسح كلملا
 قافتالا اذه ناغير مدقي نا ررقملا نم ناكو ءوكسومو
 نا الا .مالسلا قيقحتل ةبكريما ةردايم هقفصوتن

 قافتالا لدصافت ىلع ريماش تعلطا ةبكريمالا ةرادالا
 ةكرح ريبغت ىلا ىدا امم ددنشتلا نم ديزمل ةنعفدو

 .رفصلا ةطقن نم أديت اهنأكو ثادحالا
 طشن يتايفوس رود ةمث تالعافتلا هذه قايس يف

 ةسامح عم هتسامح يف ىقتلا طسوالا قرشلا داجتاب
 بوؤدلا اهيعسو :ةيجراخلا اهتقالع ةنزاومل ةرهاقلا
 ىلع وكسومو ةرهاقلا ءاقل نكل .ىلودلا رمتؤملا لصقعل

 لوح ةديدع تافالخ ةمثف .ًاصقان لظ رمتؤملا ةركف
 ,ىنيطسلفلا ليثمتلاو هفارطاو رمِتؤملا تابحالص .

 ريرحتلا ةمظنم نم يتايفوسلا فقوملا لعلو

 ىف تالكشملا ةنولوا ناشي نطنتشاو رظن ةهج و
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 ةرزجلاو اصعلا بولسا قو ريرحتلا ةملقنم عم لماعتلا ىلا را عفدزيرد ,عورشم
 د سوا فج عم
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 اهدوجوو اهتدحو و ىلع ظافحلا ةرورضو ةينيطسلفلا
 وكسوم نيب فالخلا لحم اناضقلا رثكا ناك .لعافلا
 .ةرهاقلاو

 ةدانق عفد تلواح فورعم وش امك ةرهاقلاف

 تلماعتو 78.7417 يرارقب فارتعالا ىلا ةمظنملا
 ينيطسلفلا ينطولا سلجملا باقعا يف ةمظنملا عم
 ةيناكما تثحيف .ةرزجلاو اصعلا ةسايس قفو

 يبرع دقو راطا ف ةينيطسلف تايصخش ةكراشم

 .د ةرايز تئاكو .ءيندرا دفو نمض وا .كرتشم

 عم هئاقلو ةلتحملا نيطسلف ىلا ديجملا دنع تفصع
 لصو ةطقن ىلعا ةينيطسلفلا تانصخشلا ضعب

 قالغا دعب ةمظنملا ىلع يرصملا طغضلا اهيلا

 .ةرهاقلا ىف اهبتاكم

 - ةيرصملا تالاصتالا تلصاوت ىرخا ةيحان نم
 ةلكشمل جرخم نع ثحمدلاو دوهجلا قيسنتل ةيندرالا

 نم ًاحضاو ادب ةلكشم يهو . يسدطسلفلا ليتمتلا

 ىلع عقت اهلح ةمهم نا .رشعلا هطاقنب زيريب عورشم
 يذلا .زيريي ع ورشم صن دقف .نامعو ةرهاقلا قتاع

 تايالولاو ندرالاو رصم ةقفاومب ىظحي هنا ليق
 تاضوافملا نع ًاليدب سيل رمتؤملا نا ىلع .ةدحتملا
 :ةيوست ضرف ةطلس كلمد ال هناامك .ةرشابملا

 ليثمتلا ىلع رمتؤملا دقع لبق قافتالا طرتشيو
 لمع تاءارحاو نينكرتشملا ةيوهو يديطسلفلا

 هرهوج يف زيريب عورشم ناك ىرخا ةرابعب .رمتؤملا
 يل ود قافتاب ىظحت ديفيد بماكل ةديدج ةغيص

 نهارلا يبرعلا عضولا نا ىفخي الف . :يبرع عامجاو

 يدرت سكعي لوبقلا اذهو .رمتؤملا ةركفل ًالوبق رثكا
 يف ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ ةبغرو .ةيبرعلا عاضوالا
 ايرهظم مهبنجت يلود رمتؤم ربع ام ةيوست قيقحت
 .ةرشابملا تاضوافملا ةلكشم

 ريرد يك لهرلا
 ةيبرعلا فارطالا ريضحت نا نويقارملا ىريو

 ينويهصلا زايكلا ةهجا ول حيدصلا لخ

 لودلا رعنؤمل دف رفع : تالاتحا معدي خبرا اوبصلا ةلازا ىلع قاتلا .

 11 ا الام 1
 اا لااا

 ىلع ةقثلا نم ريبك ردقب نهار دق يلودلا رمتؤملل
 تاباختناب ليجعتلا يف زيريب نوميش ةيناكما
 زيريب نكمتو .ةرازولا نم ريماش حيزت «ةيليئارسا»
 .الادنعا رثكا ةموكح سأر ىلع ةكرحلا ةيرح نم

 ىلع ناهرلا يف نامع  ةرهاقلا ةقث نا ظحالملاو

 ةركف جامدا يف يئزجلا هحاجت دعب تديازت زيريب
 يف ةيوسستلا يف يتايفوسلا رودلاو يلودلا رمتؤملا
 صوصخب نطنشاوو وكسوم نيي تاثداحملا راطا

 ةيوننو ابورواو ةيوونلا ةضلسالا نوح قافبألا
 حرط ىرخا ةيحان نم .ةيميلقالا تاعازنلا ضعب

 :ناميابتباو قفا تدع (ةيليتاربسابب ًاطورش زيربب

 هذه .يل ودلا رمتؤملا يف ٍْق تايفوسلا كارتشا ناشي

 لتو وكسوم نيب تاقالعلا ةداعا ىف تلثمت طورشلا

 طقتلا دقو :ةرجهلاب دوهيلل حامسلاو بيبا
 اهومدختساو طورشلا هذه نويكريسمالا نوضوافملا

 .تايفوسلا عم راوحلا لحارم ضعب يف
 لامعا لودح ىلع تذج ىرخا تايولوا نكل

 تاقالعلاو دوهيلا ةيضق تحازاو نيقالمعلا
 ىلا لصت ءايند ةبترم ىلا ؛ةيليئارسالا, ةيتايفوسلا
 ىعست ةيكريمالا ةرادالا نا ادب دقف .ليجأتلا دح
 ةناخ يف بصي  ددحمو عيرس بسك قيقحتل

 تاباختنالا ةعمعم يف لوخدلا لبق  نييروهمجلا

 ةداجلا ةيتايفوسلا تاحرتقملا ةهجاوملو ؛ةيكريمالا
 تزاح دقو ابوروا يف ةيوونلا خيراوصلا نأشب
 ماعلا يآرلا نم ةعساو تاعاطق ديبأاتو باجعا

 ريغ زرب يلودلا رمتؤملاب نيقالمعلا مامتها عجارت

 ينيطسلفلا ليثمتلا ةلكشم ءاهنال رضم طغض :تافرع - كرابم
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 ,ةدكربما تاحيرصت هتسكعو . يىلاحلا ماعلا لالخ ةرم

 جسدلخلا ىلع اهناودغل ناريا ديعصت نا نع الضف

 شماه ىلا رمتؤملاب عفد .هيف ةحالملا ةمالس ديدهتو
 هريثآن عجارتلا اذهل ناك دقو .ىل ودلا مامتهالا

 ططخو ندرإلاو رصم تاكرحتو دوهح ىلع ىوقلا
 لاح هحاجن يف ةقثلا ىلع رداق ريغ تاب ربك الاف .زيربب

 عفترا ريماش مجن نا ذا.ةركبم تاباختنا ءارجا
 رايت دعاس دتشاو .ينويهصلا نايكلا لخاد
 ىلع زيربد معد ةرهاقلا تلواح امئنيب ,دديشتلا

 هترايز دعب اهل ةيناث ةرايزل هتوعد ٍتلبقف .اهتقيرط
 ىقتلا امك :يضاملا (لوليا) يف ةيردنكسالل ىلوالا

 ةيرصملا ةموكحلا تدفواو .فينج يف كرابم سيئرلا
 .د  نانبلل ؛يليتارسالاد وزغلا دنم هرم لوالو -
 بيبا لت ىلا ةيحراخلا ردزو ديجملا دبع تمصع

 رمتؤمب : ىلينارعسالا» يمسرلا دهم هيااع تنجم

 ينيطسلفلا ليشمتلا ةلكشم ثحب كلذكو ؛خالسلا

 ةيسدلقالاو ةيلودلا تاريبغتملا هذه داصح

 ىلعو  .دصح زيريب ىلع ناهرلا ةيقادصم فعضو
 رمتؤملا دقع يف حاجنلا تالامتحا  قوبسم ريغ وحن
 ةيادبلا ةطقن ىلا هلوح تاشقانملاب عفدو .يل ودلا

 ةيردنكسالا يف زيريب - كرابم ءاقلب اهديدحت نكميو
 دقعو .مالسلل ًاماع /١4/1 ماع نالعا ىلع امهقافتاو
 .يلودلا رمتؤملا

 دتقع تالامتحا تصلقت ماع ةرؤد قو .اذكه

 ربع فعضلاو ةوقلا نيب تحوارت نا دعب .رمتؤملا
 ىل ودلا نيديعصلا ىلع ثادحالا ةكرح عم دقعم لدح

 ةرثكو ثيدحلا لوط ناك نا دعبو .يميلقالاو
 ثحبلل عوضوم درجم ىلا ةركفلا لوحت تاشقادملا

 - وب نول ىاقخلاظ - 7

 حلاص ريغ ٍِق ىوقلا نازدمف .يمالعالا لوانتلاو

 مامتهالا لح بطقتسبي يناردالا ديدهتلاو ٠ برعلا

 ىمظعلا ىوقلا ةصاخ ةيلودلا فارظالاو : يبرعلا

 رثكاو مها اياضق ليدحرتي لبقت نا نكمن ال يتلا

 هنكاس هيش ةيضق لباقم اهحلاصمل ةبسنلاب ةيويح

 .ةفطنملا عاضوا لظ ُْق

 كلذكو :؛تاييترتلاو تاشقانملا نا لوقلا نكمدو

 ناشب اهفقاومو ةيلودلاو ةيميلقالا فارطالا تاقالع
 عم اطوبهو ادوعص تطيترا دق يلودلا رمتؤملا

 ةيمدلقالاو ةيلودلا تاريفتملا يق اعلا نيسحتلا

 ذ .حيحص سكعلاو ةعفادلا

 لوح ًايدج ثيدحلا آدب يضاملا عيبرلا عمف
 بكاوو .ينيطسلفلا ليثمتلاو رمتؤملا تايحالص

 ليجعتل ةمظنملا ىلع يندرا يرصم طغض كلذ

 لياقملا يف .ينيطسلفلا ليتمتلا ةلكشم نم ءاهننألا

 ةحلحلو ةدحولا هاجتاي ةمظنملا لحاد هحوت زرد

 ةرثؤمو ةدحاو ةيفيكي حرطتل ةينيطسلفلا قاروألا
 نيدهدجح ىلع تثتادحالا عراست عم هدءانثاو رميؤملا لبق

 تاملمع تآدب ؛""8:747 ىرارق لوح نيتضراعتم

 نم ندرالاو رصم نيد ريهشلا فالخلا ثدحو زرفلا

 .ىرخا ةدحان نم ةمظنملاو ةدحان

 لكشب ولو تدعص «يليئارسالا» بناجلا ىلع
 ءارحا ةلاح ف ريريب حاسحن تالامتحا دودحم

 دعب تالامتحالا هذه تعجارن مث .ةركنم تاياختنا

 ةلواط ىلع اهفادها زيريب تاكرخت تذفنتسا نا

 زيريب عورشم حجن نا دعبو .نيقالمعلا تاضوافم
 عم :لدنعم يندرا يرصم فقوم ىلع لوصحلا يف ّق

 © ةطسلقلا ليثمتلا ةيقع يطخت ىلع حضاوزجع

 ع ِق رمتؤملا دقع تالامتحا عجارت عمو

 فارطالا ةكرح يف ةديدج تالقنت تأدب ةريخالا

 زيريب  نامع  ةرهاقلا روحفو .دوعص يف دوكيللاف
 ةرهاقلا تداع مث نمو .رثؤم لعف حرط ىلع رداق ريغ
 ظافحلل يعسلا راطا يف .ةمظنملا ماما بابلا حتفنل

 نم اهفقاوم ىلع فارطالا تابثب هفصو نكمي ام ىلع
 رمتؤم لا سسا اما :ةيوستلاب ةبلاطملاو رمتؤملا ديبأت
 لقا تحبصا اياضق يهف ينيطسلفلا ليثمتلاو

 رمتؤملا قيقحت صرف داعتبا ردقب تدعتباو ةيمها
 /١194/1. ماع لالخ يل ودلا

 ديجلا دبع تمصع . دو كرابم سيئرلا ءاقل لعلو
 ةرايز لبق نمو .ةيبويثالا ةمصاعلا يف تافرع رسايب
 ثيدحلاو ؛ةرهاقلا ىلا ينيطبسلف لوؤرسم ريغ

 ,ةينيطسلفلا ةيرصملا تاقالعلا نيسسحت نع كرتشملا

 نارهتتسا عم .فارطالا ةكرح ريغد ىلع ىوق ليلد

 5 يندرالا قيسنتلاب صاخ دحاو يكرح ربغتم

 ءاقللا ىلاحلا رهيششلا علطم ىف ىرح دقف .يرضملا

 ةدوع ذنم نيسح كلملاو كرابم نيب رشع عساتلا
 لوليا يف ندرالاو رصم نيب ةيمسرلا تاقالعلا
 ءاقللا شقان ةعلطم رداصم ىلا ادانتساو . 4

 دوهجلا طيشنت ةيناكما نيميعزلا نيب عيرسلا
 صرف راسحنا ءوض يف يىلودلا رمتؤملا دقعل ةيمارلا

 ددهتت يتلا رطاخملا ىلا نيسح كلملا حملاو .هراقعنا

 حرتقاو .جيلخلا برح ديعضصت دعي ةييرعلا ةقطنملا

 .جيلخلا يف لاتقلا فقول ةوعدلل ةكردشم لمع ةطخ

 .يل ودلا رمتؤملا داحتاب ةنلمع تاوطح قيقحتو

 لح قيقحتل لخدم جيلخلا ىف حالسلا نا نم ًاقالطنا

 كلملا نا حجرملا نمو .ةينيطسلفلا ةيضقلل لداع

 ءانثا ةقياسلا هتاحرتقم راطأ ف كرحت دف هةيددحا

 .ةيبوروالا لودلا ضعي يف ةريخالا هنلوج

 يل والا رمنالاو 1 راوبصلا ةلاز

 فارطالا فقاومو ةقباسلا تاريغتملا راطا يف

 يكريمالا قافتالا ءاج يلودلا رمتؤملا نأشب ةفلتخملا
 ىدملا ةطسوتملا خيراوصلا ةلازا نأشب يتايفوسلا

 ,رمتؤملا دقع صرف شعني دق قافتا وهو .ابوروا يف
 نبب ىلود جارفنا قيقحت قيرط ىلع ةوطخ ناك اذا

 .ةيميلقالا اياضقلا لوا لششت نييمظعلا نيتوقلا

 نيد طسوالا قرشلا ةلكشم لكخدت نا ايناث نمضيو

 .ايباضقلا هذه

 لثمي ةيبوروالا خيراوصلا قافتا نا حجرملا نكل
 لحارم ميسقت ىلع نيقالمعلا نيب لششا اقافتا

 نيحل ةيميلقالا اياضقلا مسح ليجاأتو .قافولا
 ةيحان نم .فوشتابروغو- ناغير نيب رطتنملا ءاقللا
 ىطسولا اكريماو ناتسناغفا اياضق ناف ىرخا
 برح تزفق دقو .ربكالا ةيمهالا لتحت جيلخلا برحو
 نع تجتن .ةصاخ ةيميلقا تارثؤم لعفب جيلخلا
 انابضقلا ةمئاق سأر ىلا ءاهناودغ قاطن ناريا عيبسوت

 ىلودلا رمتؤملا نا دكؤب امم .ةرحفتملا  ةيهدلقالا

 ةدضقلاب نيقالمعلا مامتها نع ريبعتك مالسلل

 نود نم .ةيادبلا ةطقن ىلا ادئاع لفق دق ةينيطسلفلا

 ىسكعتا ىلع لبد يبرعلا فقوملا ىلع ًايباجيا رثؤي نا

 ماهم صوصخب ةلدتعملا تاهاجتالا نم معدو قمع
 ىريو .ينيطسلفلا ليثمتلاو هلمع بولساو رمتؤملا
 بعلي نا نكمي نامع  ةرهاقلا روحم نا نويقارملا
 يف هديفي :يناريالا ديدهتلا ةهجاوم ديعص ىلع ارود

 يىلودلا مامتهالا عم يبرعلا دهجلا ءاقتلاف .ةديدح

 ىلا لصوتلاو لاتقلا فقوب لجعي جيلخلا بربحب
 نم رثكا وه ام ىلا ًايلمع يدؤتس اهنا كشال ؛ةيوست
 نا امك .دحوم ىسدرعا فقوم قلخل ىندالا دحلا

 قارعلا ديعي هميجحت وا يناردالا رطخلا داعتيا

 عم ةهجاوملا ةحاس ىلا لعفا ةروصب جيلخلا لودو

 نيب دوقفملا نزاوتلا ديعي امم .ينويهصلا ودعلا
 طقف نكمي قايسلا اذه يفو «ليئارسا.و برعلا
 دوجو نع ربعي :مالسلل يلود رمنؤم نع ثيدحلا
 ةيلودلا فارطالا ىلع ناضرفب نيرثؤم نييبرع لعفو
 نم خالسلا قدقحت ىلا يعسلاو ع وضولملاب مامتهألا

 رمتؤوملا دقع تالامتحا يف ايئاهن مكحتلا نود

 هتروصب يبرعلا عضولا اما .هتاطلسو هطورشو

 رمتؤم دقعل ةيقيقح ةصرف ةيا ضرفي الف ةيلاحلا
 نمضن لداع لح ىلا لصوتلا وا مالسسلل ىلو د

 بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا ةمظنملا ةكراشم

 ةهجاوم ة ةرورض ىلع قافتالا لعلو .ينيدط سلخلا

 ةدحو ةتدوعل ةاخدم حبصب يناريالا ناودعلا

 دعب .ينودهصلا نابكلا ةهجاوم يف يبرعلا فصلا
 ناودعلاو يناريالا ناودعلا لعافت ئدا نا

 ةيا تيوفتو يبرعلا فصلا قيزمت ىلا ؛يليئارسالا»
 مسح نع زجعلا مث نمو ؛كرتشملا لمعلل ةصرف

 مغر ٠ ,ينودهصلا قا يناربالا نيديدهتلا نم دحاو

 .نيفرطلا ا فلاحتلا تاقالع

 اا/ _ ؛ةم19/ لوليا 58- 559 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ملاعلا

 و سلا وع وموووسسسوو حسا وس وو دس دع

 1 1 ا اسوا م ا سس و ممر وووساسس بوو معتم

 0 ا وم

 ينويهصلا نايكلا ىلا يناريا يدوهي فلا
 21 ا ا ب باطلا دلك #11 ورا جا ف يف رمت لا ويا

 داعبأ
 («جو+ +

 بيبسا لتو نارشط نيب
 ا 00 و 5507 0 ب وسو هج عروب 0 0

 انويلا ,لضفا: يقتنبل زارهط لصب ,ليئارسا لوو. .رهشأ لالخأ ادددس زشننلا

 يس سوس »سسل وست صم هت تا مة ةم  ةوج جوا ودق هنمجن# نطو هدجدسوساة تت ا ا

 .ةنيابص عاوزه تسحلا لفحأ عامتجا نم
 سوس »دوو دعست وسوسة وحب واما م وج جوسحسس هاتان او خ4

 نايكلل ةبسنلاب ةايحلا بصع يه ةرجهلا
 ناو اهنود ايحي نا عيطتسي ال .ينويهصلا

 .دوجولاو ءاقبلا ناض ىلع ردقي الو ؛رمتسي ظ
 ةكرحلا اهتلمعتسا يتلا ةادالا يه ةرجهلا تناك دقل
 يناطظيتسالا اهرامعتسا خيسرت لجا نم ةينويهصلا
 «ليئارسإ ةلود» ةماقا ُِق اهتلمسو تناكو . نيطسلفل

 ةيلايربمالا .ىوقلا غم قطاوتلاب /:1547 ماع
 .ةيملاعلا

 ةلخرملا لالخ يا ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف

 ١/191 ماع ةينويهصلا ةكرحلا سيسأت تقفار يتلا
 يف دوهبلا ددع نكي مل ؛ةيرسيوسلا لاب ةنيدم يف

 تارندقتلا سحا يفو . فالا ةعضد زواجتي نيطسلف

 اوحيصا مهنكلو :ًافلا نيرشعلا نع مهددع دري مل

 .افلا ه5” يىلاوح ١5 ماع

 نيطسلف ىف دوهنلا ددع ِق ةريبكلا ةدايزلا هذه

 دوهبلا ددع حبصا ةرجهلا ربعو .ةرحهلا نم تءاج

 و نببالم ةثالث يلاوح ايلاح ينودهصلا نايكلا لخاد

 .صخش فلا 6

 ...ةرحبلا ...ةرحجلا

 .لزتره رودويت هينتي نا ًابيرغ نكي مل كلذل
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 مسد

 فصنإ نيماع لبق أدب ةديدجلا ةرجهلا لسلسم

 !ةيرد نوكن نأ تطرتملا ناريا نكل
 "اا اا امس عا

 ةرجهلا ةيمها ىلا ةيتويهصلا ةكرحلا سسؤم
 الو .«ىربكلا ليئارسا ةلود» ةماقا عورشم حاجنال

 تلكش .ةرجهلا نا لوقلا ةالاغملا ليبق نم نوكي
 .ةينويهصلا ةكرحلا خيراتل يسيئرلا عوضوملا
 .اهيدلاساو اهتامظنمو اهتطشنال ةدساسالا ةداملاو

 مادق نالعا صئنب نا ًاضنا اييرغ نكي مل كلذلو

 فوسر.» ةديدجلا ةلودلا نا دكؤن دن ىلع «لدشتارسا»

 .,يدوهي لك ماما اهعيراصم ىلع نطولا باوبا حتفت
 زومت ه ف ةدوعلا نوناق رودص نالعالا اذه بقعاو
 ليئارسا ىلا ةرجهلا» نا ىلع صني 156٠. (ويلوي)
 .«ادناع ارجاهم هتفصب يدوهي لكل قح

 عيمج ىلا ينويهصلا نايكلا اجل نيحلا كلذ ذنمو

 مهدالب نم دوهبلا ريجهنت لجا نم بدلاسألا

 دوهي نم ةريفغ دادغا ترجاش اذكهو .ةيلصالا -

 نم ةعساو حئارتشو :ةيمالبسألاو ةيبرعلا لودلا
 ,ةينيتاللا اكريما لود دوهي ضعبو .ابوروا دوهي
 ةكرحلا تناكو .ةيلامشلا اكريما دوهب نم ةلقو

 ةصاخلا دوهنلا ِتاَمْرا لغتست ةينئورهصلا
 ىلا دهّرح لجا نم :نادلبلا هذه ف مهعاضواو

 تناك ةريثك انايحاو .ينودهصلا نابكلا ىلا ةرجهلا

 رادخ ماما مهعضول دوهدلل لكاشملاو تامزالا لعتفت

 .ءاقيلا رايخ نم ةرارم لقا ىقبب هئال ةرجهلا

 ةرجهلا نيعم أدب تانيعيسلا علطم عم نكلو
 تايالولا) ةيبرغلا لودلا يف دوهيلاف .بضني
 مل (خلا ...ةيبرغلا ابوروا .ايلارتسا .ادنك .ةدحتملا

 مهدالب نم ةرجهلا يف ةبغرلا كلت مهيدل دعت
 تاهاتم يف مهسفناب اوقلي نا نم ًافوخ .ةيلصالا
 دوهب اما .نومضملا ريغ ينودهصلا نابكلا لدقتسم

 اهتديق مهترجه نإف .يكارتشالا ركسعملا لود
 ىلع اهررض ترصبا نا دعب ةمئاقلا تاموكحلا

 ىلعو :ىلوا ةهج نم اهحلاصمو دالبلا عاضوا
 ةهج نم ةيبرعلا لودلاب اهطيرت يتلا تاقالعلا
 ةكرحلا راظنا هجتت نا يعيبطلا نم ناكف .ةيناث
 نيمآت لحا نم ىرخالا قطانملا دوهب ىلا ةينودهصلا

 ريع «؛ليئارسا, ل ةنرشبلا ةقاطلل ةديدح رداصم

 .ةرحفلا

 ءوضلا تقلا (ايبويثا دوهي) اشالافلا ةحيضفو
 أجلت يتلا ةيرمآتلا تاطاشنلا ةعيبط ىلع ديدج نم
 رداصم نيمأات لحا نم ةيشسوبهصلا ةكرحلا اهنلا

 .«ليشارسا» ىلا ةرحهلل ةديدج

 .ةدينحولا يه تسدل .اشالافقلا ةحيضف نكلو

 نم ديدعلا يف ةينويهصلا ةكرحلا تكراش اهلبقف
 ينويهصلا نايكلا دفرت يكل ةلثامملا حئاضفلا
 ثدحتت انلاحو . دوهنلا نيرحاهملا نم ةديدح دادعأب

 ذيفذتل ةديدج ةحيضف نع ةيملاعلا مالعالا لئاسو
 يتلا اهتاذ بيلاسالا ريغ .ناريا دوهي ريجهت ةيلمع
 .«اشالافلا» ابيب ودتا دوهب ريجهتو بيرهت ىف تدمتعا

 مه نمو !؟ةديدجلا ةحيضفلا هذه يه امف

 آل | 11 جلا (بعلا مان كلج



 . !؟اهفادها يه امو !؟اهليصافت ىه امو !؟اهلاطبا

 نارنا دوهد
 ةدوعلا نم ذب ال ,ةلئسالا هذه ىلع ةئاحالا لبق

 حيرات ملاعم ضعي ءالجتسال البلق ءارولا ىلا

 انتقو ىتح يلاحلا نرقلا ةيادب نم ناريا يف دوهيلا
 . اذه

 نكي مل ةينونهضلا ةكرحلا تسسسات امدنع

 نم نكلو .ناريا يف دوهيلا ددع وه مك ًامامت ًافورعم
 .ةيبط فورظ نمض نوشيعب اوناك مهنا تباثلا

 ةيبرعلا لودلا عيمج يف مهلاوحا تئاك امك امامت

 اقفو «ةمذلا» لها نم مهنوك نم اقالطنا . .ةنمالبسالاو

 .يماليسالا نيددلا ميهاقمل

 زكر نا دعب ةصاخ ةناكمي ناريا دوهي يظح دقو
 همكح مئاعد يولهب اضر قياسلا ناربا هاش دلاو

 ف تلصو مهدا دعا نا لاقيو .نييناطيربلا ةدعاسمب
 ماه مسق لمع .فلا ةئاملا نع ديزي ام ىلا نيحلا كلذ
 ةفريصلاو ةعانصلاو ةراجتلا نوؤش يف حمهنم

 ةريفو ًاحابرا ردت يتلا ىرخالا نهملا ضعبو
 ةافو دعب حمكحلا قباسلا ناريا دابش خلست امدنعو

 مل كلذلو ؛راهدزالاب دوهيلا عاضوا ترمتسا .ددلاو

 لخارملا عيمج لالخ ةلئحملا نيطسلف ىلا مهنم رجاهب

 ١519 ىوس ١514/8 ىتح ١9١9 ماع نم تدتمملا

 تاقالعلا تنتمت ينويهصلا نايكلا مايق دعب
 امك ًامامت .داشلا مكح نيبو هنيب ةيعيبط ةروصب
 ايكرت نيبو ينودهصلا نايكلا نيب تاقالعلا تنتمت

 ةينويهص ةيجيتارتسا ةيؤر نم ًاقالطنا ايبويتاو

 ٌةذيدج ةراجت ! ىثيمحلا دمحا

 نطولا ىلع ةرطيسلا ماكحا اهفده ةيلايريماو
 .هفارطاو هبلق نم :يبرعلا

 تاثعب ماما ةعساو باوبالا ناريا هاش حتف دقل
 اذكهو .دوهلا ناب طشنت ىكل ةينودهصلا ةكرحلا
 فلا ا“ ىلاوح ١45٠ و ١94/8 يماع نيب ام رجاه
 .ينودهصلا نابكلا ىلا يناريا ىيدوهب

 تضفخنا تانيعبسلاو تانيتسلا ىتلحرم يف
 تاقالع نا مغر :ناريا نم ةيدوهيلا ةرجهلا ةبسن
 .قياسلا نم رثكا تذتمت ينودهصلا نايكلاب هاشلا
 ةيدوهيلا ةرجهلا ضافخنا بابسا نوللحملا وزعيو
 اهتدهش ىتلا ىداصتقالاو يلاملا ضؤوهنلا ةلاح ىلا
 نم اورحاه نيذلا اما .طفنلا تادئاع دعب ناريا
 دقي مهف ةييهذلا ةرتفلا هذه لذاخ ناربا دوهب

 خانم نم ةدافتسالا ىلع فورظلا عمه دعاست مل نيذلا

 .ةيطفنلا تاورثلا

 دوهبلا ددع ُْق رارقتسا هيبش ثدح ادذكهو

 .انكيتامارد ةرجهلا ةدبسن ضافخنا دعب نييناردالا

 ينيمخلا ملست نيح حمهددع .ناك تاءاصحالل اقفوو

 اقلا نينامث ىلاوح ١51/5 ماع ةطلسلا

 فورظلا لظ يف ةطلسلا ينيمخلا ملست

 تدمعو .سدقلا ريرحت راعش عفر ةفورمعملا
 ةسائرب ةانشلا طوقس دغي تلكش يتلا ةموكحلا
 .ينودهصلا نايكلا عم تاقالعلا عطق ىلا :ناكرزاب
 ةمظنمل بتاكم ىلا هترافس ليوحت نع تنلعاو
 .ةينيبطسلفلا ريرجتلا

 ىف فواخم زورب ىلا تادجتسملا هذه تدا دقو

 ,مهنم فالآ ةعضي رجاهف نييناريالا دوهيلا فوفص

 رخآلا مهضعبو ينويهصلا نانكلا ىلا بهذ حهضعب
 ىرخا نادلي ىلا رجاه

 لست نا دعب

 مكح أدب تاذلاب ةلحرملا هذه لالخ نكلو

 نطولا هاجت ةيئادعلا هتاهجوت نع برعي ينيمخلا
 هتاءادتعا سراميو قارعلاب شرحتي أدبو .يبرعلا
 نا نيبتو «ةروثلا ريدصت» هامسا امل ًاديهمت هيلع
 يف لخدتلل ةعيرذ ىوس نكي مل سدقلا ريرخت راعش
 ةرماؤم يف ةكراشملل اراتسو ؛ةيبرعلا راطقالا نوؤش
 لالخ نم ايفئاطو ايقرع يبرعلا نطولا تستفد

 .«ةروثلا ريدصت» ىلع لمعلاب ءاعدالا

 ماظن ءدم ىلع ةليلق رهشا يضمت دكن مل اذكهو

 لالخ نم يبرعلا .نطولا ىلع هناودع ينيمخلا

 مهافتلا روسج تداع ىتح .قارعلا ةدقرشلا هتباوب

 ينويهضلا نابكلاو ناريا نيب ديدج نم

 جارفنالا ءاوجا نم نؤيناردالا دوهبلا دافتتساو

 نا دعب . .امدظنت رثكا ةركه ةدواعم لخا نم هذه

 ىلوألا رهشالا لالخ هةقيقد فورظ لظ يف متت تناك

 ماعلا لحن دكي حلو .داشلا طوقس تبقعا ينلا

 ندذلا نييناريالا دوهدلا نددع غلب ىنح 4

 .افلا نيرشعلا يىلاوح جراخلا ىلا اورحاه

 ةملظنملا ةرحهلا
 لخد.9/86١ ماعلا لئاواو ١5484 ماعلا رخاوا يف

 نايكلا عم ةيّررس تاضوافم يف ناريا يف مكحلا
 دوهدلا ةرجه تابلفع حيظنت لحجا نم .ينويهصلا

 ,نيدناريآلا

 ةرجهلا تابلمع تأدب ةيساموليد رداصمل اقفوو

 ةيركسع عيسوأ تاقافتا نم ءزح ىشهو ٠ ةمظنملا

 ةينامثو نيتنس ذنم .ةينماو ةيداصتقاو ةيسايسو
 تايلمعلا هذه ىف تكراشو .ديدحتلا هجو ىلع رهشا
 ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا اهنيب نم .فارطا ةدع

 ايكرت اهزربا ناريال ةرواجم ىرخا نادلبو
 .ناتسكابو

 يناريالا مكحلا نا ةيسامولبدلا رداصملا لوقتو

 ةيرس ةروصب ريجهتلا تايلمع يرجت نا طرتشا
 لثم ةديعب طاقنو .ةرشابم ريغ تاراسم ربعو
 .ةيكريمالا ةدحتملا تادالولاو ادنكو ايلارتسوا

 لالخ ةقيرطلا هذهب اورحاش نيذلا ددع مك

 ءاطعا نكمملا ربغ نم .نآلا ىتح !؟ةيضاملا ةلحرملا

 ىتلا ةقلطملا ةيرسلل رظنلاب كلذو :ةقبقد ماقرا ةبا

 .هذه ةرحهلا تابيلمع اهب تطدحا

 دعي مل ريجهتلا يف بولسالا اذه نأ ودبي نكلو
 ًاصوصخ .ينويهصلا نايكلا نع نيلوؤسملا يضري
 هتدست بيسمب يسناردالا ماظحلا لاوحا تءاس نا دعب

 قارعلا دض ةّيناودعلا هبرح يف
 عم ةرشايمو ةديدج تاضوافم تآدب كلذل

 تايلمع ذيفنت عيرست فدهب نييناريالا نيلوؤسملا
 ةيناطيربلا «رفرزبوالا» ةفيحص تركذ دقو .ريجهنلا
 ةيبوروالا ندملا ىدحا ف ترج ةيبريس تاءاقل نا

 ,نييليئارسا» نيلوؤسم نيب يضاملا بآ رهش لالخ
 ددع ةدانر تاناكما ثحبل نيبيناربا نيلوؤسمو

 نابكلا مايق لباقم ناريا نم دوهبلا نيرجاهملا
 .ةريدك ةيركسع تادعاسم ميدقتب ىنودهصلا

 ةسائرب ناك يناريالا دفولا نا ةفيحصلا تلاقو
 ؛يليئارسالا» دفولا مض نيح يف .ينيمخلا دمحا
 .ةيحراخلاو عافدلا يترازو نع نيلثمم

 هه| اهيدل ةعمجتملا تامولعملا نا ةفيحصلا تفاضاو
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 .ةلدقملا رهشالا لالخ

 ةيكرتلا «نويس يليد نلدكرتتا ةفدحص اما
 و وف ا ودوم ا م هاوية عصتس 4 بتممسوما تمص صصص مدمسمل ا عما #3 5# مدت صمم 0 صو ا و ١ مب ّق رداصلا افددع ِق تروكذ دقف ارقنا ْق ةرداصلا

 حامسلل قافتا ىلا لصوتلا مت هنا .يراجلا لوليا
 556011110101010 1 ]1]1ز ]1 ]1 ] ] ١] ىضارالا ريغ :ليئارسا» ىلا ىدوهب فلا ١" ةرجهب

 لثم ةديعب طاقن ىلا ءوجللا نودو ةرشابم ةيكرتلا
 .ةدحتملا تايالولاو انلارتساو ادنك

 تناك .ةرجهلا روما لهست يتلا دالبلا هذهق
 نيرجاهملا نم ةريبك ادادعا ودبي امك بعوتست
 .«ليئارسا» ىلا باهذلا ىلع اهنولضقي نيذلا دوهبلا

 نيلوؤسم نا ةيكرتلا ةفيحصلا تلاقو

 دوهدبلا «ءاقتنا» ل ناريا ىلا اورفاس «نييليتارسا»

 ءالؤه نا تفاضاو .نيننقلا ىلع زبيكرستلا عم
 1 : اس تدم | رمأ ىلوتيس مث نمو :ابكرت ىلا نولقنيس نيرجاهملا

 نسبا لت حلاصم نا تنش نا تن تنبثا ثادحالا نكل . .انينون 5 ةقالعلا يف امئاد مكحن علاصملا قفاوت ىدوهي لامعا لجر :ليئارسا» ىلا مهريفست ةداعا
 | زادكلل ةيكر ا؛ال» لوا تن 9 ذيفنت ةلحرم نا ىلا تراشاو .ل وبنطسا يف ميقي يكرت
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 .تايلمعلا اذه لثم ىف ةرشابم
 هترشن ام ةحص ززعي ىكل ىقنلا اذه ءاجو

 ربخلل اهتغايص يف تشاحت يتلا ةيكرتلا ةفيحصلا
 ىف رشابملا ةنكرتلا ةموكحلا طروت ىلا ةراشالا
 فارشالاب ةقفصلا ترصحنا اذامل .ةرجهلا تايلمع
 ددع نا نيح يف .طقف يدوهد فلا نبثالث هرجه ىلع

 . !؟افلا نيتس براقي نيدناريالا دوهبلا
 رداصم بسح لؤالا :كلذل ناردسسفت كانه

 ىلا ةدافتسالا ديرب يناربالا مكحلا نا ةيساموليد

 فوس هنإف ىلاتلابو .ةضياقملا ةيلمع نم دح ىصقا
 ىلا لوصولا دعب ةديدج تاعفد ةرجهبي حمسي
 هتادلمع يف رارمتسالا ىلع هدعاست ىرخا تاقفص

 مالك ىلا دنتسيو .يناثلا .قارعلا دض ةيناودعلا
 نا دكا ذا .ةيفاحص رداصم ماما يبرع يدبابس

 ةلحرملا يه يدوهي فلا نيثالثلا ريجهت ةيلمع

 ؤطاوتب نييناريالا دوهيلا ريجهت ةرماؤم نم ةريخالا
 ةقباسلا تاقفصلا نا لاقو .ينيمخلا مكح تالاجر
 ىدم ىلع يدوهبي فلا نيثالث ةرجه ىلا تدا

 .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا

 يناريالا مكحلا ةحيضف تايفلخ يه هذه

 ىلغ ايروتاكيراك ارارصا ّرصي لاز ام يذلا هديدجلا

 يذلا تقولا يف .«سدقلا ريرحت» راعش رارتجا
 .نيطسلف يف يدوهيلا دوجولا زيزعتب هيف مهاسي
 ةيناودعلا هبرحف ؛قالطالا ىلع ًابيرغ كلذ سيلو
 نطولا تيتفت ىلا ىلوالا ةجردلاب فدهت قارعلا دض
 ةيرئاشعو ةيفئاطو ةيرصنع تانايك ىلا يبربعلا
 توحلا ماما ةريغفص اكاسسا ودغتل ةلمبزه

 نطولا تيتفت عورشم نا ساسالا يف و .ينويهصلا
 .ينويهص عورشم وه .ةليزه تانايك ىلا يبرعلا
 يناردالا نافرطلا يقتلب عورشملا اذه ةيضرا ىلعو
 ىرخا فارطاب نايقتلي هتيضرا ىلعو ءينويهصلاو
 ...ةيبرعو ةيلود

 دعسأ ىلع حجان

 ١ة ملال لوليا 288 555 ددغلا  ةيبرغلا ةفيلطلا 2 "6 *

 يف رارمتسالا ةدكربمالا ةرادالا تضفر اذامل
 ؟ةيليئارسالا» يفال ةرئاط عينصت معد

 فرعن نحنو اصوصخ .هنم دب ال لاؤس
 ةيكرنمالا تارادالا هتبعل يذلا زرابلا رودلا
 ةرادا اميس الو .ينودهصلا نايكلا معد يف ةيقاعتملا

 معد نم هتّمدق ام ةهجل ءاوس ,ناغير دلانور سيئرلا
 ةيقاقتا عيقوت دح لصو يلام وا يركسع وا يسادس

 اهئاطعاو :نيتموكحلا نيب يجيتارتسالا نواعتلا
 وا .نانبل وزغت يك بيبا لتل رضخالا ءوضلا
 فرع امنف حالسلاب آريس نارسا ددوزتب اعم امهمادق

 .«تيغ - ناريا» ةحيضفب
 عينصت معد ناغير ةرادا ضفر ءاج دقف ؛كلذل

 ماهفتسالا تامالع نم ديدعلا حرطبل ,قاللا» ةرئاط

 يذلا امو .ءامهنيب ةقالعلا دودحو ةيهام لوح

 ينويهصلا نايكلل حمسُي ىدم يا ىلا مث ؛اهمكتم

 ؟يكريمالا رارقلا عنص زكارم ىلغ هريثأت .لصاوي ناب

 تال الستو ...ةردمنم ةقالغ
 عم ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا ةقالع نا ف كشال

 نم ريثكلا تدقفو .تزتها دق راطقالا نم ديدعلا
 اهفقاوم ةحيتن .ىردك ةلودك اهتناكمو اهتدقا دصم

 لنل اهحامس ةجيتنو ,ينويهصلا نايبكلا ىلا ةزاحنملا
 رارمتساي اهل ديؤملا ينويهصلا يبوللو بيبا
 اهنسايس ريرقتب ىلعتت روما يف طغضلاو لخدتلا
 .ةيجراخلا

 فاضي .اهراكنا دحا عيطتسي ال قئاقح هذه
 نايبكلا معد ةدحتملا تايالولا رارمتسا اهلا

 قح مادختسا ةجرد ىلا تالاجملا ىتش ف ينويهصلا
 دحلا ذاختا نود لوؤحلل ,ةدحتملا ممالا يف ,وتيفلا»
 .«ليئارسا» نيدت ينلا تارارقلا نم ىندالا

 تانالولا نيب ةزيمتملا ةقالعلا مهف لجا نمو
 تالامتحاو .ينودهصلا نايكلاو ةدكريمالا ةدحتملا
 نع ةئاحالل ءارولا ىلا دوعن نا انل دب ال .اهريدغت

 ىدم يا ىلاو ؟ْنَم مكحي ْنَم :امهو نيددحم نيلاؤس
 ًادجيتارتسا ًاديصر ينويهصلا نايكلا ىقيدس

 ؟ةلبقملا ةلحرملا ْق رقما ةدحتملا .ا تايالولل
 الكشت نا نكمي نيتللا نيتزرابلا نيتمسلا نا

 - يبرعلا عارصلا ءوض يفو .فقوملا مهفل احاتفم

 ١907 و 1١951 :نيماعلا ابرح امه :ينويهصلا
 نهرب ١451 ماعلا يفف ...امهتلت يتلا ةلحرملاو
 امدنع ىوقالا هنا اكريمال ينويهصلا نايكلا
 ةيدمز ةرتف لالخ ةيبرع رضارا لالتحا عاطتسا

 ىلا ةدكريمالا ةدحتملا تادالولا عفد امم .ةريصق

 رثكا ةهروصب ينودهصلا نابكلا عم اهتاقالع فشك

 كلت ةطاحا ىلع صرحت تناك نا دعب ًاحوضو

 ناودعلا مانا ثدح امك .ضومغلا نم عوني ةقالعلا

 . 1565 ماع رصم ىلع يئالثلا

 جرخت تأدبو. عضولا ريغت ”ا/ ماعلا برح دعب

 ةقالعلا نع فشكت ةحضاو تاحيرصت نلعلا ىلا

 نابكلاب ةدحتملا تايالولا طئنرت ىتلا ةصاخلا

 ليئارسا نفا» نا يفخت دعت مل ذا ءينويهصلا
 لد ٠ ؛ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةمالسل يويح

 ازكرم لثمب نابيكلا كلذ نآب ديكأتلا ىلا بهذت

 لالتحا نكل .ةبحاتنا ةييرح ةناسرتو تالصاوملل

 .ةيدرعلا يضارالا نم ديزملل ينويهصلا نابكلا

 ,ةدحتملا تايالولا عم ةزيمتملا ةقالعلا هذه فاشكناو

 ةيضقلا زاربا ىلع لياقملا يف دعاس .ةيكريمالا
 اهجاردا ةيلمع يف مهاس اوج قلخو .ةينيطسلفلا
 يف ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا لامعا لودج ىلع
 ١195559. ماعلا

 تباصا ةمدص تناك دقف .77 ماعلا برح امأ

 مايالا يف لصح ام ةجيتن ينويهصلا نايكلا ةداق
 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا رطضا امم لاتقلل ىلوالا
 ناكو .ينودهصلا نابكلا معدل يوج رسج ةماقا ىلا

 نطنشاول تدكا اهنا ةمدصلا كلت جئاتن نم

 هزاجنا راركت يف ينويهصلا نايكلا موقي نا ةبوعص
 ال اذهو ,1910 ماعلا يف هققح يذلا يركسعلا
 تراثا ةقيقحلا هذه نكل .افيعض حبضا هنا ينعي

 ةسسؤملا ةردق لوح نطنشاو ىف تالؤاست ةدع

 هتمسر يذلا رودلا بعل ىلع ةيدوينهصلا ةيركيسفلا

 20 - |: ن1 دخلا نفل ىكلاخ اناا -



 > وهو :اهسفنل
 فدع هزت رارستنساو :طسوؤالا قرشلا ةقطنم

 نم ديدعلاب اهنع ةباين مايقلاو ةيرسلا تامولعملاب
 .راودالا

 ًامئاد تبثي نا ينويهصلا نابكلا ىلع ناكو
 ىرخا ةلود عيطتسنت ال تامدخ اهل مدقب هنا اكريمال

 حلاصملا ىلع يقبُي يك ؛اهل ليثم ميدقت ةقطنملا يف
 تادعاسملا نم الصاوتم الس نمؤنو ةكرتشملا

 نم ينويهصلا نايكلا داز يتلاو .ةيركسعلاو ةيلاملا
 ةدعاسملا نا نطنشاو ريكذتو .اهب ةيلاطملا

 نم رثكا لكشت ال بببا لتل اهمدقت ىتلا ةدركسعلا

 نا نيح ُْق .ةيكربمألا عافدلا ةينازدم نم ةتاملاب دحاو

 ,نطنشاول مهم يجيتارتسا لقعم يه بيبا لت
 ؛:يسلطالا فلحلل يعافدلا زكرمتلا ْق ع ةقلحو

 عىراوط ةدعاقو .ةيعوبشلل ًايداعم ًانضحو

 .هديرت تقو يا يف اهلامعتسا اكريما عيطتست

 ةرؤو ..ينوييبملا يبول
 رهظمب روهظلا ةيكريمالا ةرادالا تالواحم مغرو
 نم اهفقوم ناف ؛ةيبرعلا اهتاقالع ىلع صيرحلا
 ةيضقلاو برعلا نمو ينويهصلا نايكلا

 ةوق ىلا كلذ مهضعب وزعيو .ريغتي مل ةبينيطسلفلا
 .ةنكريمالا ةدحتملا تايالولا ف ينويهصلا يبوللا

 ىلا ةفاضضالاب ريشن راد ٠" نم رثكا ىلع رطيسي يذلا

 ِق ةرداصلا تاعوبطملا عومجم نم ةناملاب 2٠ نا

 دوهيلا رطيسيو .ةيدوهي رشن رود نع ردصت اكريما
 .امنيسلا ةعانص نم 4٠/ ىلع كلذك

 ينويهصلا يبوللا نا كلذ نم رطخالا لعلو

 رارقلا عنص بناوج فلتخم يف لخدتيو .طغضي

 رببس يق لخدتلا دح ىلا رمالا هب لصيو :يكريمألا

 نايكلا نم رشابم معدب ةيكريمالا تاباختنالا
 ام كلذ ىلع ةحضاولا ةلثمالا دحاو .ينوبهصلا

 ةيالوب ؛ دليفغتيريس» ةنيدم ىف 198 ماعلا ىف ثدح

 ةلجم بحاص يرينفا ىروب فشك دقف :«يونبلا٠

 «ليتارسا» نا نع ةينويهصلا ؛هيزه مالوعش»

 -_ نو ونباا ىوممتب ثان انت 1

 0 0 0و هةر 1 0 0 3 511

 201 7 عدلالم 1 دات“ ا

 اهل يذهب حيشوم عاجق#ب .اهتوق لكذو : ًايلمع لخدتت
 .ةيعسوتلا اهعامطا ديؤي ال رخآ حشرم طاقسالو
 يف «ةيليئارسالا» ةرافسلا تعفد ماعلا كلذ يفف
 فالآ ٠١ 4 ةيدوهبلا تافظنملا قيرط نع نطنشاو

 دراشتير همسا - يدوهي ريغ - حشرمل - رالود
 دليصف لبق قع ادها هب عمتشم مل لجو ىهو :يفرؤد
 بخان يفلا ىوس هتقطنم ىف دجوي ال هنا نع
 هنال .«ةيليشارسالا» ةرافسلا هتمع د دقو . ,.يدوهب

 نال ًادعتسم ينويهصلا نايكلا ناك ًاحشرم سفان
 ,تاباختنالا يف هطاقسا لجا نم ةمخض غلابم عفدي

 تافرع رساب عم عمتجا دق ناك يذلا :يلدنف لوب وهو

 ريرحتلا ةمظنمل ةيزذيفنتلا ةنجللا سيئر
 ةسايس ذاختاب نييلاطملا دحاو .ةيئيطسلفلا
 دقو ..ليئارسا, ل ازايحنا لقاو .برعلا عم ةنزاوتم
 حاجناو ىلدنف طاقسال ًايفاك ديهزلا غلبملا كلذ ناك

 لاؤمالا ريع ساسح زكرم ىلا هلاصياو رخا حشرم
 .ةيدوهنلا

 لوو» ةفيحص ف الاقم دعب اميف يلدنف رشن دقو
 ,ةيليئارسالا» ةرافسلا هيف مهتا ؛لانروج تيرتس
 «ةيليشارسالا» ةيكردمالا يسايسلا لمعلا ةنجلو

 ةرشع ىدحا لاوط ايتان رمتسا نا دعي هطاقساب

 .هةيناختنا ةرود

 مظعم محازتي اذامل مهفن طيسبلا لاثملا اذه نم
 تاباختنال وا .يكريمالا سرغنوكلل نيحشرملا
 ميدقتو ينوبنهصلا نايكلا دو بطخل ةسائرلا

 دوهنلا تاوصا اوكثمضنل هتدعاسمب دوعولا

 .دوهنلا ريغ نم بيبيا لت ءاقدصاو

 لمعلا ناجل ةوق مجح نع حضوا ةركف ءاطعالو
 فرعن نا دباال .ينويهصلا نايكلل ةيلاوملا يسايسلا
 سرغنوكلا تاباختنا يف رالود نويلم "4 تقفنا اهنا
 , . !ةريخالا

 ةيضق ةيا يف اضيا ينويهصلا يبوللا لخدتيو
 رطق يا ديوزتب قلعتت سرغنوكلا ىلع ةحورطم
 رمتسملا هلّخدت كلذ ىلع ليلد ريخو .حالسلاب يبرع
 سكاوالا ةرئاط ةقفص اهيف تيقب يتلا ةرتفلا ةليط

 20 ع مح 0-0

 ام -

 لعفلاب عاطتسا دقو . ثحب رادم ةيدوعسلا ةيبرعلل

 عاضعا نم ريدك ددع ىلع ةيادبلا يف طغضي نا

 تيدلا نا الا اهمامتا دض تيوصتلل سرفنوكلا

 ءاهضفر رّربي ام ةقفصلا دذه ىف ري مل ضيبالا

 ةجيتن تءاج اذكهو ,اهمامنا هاجحتاب طغضف

 ًاتوص 18 و تدئدلا حلاصل اتوص ه*< تنوضصتلا

 تقولا يف عاطتسا ينويهصلا يبوللا نكل .هدض

 ١9/5 ماعلا قف ندرالل

 ةذشحلا ماها اكردا دو

 تارييغت ةدع ناف ءىرخا ةهج نمو .؛ةهج نم اذه

 نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع ؛ةفيفط تدب ناو .تأرط دق
 نايكلا نييو :بيبا لتل نيديؤملا نيبكريمألا دوهدلا
 .هسفن ينودهصلا

 اوفشتكا ناكريمالا دوهيلا نا تارييغتلا هذه لوا
 نوكي نا ىلع ّرصي يذلا ينويهصلا نايكلا نا
 سيلو ىلوالا ةجردلاب هل يسايسلاو يفاقتلا مهؤالو
 ضرا ريطاساب ًايجولديا مهطبر قيرط نع .اكريمال
 هذه تحت مهلالغتسا ىلع لباقملا يف لمعي ,دايعملا
 زازتبا ىلا الوصو تالاجملا ىتش يف ةتفاللا

 ' .ةتباث تاغ ىلع مهليخادم
 نع تلاز دق ةواشغلا نا تاريغتملا هذه يناثو

 نوكردب اوأ دب دقف .نييكريمالا دوهبلا نم ريثكلا نيعا

 نمر ذنم هيلع ىدتعملا دعي مل ينويهصلا نايكلا ناب
 يه دعت مل رحبلا ف دوهيلا يمر ةروطسا ناو ,ديعب
 .مايالا هذه ةدئاسلا ةنبرغلا :ةفللا»

 نيدكريمالا دوهيلا نم ريثكلا ناف كلذ ىلا ةفاضالاب
 ينويهصلا نايكلا ةداق ناي داقتعا مهيدل تاب

 مهتاحيرصتو مهتافرصت نم ريثكلا يف اوحبصا
 هب حّرص ام كلذ لاثم . مهنادكو مهسفنا دض نولمعي
 ناريطلا فصق ةيشع لاق نيخ نغيب ميحانم
 قحلا ليتئارسال نا»١ : 148١ ماع توريبل ينودهصلا
 . !«ملاعلا يف ةقطنم ةيا فصق يف

 ةيكريمالا ةيعبتلا ريغتت مل  تانينامتلا علطم يفو
 هذه تدهش دقف .هيلع تناك امع ينويهصلا نايكلل
  ةيكريمالا ةقالعلا يف نيمهم نيرييغت ةلحرملا
 عيقوت امهو ,رخآلاب طيترم امهدحا .:ةينويهصلا
 ماعلا يف نيدليلا نيب يجيتارتسالا فلاحتلا ةيقافتا

 «ليئارسا» معدب ًايمسر اكريما مزلت يذلا لدول

 وهو يناثلا رييغتلل ةمدقم ناك ام اذهو !ًايركسع

 ةنلمعب ام وا 2.١487 ماعلا ىف نانبل ورغ

 تايالولا نا نم مغرلابو . (!) «ليلجلا ةمالس»

 «بددأ لتل رضخالا ءوضلا تطعا دق تناك ةدحتملا

 لالتخال غيه ردنسكلا اهتيجراخ ريزو قيرط نع
 لت ناكو ادب دقف - سدقلا دعب  ةيبرع ةمصاغ لوا
 ولو ىتح دحا اهحامج حبكي نال ةدعتسم ريغ بيبا
 لبحلا اهل تدم يتلا اكريما اهتفيلح كلذ ناك
 نم يتلاو ءاهل ةموسرملا ةيجيتاردسالا نع فرحنتل
 .اهل ًايجيتارتسا ًاديصر تربتعا تاذلاب اهلجا

 نا دكؤت ثداوح ةدع توريد وزغ قيس دقل

 يف هل ًالقتسم أطخ ذختي أدب ينويهصلا ناكلا

 ةدحتملا تايالولا جارحا ىلا دمعبو :تارارقلا ناحتا

 4 نيناوقلا قرخت ينلا تافرصتلا نم ةلسلسب
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 تاعفترم مضو ؛توريب فصق اهنمو :ةيلودلا

 تنعتلاو ,تانطوتسملا ءانب ف رارمتسالاو :نالوجلا

 لك ...ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا نم باحسنالا مدع يف
 تايالؤلا ىلع ًائيع ينويهصلا ن زابكلا نم لعج كلذ

 ديحولا يجيتارتسالا ديصرلا ناك نا دعب ةدحتملا
 .طسوالا قرشلا ةقطنم يف اهل

 ىودج نع لءاستي أدب دقف يكريمالا بخانلا اما
 عاونا ىتشو .يلاملا معدلاب ينويهصلا نابكلا قارغا

 .حنم ىلا هنويد فصن نم رثكا ليوحتو :تادعاسملا

 بئارضلا عفاد نم ىرخا ةرم نويدلا هذه عاطتقاو

 .يكريمالا

 هراتهتسا يف ينويهصلا نايكلا رمتسا .كلذ لالخ
 ةيضق لسلسملا رخا ناك دقو ءدح دنع فقي ال يذلا

 ىلع نيبك نيدكريمالا نيعا تحتف يتلا درالوب سوساحلا

 ايضرومحمو داسسوملا» ةينوبنهصلا تارباخملا تافرصت

 يف زازتها نم كلذ نع جتن امو :ةريخالا ةرتفلا ِق

 .يبرغلاو يكريمالا ماعلا ىأرلا ماما بيديأ لك ةروص

 يفف .ًاضيا مهسفنا نييكريمالا دوهيلا ضعب ماماو
  ةيكريمالا تاقالعلا تلصو هيف يذلا تقولا

 ,يجيتارتسالا فلاحتلا ىوتسم ىلا ةينويهصلا

 نابكلا نا ةذجحف ةيكريمالا تارباخملا فشتكت

 درالود ناثانوج يكريمالا يدوهيلا دنج دق ينودهصلا

 ةبيرحبلا ىف تامولعملل اللحم لمعي ناك يذلا

 ردكاب تما لك دوزيلو :ةكريما ذض لمعيل ؛ةيكربمإلا
 و 84 يماع نيب ةريطخو ةمهم ةيرس ةقيثو فلا نم
 نايكلا بقاعي نا ناكريمالا عقوت دقو .5
 ولو .درالوب دينجت نع نيلوؤسملا ينويهصلا
 تافاك دقف .سكعلا تلعف اهنا الا ءامندلا دودحلان

 ةكرش يف هنيعتب ةيضقلا نع لوالا لوؤسملا

 ىدحال ًادّئاق رخآلا تندعو ٠ .ةيموكح ةبيوامنتك

 ةموكحلا تلواح دقف كلذ نع ادع .ةيوجلا دعاوقلا

 ءاضقلا تايرجم يف ةرشابم لخدتلا ةينويهصلا

 امم ؛درالون ىلع ناكمالا ردق مكحلا فيفختل يكريمالا

 نيلو ؤسملا ضعب فارتعا دح ىلع) ًاريبك ارض قحلا
 نابكلل يكربمالا ماعلا يارلا ةرظنبي (ةنياهصلا

 نييكريسمالا دوهيلا ضعب نا دح ىلا ءينويهصلا
 ْق بدلاسالا هذه ىلع نوحتحم اوراص مهسفمأ

 تاليهستلا عيمج مهحنمت ةلود عم لماعتلا

 . !تادعاسملاو

 ؟«ياللا» ءاذلا ءا : والم

 نابكلا جز نا لوقلا نكمي .كلذ ىلا ةفاضا

 ناردال ةحلسالا عدب ةحيبضف ِق اكريصال ينويهصلا

 ةدكريمالا ةرادالا جرحا ٠ .اراغص نيفظوم ةطساوب

 - ةبكريمالا ةحلسألا ةحيضف بيسب تدقف ينلا

 سل .اهتدقادصم نم ريثكلا ناريا ىلا ؛«ةيلدتارسالا»

 ٍرهظو .هلك يبرعلا نطولا يف لب .بسحف جيلخلا يف
 ًامئاد ىقبي نا لواحي ينويهصلا نايكلا نا ًاحضاو

 ةحلصم قوف هتحلصم عضي هناو. ثادحالا ركرم يف

 عينصت معد نع فقوتلا رارق ءاج لهف .عيمجلا

 رودلا نع «ليئارسا» جورخ ىلع ادر ياللا ةرئاط

 نطنشاو نا ما ؟ةياديلا نذنم اكربمأ اهل هتمسر يذلا

 نوكي نا بجي يكريمالا رارقلا عنص نا كردت تأدب
 تأدب اكريما حلاصم ناو .ةصلاخ ةيكريما ةيلمع

 ١ة/1/ لوليآ 58 ؟؟4 ددغلا  ةيبرغلا ةغيلظلا_
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 اصوضخ . ينودهصلا .ناسكلا حلاصم عم مداصتت

 هب وست يف الاعف ارود ىعلت نا ديدرت نطتشاو ناو

 قرشلا ةلكشمل ةبسنلاب ةصاخلا اهتقيرط ىلعو .ام

 ؟طسوالا

 نا لوقلاب رومالا قابتسا نكمي ال نآلا ىتح
 تاجت اكريما فقوم ُّق ايساسا ارييغت كانه

 ضفر درحق نا ةمرحلا عميلجتسم اننكل :«:ليئارساب

 ارشؤم هتاذ دحب ردتعب .قاللا ةرئاط معدل اكريما

 تائالولا ضفرت ةرم لوألف ...هاجتالا اذه يف امهم

 ضعي وركعدؤو .. :ًايليئارسا. ًايلط ةيكريمالا ةدحتملا

 قيقاوك. ةيغأ ىلا ضفرلا اذه نييلوذلا ننيقارملا
 ةموكحو ةيكريمال اةرادالا نا اهزربا .نآ يف تعمتجا
 تاباختنا ىلع لبقملا ماعلا ىف ناتلبقم بيبا لت
 ضوخ عيطتسي نل ناغير دلانورف :ةبعص
 0 يدلا يكريمالا نوناقلا بسح .كلدقملا تاناحتنالا

 امك ديري وهو ,دحاو سيئرل نيتيالو نم رثكاب حمسي
 طسوالا قرشلا ةباوب نم خيراتلا لخدي نا ودبي
 ًاضيا دارا امبرو .ةيناثلا هتيالو يهتنت نا لبق
 ةموكح ءرشخي» نا رارقلا اذه لثمل هتموكح ناختاب
 ةلكشمل ام لح ةغيص لويقل ينوبهصلا نايكلا
 .طسوالا قرشلا

 فقوت نا تدارا اكربما نا وه .رخآلا لماعلا

 تاعانصلا نا همهفتو هدح دنع ىنويهصلا نادكلا

 اهلثم ؛ىربكلا ةيعاذنصلا لودلاب طقف قبلت ةليقثلا
 ةيبرغلا ايناملاو اينئاطيريو يتايفوسلا داحتالا لثمو
 جاتناب ركفد نا ينويهصلا نايكلا ىلع ناو ؛اسنرفو
 .ةقدض قوس يلاتلاب وهف همجح ردق ىلع تاعانص

 ءادحا نم يح ناكسب ددع يزاوي ال هناكس ددعو

 ميلطتست ا ةدحتملا تايالولا ناف كلذل كروب ويش

 جاتنال اهمعدن قوسلا هذه لثم ىلع دامتعالا

 .ةلبقت ةيركسع تاعانص

 ل ل
 1 1 ل 1 0000 0

 جتني نا ىلع ينويهصلا نايكلا ٌرصي اذا نكلو
 ؟ىمظعلا ىوقلا نم ةوق هتاكو ةليقثلا ةحلسألا

 قلجعلا نا وه لوالا ببسلا نا يف كش ال
 لصالاب .ًايركسع ًاعمتجم نوكدل ِمّمُص ينويهصلا
 ةقطلخلا قف ضوقرم نايك هنا هنداقو هسسسؤم ر وعشل

 امم .ةمئاد برح ةلاح شيعب لظيس هناف ,يلاتلابو

 يال ايسحتو كلذل حالسلا ىلا ةحاحب امئاد هلعجم

 ًاعمتجم ينودهصلا عصمتجملا لظي يكلو ٠ .لامتحا

 ةوقلا ضيفخت نوضفري هتداق نإف .ايركسع
 هنا كلذ ىلع ليلدلاو ,«.ةيلفئارسالا» ةيركسحلا

 نصم عم ديفباد بماك ةيقافتا عيقوت نم .مغرلاب
 ,ةيبرعلا راطقالا نيب ىريكلا ةيركسعلا ةوقلا يهو

 عم ةينويهصلا ةيركسعلا ةهجاوملا نا نم مغرلابو
 ناف .اهتقو فصنلا ىلا تضفخنا دق ةيبرعلا راطقإلا

 . !ةيركسعلا اهتوق نم ضفخت مل بيبا لت
 ةنركسعفلا ةعافصلا نا وه ىداثلا بيسلاو

 ىلع ينويهصلا نايكلا ةردق نم عفرت ةينويهصلا
 ريزو نوراش لييرا ركذ دقو :ةديعب .قطانم برض
 دودحلا نا, :ىرم تاذ قياسلا ينويهصلا برصحلا

 ىدحو ناتسنافغقا نم دتمن ةيلشاربسالا ةينمألا

 .!«ابقيرفا

 .ةحلسالا ةراجت نا وه .ربحالاو ثلاثلا بيلا و

 وهف .ينويهصلا نايكلل ةيسنلاب ةحبرم ةراجت يه
 ةحلسالا عيب نع ملاعلا لود حظعم عانتما لغتسي

 دوزيو اذه ديس ىلا عراشسيف ,ةيرصتعلا لودلل

 ةحلسالاب ايقيرفا بوذج لثم .ةيرصنعلا ةمظنالا
 بجي امك .ناريا عم نآلا ثدحب ام اذهو .ةيولطملا

 فالآل لمعلا رقوت حالسلا ةعانص نا ىسنن الا
 ةحشرملاو .:ينودهصلا نابكلا ُْق ةلطاعلا يدسبالا

 َِق اهريغ وا ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا ىلا ةرسحمهلل

 .ينويهصلا نايكلا لخاد اهل لمع رفوت مدغ ةلاح
 فصن نم رثكا نآلا ىتح دجوي هنا ركذلاب ريدجلاو
 نايكلا نم اورجاه دق اوناك يدوهي نويلم
 .اهدحول ايئر وفيلاك ىلا ينويهصلا

 ىؤالا ةيكريمالا لرد لا هذه نا لوقت نا يقب

 ىلا نييلودلا نيبقارملا وعدت ينويهصلا نابكلل
 دق ةقحال ىرخا «تاءال, عقوتو .اهدنع فقوتلا
 ىف اصوصخح .نيدلملا نبي ةقالعلا نازمم لخلخت

 ةيكريمالا حلاصملا ديدهتب قلعتت يتلا اياضقلا
 .ثلاث فرط حلاصمب ال .اهسفن

 ودحت نا ًاضيا عهوتملا نم هناف كلذ نع ادغ

 ةدكحتملا تاسالؤلا قدح ةيئوروألا لودلا ضع

 ضفر ءازا فوخلا ةدقع نم ررحتتو .ةيكريمالا
 ءىمع.ا ًاديبأت دديسأتو ينويهصلا نايكلا تابلط

 ىلع ىرخا الود عجشي دق ريخالا يكريمالا فقوملاف
 يذلاو ةلدقتلا ةينويهصلا تانلطلل يدصضخلا

 ؛:لودلا كلت حلاصم عم ضراعتن

 معد: نع يلحتلاب يكريمألا نارقلا نإف اذه. عمو
 ةسايسي لءافتن انلعجي نا يغش ال .يفال ةرئاط

 ا ناك ناو .ينويهصلا نايكلا هاجت ةديدج ةيكريما
 هذه يف ةمهم لؤحت ةطقن رشؤن نا نم عنمي
 .ىرخا تاوطخل بابلا حتفت ةوطخ يهو .ةسايسلا

 لصاو وبا بيهو

 22 وا خب 1 بخ
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 جيلخلا برح لوح مهتملك نولوقب ندلود نيثحاب ١

 امخ نييئاريالا سامح
 | «ةداهشلا تاحبص» مهك ري دخت هو

 نديساسا نتطقن لوح رودي ينيمخ ةثرو نيد عارصلا نا ىري اور هيبفيلو
 ندحلاو سرحلا ند ةليحتسملا ةلداعملا نع ثدحتد دكيبس راغب

 طسوالا قرشلا ي م يناربا - يليئارسا ,مونيمودنوكا .ةماق نإ اهفدم نطنشاو ة ةالامم: ةمالس ناسغ ظ
 .. ةيشنم اهنا لبق ليق يتلا يلق دعت مل

 تارادضإلا عاقبا نا اتهفأل ناكو .ةدسنم ع

 دذبم .؛فرع ةدفئاتولاو ةيخيراتلاو ةيركفلا

 ةنوخسلاو تنزاوت .ةنوخس» ابوروا يف ًابيرقت ماع

 قافا ىلا نومتني نوثحايو نويمالعا ردابو

 بارتقالا ىلا .اهنافطعتم ةقدو اهلوصف ةسارشو

 يف ىضوفلاو .اهتايمانيدو اهتايلآ ةساردو .اهنم
 ىلع دحا ىدلا يناريالا مالخندلا تاقلطنمو يمارم

 (رياربف) طابيش ١١ ىف مكحلا ىلا هلوصو ذنمو .هقتاع

 دذهو .توملا ردصب هب اذاف ةروثلا رددصت 48

 لضفقأ عضاو .وكوف لاشيم ناك مهلواو ...نيبيرغلا
 ىطسولا نورقلا ذنم هتايلجتو نونجلا نع فلؤم
 .ينيمحلا ةيلمعي ةنادنلا ُّق ندنفا دقو .حونلا ىتح

 سايلا نم لستغي هلعج ىلع ةرداق اهنا ربتعاو
 ُْق .ةروثلا دهاشو ناربا دصق امدنع هنكل .يبرغلا

 بتكو .سيراب ىلا ادئاع لفق .ةينادبملا اهتايموي
 راجتحا ةرتف يفو ..ريريتيل نيزاغاملا» يف ذئموي
 ةلاع ىلا تلوحت ةروثلا نا» ةيبكربمألا نداشهرلا

 | وا زحدبا (, لبان ذة نبع 03

 ىضوفلل عقنتسم ىلا لوختتس تقولا عمو .ةيروث
 حمطي يذلا فدهلا ىلا هلالخ نم فرط لك ذفني

 .«هدلا

 نيماع وحن ذنم تام يذلا وكوف لاشيم نكي مل
 دقو .عئاقولا يف أرقي ناك ام ردقب بيغلا يف برضي
 ةلسلس يف ىلوا ةظحل هتايراقمو هتالاقم تلكش
 يي ةنمصو ءاهتاناهرو يبتكلا فرح نك تاتا
 اهتابطعمل اقتومو اقيقد افصو لحارملا ضعب

 هذه نا لوقلا انعسو ىفو .ةيركسعلا ةيسايسلا

 .ةليلق تاءانثتسا عمو .اهتيبلاغ ِق ؛:ثتاحبالا

 سسا ةرولب يفو .يبرغلا لقعلا ةبطاخم ف تحجن
 لوي ركذ امك .نيتيموق نيب يهف .ةقيمعلا برحلا
 فالا ةسمخلا برح ,نارسا  قارعلا» هيانك يف انلاب

 ةيكارتشالاو ةيفلسلاو ةيناملعلا نيب يهو ..ماع
 هتسارد يف نانرف كاج هيلا تفل امك ,ةيطارقويثلاو
 ..جيلخلا برح ىلا ديفيد بماك نم» ةداجلا
 نادعا ف :ةييرعلا ةعيلطلا» امهتلوانن ناياتكلاو

 حيرشتلا دنع صاخ لكش يف تفقوتو . ةقئاس

 ازعو .يناربالا ماظنلل نانرف كمن ماق ىدلا ءيىرجلا

 ةحاطا» نا وهو هتداقب مكحت رابتعا ىلا هيف لكآتلا
 صضعب داقتعا يف ناكو . روش كسلا كلك ماينلا

 حابتجاب اليفك ناك ةروثلا مخز نا نيرظنملا

 ,زا اصوصخ .؛ةييخم تناك ةجدتنلا نكل .تابقعلا
 ىوشا ذنم تابحاودزا زورب ىلا تدا ةيرظنلا هذه

 :ةدشهاركلا» لثم تادرفم نا ادبو .ىلوالا ةروتثلا

 تاقالغلا مكحت يتلا يه ءراثثتسالا»و ,ةينانالا»و
 طخ ىلا لوحت زازفتسالا نا امك .زومرلا نب
 قافر» ماهنا ىلع رمالا رصتقي ملو .يجولويديا
 لب . ةديدجلا تاينثولا ىلا ءامتنالاب «حالسلا
 قدنُ اناا لوحتو ...هلاكشا ىلع توملاب مهيلع حكحلاب

 .«ةحبذم ىلا دحاولا

 «ةمزلا ةيسامؤلب» يف برحلا
 اودازرا نيرا نكل ,ىشم و هتملك لاق نانرف كاج

 اوسيل نور خلا ءالؤهو .مهتملك اولوقي نا اضيا

 ..ةيجراخ ة تايس» ناونهي ةيلصف ةلجم ردصت
 يىشلا ءانثا» ة.يمردم ف رمت ىتلا ةبخنلا ةلجم يشو

 ٍْق يرادالاو يب دايسلاو يساموليدلا مقاطلا جرخت

 ىدان يف يجرا> ا رارقلا يقئاسجل عجرمو .اسنرف

 يسنرفلا نييسايسلا
 "  ٠ ةداحلا ءآءاصفلا هذه نم ريخالا ددعلاو

 ناونعب وهو .ةينار.هألا  ةيقارعلا .برحلل صصخم
 يف .ًالماش نوكي نا ,لواحو ..ةمزالا ةيسامولبد»

 برعل اثاحبا مضو . يم اقت يسايس  يركسع برتقم
 .برحلاب مهتطاحاب نوبريمتب .نييكريماو نييبورواو
 ريدم :نابوش مارهاش يدتكفق .اهبيبد نودصريو
 نع فينج يف ايلعلا كرام هاردلا ةيسسؤم ىف ثاحبا

 ف فاحصلا قرطتو .ءآيركسعلا تايلمعلا ريس
 تابمانيد ىلا ساريغ ناجح ؛ةيسنرفلا «دكلنومولا

 .ةدناردالا ةيعيسوتلا ةهحاوم ىف يفقارعلا دومصلا

 يدطولا زكرملا, ف ثحاب وهو .اور هيبفيلوا لوانتو

 ملاعلل ةيعامتجالا مولعلا ١ ب صاخلا ءريبتخملا»
 ةيمالسالا ةيروهمجلا تاساسؤم :رصاعملا يناريالا
 ةيموقلا دض ةيسرافلا ةيماو.قلا ىلع زكرت ينلا»
 ىلع ينيمخ ةترو تارايخ الي صفت للحتو ,ةيبرعلا
 ةبحراخلا تاقالعلاو ةيدرتلاو لاصضتقألا ىوتسم

 ةيكريمالا ةيجراخلا يق راشنسم وهو .كيس يراغ اما
 لكش يف متهاو .ةيناريالا نوؤسةلل ضيبالا تيبلاو
 يف هدالب ةرافس يف ةيكريمالا نئاهرلا فلمب صاخ
 يو حاد يا ١, 910/9 ماع نارهط

 ىف :ىمدلقالا رابجلا» ى وتتسم ىلا ءااذادرالا ِق يناربالا

 نم .بعذت ؛ليئارسا» اميق .ةيبرعلاا ةظيرخلا قرش
 ةيفحصلا يل دنو .رخآلا يميلقالا رايج>!! رود :برغلا

 اهولدب نوسراغ هيزوج ةيسنرفلا ؛نويساربيل» يف
 ةسايسلا لف ةءارق ىلع فكعتف .ثاح.١الا ةغمعم يف
 ةظحالم ىلا صلختو .برحلا ىتفض هادت ةيسنرفلا
 مل .ةرركتملا تالواحملا نم مغرلا ىلع هنا ىه ةيساسا

 كلذ وزعتو .نارهطو سيراب نيب تاقالدالا :«علقت»
 .يطسوا قرشلاو يبرعلا اسنرف رود ف .تباوت ىلا
 يف دانسا) ةمالبم ناسغ ينانبللا تكحابلا زكريو
 مولعلا عرف  ةيعوسيلاو ةيكريمالا ني دءماجلا
 يىجيلخلا نؤواعتلا سلجم فقاوم ىلع (2 ديسايتسلا

 ,يسنرف ثحاب وهو :هيراك لراس اميف ؛بر.-دلا نم
 أجاوز نارهطو قشمد يماظن نيب فلاحتلا يف ىري
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 لوصحلاو اهتلزع رسك نارهطل حاتا :يعيبط ريغ و
 فلملا يمجع داؤوف منكيو .يركسع داتع ىلع

 ناتيوهلاف .برحلا يف يفاقثلا دعُبلا لوح ةساردب
 زواجتي عارص يف نامداصتت ةيناريالاو ةيبرعدا
 5 .ليقتسملا ىلا رضان:ءلا

 .حضاو عورشم نمض .اذا لسلستت تاساردلا

 ْق ةيناربالا - ةنقارعلا برحلاب ةطاحألا لواحي

 .ةيبرعلا اهتابعشت ف امك .اهيمارمو اهتاقالدنم
 نم ديب ال .ةدئافلا لجا نمو .ةيلودلا اهتاس'دةعناو
 امهنال .ةيسنرفلا ةيلصفلا يف نيروحم دن: ةققو
 هسفبلوال لوالا برحلا ى وتسم ىب اع ديدج با نايتأب

 يف ثحب وهو ..هيسسؤم ةيطارقويث» ناوداعب ءاور
 ةترولا تاهاجتال دصرو ةيناريالا ةينيدلا ةسسؤملا
 ناردا» هناونعو .كببس يراغل يناثلاو :نيلمتحملا

 دق ناروحملا ناذهو ....ىربك ةوق عضو, نع ثحبت

 لود فقوم لوح ةمالس ناسغ يتسارد عم نالماكتب

 تادوه ةمزا لوح يمجع داؤفو .برح'ا نم جيلخلا
 . , ةمزالا ةيوهو

 تارادنو زكارم ةثالذ

 ةيطارقويث. هثحب يف اور هبريفيلوا لوقي
 شماهلا طقسا هيقفلا ةيالو موهدم» نا ؛ةيسسؤم
 ةادا ىلا ماظنلا لوحتو .نار ها يف يطارقميدلا

 جراخ اهل ةيعورشم ال ةيروذلا ةلآلاو .ةيطلست
 للحيو ركسعلا ةيئاوشع يط غد يذلا ,هتاذ هيقفلا
 سكعب يلاحلا هاجتالاو .ةرءرخاا ءادعا ىلع زاهجالا

 تناك نا دعب .ةلودلا ةضئق .دابدشت وحن افاطعنا

 شيجلا نا يا .سكعلا .دهشت ةقباسلا تاونسلا

 ةيندملا مكاحملاو :ةروتلا سر > هجو يف ؛نآلا ىوقي
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 1 جوخ عا ذل ةوونكت ودع“ اةيسفهرتدخ اذا ةلوو دس ا (ة/ا1[ سسع ومن اقوول ١ ممفدتولا

 شرب اعيخ ٠ ذو ؟:جزرفع 1/1 مرجع [غمصا# ابجا# مةفصاتوب تح ةولومعا هواوييت

 ماتا دروع ع م17 مرتع .قانيدرب ةعحج .[مر7 د

 دم يدعوا ددع :؛:هيحراخ ةسأاننس» هةلجم فالغ

 نم مويلا هفرعن ام نكل .ةيروثلا مكاحملا ناكم ذخأت
 ريغتب نال حشرم مامألا ةيطلست ىلا ةدودشم ةيبستارت

 نيب عارض اهماوق ةيجاودزرا خوسر ببسب .هدعب
 صاخشا عارص وهو .يناجتسفارو يرظننم

 نددلا لاحر نا ثحابلا ظحالنو , تاهاجتاو

 نا ثدحي ملو .عاشُي امك .نييروث اوسيل نييناريالا

 .اومدعا دق نوديدع نويندم اميف نيد لجر مدعا
 الا عضخي ملف .يرادمتعيرش اما .هداز بطق مهنمو
 مل تايفصتلاو ١1987. ثادحا دعب ةيريج ةماقال

 لاجر ةيطلست اوضهان نييتدم ىوبس اذا لمشت
 قبطت ملف .روتسدلا اهظحل يتلا ةيمرهلا اما .نيدلا

 ,ىروشلا سلجم نا ًاصوصخ .قرؤلا ىلع الا
 يعيرشتلا بناجلا ركتحا .يناجنسفار ةدايقب

 .نآ يف يئاضقلا بناجلاو يذيفنتلا بناجلاو
 نم ةفّدَصلا غارفال .ةيروهمجلا ةسائر عم فلاحتو
 ةءادع ىلع ءاوخلا رطيس ام ردقبو ...اهل ىونحم يا

 يف ىوقلا زكارم تلسانفق ام ردقب ٠ .ينيمح

 زكارم ةثالث ىلا اور هييفيلوا تفليو .ءاسفيسفلا
 بتكم يهو :ىرخا تادادتما اهنع عرفتت .ةنهار

 دمحا ةناطبو يناجنسقار ةعامجو .يرظتنم
 ةمث نا لوقلا اطخلا نمو .«مامالا» لجن .ينيمخ
 ىلا ققشت دحاو مكح طقف كانه . نيفرطتمو نيلدتعم

 كانه نكي مل اذاو ىوق زكارمو ةحنجاو تارايت
 ريرمتب كراعم .لباقملا ف ةمثف .مكحلل ةددحم جمارب
 :هتيفرح ام ثحابلا لوقيو .ةنيعم رظن ةهجو
 نكل .برحلا نوضفري ناكرزاب راصنا مهدحو»
 رايخك برحلا لجا نم عورشملا اذه دمج ينيمخلا
 كاذ وا ركسعملا اذه نيب اذا لصافلا طخلاو .يئاهن
 ةيلخادلا ةسايسلا لب :ةيجراخلا ةسايسلا سيل
 نع ةرابع يه :ةددعتم ىوق ركارم تافالخلا يذغتو

 نوكت ام اردانو .ةمظنم تالبكشت تسيلو تاكبش

 .عراشلا ىلا لوزنلا نم دب ال ذا .ةيملس ةيوستلا

 لك ليخا بعك ىلع برضلاو فنع لامعاب مايقلاو
 لامعالاب مئاقلا فاطتخا عم ثدح ام اذهو .قدرق

 يدهمل ةغبات ةعامج دي ىلع نارهط يف يروسلا
 نامه

 يف ءاسفيسفلا عطق يسنرفلا ثحابلا دراطيو
 تاكبشلاو ىوقلا زكارم ددعيو .ةيناريالا ةحوللا
 نا ىلا تفليو .«بيراوزلا تايروهمجو» قدايبلاو
 نيتيساسا نيتيضق لوح رودي ةثرولا نيب عارصلا
 عم برحلا نم فقوملاو ةيداصتقالا ماظنلا ةيوه
 ماظنلا نال ,نيتلاسملا نيب لصو ةمثو .قارعلا
 اذامو ؛هجمانرب ددحي نا عطتسي مل تاودس 8 دعبو
 ةثرولاو .حميلعتلاو ةعارزلاو ةعانصلا نم ىخوتي

 ىتح :يه برحلاو .اياضقلا هذه لك لوح نوفلتخم
 ُْق راصتنالا نا نودقتعب عبمجلاو .ءاطغ ,ةظحللا

 .ةيعامتجالا  ةيداصتقالا
 اهل تاعومجم ثالث اور هبيفشدلوا طقتليو

 ةعومجملا .ةيداصتقا  ةيساسس راكفاو تاهجحوت

 نوديؤب نيذلا نيدلا لاحر نم ددع اهلثمي ىلوأآلا

 تاقالعلا ريوطت ىلا نوعدبيو .رحلا داصتقالا

 يمشاه ةعومجملا هذه سأر ىلحعو .برغلاب
 نيناوقلا تاعورشم ًارخؤم ضهان يذلا يناجنسفار
 تدح ام اذهو . يكارتشالا لوحتلاب ةصضاخلا

 يىضارالا عيزوت تالواحم ترح امدنع :اادددحت

 .كلذل يناجنسفار ىدصتو . نيحالفلا ىلع ةيعارزلا

 ريبغتو ةيحجراخحلا ةراجتلا عاظق مسمآت ضفر هنا امك

 .يهاشنهاشلا نمزلا ىلا ىقرت يتلا لمعلا نيناوق
 ءارزولا سيئر لوح رودت ةيناثلا ةعومجملاو
 .يثنماخ يلع ةيروهمجلا سيئرو يوسوم نيسح
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 ىلا ىعستو .ةيلاكيدارلا راكفالا ىلا اليم رثكا يشو
 .ةيكارتشالا لودلاو زايحنالا مدع لود عم تاقالع
 اهلو .ةتلاث تاعومجم وا ةثتلات ةعومجم ةمثو

 لاح قو .ةيسايسلاو داصتقالا ُْق ةصاخ تاجورط

 هذه لدمت .نيدسيئرلا نيركسعملا نبب عارصلا مسح

 ثحابلا قوسيو .حبارلا فرطلا وحن تاعومجملا
 يف ةثلاثلا ةجوملا فوقو ةبوعص نم جذامن يسنرفلا
 لشف ىلا دوعيو .نييساسالا نيروحملا ةهجاوم
 يحاوضلا وزغ ٍِق ةريقفلا نارهط ءايحا ناكس

 نوفعضتسملا محتقا نا دعب هنال .ةينغلا ةيلامشلا
 .ةوقلاب اهنم مهضعب جارخا ىرج ,ققشلا فالا
 لاجر ةدوع نود تلاح اهريغو ةثداحلا هدمهو

 شيعت يتلا ةيعانصلاو ةيرادالا تادايقلاو لامعالا
 .«نارهظ ىلا ىفنملا يف

 ظحالي .قارعلا عم برحلا ةيضق ىلا ةبسنلابو
 .رمذتب بعشلاو .ايهك سامحلا نا اور ةبندقبلوا

 ١986. (وباف) رايا ِق ترهظ ةلاحلا هذه جواو

 بلاطتو .,برحلاب ددنت تارهاظت تجرح امدنع

 . تارهاظتلا ترركتو .ةرساخ برح نم ءانبالا هدوعب

 :نيرايت ز ورب ىلا .ىرخا رصادع ىلا ةفاضا :تداو

 دئاقو يناجنسفار ةماعزبي يجولويديا .لوالا
 ينيمخلا قطتمل دادتما وهو .يروثلا سرحلا
 همعّزد و ,ةيعقاو رثكا ٠ يداثلاو . برحلا ىلا يعادلا

 يل وؤسم نع الضف .شيجلا ةدايقو ءارزولا سيئر
 ,ةيويح رئاسخ نم نارياب قحلي ام ردقبو .:رازابلا٠
 عقوتي :يندمخلا دعيو رابتلا اذه ىوقب ام ردقب

 هلاجر ريغتي نكل .ماظنلا ىقبي نا يسنرفلا ثحابلا
 لجا نم ةيفلسلا ةجوملا رسحنتو .هيف رارقلا عقاومو
 ىلع نكعشت ناو كب ال يتلا ةيتامغاربلا نم دما
 ذنم أدب دقو لبقتسملا ىلع عارصلا نا ىريو .برحلا
 يرظتنمو يئاجنسفار نيب رودي ١1985 ماعلا
 دقو .ةيبعش هل نوكت نا لواحي يذلا يئنماخو
 ناجللا ىلع فرشملا .ينك يودهم اضر نم برقت
 وه يناجنسفار نا ىرمو .كلذ لجا نم ةنروقشلا
 هنا اصوصخ . ينيمخ ةفالخ يف ًأظح رثكالا حيشترملا

 يىرظتنمو .يروثلا سرحلا عم ايرس افلاحت دقع
 ةريوؤرلا ءايص قف ثلاقلا بعالنآ :ىزوس سين
 تلكا لاح يفو .ينيمحلا زجع نع ةخسن هزجعو
 لح ًامئاد وهو .لحلا ناف .اضعب اهضعب كويدلا
 ١١١ ةداملا نم ىناثلا ليدبلا قيبطت يف لثمتي .تقؤم
 ةيسامخ وا ةيثالث ةنجل نيوكت يا :روتسدلا نم
 ...هيقفلا ةيالو ةمهمب موقت

 هتءارق قثوي يسنرفلا ثحاسبلا نا يف كش ال
 ةياهن يق نكل .نارهظ يف صصحلا ىلع عارصلل

 تاضارتفا ىلاو ةنطاخ جئاتن ىلا لصي .ثحبلا
 ىلع يناريالا ماظنلا ةردق ىلا ةيسنلاب اضيا ةئطاخ

 يف عقيو .ةيناديملا ةكرعملا تالداعم يف ريثآتلا
 ال راكفالا عارصل ةيولوالا يطعُي امدنع ضقانت
 ةيادب يف هقلطنم نا ًاصوصخ .لاجرلا عارصل
 2 يداصتقالا جمانربلا مادعنا ىلع زكرت ثحبلا

 اذهو .ةعراصضتملا ةحنجالا لك ىدل يعامتجالا
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 هرواجت لواحي حيرشتلاو ميوقتلا يف فارحنالا
 يناريالا ماظنلا» هثحب يف .كيس يراغ يكريسالا
 ينيمح تامامتفا لزتخب ذإ ؛يمظعلا ىوقلاو

 يف :ةقطنملا يطرش عقوم ىلا لوصولا لوالا :نيمهب
 تانزاوتلا قلخ .يناثلاو .ينويهصلا نابكلا ةازاوم
 ءامنح .رمت تانزاوتلا هذهو .مكاحلا مقاطلا لخاد

 بناج يا نا» :لوقيو .قارعلا عم برحلا لالخ نم
 تاساكعتا ىلع يوطني برحلا هذه بناوج نم

 مه ةمثو .«ماظنلا ةموميد ىلع ةيجولويدياو ةيناديم
 دوعيو :كبوالا لخاد نارهط عقومو طفنلا وه .رخآ
 يف ةيكريمالا نئاهرلا زاجتحا .ةثداح ىلا كيس يراغ
 ُِق ددردب ال يناربدالا ماظنلا نا جتنسسي يكل نارهط

 ىلع اهجئاتن رييجتو «ةيلود» ةسرامم ةيا ىلع مادقالا
 ةسايسلا عياظ اذه انه نم .يلخادلا ىوتسملا

 .ماظنلا تالجس ىلا دوعيو .لوقعماللا ةيناريالا

 ,مويلا .غلبي ةيناريالا ةروثلا رمع نا» :لوقيو
 عم ىربك ةهباجم اهلالخ تفرع دقو .ماوعا ةينامث
 تاونس تسو .ةدحتملا تايالولا يه ىمظع دوق

 ةمزاو قارعلا عم ةيراضلا برحلا نم افصنو
 .يبرغلا  لامشلا يف داركالا عم ةيومدو ةحوتفم

 اهب ماق ةرمتسم ةضافتناو .ةيبالقنا تالواحم ةدعو

 عم تابفصت ىلا تدأ تامادصو .«ىلح ودهاجم»

 لامعالا نم السلسمو :(ددوت) يعويشلا برحلا
 .نئاهرلا زاجتحاو تارئاطلا فاطتخاو ةيباشرالا

 هبشي ام ف هعضوو .قمعلا يف ماظنلا ره يذلا رمآلا

 مل نيذلا نينطاوملا قهرا برحلا رارمتساو .ةلزعلا
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 نا كيس ظحاليو .....,ةداهشلا تاجيص مكرحت دعت
 ةيرظنلا تاديازملا ىف غلابي يناريالا ماظنلا
 جهني ةسرامملا يف هنا ريغ :ةينلعلا تاحيرصتلاو
 فشتكاو .ةدورب يف مواسنو .ةيوصحملا ةيعقاولا
 ةمدخ ةبا مدقت ول ريدوتلاو ءادغلا ةسايبس نا هتداق

 يتلا تاقفصلا ةسايس نم دب ال ناكف .برحلل
 ,راجفنالا ىتح يبعشلا لملمتلا دعاصتو تنمازت

 ..قارعلا ىلع فركلا عاقتتسا ءارج نم

 ةمجشه نا يكريمالا يسامولبدلا ظحاليو
 قوط كفل ًارهش ١8 ننم تادب ةيناريا ةيسامولبد

 نم تحجنو .نارهط لوح بورضملا ةيلودلا ةلزعلا
 نم ةدركسع تامولعم ىلع لوصحلا ِق كلذ ءارج

 .يتايفوسلا داحتالاو قارعلا لوح ةدحنملا تايالولا

 رصانعو وان خ وراص |ةء٠ وحن ًاضيا تملستو

 - نارحا: تناكؤ . كوه زارط نم ةيوج عافد ةموظنم

 ةلحر اومظن نيذلا نال لتاقلا يكريمالا اطخلا ,تيغ
 .ةيسايسلا اهتالالد يف اوركفي مل نارهط ىلا نيلرفكام
 فزاج يذلا ناريا ف ماظنلا ةعيبط اولهج مهنا امك
 نطنشاو نم ةحلسا ىلع لوصحلا فدهب ءيش لك يف
 ضعب بضغ تراثا ةصقانملا نا ريغ . أعم بيدنا لتو

 تلاز ام يتلا ةحيضفلا تئاكو . لخادلا يف تارايتلا

 ..لعافتت

 نيب تافالخلا نم جذامن كيس يراغ قوسيو
 ذذه ىلع ينبم هثحب لك نا :نيفرطتملاو نيلدتعملا

 لوقيو .ةيركسعلا ةدايقلا لخاد ,ةيئانثلا ةلداعملا

 سرحلا نيب برحلا ةيادب ذنم ةيوق تارحانتلا نا
 قيفوتلا تالواحم لكو .ةيماظنلا تاوقلاو يروثخلا
 9١م5 ةباهن ىف ةوهلا تقمعتو . تلشف امهنيب

 رئاسخحب ةروثلا سرح ينم دقف .14/810 ةيادبو

 ةيادب ذنم اهل اليثم اودهشي مل .ةحداف ةيرشب
 ماظنلا نا لوقلاب ميقلا هثحب كيس يهنيو .برحلا
 ىف ودلاو يمدلقالا ريخانلاو داصتقالا نهر يناربالا

 .برحلاب ةروثلا لبقتسم ىتحو هزومر ةيعرشو
 مئازهلل عضاخ رصانعلا هذه نم دحاو لك روطنو
 حميلستلل حاظنلا رطضا لاح يفو .تاراصتناللو

 وؤدكيشاتسلا ىلا ةدوع ٍِق لئثمتت برحلل ةراهنب

 تالكشملا ىلع هدوهج زكري نا حجرملا نمف :قيباسلا
 ..برحلا يح يتلا ةقالمعلا ةيلخادلا

 هييفيلوا يسنرفلا يتساردل ةمتاخ لضفا لعلو
 ينانبللا ثحب نم اهلتسن كيس يراغ يكريمالاو اور
 نطنشاو ةأالامم نا» لوقد يذلا ةمالبس ناسغ
 - يليئارسا موينمودنوك ةماقا ديعبلا اهفده نارهطل
 نا ريغ .طسوالا قرشلا يف (ةيئانث ةدايس) يناريا
 تزففح يتلا برعلا طش برخ نا يف لتمتت ةقرافملا

 عالدنا لبق ًادوجوم نكي مل ؛جيلخلا يف ًايموق ًاروعش
 خمويشمودنوكلا اذه ةماقا ىلع دعاست ال .ةهجاوملا

 ةركف نا امكو .ناريال يدصتلا ىف قارعلا حاجن دعب

 دقف .برعلا طش يف تدلو ةيكريمالا موينمودنوكلا
 ىدض ةيتيوكلا ةسايسلاو .هيف ًاضيا اهداو ىرج
 ...«ةماع ةيبرع تالعافتل

 حايصلا ريذم
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 ةيراجلا تارهاظتلاو تاعارصلا رابخا مهكضتا .ينويهصلا نايكلا دمعتد له
 ... مامز نم تتلفا دق تاعاربصلا هذه نا ما يم رفممد لو هناي ءاعدإلا بكآتشل . هبق

 ؟ةشويهصلا ةسينسؤملا

 ١ سمو نطتملل نحر لع ىنوييملا نايكلا مايق ىلع ًاماع 1١ يلاوح يضم دغبف
 .نم هددهم ةديدح نظاخم ىلع موبلا نابكلا اذه ظقيتنس .مئادلا يبرعلا رطخلا
 هنتاذ ويراننسلا نوزركي ةنياهصلا: ةطرشلا لاجرو عيباسا:ةرشع دنمف :لخادلا
 : ةهجاومل عراشلا ىلا نولزنت يطرش ةئامثس .: .نيدقلا ةنيدم يف تبس موي لك
 0 لاما لع نورداقلا نوديحولا مهنا .نودقتعي نيذلا :دوهبلا نيذيدنملا
 20 3 .تدسلا مون نوناق

 .  مدبلا :ترخلا نسا هذه ةهجاوملا: ةرهاظ ىلع نوقنطب يدودهصلا نايكلا ف
 يف نايكلا اذه عرز دعب اهتم دب ال ناك ةيمتح ةيخيرات ةجيتن يهو ..ةيناملعلا
 ف ةيتاروت ريطاساو "ىواعد ىلع ةينويهصلا تدمتعا دقف .ةيبرعلا يضآرالا

  مهترجهم نوهرم نضرالا ىلع دوهدلا ءاقي نأ ةيعّرم .نيطسلف 3 رجالا دوهيلا

 7 مادق لبق تأديب لب ٠ مولا ةديلو نينيدتملاوا نييتاملعلا نكن تافالخلا تسدلو
 - ةشاملعلا تازحالاو ةديدتملا "تازجالا' نيب عارص لكنش ىلع ينودهضلا ناسكلا
 .:فئاظ ققف دوعوملا نابكلا يف دوفمو' ننساكم ىلع لوبصحلا اهنم لك ةلوطحتو
 ١ . لليعلا عصب حارس كحل تقولا كلذ يف اولثمت نيذلا ن نوتيدتملا 8 ةتداهصلا

 وخ .يناملع روتسد يأ ةباتك ضفرو و ةشيدلا ةيعرشلا نم ًاعوت ينويهصلا-.
 5 0 ٠ :ةينيذلا فلاطملا ماما ةيقع روتسدلا: اذه لكشتي نأ

 .زواجت نما ,ةلودلا» ةزهجا يمحي روتسدلا نا :ناكف: نييئاسلعلا ئاز انما“
 . هرقل ا ا ل ا
 .عارملا دوغ 0

 دوق هاعلا كلذ يقف :مو اغلا ذ
 دتملا عم «ةلودلا» لماعتلا انما عَ اهضوو ناين ُ

 7 بلا رع بجي ذإ .ةحار موي .تيسلا موي رابثعا ىلع نافرظلا ٠
 يتلا قطانملا 3 تامدخلا ىتش فقاقمإوإ ةماعلا نكامألا
 ا تا ١ ماعلا فق تبسينكلا ف نوناقلا اذهّزقا
 داق رادصتيساب ذل ا ع اذهب
 ١ ل ْ ةدختملا تاءارجالا

 ىلا اهدادتما يلاتلابو .يدؤهيلا عمتجملا كبسامت مدعل نايكلا: اذه يق
 :ةداع دتمث ينيدلا داجتالا اذه رطاخم' ناولا ًاريخا ريشن نا ديالو .يرخا تالاجم-

 يباهرالا ةجولا ةيقيقج: ةئداح نم رثكا يف
 ١ هذهل ضيق ام اذاف .نيدلا عانق تحت ى



 نبا عارضلا قاطن ىف تءاج عارشلا
 :ناطالا اذه

 قرشلا ةديرج ف رخآ ًايفحص نا امك

 ةيحض رخآلا وه طقس قبشم دل ةيلاوملا

 انضيا هتاذ راطالا فو .برحلا هذه
 ةركنت ردادكم ىلا لما ةكرح تاحجل |

 قف هللا برح مسا ةقطانلا ,دهعلا»
 تالاببتغالا هذه نا ربكذو :نانبل

 . هقافتللا ةحشرم تايفصتلاو

 يرق بلطملا ٠
 بئان اهمدق يتلا ةركذملا تنمضت

 مير ؛ةينانئنللا تاوقلا». قئيدقر ا

 يضرفلا ةيجراخلا ريزو ىلا , ينودارقب
 بلاطه ةينمخ نومير راسشربن ناح ظ

 عيمج جارخا :ايهزربا ”ةيسقتساستا' 4

 لوقيو «ناننل نم :ةيبنجالا شويجلا» |
 للا ىلع كرت ةركذللا تأ نوجلطتلا إ

 كنكفت ِق ييابمالا لداعلا ,ةيئانبللا 1

 ا 0-0 نسل هدف

 . .ةركذملا ىلع يسنرقلا

 .ايرفملل شريفا الا ٠
 لف نإ ةعيطم ةيووما ذات تدكا | ْ

 ترغملا اهب مدقتا يتلا: ةحلسألا ةضحقال ا

 اهيلع ضرتعي مل نطنتشاو ا 1 0

 ةقفضلا دذه نمضتتو ٠ :نووعاتنبلا 1

 ْ ةريخذو :ةشامتزا عفادمو ؛ةبامد ةيناشا

 ةيعلسال ةزهجاو .رايغ عطقو ةعوشتم | .
 هذش لكما ف ن نوغاتنبلا| ةقفاوم ريتعتو 2

 . : ةقفاوم اهنا مغر ةيساسا ةوطخ .ةلاحلا
 : ةقفاوم اهيلت نا نم دي ال ةبلوا 3

 ' نيب نم جرخي مل يذلا سربفغتوعكلا |[
 يلم اغار لك نب طابو :

 انيتا نإ ردصت يذلا :ةرشنلا» تدافا.
 0 نييفالعالاو نيدفاحصلا نم اددع 9 21 ر

 ةجيتن ةمكاحم نود مدعا رق نوع :

 يف ةرمتسم تلاز ام ٍبيدعتلاو لاقتعالا 0
 | ةيسايس رداوكو تاداسق دضض ندع: |

 دضو ةلودلاو برحلا ةزهجاب ةيركسعو 1

 . ةمئاق: ؛ةرشنلا تدرؤاو اعف نينطاوملا 10

 :مهو ًارخؤم مهمادعا ْمَت نم هاما
 ةبجللا ويضع ر تابكري يكراد 1,

  ةقيحض سيئر و ؛بزحلتل ةيزكرم ا 1
 ,ةيزكرملا ةتنحل لاح نانسا ٠ ,ىروشلا» .[ ق

 ..نييفاحتصلا ةمظنم سيئرو 3

 | ماع نيما :ينابيش ليعامسا# ©[
 ةنحجللا رصنعو ٠ .نيدفاحصلا بيق 01

 ..تاتكلاو عاندالا داحتالا ةيذيفنتلا 1

 "| ريدم :نوجلب نمحرلا دبع قوزاف-* .
 .نويزفلتلا:ماغ |

 ريرجت ردم تعضفر قوراق-4
0 ١ 0 3 1 : 

0 0 500 42 

 تالمح نا تلاقو .ماظنلا يار م

 .ةعاذالا ماع نيد 0 0

 راذ ماع وفدا :ذمحم كاب نلفستا 37

 :ىشنلاو ةغابطلل ينادمهلا

 يرعلا كاراجدإ امنه
 ف يكارتشالا يمدقتلا :بزحلا زاتجي

 هميعر ترطضا ةقئاخ ةيلاَم.ةمزا نانمل
 سيئرلا ةدحن بلط يلا طالبتح ديبيلوأ

 ةيئاتنلا راسم لوقتو .يباذقلا رمعم 1

 نيد تمت ةديدج ةقفص نا: ةعلطم

 تبرخلا اهاضتقمب موقنس نييناجلا

 ريشا هبلتاقم نم ددع رددصتب يمدقتلا

 ْ . عزاتتملا وزوا ةقطنم يف يتسيتلا لابج

 || لدابصملا وتو" داشتو ايدبل نيد اهيلع

 حوارتب يرهش بقا لتاقم لكل عفدُي :
 ةنوعم نع السفف .رالود 40-06

 1|: نويلم تقلب اهنا دّدرت بزحلل ةبلام
 : اره لالخ طالبنج دنلو لمابو الود

 نزاوتلا ةداعاو ةيرج ةنلام معد «لجلا»

 || عقوتت هطاسوا نا امك :هتيناويم ىلا
 ١ | ةسينكلا ثتوعيم نع جارسفإلا

 دعب تمو يربك .سقلا ةيناكيلجنالا

 تلا. بر: 'تادايق ىلع طالبنج حاتفنا

 || . ددرتو :ةكم ثادحأ رثإ نارياب هتداشاو
 قالطا عوضوم اهمهن يتلا تاهجلا نا

 1 تاءارغاب طالبنج ماما تحول يريتا .

 0 رم و حا اذا ةريبك ةسلام

 -- 1 ا م هش

 انيفافإ م.
 1 1 اا يسنرفلا رز ولا داع

 | نم ؛انيغ فدإ ديسلا ًانلاح 00

 1 .سنوت يه ةيبرع مصاوع ثالث ىلا ةرابز
 1 تاراوح اهيف يرجاو, دادغبو رئازجلاو

 | 1 :ىوتسم عفرا ىلع تايصخش غم ٍ
 1 ىلع ةفاحصلا عالطا يف هنم ةبغرو '

 |١ عاقل ىلا اغد“ تاراوحلا كلت نومضم

 00 نم 0 ُِق ةسعمجلا مود يفحصضا

 ا نيس

 ْ : 5 590 .ةيروهمجلا سعر نسف ملابس

 :  .يبايتلا سلجملا سيئرو سيمحجلا:

 ىلع رضي يذلا ذهسالا لبماك قباسلا
 |١ قخت دق ناك يذلا ليمجلا نم :هفقوم 7:

 ةقئاسلا سلاخملا ةسائر ةكرعم يف هنع.
 ينحل نيسح لوصو ىلا تدا يتلا

 ' .سلجملا ةسائر ىلا ةيروس عسسرم
 10 إال نيذلا عاطسسولا دقتعيو
 ! :نآ دعسالاو ليمجلا نم نوفنشس

 || .ءايجا ىلع رداقلا ديحولا وه دعتسالا

 0 سم اوفو 5 سلجلكلا رود
 :ةفروس

 رضحتسا ,ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا ىف هتملك يقلي نا لبق ظ
 ,:هتحامسو هتعاشبيو ملاعلا مول لك يندماخ يناربالا سيئرلا 1

 ردكا ىبودنم اهي فيخي هنا هنم ًاداقتعا .ههجو ىلع اهمسرو م

 حلل :ىلود عمتجم ىلع ةدقاحلا ةيناردالا ةدارالل نوكخضريف ؛يىل ود عمجتا

 بناجح ىلا ققت نا نم :قياس ليوط تمص مغر .ةياهتلا ف ًاصانم دجي

 .لقعلاو ةيناسنالاو قحلا

 ؟لوقي نا يئنماخ دارا اذام

 ريخ هنكلو .ريخلا اهنم نوكي دق ةئيهك نمالا سلجم ىلع يثنماخ ىنثا
 ةهجو دبا اذا الا اريخ سلجملا نوكي ال .ةظيسي ةملكب .دجاو بناج نم
 .قارعلا نيديل ؛هنع يلاتلاب عجارتو .هرارق ةئزجت لبقو :ةيناريالا رظنلا
 قارعلا ىلع اهناودع ددجتل دعتستو اهطفن عيبت .نا ناريال حسفيو

 ,ةىونعم ةيصخش هنأك :ةيناسنالا ةنامالا ةنايَخن سلجملا لود مهتاو
 :لودلا كلت ىلتمم نم نوكم ال

 لك تيضِلقَتَو ,هيرح تلشف نا دعنف 0000 ةرطاق ملاعلا لود نده

 حل .هلك يىلودلا ممدجملا ددالب كلسم نا داو .اهنع ًامغر : «ةتروث» عيراشم :

 .تاهرالاب عيمجلا ددهيل .ملاعلا يف لفحم زربا ربنم ىلع فقي نا الا هل قبي
 .اوؤيتخا وأ اوناك امثيح

 لثمم نم عقوتب نكب مل ةماعلا ةيعمجلا يف اوناك نمم ًادحا نا انيقن

 ..كلذ نم ردكا ةيباهرالا «ينيمخ ةروث»

 ىلع انك ةلاعلل لوقب نا يئدماخ هنم عيطتسي ناكم رخآ ربنملا كلذ ناك

 .كلذل تأب دل هنكلو . بوعشلا ةدارال عاصنخ كلذل . نومراضح نحن .اطخ

 دض ملاعلا فقي نا ًايعيبط ناكو .لاصخلا كلت نم ءيئث .ىلع سيل هنال
 .هلئمي يذلا ٌرشلا“

 ماظنو هنال .دسأ ظفاح ماظن وه :ةيلودلا ةعومجملا نع ذش دحاو ماظن
 ينلا ةيروسف ,تاقاطلا ديدينو دادسسالاو عمقلا 6 :نالئامكم ينيمخ

 00 ل مودلا عيتسم د, ةيورحلا نايح تكع

 دسا ظفاح نلغا ينيمخ عامطا هحو يف يبرع .عامجا مايق نكما نيحف

 ام مغر .ناردا :بناج 2 هفوقوو .ةنونلملا هجخحب عامجالا اذه هضفر

 ناردا دوهي ةلدادم ةقفص اهرخآؤ. ينويهصلا نابكلاب اهتاقالغ نم فشكنا

 ماظنو سيلا ؟ينويهصلا نابكلا دض دسا ظفاح نا لاق نم :نكلو.
 ؛يبرعلا نطولا قيزمتل .هططخ ناذفنيو هبورحب ناموقب ينيمخ ْش

 ؟هئاقيو هدوجول ًاديدهت نوكت.الف: هتاردق تيتشنو

 امناو .امهنودع داوسل ديساو يشيمخ ينودهضلا نافكلا ديؤن ال :ًاعبط

 اعل عا .هتعراقمل قارعلا يف ثعبلا ةروث غرفتت نا نم ًافوخ
 :ةردقو ةوق نم

 اهرضحب نلو- نامع ف عمتجت امدنع ةيبرعلا ةمقلا ىلع ناك .هلك كلذل

 ٍِق مالخحلا ةعطاقم لوالا اههه :نوكد نا  هنع بودنم 3 دسسا طظفاح

 ىلع اصرح ةعطاقملا ضفري هنا ءاسؤرلاو كؤلملا نم دحا عدت الو ةيزوس

 ةيقيقحلا هكرافم نع دعبشساو لذا يذلا بعشلا اذهف .ةيروس بعسش

 .ماظنلا ةياهن ةيادب نوكت نا ىسع .ةعطاقملا كلت ىلع .مهنم صرحا

 يساولح دحام

 3 ؟ بريال لوليا ؟531-2 ذدعلا ب ةيبرعلا :ةعيلطلا



 و كا ل ول و موسي وخللا ا و ب وص سمع مص 3 ع عع 2

 101 و لا و وجت وسمو سس صا ا را ا ا ا

 تماص قافنا
 ينايلوتب - يقرأ

 ةلاعلا لكاشم لح ىلع

 ١ةملا/ لوليا 54 ”1؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7

 ا ا 1 1 1

 زطنشاو نيد يئدبملا قافتالا دعب
 7 بمس

 انوروأ نس خيراوصلا ةلازإ ع وكسومو

 يشع رو
 0 ا ا و

 قدفسلا د

 لوح ةزدان درافيشو زتلوش نيب مهافتلا
 موي يكريمالا يتايفوسلا يوونلا حلستلا كنب
 يراجلا لوليا نم رشع عباسلا سيمخلا |(
 امك ؛نطنشاو نم دحاو مقر ببطلا ربخلا» ناك

 .سانت هتفصو

 ًاثدح» هيف اوأر ناغير دلانور سيئرلا وراشتسم
 ناسلب يفاحصلا قطانلا فوميساريغو ايخيرات
 «خيراتلا عنص ءدب» هنع لاق ةيتايفوسلا ةيجراخلا

 يف ايلاع ةعوفرملا تابارلا تناك حابترالا رهاظم

 ارداف ةيضاخ. كا مهاوع عيمح

 نب

 ارتشالا قرشلا

 ةنعاذالا اهحجمارب تاقوا لضفاو .ةيمونلا اهدئارح

 .ةيبويزفلتلاو
 قافتا» نا فرعن امدنع رمالا ىف ةبارغ ةمث له

 ةبوونلا خيراوصلا ةيوست ىلع يئدبملا نطنشاو

 فيذج نوثارام دعب ءاح ؛هتريصقو ىدملا ةطسوتملا

 نكل .لامكلاو حامتلاب ًآرهش نثالث قرغتسا يذلا

 . !؟ركذت ةمساح ةجحيتن نود

 ةكلاس قيرطلا
 ةثلاثلا ناغير - فوشتايروغ ةمق ىلا قيرطلا

 رخآ عضوت اميكو .ةكلاس نم رثكا ؛نذإ تحبصا
 ىلا يتايفوسلا ميعزلا ةلحر تابيترت ىلع تاسمللا
 ةيجراخلا ريزو رداغي نا ررقت .ةيكريمالا ةمصاعلا
 .وكسوم يا مئاقلا لوألا نيرشت لالخ يكريمالا
 امك فوشتايروغ ليتاخيم ةماقال نطنشاو ويرانسس

 دق مايا ةرشع ةرتف لمشي .ةميلغ رداصم انه تغلبا
 ,817 يناثلا نيرشت رهش نم ةريخالا مايالا نوكت
 حالس عزن ةيقافتا لوا ىلع عيقوتلا لفح نمضتيو

 ىلا ةفاضا .رصاعملا يرشبلا خيراتلا يف يوون

 وس

 .اينروفيلاك يف
 راصب ىتلا ىلوالا ةرملا اهنا ذا ..قاقتا لوا لوقن

 ةيجيتارتس تاقلح نم ةريطخ ةقلح عزن ىلا اهيف

 ىلا ايجيردت ةدوعلاو .ىلوالا ةيبوونلا ةيرضلا

 ىلع برغلاو قرشلا يف نرملا درلا ةيجيتارتس
 حيراوصلا عيمج لمشت ةقلحلا هذه نا .ءاوسلا

 ةنامسخ نم» هتطسوتمو ىدملا ةريصقلا ةيووندلا

 يضارا ىلا تلسرا يتلا هرتموليك فالا ةسمخ ىلا

 يفلح نيب ىلوالا ةهباجملا طوطخ يف ةبختنم نادلب
 لالخ جودرملا ققاكلا نارقل ةحيتنك يسملظالاو ىسبراو
 18 لوالا نوناك ف لسكوري عامتجا

 ةدئاضلا ةصرفلا
 لايقتسا حرسم ىيوونلا 67 ءاتش ناك دقل

 ىلا كاذنآ اعد يذلا ركينوه شيرا يطارقميدلا

 فلاحت ةسايس ربع يلودلا عضولا روهدت ةهجاوم
 دينوتل ةدايق نكل .ةبعقاولاو ةمكحلاو لقعلا ىوق

 قالمعلا ليبكت ةصرف اهسفن ىلع تتوف فينجيرب
 عبمح اهتعطاقم تنلعا امدنع يكربسمالا يوونلا

 يوونلا لاجسلا نيدايمي ةقلعتملا فشح تاثداحم

 دبن مل امدنعو ٠ نييمظعلا نيتلودلا نيب يجيتارتسلا

 نم الديب روسحجلا ءانب يف نيلري جهنل ام اعيجشت

 يا نم ىوقا وحن ىلع راوحلا ةغل ةمادإ و ءاهريحفت

 .نيركسعملا نين ىخم تقو
 لوا عيضتس /ا/ ةيفيرخلا نطسشاو ةمق نا

 خيراوصلا نم نيعون ةيوستل يلمع عارجا

 ىلعو .دحاو نا يف ىدملا ةريصقلاو ةطبسوتملا

 ىكربمالا .سيئنرلا نلعي د نا ليقو .يملاعلا ديعصلا

 يتايفوسلا ةيجراخلا ريرو نيب يندبملا قافتالا ربخ

 ةبكربمالا ةفاحصلل هحيرصت ُّق :يكريمالاو

١ 
 لبيقتسملا دعاوق ءاسرإ -ةزدان رافست

 28 _ (ةلارجبا| نراتادات لات ةظظلت -



 475 لا ةرودلا ماما هباطخ يف مث نمو .ةيبئجالاو
 فوشتابروغ ناك .كرويوين ىف ةدحتملا ممالا ةّئيهل

 قافتا نا :ةبف لاق ادفاردلا هةفدحصل لاقم بدك دق

 ضيفختلل هيبطلا ةباديلا» نوكسس نطنششاو

 الو .؛ةدجيتارتسلا خيراوصلا ناديم يف يفصنلا

 اذه يف فوشتابروغ عم ةيكريمالا ةرادالا فلتخت
 نآب ةريخالا ةنوآلا يف ارارم تحرص دقف .مييقتلا
 ةوطخلا» نوكتس ةيجيتارتسلا خيراوصلاةيوست
 ةعبار ةمق كانه نا ينعي اذهو ,ةلبقملا ةيقطنملا
 نم ام تقو يف اهدعوم نوكي دقو :وكسوم اهناكم

 5 ف 3 ندب 2 00 د يطبع ودا انك

 - 1 واورب نول اسيروو 9

 ةنكرتمالا ةساّئرلا تاباختنا ءدب لدبق يا :88 عيبر

 حشرمل قحاس زوفب اهجوتي نا يف ناغير ملحي يتلا
 شرع نم ميرك باسحنتا يفو :يروهمجلا هِبْرَخ
 تيغ  ناريا ةحيضف هتعدصص ىذلا ضيبالا تدبلا

 لوخد .يلاتلاب هل نمضي .ةلودلا ةينازيم زجعو
 .مالس لجرك خيراتلا

 ةللادنملا ةقنلا لماع

 تداق اه ردصب انسل ىرخا لماوعو فورظلا دذه

 ةكرتشملا ةيكربمالا  ةيتايفوسلا ةعانقلا ىلا

 قايس عم لماعتلا ف ةيولطملا ةنورملا ةرورضب
 ةمق نع ةنورملا هذه تباغ دقل .يوونلا حلستلا
 مث .ارهش رشع دحا لبق ةيدنلسبالا ةمصاعلا
 ةيلعفلا اهتميق ثادحالاو تاروطتلا تنشهرب

 نما ةلاح نمض يملس عارص ةغيص ىلا لصوتلل
 تارداسملاو تاحرتقملاو تاعورشملا نا امك .كرتشم

 ,نطنشاوو وكسومل ترهظا فينج يف ةلدايتملا
 يف ديعب رثا تاذ ةسوملم تاروطت .ردقلا سفنب
 .امهنم لك فقوم يف ةيقادصملاو ةقثلا لماوع ةيوقت

 امل معن اولاق ناكريمالا» نا فوميساريغ لاق دقل

 ام ىلع وكسوم تقفاو لباقملابو «؛هحارتقا انل قبس
 .ىرخا ةنيعم نيدايم لوح هحارتقا نكدبشت هل قدمت

 ةلوبقمو ةلوقعم ةيوست ىلا لصونلا مت اذكشو
 دريصقو ةطيسوتملا ةنخوراضصلا ةحجلسألا ددصي

 ةددحم نكاما يف ايلمع اهفالتا يرجي نا ىلع ىدملا

 دعب كلذو .نيدلبلا يضارا يف اهيلع قفتمو ةامسم
 عزنو .ةدقعملاو ةفلكملا ةينقتلا اهدعاوق كيكفت
 غولب بعصلا نم سيلو .اهنم ةرجفتملا لئاتفلا
 ةحلسا نم زارطلا اذهل ةيئاهنلا ةيوستلا ةفاح

 عياطلا تاذ تالكشملا لحو .ءيوونلا قايسلا
 تليزا امدعب .اهضرتعت يتلا يذيفنتلا  ينقتلا
 فق اههحاوت تناك ينلا ىرخالا ةيساسالا قئاوعلا

 عوضومو ٠ .اهنعرسو فالتالا ةيلمع ةباقرك . قيابسلا

 ىلع ةركسعملا امل غنشربب رارط نم اخوراص ؟ تلا

 .ةيداحنالا ايناملا يضارا

 صرفلا نع فشكي مل ,بيطلا نطنشاو ربخ» نا
 ماعلا اذه فيدرخ ةمق حاجنل ةديدجلا ةنعقاولا

 نع كلذك امناو ؛بسسحف .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا

 ةيجيتارتسلا خيراوصلا لوح 8/7 عيبر ةمق صرف

 ةرخإلا فالخلا ةلاسم

 نلعا يراجلا لوليا نم ريشع نماتلا ةعمجلا موي
 ةيوست ىلع نطنشاوو وكسوم قافتا زتلوش جروج
 ةرياعلا ةيموجهلا خيراوصلل ةلوبقمو ةلوقعم
 ريشتو .يفصنلا صضيفختلا ادبم قفو تاراقلل
 نيتلودلا تاثحابم نا انه ةلوادتملا تامولعملا
 لوح ىلاحلا ماعلا ةياهن ليبق أدبتس نييمظعلا
 ملعلا عم .اهفقوو ةيوونلا براجتلا ديدحت ةيقافتا
 براجتلا هذهل دحاو بناج نم يتايفوسلا فقولا نا
 رج يف حلفي مل قباسلا يف فصنلاو ماعلا ىدم ىلع
 ربتعي كش نودبو .ضوافتلا ةدئام ىلا ناكريمالا
 لماشلاو يروفلا فقولا بلطم نع وكسوم يلخت
 هذه ءارجا طير ىلع اهتقفاومو :ةيوونلا براجتلل
 ام ًايونس ىصقالا اهدح زواجتي ال نا أ دبمب براجتلا
 تحت ايلاح هب حومسملا نا مغر .دحاولا نطلا هتنز

 ًاسوملم ًامدقت ربتعي ًانط ١6٠١ ىلا لصبي ضرالا
 ضعب ًاضيا كانه نا امك .يكريمالا فقوملا هاجتاب
 ةيواميكلا ةحلسالا تاضوافم ىف ظوحلملا نيسحتلا

 .اهضرتعت تناك يتلا ةيعقاولا تايوعصلا مغر

 ,ةيئاضفلا ةحلسالا ةلكشم ىقبت كلذ عم
 ةردابم ةصاخ .يركسعلا يئاضفلا وزغلا جماربو
 فالخ ةطقن ؛ 50١ ةبكريمالا ةيجيتارتسلا عافدلا

 .نيقالمعلا نيب ةيوونلا تايوستلا ةروتاف ف ةماه
 براجتلا رصح طرش ًايجيردت وكسوم تفعضا دقل
 نع ٌلختت مل اهنكل يريتخملا ناديملا يف ةيئاضفلا
 ءاضفلا راكتحال .ةيكريمالا تاطاشنلا عم لماعنلا

 مهافتلا يلاتلاب و .لاجسلا ساسا اهرابنعاب ايركسع
 نَم دجت يتلا وكسوم تابغر نا .يجيتارتسلا
 ةيقافتأب لمعلا ديدمت لوح نطنشاو يف اهديؤي
 /؟ ماع ةعقوملا 881] ةيعافدلا ةيخوراصلا مظنلا
 نم ةنكرتمالا ةرادالا تارت امب ماودلا ىلع تمدطصا

 ةيقافتالاب مازتلالا اهضفرب ةتباث دودحو تادببقت

 نم جورخللو .ةيئاضفلا نطنشاو تاعورشم نع
 ىف نلمركلا حارتقا ضيبالا تيبلا فقلت قزأملا اذه
 ةردف ةلبط م8 ةيقاقتاب مارتلالا حدع ىح ءاقلا

 ةيجيتارتسلا ةيموجهلا خبراوصلا فالتاب لمعلا

 نوغاتندلا روقصو مئامح
 ةيتايفوسلا ةقالعلا ىف تاروطتلا هذه لمجم نا

 مئامحب ىمسي ام هفك ناحجر ىلا ريشت ةيكريمالا
 ةدحاو يف نوغاتنبلا ر وقص ءازا ةيجراخلا ةسايسلا
 ضيبالا تيبلا لوح قدانخلا برح كراعم مها نم
 حايتراب ةيكارتشالا ةيساموليدلا ويقارم لجس دقل
 تايلاعف ديدحتو رصح ىلع سوململا نطيشاو صرح
 -0 هترايز ىغلا يذلا يكريمالا عافدلا ريزو رغرينياو
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 .زتلوش رقم نم ًابيرق نوكي اميك ايلاطيال ةيمسرلا عه
 ةزدان درافشي عمتجي مل رغرينياو نا انه لاقي اممو
 نا امك . ةيكريمالا ةمصاعلا يف هتماقا لالخ نيترم الا

 نمالا نوؤشل سيئرلا راستتسم يشنولراك دوهج
 نوغاتنيلا ءاردخ نيكمت ىف اليلقالا مجنت مل يموقلا

 زتلوش - ةزدان درافيش مهافت قارتخا نم هنويعو

 يول جرافالا يع ةيادد
 يف مئامحلا يبول تاحاجن نع رظنلا ضغبو

 ةمصاعلا نالعا نا لوقلا نكمي نطنشاوو وكسوم
 اذه ةيفيرخلا ناغير - فوشتابروغ ةمقو ةيكريمالا
 اما .يقيقح يلود جارفنا يف لوالا لصفلا يه ماعلا
 سيركتلل لصف اهناف 4 ماع ةيعيبرلا وكسوم ةمق
 ةيسايسلا رئاودلاو .جارفنالا ةلاحل راعفلا

 ةغل ةدوعب اهيدحرت تنلعا ينلا انه ةمساموليدلاو

 ىرت ةعورشملا حلاصملاو راوحلاو لقعلا

 ين وونلا رادجلل يكريمإلا - ينانفوسلا قارتخالا
 ذيعسد ىلع ةماه يناعمو تالالذ ل مشد امنا

 هذه للدتو .ةيميلقالا رتوتلا رؤبو تاعارصلا
 ميمعت اهنيب نم ةريبكلا دهاوشلا ضعب ىلع رئاودلا
 مومع يف يسايسلا عضولا ىلع ًايجيردت ةيلارسيللا
 يلو دلا فققؤوملاو .اوغاراكدن ةصاخ « ىطسولا اكريما

 جيلخلا برح ءازا روطتلاو يمانتملا

 تمادملا لفتالا
 تاساكعنا شيعي يذلا يمالعالا بقارملا نا

 يف مايالا دذه يكريمالا  يتايفوسلا جارفنالا ةلاح
 - ةيناملالا سامتلا دودح ىلع ةيديلقتلا رتوتلا ةرؤب
 ديكآاتلا هناكماب ءونانلاو وسراو يفلح نبد ةدناملالا

 برغفلاو قرشلا يف ةنهارلا ةعانقلا ةوق ىلع

 راصتنالا ةيناكما مدعو ةيوونلا فرحلا ةلاحتساب
 عيمج يف مدقتت فوشتابروغ تاهجوت نا .اهيف
 انوروا يف يف يعامتجالاو يسايسلا طاشتلا تاهبح

 ديازنملا ةددرغلا انوروا مهفت نا امك :ةيقرشلا

 راصنا عقا وم نم نتمي نوؤواعتلل اهدادعتساو

 امنا ةبقرشلا دينحتلا ةيلمع نآأب ةلئاقلا ةسادسلا

 .برغلا ىلع ًاديعب ًارطخ تسيلو ميمع ريخ يه

 وعناص رظني ةديدجلا قئاقحلا هذه نم اقالطناو

 تارايت مزأت ىلا ابوروا طسو يسايسلا رارقلا
 يف ةحلسملا ةوقلا دادختساو ةهباجملاو مداصتلا
 ةعراستملا تار وطتلا نم مهفدو . ثلاثلا ملاعلا تاراق
 فقوم هلياقب يذلا يكربمالا يعافدنالا فقوملا ُِق

 طورش نمض ظفحتم يتايفوس يسامولبيد يسايس
 ددعص ىلع كرتشملا نمالا مارح لحاد عارصلا ةدعل

 ىتلا ةنهارلا ةيناريالا ةيناودعلا عم لماعتلا

 ةيأ ديصر كلتمت دعت ملو قطنم لك تزواجت
 ام اهنم مهفي ...برغلاو قرشلا يف ةيلعف ةيقادصم
 ةنلمع ةئنا نا ىلع تماصلا قافقتالاب انه ىمسي

 نل ةيشاربالا ةسكاشملل ةدودحفم ةيبرغ بيدآن

 تاذ جئاتن وا بقاوع لمحت نا اهل يغيند الو .لمحت

 ص ةيتايفوسلا جارفتالا ةيلمع ةريسم يف نيعم نزو

 مشا ْق اريبك اطوش تعطق ىلا ةديدجلا ةدكريمالا

 ناديم وهو الا يجيتارتسلا لاجسلا نيدايم
 .يوونلا لاجسلا

 ١581 لوليأ ؟مل- *؟ ددغلا ةيبرعلا ةعيلطلا_

 ديرجلا راسا مولاة ةيادب

 .اسنرف يف

 راعجلاو ... نيجي ليسا هي راض : رام
 نيدول ةيرصنع ةاحف 1اشتب ادرعاوايفلا. .ناولا لقايلع يبت نت نكاسقلا درجت

 ةتباثلا هديلاقت يتنقل يادنيا عطتحمللا

 دقو .ًاليدبت اهل لبقي الو .اهنع عجارتي ال
 .ةقيرع ةيروتسد تاسسؤم دوجو حاتا

 نا عمتجملا اذهل ةيسايس ةيددعتو ةيميظنت لكايهو
 ةرودلا قسن ىلعو .ةمظتنم ةيفيكب هطاشن سرامي
 قرعيو .اهسقن ةيعامتجالاو ةبيداصتقالا
 امي نولفتحي فيك ةصاخ ةفصب .نويسنرفلا
 ىرجم قالطنا يا .ديدجلا ؛«لوخدلا» ب هنومسي
 .فيصلا ةلطع ةياهن دعب ماعلا ينطولا طاشنلا
 .ديدج ماعل ةديدج تاططخم ذيفنت يف عورشلاو
 لوخدلا اذه زيمتي ام اريثك نييسايسلا دنعو
 ةيبلغالا نيب ةيماح تاهجاومو كراعم بوشني
 ,يباقنلا طاشنلاو .ناملربلا يف ةضراعملاو ةمكاحلا
 .يريهامجلا لاصتالا طئاسو ردغو

 اذه انماعل يسنرفلا يسايسلا لوخدلا نا ديب

 دجن يتلا رافنتسالا ةعيبطل هيقباس لك نع زيمتي
 ةدحللو ؛ةيباقنلاو ةيسايسلا ىوقلا فلتخم اهيلع
 نم ريثك يف .اهيف ىعارت نا نود اهب قلطنا يتلا
 ناهرلا نا كلذ :ةدوهعملا ةقايللا بيلاشا نايحالا

 ةيقبتملا روهشلا يف اسنرق يف ًايلاح حورطملا بعصلا
 قفا يف و .راسيلاو نيميلا نيب نكاستلا ةبرجت نم
 لكلا عفدي .مداقلا (ويام) رايال ةيسائرلا تاباختنالا
 ردكأ قاحلاو ناقلالا حها بنكل حماجح قادس وحن

 ةرسألا .موصخللو لب مصخلل ةميزهلا نم ردق

 انايحاو «ضسدقنلا ةرسألا هحاوت ةدحاولا ةيمايسلا

 ةوقلا تماد ام دحاولا فصلا يف عارصلا رجفني دفذد

 باسحو فلاحتلا ةدعاق ىلع ةيثيم هلكشت يتلا

 | يف اوعتمتسا دق سيراب ناكس ناك اذاو .نزاوتلا

 ضرع يسود وأ ةيئف ةرئفاطل ىَيعاب ىشاملا خويا

  ةيلاطنالا ةيثغملا تالقحي كلذ لقؤو . عايزالا

 ةيحاضلاب « ويصاب قثادح 6 :انودام» ةدكريصالا

 قارتفالا لبق ام تاظحل : كاريش
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 يف دعوم ىلع ًاعيمج نييسنرفلا نإف .ةيسيرابلا
 ةيسانسلا ةحرفلا نم دهاشم عم ةمداقلا عيباسالا

 ةيمهالاو :نكاستلا ةنرجت ةفارطف .يظفلا :ةليلق
 لامكتسا ىلع نيميلا ميمصتو .اهتاناهرل ةقئاقلا
 سيئرلا لازي ام يذلا مكحلا نم رخآلا فصنلا
 انلعجي ةهاوسو هلك اذه .ةمامزب اكسمم نارثيم

 نال نم ودبت اهتايلح ةنماح ةيسايبس كراعم عقوتن
 تابرضلا نوليكي اهلخاد نومكالملاو .:ةبوصنم
 نولفحي ال ام اريثكو .باسح الب ضعبل مهضعب
 بعللا نيناوقن

 زدعلاو ناحل هرج
 امل طباوض الو ًابيترت دجن داكن ال اننا قحلاو

 عارصلاف .يسنرفلا يسايسلا كرتعملا يف ًايلاح ثدحي
 يحلا ةيرابلا ةريبغصلا لمجلا ةرطسمو :ددشا ىلع

 ,ةدئاسلا ةغفللا يش كانشو انش نم اهبهل بهب

 لوحتت ةضراعملاو ةيبلغالا نيب تاباسحلا ةيفصتو
 اهعقاوم تطلتخا تامكللاو .ةيموي ةبسرامم ىلأ

 نيذلا رابكلا نا لب .رابكلاو راغصلا نيب اهرداصمو
 ةعيبرسلا تالاعفنإلا عم قالزدالا مدع ىلع ا وصرح

 نارتيم مهتمق يفو ,مهرودب اهل ةضرع اوحبصا
 ةر ورضب نالفحي ال امهنأكو ايدب دقو .كاريشو
 هذه نا كلذ .نكاستلا ةيرجتل ,ةددعسلا ةياهنلا,
 .ةياهنلا ىلا اهقيرط يف يه وا ايلمع تهتنا ةبرجتلا

 ام الا نسيل نشارلا تقولا يف اهنم قيثم هنا وديب امو
 فيرصت ةيمتح نم ةيروتسدلا ٌماكحالا هيعدتست
 امم مغرلا ىلع اذهو .ددحم تقو ىلا دالبلا نوؤيش
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 لؤاحت يتلا كاريش كاج لوالا ريزولا ةيبلغا هيدبت
 ناك ءاوس .مداقلا رايا مايا دعب ىقبتس اهناب ءاحيألا
 مكحلا ةرتف نينس دوقيس نم وه سيراب ةدمع
 فصلا نا ظحالملا نم ذإ ,راب نومير وا ةديبدجلا

 ىلع مزعلا ادقاع ودبيو .هخورش ممري عرش ينيميلا
 تددعت يذلا يكارتشالا بزحلا ماما قيرطلا عطق

 برح دحاو نا يف ضوخيو .ةسائرلل تاحيشرتلا هيف
 .ةيزيفنتلا ةطلسلا تاسرامم ىلع عيششت

 ىلع ةلمحلا برحلا هذه دهاشم نم دجن اذكه

 عاطقلا ىلا اهليوحتو ةممؤملا تاسيسؤملا عصب ةيلمع

 «ةكراشلا١ ميسا اهيلع قلطا ةمهت هيحوتو :صاخلا

 عيبزوتب ماق هنئاب مهتي يذلا كاريبش ىلا ةيسن

 ةاعارم مدعو .هئاقدصصا نم ةعومجم ىلع حلاصتملا

 ,ةلودلا ريدر و ناكو : سامسالاب ةيداصتقالا ةحلصملا

 يف عوضوملا وه رودالب راودا ديسلا ةيلاملا ريزو
 .ةيروهمجلا سيئر دمع نيح ف .ماهتالا صفق
 «ناوي ول» ةيعوبسالا هعم اهترجا ةلباقم يف ارخؤم

 هتيرصنع اوفشتكا ا بوهيلا نع: ملكتي مل ول ؛نيبول
 ينطولا سلجملا ةمجاهم ىلا )4/4/71١(

 فارشالاب ةفلكملا ةثيهلا يهو .تاكرحلاو تالاصتالل

 اهنع لاقو .ةيزفلتلاو ةيعاذألا تاونقلا عيزوت ىلع
 ىلع ثعبي ءيش يأب» نآلا ىلا مقت مل اهناب نارتيم
 ةرتفلا يف .يسنرفلا سيئرلا دعي ملو ..مارنحألا
 ةعذالو ةرشابم تاذاقتنا هيجوت نع ددرتي .ةريخالا
 ىذلا ظفحتملا زمغلا نم الدب ىموكحلا فصلا ىلا

 يكاريشلا قيرفلا اما .ةيضاملا روهشلا ةليط همزتلا
 انه .دوهعملا نم دشأ لازي امو هلاعفنا ناك دقف
 هلخادن دحا ال ةريغصلا لمحلا ةبلح يفو :كانهو

 ربك نم لينلاو .هيزيلالا ليزني ضيرعتلا نم ددرتي
 ةلصاومل روانتلاو ةخئاشلا ةمكحلاب هماهتاو .هنس
 نا ربتعت ةمكاحلا ةييلغالاو اذه لك .مكحلا

 نم ديزم راهظا يف نمكت ىربكلا اهتحلصم

 اهنإف انه نمو ,ةمداقلا روهشلا لالخ ةيقادصملا
 ام وهو ,ماعلا يأرلا عانقال دوهجلا ىصقا لذبت
 نع نالعالا ليبق نم اهعزوت يتلا ايادهلا رسفي
 :ةنيعفم تايوتسم يف لخدلا بئارض يف تاضيفخت
 زوربلا ةلواحمو .ةيعامتجالا تاقفنلا ضعب معدو
 ةيلامسأرلا ةروص ددبت ةيبعش ةيلاربيل ةهروصب
 ةكرح ناف :هذه .فحزلا ةيلمع ىفو .ةمكحتملا
 ءارو ام فو ىسنرفلا لخادلا يف ءامعزلا تالقنت
 قابسلا اذه يف رظنلل ةتفال ةرهاظ ودبت راحبلا
 وخن ءىشلا ضعب :هناوأل قباسلاو ثماللا
 .ةيساترلا تاباحتنالا

 | نول ...نوفشتكي ند
 نخاسلا لوخدلا يف رظنلا تفلي ام دشا نا ىلع

 يتلاةلئاهلا ةعبوزلا يه يسنرفلا يسايسلا مسوملل
 ميعز نيبول يرام ناج هب ىلدا حيرصت لوح تماق
 يسنرفلا نيميلل ةلثمملا .ةينطولا ةهبجلا برح
 ةيبلغالا اهيف تقتلا ةعبوز يهو .فرطتملا
 ,رزاتلاو نماضتلا نم دحاو ديعص ىلع ةضراعملاو

 دوهيلل) ةيماسلل نيبول ةضهانمب ديدنتلا اهتعبمو
 ةيزانلا زاغلا نارفا ناب هلوق نم ًاقالطنا (ًاديدحت
 ةدملاغلا برحلا ليصافت نم ًادحاو» الا تسيل
 نا اسنرف يف بناجالا نوبقارملا عمجيو ..ةيناثلا
 ام لثمد التكتمو ادحوم اراكدتسا دهشت مل دالنلا

 فشتكي انه عيمجلا نأكو ,.صوصخلا اذهي هتدهش
 ةهبجلا ميعزل ةيرصنعلا ةعزنلا ىلوالا ةرملل
 !ةينطؤلا

 دهاشم ضعب دضر ىف لاسرتسالا ناكمالاب ناو
 دعاصتلابو ,ةياهنلا يف .اهنكلو .مسوملا تايادب
 .هيف ريست ىذلا مادتحالاو .ذخأن يذلا يجيردنلا

 ةعيطقلا هناونع دحاو صالختسا ىلا دوقت
 لويطلا قدو .نكاستلا ةبرجت ةلحرم يف ةيقيقحلا
 نم تأدب يتلا ةيسائرلا تاباحتنالا برح يف ىلوآلا
 ةفاك لغشت نا اهل ردقيو ؛ اذه (ريمتيس) لوليا رهش
 نيذلا :نييمالعاو نييسامولبد ,بنئاجألا نيبقارملا
 عم ةددحم تاقالع ىلع ناهرلا يف نآلا نم اوعرست
 ةطلسلا هبلا لوؤتس نمم كاذ وا فرطلا اذه
 تاتقي ال اسنرف يف ماعلا يأرلا نا ديب .ًادغ ةلماكلا
 الا اهن لفحب ال تاب هنا لق لب .اهدخو ةسايسلا نم
 مومهل فرصنم وهو ,ةيمالعا ةرهاظ اهرابتعاب
 رظنلا انفرص دقل) ينفلا قوذلا تاعوزنو .شيعلا
 ةمداق لطغل بيترتلاو :(لئاهلا ينفلا لوخدلا نع
 سيئر باختنا نم .طقف .عيباساي أدبتس
 هل رينم قايسلاف .نيحلا كلذ ىتح و .ةيروهمجلا
 اتاوصا رظتنت عارتقالا قيدانصو .نوفرتحم

 رخآلا اهضعيو ةموسحم هتين اهضعب ةيباختنا
 اذه يف ودبي ال رظتنملاو مساحلا نيب نكلو .لعفيس
 وه مهملا ذا ,يقيقح رزيغت ىلع لوعي نم ماعلا يارلا
 اما ءلغشلا ناما نادقف مدعو شبدعلا ةلصاوم
 ناش كلذف ةيباختنالا ةوعدلاو يسايسلا باطخلا
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 كيوروي

 ىشتارك ىلا نطنشاو

 ,هعم ةيسامولبدلا اهتاقالع عطقل ايناطيرب عفد |[

 .اهرتقس تبحس دقف نطنشاو اما .ةيروسل ىوتسملا
 .ةوقب هفقوم نع غجارتي برغلا نا وديب «نآلا 1

 قشمد ىلا ,نوتلغيإ مايلو يكريمالا ريفنسلا داع كقف |

 ؟ريغت يذلا ام .اهتاءارجا مظعم '
 رهشالا يف فنعلا عجارت يف ةباجالا ةقحالم نكميب |
 امم :لاضن وبأ بتكم دسا ظفاح قالغاو .ةربخالا '

 دقتعا» ًالَئاق قيلعتلا ىلا نييبرغلا نيدفوملا دحا عفد |
 قلعتب ام يف ةفيظن نآلا تحبصاأ دق ةنروس نا ا

 . !«اهدض تاكسمتسم دحوت ال ماع ذنمف . باهرالاب 3

 تايالولا يف تاجاجتحالا ضعب نم مغرلا ىلعو '
 قييضت ةتباث ىطخب ضيبالا تيبلا عبات ,ةدحتملا '
 سيئرلا ةجهل تمستا امك .قشمد نيبو هنيب ةفاسملا |!
 يف لعلو .ةدحتملا تايالولا هاجت ةنويللاب يروسلا |
 تيسوب نطنشاولا يتفيدحص تف يلسارم عم هثيدح 1

 يف:يضاملا عوبسالا يف "يف نيتيكريمالا كيوزوينو '

 هدالب نا ةلباقملا يف لاق دقو .يسايسلا ,فاطعنالا»

 .نانبل يف نئاهر نم ىقيت ام حارس قالظا ىلع لمعتس
 ينعي ال نئاهرلا نم ةيروس فقوم نا عقاولا

 ال دسا ظفاحف :نهارلا تقولا يف ناريإ عم ةعيطقلا

 نم نارهط عم هتاقالعب وا هتاوقل ةرطاخملا يف بغري '
 ماظنلل نيلاوملا نيفطاخلا عم ةهجاوم ةكرعم لالخ '

 .نانبل ف يناربآلا
 يبرعلا فيلحلا يه قشمد نا ركذلا نع ينغ ا
 نيب ةعيطق قافا دجوت ال هنآو .نارهطل ديحولا '
 نيح دسا ظفاح هيلا راشا ام لقألا ىلع اذه ,نيدلبلا :

 .«ةديج» اهناب ناريإب هتقالع فصو !
 تاريغتم ىلع تارشؤم كانه .ىرخا ةيحان نم

 هذه ,تايفوسلا هاجت دسا ةسايس ىف ةيسيئر
 .تايجمتاك ُِق توغلا بغرب دق يتلا تاريغتملا ا

 ةحيرم ريغ حبصت تأدب دق اهنأب نآلا اهفصو نكمد :

 رساي عم ًاطوطخ فوشتابر وغ ليئاخيم حتف نا دعب '
 . دسأ ةيسائبس ةرشابم ضراعي يذلا تافرع

 يىركسعلا اهمعد وكسوم تعطق هسفن تقولا يف ا

 ةحلسالا دسا ءاطعا يف ةبغار ودبت ال يهو .ةيروسل

 ١"  7١لوليأ 58 ؟؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١3/07

 ايرغ هني دسأ ظناح

 | ةعومجملا اهتضرف يتلا دويقلا ةعومجم نع كيهان '
 ١ ةيلاعلا تارايزلاو تادعاسملا ىلع ةيبوروالا

 ا ةيسوروأالا ةعومجملا لود تطقسا امنيب رهشلا اذه ا

 بم اد اةت 32 - اوسسسوو هسا وسو و وكوو وبكسج ا جت نسال سجد جوج ا اقوا

 كدا ا ا ا ا ا ا ل و

 عم!!يجيتارتسا نزاون قيقحت لجا نم اهديري يتلا
 عافدلا ريزو سالط "ىفطصم نا لي .«:ليئارسا»
 ىلا نآلا ةرطضم قشمد نآأب فرتعا دق يروسلا
 ..عفدمو ةصاصر لك لجا نم» ضوافتلا

 اهملتسي حمل. <35 غبم ٌرارط نم تالتاقملل ةبسنلاب

 نمو .قارعلل تايفوسلا اهملس نا دعب الا دسا !
 خيراوص قشمد ءاطعا ديرت ال وكسوم نا حضاولا ٠

 خوراصلاو (؟7١-سإ سإ) عون نم ىدملا ةطسوتم '
 وه ةيروس يف اب ًادلاح دوجوملا زارطلا اذه نم ديحولا

 سالط ىفطصم بتكم ىلع .مثاجلا جذومنلا كلذ ا

 | ودبي يروسلا سيئرلا ناك ,رهشا ةرشع لبق
 ١ نم ةدقمملا ةيلودلا ةحاسلا يف اذوبنم

 ١ ىلع ةيلا رظني ناك ذا ٠
 ” تحضتا نا دعب يلودلا باهرالل يسيئر بارع هنا |

 انلو ٠ هتيجيتارتسا يتايفوسلا داحتالل» لوقي يذلا

 اهو ناهباشتت ال امهو : انتيجيتارتسا ٌ

 رثكا تاقالع لحا نم لمعلل كهتانتسا عبطلاب ديسال

 داصتقالاف :ةدحتملا تايالولاو ايورؤا عم ةرارخ

 :ةثراك ةفاح ىلع يروسلا

 نم رالود نويلم 7١ نم لقا كلمي يزكرملا كنبلا
 لك يف ريبك صقن كانهو :ةيعصلا ةلمعلا ىطابتحا

 يتلا ةيروسف .اهسأر ىلع حمقلا ينآي ينلا داوملا

 يلاوح هنم ماعلا اذه دروتستس ,حمقلا ردصت تناك '
 حبصا دقف يئابرهكلا رابتلا عاطقنا اما .نط نويلم ا

 .ةيبادرلا رصق لاظ ةثاذيك ىلا ًافولام ١

 ويلوب / زومت يفف .قفدتت ةيبرغلا تادعاسملا تأدم
 لصاوي نا قارعلا ىلع نا .اهريغو ةدحتملا تايالولا | نع رظحلا ةيبرغلا ايناملا تعفر ماعلا اذه نم

 ١ لجا نم ةيناريالا طفنلا ةعانص ىلع ةيوجلا هتاراغ '
 ْ هذهو ,يبرحلا اه دوهحم صميلقت ىلع نارهظ رابجا ٍْ

 ١ تاعبت نم اريثك تناع دق ناريا نا ةقث ىلع رداصملا |
 ,ماعلا اذه لالخ رثكا يناعتسو ةيقارعلا تامجهلا ا

 | نع نارهط زجع رابتعالا نيعي انذخا اذا ةصاخ '

 نويلم 7٠١ اهتميق ةيروسل- ةدمحم تناك ةدعاسم
 00000 .رالود

 نويبيرت كلاربهلا

 نومرجمو اياحض
 دئاونهلا"ةقيصيقق ىركتلا ق1 اكسر ةوأز قف
 ناونع لمحت ىتلا ةلاسرلا هذه انرتخا :نويبيرت

 . (ع. 5. الا/لطأ186) ءيراقلا عيقوتب «نومرجمو اياحض»
 94/١5//١9/10 خيراتب رداصلا مكددع يف

 رارق هفصو بميك كاج بئانلا نع متلقن
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتكم قالغا | *
 2  .باهرالا ءاهنا ةكرعم يف راصتنا هناي نطنشاو

 لتقم لوح ريخ كانش ناك ءاهسفن ةحفصلا يف
 ءانثا «يليئارسالا» شيجلا صاصرب ينيطسلف باش
 .ةلتحملا ضرالا يف تارهاظملا ىدحا

 اهتعمس ناسحت لحا نم ثنثح يهس يف ةيبرعلا ةيقالخا لامعا .نيئجاللا تافيخم فصقو . :ناندلل

 .يبرع ال يدوهي اهب حمس وا اهبكترا نم نآل ةيلودلا

 ,هريغو بميك |
 ١ كاح بئانلا اهانبتي يتلا فقاوملا هذه لثم نإ

 .هيهنُت الو باهرالا دلوت يتلا يه
 11 ١١

 | تاونم عبس هربت :جيلخلا برح
 قفألا ىف ةياهن 8و

 نوتليدم ورد :ملقب

 اهماع قارغلاو ناريإ نيب برحلا تلخد

 مصاوعلا ٍّق دحا عيبطتسي نا نود نماثلا

 ؛تاباصالل يقبقحلا مقرلا ةفرعم ةيبرغلا

 نم عباسلا ماعلا متتخا ؛هيناج نم قارعلا .اهل ةياهن قفالا يف ودبت نا نودو |

 ' ىلا فاصملا نم :ةيداصتقالا ةيتاريالا فادهالا ا
 ١ لمحت يتلا تالقانلاو ءيناوملا 1 ظطفتلالا و بيباتا '

 ظفاحي يذلا طفنلا يا .ةيسيئرلا ن

 يف تارايختسالا 7-55 دقتعت .لاح ةبا ىلع

 ةطاسيب بيسلاو .ةيقارعلا تالتاقملل يدصتلا
 .نييردملا نيرابطلاو تارئاطلا ددع ةلق ىلا دوعن آ

 ناربا ىدل دحؤوي

 .زجني نا نود هاشلا دهع ىف هب لمعلا ادب راذنا
 ٍنامزلا رايتخا نييقارعلا ةعاطتساب نا ينعي اذه

 ْ ناو ةصاخ مهتامجه ذيفنتل نيبسانملا ناكملاو |
 ' يف ردصُ هطقنف .ريثكي رطخلل ًاضرعت لقا قارعلا ا

 ىلا ريراقتلا ريشت امنيب ,طفحلا طوطخ ردع همظعم

 خيراوصلاب اديج ةيمحم ةيسيئرلا هيفاصم نا
 .تارئاطلل ةداضملا 0

 رداصم لوقت :نآلا يناريالا عضولل ةبسنلاب

 سرخلا نا ىلع تارشؤم كانه نا ةيطسوا قرش أ[
 ريخا موجهل ناططخي يماظنلا يشيجلاو يروثلا ١

 مغرلا ىلع .موجهلا ةقطنم نع ءيش فرعي نا نود '

 نارننلا حهتلسرا نيذلا ددكن تم دذص 1 البلحت مدقي نأ | ىلع ناك 6
 اذه ْق 5 || ىلع تا ١! ءانثا ةنحلا 1 3 ىدم ىلع طسوالا قرشلا قف و ايعوضوم

 ور رزلجملاو يو ماع نيساي ريد ةرزجم نيتعم ناك

 ىلا ةيقارعلا

 رظح ةلأسمب ةينعم ريغ نارهط نا ينعي ال اذه
 ُّق ةرمتسم اهنا كلذ ىلع ليلدلاو .يل ودلا ةحلسألا

 مصاوعلاو ةيبرغلا لودلا ىلا اهيتوعبم لاسرا

 32 1. نا ولا نخل ات خخ

 : ماظن ىلا ةفاضالاب برحلا ةيادب يف عنصلا ةيكريمالا |! 5” كوه خبيراوص نم ةعومجم ١١ كلتمت تناكو ا

 سل
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 - ده.
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 يف اوبنجت برعلا ةيجراخلا ءارزو نا عمو 'آ
 تايوقعلا لازنإب رارق ذاختا ريخالا مهعامتجا '
 نامع يف ةيبرع ةمق عامتجا ىلا اوعد حهنكل .نارهطب ١
 | يناريالا ديدهتلا ةشقانمل 1180/١١/8 خيراتب |

 .جيلخلا لودل |
 لودلا ةعماجل قبسي مل هنا هركذ ريدجلا |
 ةيا ىلع تابوقعلا ضرف لجا نم تتوص نا ةيبرعلا |
 لعفت دق اهنإ لوقت تارابختسالا رداصم نكل .ةلود '

 .ردمفون / يناثلا نيرشت عامتجا ٍِق ناريا ديض كلذ

 ريشي ام ىديّتال نارهط ةموكح نا حضاولا نم نا ذا |

 تلاز ام برحلا نإف كلذ راظتنابو .ةيقيقح ةنورم ىلا |
 نم اهتنوؤم لمحت ةيقارعلا تارئاطلاو .ةرمتسم ١

 2 ينارمالا باسشلا نم فالآلا ىقلتي امندب .لدانقلا 1

 ًابيردت  حجرالا ىلع لتقلا هريصم نوكيس يذلا '
 .ةديدج ةهبح وحن ددعبي كرحتي ًايئادب ًايركسع ٍ

 ْ  /5 / 1/ام؟١

 ورافيشول

 ةقالعلاو ةلتحملا ضرألا

 ةرهفنملا

 كودوب هينور :ملقب

 حينس ميئارفا لارنجلا ةلاقتسا تناك
 ةفضلا يف ةيركسعلا ةرادالا نع لوؤسملا

 ةدح ديازت ىلع ارشؤم ةرغ عاطقو ةيبرغلا ا

 دحا نال ,ةلتحملا يضارالا ليقنسم لوح لدجلا'

 ةلاقتسالل حينس لارنجلا تعفد يتلا بايساألا ا

 لجا نم محل تيب نم برقلاب رابا رفحل هتضراعم |
 هانمت ةديدجلا :ةينيئاردألا» تانطوتسملا ديوزن |

 حيشس ميئارفا ةلاقتسا تنمازت دقلو ؛ ةلتحملا ضرالا

 لوح يونسلا يتسنيفنيب نوريم ريرقت رشن عم '
 .ةلتحملا ضرالا ىف عاضوالا |

 ' ًاركرم تاونس ذنم ريدي يذلا يتسنيفنيب اما
 ةداع رشنيف ةلتحملا ضرالاب ةقلعتملا تاسءاردلل |
 فحازلا» مضلاب ىمسُي ام لوح تاليلحتلا لضفا |

 ةلتحملا قطانملا ةرادا ربع «,عاطقلاو ةفضلا ىلع

 ثداح ١6٠ عوقو هريرقت لّجس دقو ,ايركسع '
 لالتحالا تاوقو ةهج نم نيينيطسلفلا نيب فنع ا

 ام ةعقاولا ةرتفلا يف .ىرخا ةهج نم نينطوتسملاو |
 قف .41/ قدام / راناو 5 ليرتا / نامسدن نيب ١

 2 تدقلا ىرخا ١٠١٠١ فو .رانلا شيجحلا قلطا'اهنم "4 ْ

 ١ لباقم اننيطسلف ١17 لتق امك .ةقراحلا تاجاجزلا '
 | لياقم ًايبرع 57 حرجو .«نييليئارسالا» نم نينثا |
 | لاقتعالا عدواو نيينيطسلف 4 دعباو ًايدوهي 51 |

 3-١ مخ" نحصل هانخنعج 141 -

 ْ ظ
 ا

 ةماقالا تضرفو الزنم ”٠ حده امك , يرادالا

 .ينيطسلف ةئم ىلع ةيربجلا

 هدحتملا مالا رارق ٍنوضفري ال نويناربالا

 هيلع نوقفاوب ال ًاضيا مهنكل . ه3 مقر

 31 يأ 2 نود راشلا قالطال افقو نوديري

 دراوم الق .يلاحلا لكشلاب هتلصاوم نوعيظتسم

 ىلع ةيقيقح طاقن زارحا ىلع ةردقم الو ؛ةيفاك ةيلام
 ملف :ةئيعتلا ةيوعص كلذ ىلا فاضي .ةهبجلا

 نم تاثم عضب نم رثكا عمج نم نارهط نكمتت
 ةئبعت ةرورض» نع ًايمسر نلعت امنيب ةيولالا

 .«عءاول 9 ١٠

 قيقحت ةلاحتساب ناريا عانقإب ًاليفك ناك كلذ لك
 .قارعلا ىلع يركسع رصن

 سحاه ناك دقف .ًاديدج سبل ةلأسملا هذه يعو

 ىلا اعد امدنع ١97 ماع دنم يناجنسفار يميساش

 دمصت مل هتوعد نا ريغ .ةهيجلا :ديمجت» ةرورض

 ةرصمنلا ىلغ عءالبتسألا» ىلع يديمح رارصا ماما

 : .:الوا

 مهاوق لك اودفنتسا نا الا نييناربآلا نم ناك امف
 ةبادب ىتح ١91/807 ماع ذنم_ نيماع نم رثكا ىدم ىلع
 ءانيملا ىلع ءاليتسالل ةلواحم يق - ١9486 ماع

 مغرلا ىلع ,ءيشال ىلا تهتنا مهدوهج نكل ,يقارعلا
 تاجوملا» كيتكتب هنومسي يذلا كيتكتلا نم
 .«ةيرشبلا

 عفد ةرصبلا ىلع ءاليتسالا ف لشفلا اذه

 ةسايس ينبت ىلا :ناريإ يف يناثلا لجرلا,يناجنسفار
 قرطلاب لوصحلا نم نارهط نكمت ةديدج
 :ةحلسألاب هقيقحت نع تزجع اًمع ةيسامولبدلا
 ةدحتملا تايالولا عانقاو ىارعلا ءافلح عانقا

 مادص يقارعلا سيئرلا ,لادبتسا, ىلع ةقفاوملاب

 رصن قيقحت يف نويناريالا لشف املثمو .نيسح
 .يسايس رصن قيقحت يف .ًاضيا اولشف ,يركسع
 |  يكريمالا اهدعيب تيغ  ناريا ةحيضف تءاجو

 صضعب رارمتسا نم مغرلا ىلع ,مهيرعتل «يليثارتسالا»
 .نطنشاو نيبو مهنيب ةحوتفملا تاونقلا

 لودلا فقوم ريفغت .يبرعلا ىوتسملا ىلع

١ 

 نع

 29 دودو ووو دسم يح جتا رب ساس دقوا جرا ا ل وو يوتا

 ٍ حم قفنت ال - ندرإلا ري اع ' يذلا ةيبرعلا

 ا ةعماجلا تنلعاو .نآلا فقوملا ريغت دقل مع :

 | خيراتب دقعنيس ةمق رمتؤم نع ةيبرعلا
 ” ةشقانم طقف هتمهم نوكتو نامع يف 0/8 7

 ١ ..جيلخلا برح |
 ا ِق ءاربخلا دحا يوي“ يل ودلا دينعقصلا ىلع

 ١ وه اهتلزعو ناريا فعض» نا ةيناريالا نوؤشلا
 1 تارشؤمو ..«نمالا سلجم رارق يدسنب حمس يذلا

 | ريغت ف دسجتت ريبخلا اذه اهاري امك فعضلا |
 .14/ ماغ ذنم اهيعدت تناك يتلا نارهط «فادشا» '

 | ةيمالسنا ةيروهمج ةماقاد بلاطت تناك نا دعبف
 | نيسح مادص طاقساي» بلاطت تحبصا .قارعلا يف

 | مويلا يه اهو .«يدتعملا ةنادإب» مث ؛ثعبلا بزحو |
 ١ . !اطقف «يدتعملا ديدحتب» يفتكت

 ١ ةداق ضعب مَّلَع فعضلا اذه نا حضاولا نم

 | يف برحلا ةعباتم نوضفري مهلعج .ًاسرد ناريا
 ١ .ةملاحلا ةلحرملا

 | ينيمخلا ةفيلخ يرظتنم يتأي ءالؤه سأر ىلع
 | ةديدع ٍتابسانم فو :ةريخالا ةنوآلا يف فكي مل يذلا
 / يناثلا نيرشت يف اهقلطا يتلا هتاداقتنا راركت نع

 ١ ىلع اهتضرف دق برحلا نا دقتعي وهف .يضاملا ربمفون
 | نم ارهن قلخت نا تدارا ةيلايريما ةرماؤم» ناريا
 1 بوعشلاو ةيمالسالا ةروثلا نبب ءامدلا

 | ىلع دعي ام ف بوعشلا هذه دقحت ىتح (...)ةيبرعلا
 | .«طقف ةيسراف اهنا ىلع اهيلا رظنُي يتلا ةروثلا
 | ررقن نيذلا نحن انسل» هتاداقتنا ىرظتنم لمكيو

 ١ .مهتدعاسم انبجاو نم ناك ناو ىتح .نييقارعلا نع

 ١ .«مهل دوعب رما نيسح ما دص طاقسا نا

 ا فوحح ةقتضو يد يرطتتم مل هلاق ام اذه ناك

 00 . :ةقوجلا
 !ش يبرحلا مالعالا لوؤسم يزارخ لامك اذهف

 | كراشب نا يقارعلا بعشلا ىلع اهيف بجي ةلحرم ىلا

 | برحلا لوحتت نا لجا نم ربكا ةيلاعفب اهيف
 |١ .ةيقارع  ةيقارع برح ىلا ةيناريالا  ةيقارعلا
 أ ةئيهت طقف وه ةيركسعلا انتايلمع نم فدهلاف»
 | بعشلا ىلا ةطلسلا لاقتنا لجا نم ضرالا
 ا .«يقارعلا

 ١ ثدحت نيح حضوا ناكف يناجنسفار يمشاه اما
 | ةيسنرقلاب ةرداصلا كيرفا نوح ةلجم بودنم عم
 ١ .قارعلا لخاد ثدحيس امل دادعالا ف انأدب دقل»

 ١ ف دادغب ماظنل ىرخا تابرض هيجوت ىلع لمعنسو
 1 .«هاوق ديعتسي أدب دق هنآب اهيف رعشن ةرم لك

 | فيثكت ىلع لفعتس نارهط نا حرشلا نع ينغ
 | نل كلذ نكلو «نييقارعلا نيضراعملا» لكل اهتدعاسم
 ا .«يقارعلا ماظنلا طقسي»

 0 ةلصاوم ىلع نيرداقب اوسنيلف نويناربالا اما

 مهنم يا هيف كلمي ال يذلا تقولا ٍٍق ؛.برحلا

 | لاز ام ينيمخ دانحف .اهفقول ةيسايسلا ةعاجشلا
 ١ زاجنا عيطتسي نل يروثلا سرحلاو .هلاح ىلع
 ْ .«لماش قزاملا» نإ ...ليدحتسملا راصتنالا

 1 مالو
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 ا ا لاا

 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» ل ةيبرعلا لمعلا ةمظنم ماعلا نيمال
 3111 در و رووا

 ! اهلامعل ةحوتفم ةيبرعلا قاوسألا
 فيستا سسوس سسوس الافلاج طي ل سات »و وكس دج يحج جوج يدوس

 قوسلا ةبلإل دح عضو نم الو .. .هنطو يف لمعلا قح يبرعلا لماعلل نوكي نا ةيساسالا ب ةداغلا

 برع ريغ لامع ضرفي يبذجا لمع بر ىلع ةدمتعملا
 با سسسمسساو لا دو كم حوا وج هجصسخس سوو سحسا7ا اوتو ههحسحا# هعمل سمت عجالا  جص هكتا 5175و فلا خو ال عوج وسو

 ذيفنت ىلا ىعسن تاموقم ىلا جاتحي ةدحوم ةيبرع لمع قوس ءاشنإ
 51 لئفتت

 و سو مج بوكو جدو جوخاودجمف مجحوومولابوووولو7جصجص»ا ل1550 95353وودجروبجصووموججوواا7”< هج 555: 05 50303595959453حو53و6ُ39بووبوصصو»» حت ج7

 يخلا ثاحبالاو تاساردلا مظعم تتدثأ كني

 دراوملا نا يبرعلا نطولا ىلع تيرجا
 رزعا يه ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلاو ةيرشبلا م

 ةيمها يتأن انه نمو .نطولا هكلمد ام نمثاو

 ذنم ةبيرعلا لمعلا قاوسا اهدهشت يتلا تاروطتلا

 ْف راثا نم اهنع مجن امو «تاندسعيسلا فصتنم

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةينرعغلا عاضوالا لمحم

 ةمظنم ةيمشا تدادزا ًاضيا انه نمو. ةيسايسلاو لد

 ةءافكلا قيقحت .ءبع اهدلع يقلا نإ .ةيبرعلا لمعلا

 ةيميظنتلا هتءافك عفرو لمعلاب ضوهنللا ىلثملا

 ىلع لمعلا ًاضنا اهيلع حبصاو .ًايموقو ًايرطق

 رادها فاقيا ةيغب هذه ةلامعلا لاقتنا ةيلمع حيظنت

 .تاورث نم يبرعلا نطولا هكلمي ام زعاو نمثا
 «ةديرعلا ةعبلطلا» ل ناك عوضوملا اذه لوح

 ماعلا نيمالا «ينانب يمشاهلا» ديسلا عم ءاقللا اذه

 .ةينرعلا لمعلا ةمظنمل

 ىلع ًاليلق ءوضلا يقلن نا دون ءاقللا ةيادب يف ا#
 ةحمل انئاطعا عم ماع لكشب ةيبرعلا ةلامعلا عاضوا
 - ىبرعلا لمعلا قوس نع ةماع

 ؟اهصّئاصخو قوسلا

 انب ردجحت لؤواستلا اذه ىلع ةياجألا دنع

 ةيبرع لمع قوس كانه نا لوقلا نا ىلا الوا ةراشالا

 ىوتسملا ىلع مظنم ءيش كانه نوكي نا يضتقي

 ريغ ةلاحلا هذه نكلو ؛:ةصاخلا هتايلآ هل يبرعلا
 لالخ نم .اشهداحبا ىلا ىعستو .نآلا ىتح ةدوحوم

 .قوسلا هذه ةماقا تاموقم دادعاو لاجملا ةئيهت
 ايالخ وا ةزهجا داجيا ىلع لمعن اننإف انه نمو
 نع ةلماكلا تامولعملا اهيف رفوتت نا عيطتست

 هذه تاملاآو- تدحو نأ

 ١7 لوليأ 755-78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ع

 .ةينحي .ةدح ىلع نطق لك يف لمعلا قوس عاضوا
 صقنلا وا ةلامعلا يف ضئافلا مجح ةفرعم نم نكمتن

 يف ةلماك ةروضلا ةيؤر ىلع اندعاسي ام ؤهو .اهيف
 ةيوعصلا غلاب رما هنكلو .هلك يبرعلا نطولا
 امم ؛ةيبرعلا تايئاصحالا ةردن ءوض يف ةصاخ
 اهريفود نم نكمتن نا لمآن اننا ريغ .ًاقح هل فسؤب

 تاونق ريفوت لواحن كلذ دعب مث .روظنملا لبقتسملا يف
 لوصو نمضن ىتح ,ةينعملا فارطالا نيب .لاضتالا
 بلطتي ام وهو .ةينعملا تاهخلا ىلا تامولعملا
 نا ةرورض ىنعمب :لاصتالا ةغل ديحوت ةرورضلاب

 يه هذه .ةدحاو ينهملا فيدنصتلا تاحلطصم نوكت

 ىلا ىعسن .ةدحوم ةيبرع لمع قوس ءاشنا تاموقم
 .بيرقلا روظنملا يف اهذيفنت

 ةدوجوم ريغ اهنا يبأر يفف قوسلا ةبلآ اما

 -نآلا ىتدح - دمتعت ةعئتملا ةئلالا نال كلذو .ًاقالطا

 ةقيرطب عيراشملا ذحات يتلا تالواقملاو تاكرشلا ىلع

 ام ًايلاغ كلذلو .«ديلا يف حاتفملا ميلست» ىمسب ام

 ةيحاص اهدحو يه نوكت نا تاكرشلا هذه طرنشت

 وه اذهو .ةلماعلا ديلا رايتخا ىف قلطملا قحلا

 .ةيبرعلا ةلامعلا لاقتنا ةكرح هجو ىف لوالا قئاعل
 اذه ةسساردب ةيبرعلا لمعلا ةمظنم ىف انمق دقو
 تايلاكشالا لك انحرطو .ةيليصفت ةسارد عوضوملا

 هذه رارمتسا ىلع ةبترتملا رطاخملاو .هب ةقلعتملا
 ةفاك رفاوت عم  امهنا ىلا انرشا دقو .ةيلمعلا
 ريغ  يبرع لمع قوس ةماقاب ةصاخلا تاموقملا
 0 .ةيسايس ةدارا كانه نكت مل ام ةيقاك

 يف تزرب هذه ةيسايسلا ةدارالا نا ىلا ريشن انهو

 سلحجملا رارق ىف ىرخا ةرم تدكأتو ؛ ١5/8٠١ نامع ةمق

 ١14/84, طايش يف يبرعلا يعامتجالاو يداصتقالا

 همه اح 1 و ومسلم م عل و

 كلذ عمو ...عبلخلا هد ناريا

 ةيلمع ىف ىرشبلا رصنعلا ةيمها امهالك دكا دقف
 ةماقا ةرورضو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنذتلا
 معدب يموقلا ىفاوتسملا ىلع يطيظخت طاشن

 هذه ذيفنت نكلو .لاجملا اذه يف ةيرطقلا تادوهجملا
 .بولطملا ىوتسملا نود لاز ام ًايلعف تاهجوتلا

 نيماعلا لالخ ثدخ ام ىلا ةراشالا ردخت انهو
 مث نمو .ةييرعلا ليخادملا يف طوبه نم نييضاملا
 ددع ةدوع ىلا ىدا امم : عيراشملا نم ديدعلا رايسحتا

 امم .ايرغ وا ؛ن نيدويسا اوناك ءاوس لامعلا نم ريبك

 .ةلامعلا دزهل ةردصملا نادلبلا ىلع ةيبلبس ًاراثآ كرت

 نا :ةيبرعلا لمعلا ةمظنم يف انرظن ةهجو تناكو
 ةلامغلا قوس ىف للخلا حالصال تحنس دق ةصرفلا
 ىلع ظافحلا عم ةيويسآلا ةلامعلا صيلقتب .ةيبرعلا

 نم كلذ انيلط دقو .نكما املك ةييرغلا ةلامعلا
 اذه عمسي مل نكلو .ةلامعلل ةلدقتسملا راطقالا

 , يه ام ىلع عاضوالا تلظو .ءادنلا

 نوادتلاد نهر ماحنلا
 هذه رارمتسا ىلا يدّوت ةيرهوج بابسا كانه نذإ ا

 اذَهرُف ىترعلا لماكتلا ةيلمع نم ةحتو. ,عاسموألا
 ؟ةيبرعلا ليغشتلا ةسسّوم رود يثآي انهو .لاجملا

 ليغشتلا ةسسؤمب طونملا رودلا نا كشال -

 ةيلمع قيقحت نا فورعملا نمف :نيبك ةيبرعلا
 دوحو بلطتت ةلامعلا لاجم يف يبرعلا لماكتلا
 ةلامعلا لبقتسم :نيفرطلا نم لكل .طيطختو دادعا
 ًادادغا لامعلا نادعا ةرورض عم اذه اهلسرمو

 ةنولطملا ةلامعلا رتقوت ىلع دعاسسب افم .ًاينهم

 3 0 1 ديبي

 :يقلا 0 دي اوجد ةيبثجالا ةلامعلا تح عم

 1-34 تاو ( ملا خام 8ص



 موقت نا لواحت ام وهو .اهنم ةوجرملا صئاصخلاب
 ةلواحم ىف تأدب دقف ؛ليغشتلا ةسسؤم ًايلاح هب
 :يناكسلا ومنلا نع ةيساسالا تامولعملا ريفوت
 ريغو ينهملا بيردتلاو ,تاراهملاو .ةلماعلا ىوقلاو

 هذه نع البصفنت اريرقت دعت تحبصاو .كلذ

 نواعت ىدمب انوهرم اهحاجن ىقبي نكلو .تالاجملا
 امي اهدمب كلذو .اهعم ةفلتخملا ةيبرغلا راطقالا
 ةماه تاوطخ ةمثو .تامولعمو تانادب نم هحانحت

 انئاو ةصاخ . ديازتتو رمتست نا لمان ءوصلا اذه يف

 ىتح كلذو بسحف رضاحلا ال لبقتسملا ىلع ركرن
 نوكي نا يهو ةيساسالا ةياغلا قيقحت نم نكمتن
 ًاقالطنا كلذو .هنطو يف لمعلا قح يبرعلا لماعلل
 ةدعاقلا وه لمعلا لاحم ىف لماكتلا انرايتعا نم

 ةفاك يف يبرعلا لماكتلل ةيقيقحلاو ةيساسالا
 ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا
 .ىرخالا

 ديدشلا زيكرتلا قباسلا مكضرع يف ظحالملا نم ا

 داجيا ىلع اهتردقو ةيبرعلا ليغشتلا ةسسؤم رود ىلع
 فيك وه انه لؤاستلا نكلو . دحوم يبرع لمع قوس
 يتلا قئاوعلا رارمتسا ءوض يف كلذ ققحت نا اهل نكمي
 ىلعف .كرتشملا يداصتقالا يبرغلا لمعلا ةريسم قوعت
 نع ثحبلا ىلا ةسسسؤملا هذه قرطتت مل لاثملا ليبس
 تايقاقتالا ليضفت ءارو ةنماكلا ةيقيقحلا بابسالا
 يف ام مغر ؛ةيعامجلا تايقافتالا باسح ىلع ةيئانتلا
 مامضنا مدع بايسا وا ؟ىلوالا قوفت ايازم نم ةيناخلا
 لاقتنال ةمظنملا تايقافتالا ىلا لايقتسالا نادلب نم ىا

 ؟ىعامج لكشب ةلامعلا

 تايقافتالا دوجوب رشيتسن نا بجي انه -
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 ًاريبك ًاربيغت سكعت يهو .ةيادبلا يه اهنال .ةيئانثلا
 ضعي تناك تاونس رشع لبقف .يبرعلا ركفلا يف
 عم ةيئانث ةيقافتا عقوت نا ضفرت ةيبرعلا راطقالا
 وه اهددعتو نآلا اهدوجوف انه نمو ءرخآ يبرع رطق
 ءيش نع ثدحتن امنيح انناو ةصاخ .ةييط ةيادب
 كلذلو .ًامئاق يئانثلا رصنعلا ىقبي يعامج
 تايقافتالا يفلت نل ليغشتلل ةيبرعلا ةسسؤملاف
 ام يف ةيملعلا سسالا عضتس اهنكلو ,ةيئانثلا
 .ةينعملا لودلل اهريفوتل تامولعملاب قلعتب

 تابيقافتالا :نيب.ضراعت ةوصو ةلأخ قل. نكح 1
 ؟ةيعامجلا تايقافتالاو هيئانثلا

 .لماكت كانه لب .امهنيب ضراعت كانه سيل -
 .تابقافتا مربت ال ليغشتلل ةيبرعلا ةسسؤملاف
 ليبس ىلعف .تايقافتالا ماربال لاجملا حتفت اهنكلو
 ةيبرعلا ةكلمملا لثم ةلود ررقت امندح لاشملا
 ددع ىلا جاتحتو :نيعم عورشم ءاشنا ةيدوعسلا

 ةسسؤملا نإف .ةصاخ تاراهم يذ :ةلامعلا نم نيعم

 ىلع هضرعتو بلطلا اذه ىقلتت ليغشتلل ةيبرعلا
 مث ؛كلذل ةبولطملا رطالا ريفوت ةيغب ةينعملا فارطالا
 ةيبرعلا ةكلمملا ماما ةفلتخملا لئادبلا عضت
 دوعي ام وهو .رايتخالا ةيرح اهل كرتتو ةيدوعسلا
 الف انه نمو .ةيئانثلا تادقافتالا ىلا ىرخا ةرم انب

 ةيبرعلا ةسسؤملا نا يا .نيعونلا نيب ضراعت دجوي
 ءاوس فارطالا لك ةمدخ يف ينف زاهج يه ليغشتلل
 يهف كلذلو .ةلامعلل ةلبقتسم وا ةهجوم تناك

 تايئاصضحالاو ميهافملاو ةغللا ديحوتل ىعست
 نم ةلود ةئا خماقم موقن ال اهنكلو :كلذل ةمزاللا

 .لودلا
 نيب ةضراعتملا صوصنلا ضعب كانه نكلو 8#

 لمعلا ةمظنه اهدمتعت ىتلا ةيعامجلا تايقافتالا

 وا نيتلود نيب ةعقوملا ةيئزجلا تايقافتالاو ؛ةيبرعلا

 ؟ىلاؤس وه اذهو ,رتكا

 نيدداربالل ةحونفم قوسلا
 عاضوا روطت ليقتسمب ةنوهرم روما اهلك هده

 حتفن نا ديرن نآلا نحذف .ةيبرعلا لمعلا قاوبسا
 ضراعت دوجو نع ثيدحلا اما .الوا ةيبرعلا ىوسلا
 نيب .ةلامعلا ةيعون فالتخا ىلا هعجرم نوكي دقق

 ةروصمي نولمعي نمو تقؤم لكشب نولمعي نم
 دعب يهتنت ةنيعم ةلواقمب نوطبتري نم وا .ةمئاد
 نم وا «مهناطوا ىلا كلذ دعب نودوعيو .ةددحم ةردق
 نا يعيبطلا نمف كلذلو :ةرمتسم ةروصب نولمعي
 ,ةفلتخم ةرظن نيتلاحلا ىلا رطق لك يف عرشملا رظني
 تادقافتالا نيد اضقانن لكشت ال رومألا ددهو

 ةيضقلا تسيل دذهف كلذلو .ةيئانثلاو ةيعامجلا

 .يه يبأر ف ةيسيئرلا ةيضقلا نكلو .ةيساساألا
 قوسلا ةيلآل دح عضو ةرورض .ةطاسب لكبو
 (يبرع ريغ) يبنجا لمع بر ىلع ةدمتعملا ةيلاحلا
 لءاستن انلعجي ام وهو ,ةيبرع ريغ ةلماع | دي ضرفي
 ةلواقمب يبرعلا لمعلا باحضا مدقتب *؟ل انامل

 ةيلاكشالا مث .قوسلا نولخدي ال اذاملو :ةيبرع
 ةلامعلا ىلا برعلا نيلواقملا ءوجل يه ىرخالا
 نا ىف ةروطخلاو ةلكشملا نمكت انه ,اهتاذ ةيودسآلا
 1 .دحاو

 حبصا ةيوسآلا لودلا ضعب نا فورعملا نمق
 .ةيبرعلا راطقالا لخاد شويج نع ةرابع اهلامع
 ىلعف .ارخؤم هكردت جيلخلا راطقا تأدب ام وهو
 نا كش ال ؟نآلا جيلخلا ددهب يذلا ام لاثملا ليبس

 ام ةيبرعلا قوسلاف كلذ عمو .«ناريا»٠ يه ةباجألا
 راطقالا ضعب يف نييناربالا لامعلل ةحوتقم تلاز
 نا عيطتسن دق اننا .ةلكشملا يش دذه .ةيبرعلا

 ءانبلا ىلا ةحاحلا تناك امندح يضاملا يف كلذ مهفتن
 ,الف مويلا اما ؛ةريبك راطقالا هذه لخاد ليغشتلاو
 ىلا برعلا ةداقلا رظنب نا بجي سكعلا ىلع لب

 ةيموقلا نويغب يبرعلا لبقتسملاو يبرعلا رضاحلا
 ةما نحن .لصالا ىلا دوعن نا نم دب ال نذا .ةيبرعلا

 ًاقح ىلوالا ةجردلاب لمعلا نوكي نا بجيو .ةيبرع
 روصتي امك  ةيوضوف ةقيرطب ال .يبرعلا لماعلل
 .ايملع ةسوردمو ةمظنم ةقيرطب نكلو - ضعبلا

 ىل والا :نانيقافتا ةيبرعلا لمعلا ةمظنم يف انيدل
 .ةيبرعلا ةلماعلا ىديالا لقنت ةيرح نع ثدحتت
 ةلماعلا ىوقلا لقن ميظنت نع ثدحتت ةيناثلاو
 عمو .ةيئانثلا تايقافتالا عم نحنف كلذل .ةيبرعلا

 ريحولا قيرطلا هنال :ةيبرعلا ةلامعلا ميظنت

 مهتايحو مهروجا ميظنتو ,لامعلا ةيامحل
 لامعلل ةيولوالا لوقن الف انه نمو .مهلبقتسمو
 لخاد لمعلا يف قلطملا قحلا مهل لوقن نكلو .برعلا

 .يبرعلا نطولا
 ةيسيئولا بابسالا نا لوقلا اننكمي نذا ا#

 رطاخملا مغر .ةيويسآلا ةلامغلا ىلع بلطلا رارمتسال
 :ةعبشلا ىفكلا يدلانببا ىف نفكت ءابهنلا متيشأ' ىتلا

 ةيجولونكتلاو عيراشملا ةيعون ًاديدحت اهب دصقنو
 ام اذهو :ةلامعلا هذه ٍبالجتسا بيلاساو ةمدختسملا

 ءوض ُِق هلكشملا ةّذه عم لماعتت يفيكو ؟عقاولا اذه.
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 .هريغت نا لواحنو وه امك عقاولا عم لماعتن -
 لولحلا ضوفت ةوقانسل

 ؟فيك ا#

 ضرفل ةوق ةيا انيدل تسيل نحنف .عيطتسن امب -
 تاساردلا لالخ نم كلذ عباتن اننكلو ؛هيف بغرن ام
 باحصا ةيعوت ىلع لمعلا عم .ةيملعلا تارمتؤملاو
 ءاوس) تابوتسملا ةفاك ىلع كلذو ع وضوملاب نآشلا

 وا ةفلتخملا اهتاتيهو ةيبرعلا لودلا ةعماج تناك
 ىوتسم ىلع وا .ةينرعلا لمعلا ةمظتم ىوتسم ىلع

 فرغلل ماعلا داحتالا قيرط نع لامعالا باحصا

 ماعلا داحتالا وا .ةيبرعلا ةيعانصلاو ةيراجتلا
 هذه ريغ ىرخا ةليسو انيدل تسيلو ,برعلا لامعلل
 ىلع ساسالا يف ةيئاهنلا ةجيتنلا فقوتتو ,لئاسولا
 ! .ةدح ىلع رطق لك يف يلخادلا يعولا

 قاوسا يف ةصاخلا اياضقلا ضعب ىلا انلقني اذه اه#

 ىديالا فازنتسا ةيضق ةصاخ ةفصيو .ةيبرعلا لمعلا
 ةدلتم نوت ىه امف :ةظسللا ةيدرعلا 'ئشارآلا ف ةلفاعلا
 ؟ددسملا اذه يف لمعلا

 ةلتحملا ةيبرعلا ىضارالا انرابتعا نم ًاقالطنا -
 :قرطلاو ليسلا ةفاكب اهدومص معدن .ةيبرع ًاضرا

 ىلا ةفاضالابو .ًامونس ةيلاملا تادعاسملا اهل مدقنف
 يضارالا لامعل ةيباقذ تارودو تاودن مظنن كلذ
 نطولاب مهطبر رارمتساو مهتيعوت ةيغب ةلتحملا
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم نواعتنو يبرعلا
 .ددصلا اذه

 ديعصلا ىلع هب موقن يذلا رودلا نع الضف اذه
 ةسارد ّدعن ذإ ةيلودلا لمعلا ةمظنم لالخ نم يلودلا
 نيطسلف يف تانطوتسملا عوضوم نع ةيونس

 عيراب اهعبطنو ,ىرخالا ةلتحملا ةدبرعلا يضارالاو
 ةيسنرفلاو ةيزيلجنالاو ةيبنرعلا يه :تاغل

 رمتؤم يف ةكراشملا دوفولا ىلع اهعّرودو ٠ ”ةينابسال و
 روطت دصري ريرقتلا اذهو .فينج يف ينودلا لمعلا
 ةيشيعملاو ةيداضتقالاو ةيعامتجالا عاضوالا

 .ينويهصلا لالتحالا لظ يف ناطسلف بعشو لامعلا
 تاروطتل عياتمو متهم لك عالطا فدهبي كلذو
 معازم فشكو اهتادحتسمو ةينيطسلفلا ةلأارسملا

 روهظلا لواحي يذلا ينويهصلا لالتحالا فيزو
 يدؤب يذلا «يلاردبللا يراضصحلا» لالتحالا رهظمب
 ةلماعلا ىوقلا عاضوا نيسحت يف ةيناسنا ةلاسسر
 قئاقحلا ز زاردا ةيمهال انم اكاردا كلذو ٠ ةينيطسلفلا

 هاما ةينورهصلا تاسايسلاو تاسرامملا فشكو
 .يملاعلا ماعلا يأرما

 لافطالا ليغشت ةيضقب صاخ ريخا لؤاست كانه ا#
 ؟يىبرعلا نطولا يف

 لوح ةلماش ةسارد دادعاب نآلا موقن نحن
 اهنمض نمو .ةفلتخملا ةيئاوجب يشماهلا لبغشتلا

 لمعلا رمتؤم يف اهضرعل .لافطالا ليغشت عوضوم
 ىوشدلا ىتح رظتنن نا وجرا كلذلو :مداقلا يبرعلا
 .هللا نذإب ةزرهاج حبصتو ةساردلا هذه

 قلابجلا حاتقلا دبع
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 در ةلامعلا / عاضواو ٠ رم تانطونسملا» نع اجاريرقت ١
 سمسم سوا 11و جو دج ووو مج دبجو 7 0 دود

 ثلا سوقان قدت ةيبرعلا لمعلا ةيظنم
 0 وود مس يعج عة دعوي يموت نوتة امي يي و ا ا ا

 ةيشيعملا عاضوالا دادزت رخا دعب يو

 ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا ناكسل ةيتايحلاو
 :نالوجلاو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ا
 يدويهسحلا لالتحالا ةيساسسس ةحجيتن .اروهدت

 عباطو يناكسلا بيكرتلا ةعيبط ريبغت ىلا ةفداهلا

 باحصا ريجهت قيرط نع اما ,يقارغجلا ضرالا
 ةيكلم عازتنا وا ءيجيردتلا نييعرشلا يضارالا
 تانطوتسملا نم ديدعلا ةماقاو مهتاكلتممو مهيضارا
 هذه هجاوب يذلا يقيقحلا رطخلا لثمي امم .اهبق

 .قطانملا
 ,ةيبرعلا لمعلا ةمظنم تماق قلطنملا اذه نمو

 اهروتسد بجومب  ةينعملا ةيموقلا ةنيهلا يهو
 ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلا عاضوا ةساردب اهمظنو
 ةيغب ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا لخاد اهلمع فورظو

 .رمتسملا ةلامعلا هذه فيزن فقو ىلع لمعلا

 . ةيلاحلا اهعاضوا نيسحت ةلواحمو
 ةيبرعلا يضارالا عضو ضارعتساب ريرقتلا أدبي

 تقوم لالتحا عضو هرايتعاب ينوناقلا ةلتحملا

 فرصتي امنيب .ةيلودلا ماكحالاو دعاوقلا همكحت

 تاسرامملا لكف ءامامت كلذ سكع ينودهصلا نابكلا
 :ةيلودلا تارارقلا عم سايسالاب ةضراعتم ةيلخادلا

 لمعلا ريياعم يا .يلودلا لمعلا نوناق ةصاخو
 انهو .ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا ةيلودلا
 هاجت ةيشويهصلا تافرصتلا نا ىلا ريرقتلا ريستنب

 ًايلك ضقانتت «ليئارسا» ف نيلماعلا برعلا لامعلا
 نم ءالؤه يناعب ذإ .نوناقلا اذه ماكحا عم ًايتزحو

 لمعلاو مادختسالا ْق ةنرصتعلاو زيدنمتلاو ةقرفتلا

 .ةبعامجلا ةضوافملا قحو يباقنلا ميظنتلاو

 ىوقلا رود كلذ دعب ريرقتلا ضرعتسي مث
 ىلا ريشيف .ينويهصلا داصتقالا يف ةيبرغلا ةلماعلا
 نيذلا ؛ةلتحملا قطانملا نم لامعلا ددع يلامجحا نا

 لماع 156٠٠ ىلاوح نوغليي لخادلا ىف نولمعب
 يف ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلا مجح ثلث نم رثكا يا)
 نبيح يف .«ةلماعو ٌداماع ةغلابلاو لخادلا

 ماع لماع فلا ٠١ ّرواجتي نكي مل مقرلا اذه نا
 ينويهصلا دامتعالا دايدزا حضوب ام وهو :, 4

 هذه نا ىلا ةراشالا ردحت اذهو .ةلامعلا هذه ىلع

 نرتقت مل برغلا لامعلا ددع يف ةيمكلا ةدايزلا
 ةيشيعملا مهفورظ نيسحت وا لمعلا ةيعون يف ةدايزب
 . حمهلمع تالاحم ْق يفنك نيسحتب وا .ةيداصتقالاو

 لامعا يف ءالؤه لاغتشا دا دزِب كلذ نم سكعلا ىلع لب

 0 ا د 1 وادم جوي

 ةيندتملا ةماعلا ويروح .ءانبلا

 .هيسفن تقولا ٍِق درطخلاو

 لصحي ال يبرعلا لماغلا لاَر ام كلذ نع ًالضقو
 دريظن رجا نم 6 ىلع الا لاوحالا نيسحا ُْق

 لمعلا تاعاس نع رظنلا ضغب كلذو .ينوبهصلا

 هنامرح وا :مكضتلا ببسي روجالا لكات قا .يموندلا

 .يعامتجالا نامضلا ايازم نم
 تاسايسلا كلذ دعب ريرقتلا ضرعتسيو

 هايملاو يضارالا هاجت ةينويهصلا تاسرامملاو
 يضارالا ةحاسم عومجم نا ىلا ريشيف ,ةيبرعلا
 نم برقي ام غلب ١187 ماع ىتح ةرداصملا ةيبرعلا
 ددع ىلامجا دادزا كلذلو .مئود نيبالم ةئالث

 تاطلس اهتماقا يتلا ةيناطيتسالا تارمعتسملا

 ًادايدزا ةيبرعلا تاكلتمملاو يضارالا قوف لالتحالا

 ,ةرمعتسم ١97 تغلب ةيبرغلا ةفضلا يفق .ًاريبك
 ةرغ عاطق يف اما .ةيركسع ةرمعتسم ؟ ٠5 ىلا ةفاضا

 عفتراو ةيناطيتسا ةرمعتسم 1١ يلامجالا غلب دقف
 يف اما .نطوتسم فلا "8 ىلا نينطوتنسملا ددع
 كلذل ام ىفخي الو .ةنطوتسم 7 تغلي دقف نالوجلا

 .ةديدع ةيعامتجاو ةيداصتقا راثا نم

 ةسايس ريرقتلا ضرعتسي رنخا ديعص ىلعو
 ثلث نا ىلا رسشنف .ةيبرعلا هايملا دراوم فازنتسا

 نم يتأت ينويهصلا نابكلا اهمدختسي يتلا هايملا

 ُْق هامملا نوزخم ناف ماقرالا ةغلنو .ةبسرغلا ةفضلا

 لغتسي بعكم رثم نويلم 0 قاوحب ركب ةفيخلا

 ةفاضالاب ٠ انويلم 45٠ الصا يدويؤسلا نابكلا هنم

 يف ةيناطيتسالا تارمعتسملا ةيذغتل ًانودلم ٠١ ىلا

 : .ندرالا يداو

 عاضوالا هذه لمحجم نا ىلا ريرقتلا ريشب اربخاو

 ةنمننلا بادغ ىلا تذا دق ةينودهصلا تاسرامملاو

 كلذو :ةلتحملا يضارالا لخاد ةيقيقحلا ةينطولا

 رامثتسال ا ىلع ةرداقلا ةمنطولا ةطلسلا راقتفال ارظن

 ةيداصتقالا تاسادسلا ذيفنتو عضوو ةيمنتلاو

 ةيداملاو ةيرشبلا دراوملاب ضهنت نا اهنأش نم يتلا

 ىلا ىدا امم :يضارالا هذه ءانبا حلاصل اههيجوتل

 لاؤحالاو ةماعلا تامدخلاو ةيتحتلا ةدنبلا روهدت

 .ةيشنيعملا

 :.ةةقلاو قف

 يداصتقالا مسقلا
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 يقارعلا سانالا طخ

 ايدوهنسلا ريع
 قارعلا عقو يضاملا عوبسالا يف

 ةيسنرف) ةيلود تاكرش عبس عم
 دقع (ةيلاطياو ةيرؤكو ةينابايو
 بيبانا طخل ةيناثلا ةلحرملا ذيفنت

 ريع يقارعلا ماخلا ظفنلا لقن
 اذه ةقاط غلبتو .ةيدوعسلا يضارالا
 ,انموي ليمري نوبلم 52 طخلا

 رتم وليك فلا يلاوح هلوط غلبي امك

 عيني ءانيم ىلا طفنلا لقنب موقيسو
 .رمحالا رحبلا ىلع

 ةكرش ىلوتت نا رظنحملا نمو
 تاعورشملل ةتيلاظيالا . عينان

 .طخلا اذه ءانب ةيطفنلاو ةيسدنهلا
 فوس طخلا اذه نا ركذلاب ريدحو

 ىلا ةيرددصتلا قارعلا ةقاط عقرب

 .ًايموي ليمرب نيبالم ةثالث نم رثكا
 قارعلا ناك يتلا ةيمكلا يهو
 يناريالا ناودعلا لبق اهردصي
 طخلا اذه ةفلكت غلبت امك .ةرشابم

 :رالود رايلم يئاوح
 دي سا طكنإ داو مضدس

 طفنلا نم ,نامع» تارداص عافت
 نامع ةنطلس تارداص تعفترا

 نم يناثلا عيرلا لالخ طفنلا نم
 ىلا لضتل /7 ةبيسنب يلاحلا ماعلا

 ةدايزب كلذو ؛ليمرب نويلم 4
 تناك امع ليمريب فلا 4:0٠ اهردق

 مالا نم لوألا عبرلا يف هيلع
 ضافخنا نم مغرلا ىلع كلذو .يلاحلا
 اهسفن ةرتفلا لالخ ينامعلا جاتنالا

 يا) ليمري نويلم 5,5 غلبيل
 :(ليمري فلا 4٠١ هردق ضافخناب
 ةبسن عافترا ىلا ريشي اذهو
 5١/ نم يلحملا جاتنالا نم ريدصتلا
 ىلا حاعلا اذه نم لوالا عبرلا يف

 .يناثلا عيرلا لالخ ًابيرقت وب

 جاتنا يلامجا نا ركذلاب ريدجو
 ماعلا لالخ غلب طفنلا نم نامُع
 ليمرب نويلم ٠١ 4 ." يىلاوح يضاملا
 ةدطقنلا اهتارداص تغلب نبح يف
 .نويلم امال م
 د اة وزج دق يووم

 نطنشاوو ةرهاقلا نيد تاقافتا :
 ةبكريمالا تانوعملا جمانرب ( مضض

 تعقو ١" حاعل ,رصمل

 1س مل" نطل ماختنات - 7

 لميشتو .رالود نويلفم "ه7 اهتميق
 ةصاخ ةبقافتا .,تايقافتالا هزه
 ٠١٠١ اهتميق يعلسلا داريتسالاب

 نيعاطقلا نيب ةفصانم) رالود نويلم
 نيسحتل نيتسقافتاو (صاخلاو ماعلا

 تانقلا ندم ٍِق يىحصلا فرصلا

 نويلم ١٠7 اهتميقو ةيردنكسالاو
 تانييروت ديدجتل قافتاو .رالود
 نوبلم 5٠ اهتميقو ىلاعلا دسلا

 يعارزلا عاطقلل ىرخاو .رالود
 اهنميقو ةريغصلا عرازملا عورشمل
 نيك نويلم غ 6

 از ةيندرإل نا نافل:

 ةيندرالا ةكلمملا تاءاصحا ريشت
 نم لوالا فبصنلا نا ىلا ةيمسرلا

 يف ًافيفط ًاعافترا دهش يلاحلا ماعلا
 تغلب دقف ؛ةيندرالا تارداصلا ةمدق

 لباقم كلذو .رانيد نويلم 8:
 ةرتفلا لالخ راندد نوبلم ١

 ةدايزبو .يضاملا ماعلا نم اهسفن
 .ًابيرقت /* اهتبسن

 تصضفخنا رنخا ديعص معو

 ةرثفلا لالخ ةيندرالا تادراولا

 7/7 , ؛ تغلب دقف /7 ةيسنب اهسفن
 لباقم 14417 ماع رانيد نويلم

 فصنلا يف رانثيد نويبلم 4١

 ا د نيس تاويل

 عدل قدرا تاءارحا

 برعلا نيعرازمل
 ذاختا يبوروالا ناملربلا مرنعي

 برعلا نيعرازملا ةدعاسمل تاءارجا

 مامضنا بتبسب اورثأت نيذلا
 ةعومجملا لود ىلا لاغتربلاو اينابسا
 ىضتقمبو .يضاملا ماعلا ةيبوروالا
 رتازحلا نكمتتس نكمتتس تاءارجالا هذه

 نم نانبلو رصمو ندرالاو سنوقو
 ةيئاذغلا داوملا ريدصت يف رارمتسالا

 بجومي ,ةيبرغلا ابوروا لودل
 يضقتو .يراجتلا نواعتلا تاقافتا
 دده علس ريدصتب تاقافتالا دزه

 .ةعومجملا نادلب ىلا ةيعارزلا لودلا
 ةينابسالا قاوسالا حتف ةرورضو
 ةدروتسملا علسلا خاما ةيلاقتربلاو

 كير هذه نم
5052-0-2 

 قالا

 «ملا نطولا ىلا ةدوعلا»
 دّئاوف عفد نع اهفقوت ؛ةيلامشلا ايروك» تنلعا يضاملا رهشلا ىف

 ءارجال اهضفرو .يجراخلا ملاعلل اهيلع ةقحتسملا نويدلا طاسقاو
 كونبلا عقاد امم :ةقحتسملا اهبوبند ةلودح هداعغال تاضوافم 1

 ةدوجوملا ةيروكلا ةدصرالا ديمجت ىلع اهمزع نع نالعالا ىلا ةيبرغلا
 ةيلمعلا تاءارجالا ذاختاب .لعفلاب كونبلا دذه تأدب لب .اهييدل
 .ةدصرالا هذه ديمجتب ايلعلا ةيناطيربلا ةمكحملا نم رما راذصتسال

 تايالولا هتذختا ناو قيس يذلا رارقلا ناهذالا ىلا ديعب رارقلا اذهو

 .نارياو ايبيل يتموكح نم لكل ةيلاملا ةدصرالا ديمجتب ةيكريمالا ةدحتملا
 لوح .؛تلاز امو .تريثا يتلا كوكشلاو فواخملا ةحص دكؤي ام وهو

 ىندا يف ردقي اهمجح نا ملعلا عم .جراخلا يف ةيبرعلا تارامثتسالا
 لاومالا دذه ةماخصض حصضتمو :رالود رايلم ةئامسمخ يىلاوحي ٠ تارددقتلا

 غلابلا :ةيبرعلا راطقالا تاعوفدم نيزاوم زجع يلامجاب اهانراق ام اذا
 ةقطنملا ىلع ةقحتسملا ةيجراخلا نويدلا مجح وا ,رالؤد نرايلم نيبسمخ

 ةماخض ىدم جضتي انه نم .رالود نويلب ١:5 يلاوحب ردقتو ةيبرعلا
 نم ديدعلا ىلا ضعبلا رنشي انهو .يبرعلا نطولا لخاد يف رامثتسالا نع يبرعلا لاملا ماجحا بايسا نع لءاستن انلعجيو .اهتيمهاو لاومالا هذه
 تالاجم ىلا راقتفالا وأ .ةيبرعلا ةيلاملا قاوسالا راقتفا اهنم ,بايسالا
 يرادالا دايسفلا وا ةيموكحلا ةينيتورلا تاديقعتلا وا.حبرملا رامثتسالا
 .كلذ ىلا امو

 ءوض يف ةصاخ ٠ اريثك هبف غلابم بايسالا هذه حظعم نا انيآر فو
 تتاب يتلاو :ةيبرعلا راطقالا ةيبلاغ اهعبتت يتلا ةيداصتقالا تاسايسلا
 سور ماما ةيداصتقالا تاليهستلاو زفاوحلا نم ريثكلا لاجم حتفت
 سوؤر ةكرح يف يرهوج رييغت يا ثدحد حلف كلذ عمو .هدذه لاوهأالا
 ةيرهوجلاو ةيققحلا بابسالا نع لّواستلا حرطي ادهؤ . ةنيرعغلا لاؤمالا
 هرابتعاب لاملا سار ةعيبط ىلا ةدئاع يش لهف ؟عضولا اذه رارمتسال
 ناك اذإف ؟ميماتلا وا ةرداصملا ىشخي وهف يلاتلابو :نولوقب امك ؛انايج»
 ىلع جادقألا نع ةنبرعلا لاوهالا سور ماجحا ءارو بيسلا وش كلذ

 اهنا ىلا ريشت ةيلاحلا عئاقولاو ثادحالا نإف .يبرعلا نطولا يف رامثتسالا
 زوجي الف انه هنمو .اهيف ةرمثتسملا نادلبلا ىدل اهسفن رطاخملل ضرعمت
 بيدسلا اذهد للعتلا

 لاملا سأر جاجحا بابسا ةسارد ىلع لمعلا ةرورض حضتت كلد ءاراو
 ةلدقكلا بيلابسالاو لولحلا عضو ةيغب ,لخاذدلا يف رامثتسالا نع يبرعلا

 .مالا نطولا ىلا ىرخا ةرم هتدوع عيجشتب

 حاتفلا دعم

 ا ١507 لوليأآ 54 575 دذعلا _ ةيبزعلا ةعيلطلا



 يف وكسنوبلا ةمظنم ف سدقلا فلم ادب
 لالتخالاو ,:11719 ناريزح برح باقعا
 دعب :ةنيدملا نم يقرشلا مسقلل ينويهصلا

 مضي يقرشلا مسقلاو /١1594. ةنسل لوألا لالتحالا
 ةيمالسا تاسدقم نم اهنق ام لكب ةميدقلا ةّنيدملا
 هلك كلذ سآر ىلعو :ةزيمتم ةيراثا عقاومو ةيحيسمو
 .ىضقالا دحسملا

 ذنم ينويهصلا لالتحالا تاطلس تعرش دقو

 ةجمريم ةلمحتد ةميدقلا ةنيدملا لالتحال ىلوآلا مايالا
 اهيف ةيمالسالا ملاعملا لايتغاو ,اهديوهتل ةعساو
 لحا نم تمدختسا دقو ...اهتي وهو اهعباط ريبغتو

 مهتالحاو برعلا ناكسلا رود مده تاءارجا كلذ

 ةنيدملا ثيدحت ةجحيو .مهلحم دوهيلا ناكساو
 نم ةعساو ةلسلس نولتحملا ىرجا ؛اهقيظفت»و
 يتلا ةيخيراتلا ضئاصخلل خسملاو رييغتلا تايلمع
 ةدفانملا ةقهاشلا تارامعلا اوماقاو ةنيدملا اهب زيمتت
 اوأجلو . ديرفلا ةيمالسالا  ةيبرعلا ةرامعلا عباطل
 نع فشكلا ةجحب ةعساو ةيرثأ رئافح تايلمع ىلا
 .يدوهيلا خيراتلا حلاعم

 ةلسلس وكسنودلاو ةدحتملا ممإلا تذختا دقو
 يتلاو تاسراملا هذه نيدت يتلا تارارقلا نم ةليوط
 ةنيدملا ةيوه ىلع ًايرصنع ًايفاقث اناودع ربتعت
 تعدو .هلك ينيطسلفلا حيراتلا مدعو اهخيراتو
 ايبروق افقو تايرفحلا فقو ىلا ناتيلودلا ناتمظنملا
 ةنيدملا عباظ ىلع ظافحلا ىلاو الماشو امساحو

 تاطلس نكلو .يرامعملا اهرارطو ةينيدلا اهحورو

 تلصضاوو ةيلودلا ةدارالل ثرثكت مل لالتخالا

 رئاس يف امك سدقلا يف ةجمربملا ديوهتلا ةسايس
 فيرشلا مرحلا ضرعتو ,ةلثحملا ةيبرغلا يضارالا
 ىلا قرحلا نم ةرركتم ةيئويهص تاءادتعا ىلا
 ىلع ةنياهصلا ناودع ىلا يركسعلا لالتحالا
 تاسرامملا هذهو .نيملسملل ةينيدلا رئاعشلا
 ةينويهصلا تاطلسلا ءاعدا دغربو .ام اموب فقوتت

 نم «نيفرطتملا دوهبلا, لامعا نع ةيضار ريغ اهئاب
 مدخت «ةيليئارسالا» ةسايسلا لك َنإف ؛اناهاك بزح
 تاطلسلا تناك امدنغو .هيمحتو قرطتلا اذه
 تامسرامم رثا دارقالا ضعب فقوت ةروكذملا
 فيرشلا مرحلاو نيملسملا دض ةخراص ةيزازفتسا
 .مايا دعب مهحارس قلطت ام تاعرس تناك

 تارارق ١47/8 نذنم وكسنويلا ةمظنم تذختا دقل
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 ماعلا رمتؤملا فا يذيفنتلا اهسلجم يق ءاوس ةريذك

 .سدقلا فلمل فاقتلا بناجلا ىلع هيف تزكر
 ىلاو :ةلتحم ةئيدملا نوك ىلا تارارقلا هذه تدنتساو
 تاريدغتلا ءارجحا عست ةملودلا تانقافتالا نا

 ىلا ةمظنملا تعدو .ةلتحملا ندملا يف ةيرثالا رئافحلاو
 لك فقو نمضيل ةنيدملا يف لاعف دوجو اهل نوكي نا
 ةلاعص يف: خراص رييغت لكو تايرفخ
 ...اهقياطو

 ١91/4 ماع اهتورذ وكسنوملا تارارق تغلبو
 ىلع ةبوقع ضرقي ًارارق ماعلا رمتؤملا دمتعا امدنع
 وكسنويلا تارارقي مزتلي ىتح ينودهصلا نايكلا
 يسايس ىزغم تاذ ةروكذملا ةبوقعلاو .سدقلا نع
 نايكلل يوكسنوي معد لك فقو اهدافمو يبداو
 .ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتخلا نيدايم يف ينويهصلا

 هتياهن يف دهش روكذملا ماعلا رمتؤملا نا مولعمو
 نمحا دنسلا وكستويلل ديدجلا ماعلا ريدملا باختنا
 دق سدقلا نأشم روكذملا رارقلا ناك املو .وبما راتخم
 تارارقو وه قلطاو مهراصناو نييبرغلا ةرئاث راثا
 ةينويهصلا تاجاجتحالا نم ةجوم :ىرخا
 متخ ديدجلا ماعلا ريدملا ناف .ءقاطنلا ةعساولا

 تدا تارارقلا كلت نال ةتارارم نع بارعالاب رمتؤملا

 كلذ راركت عنمل ءيش لك لمعب دعوو :تاماسقنا ىلا

 ,ماعلا قافتالا» ةركف هباطخ ىف حرطو .عضولا
 تبوصضتلا نم الدب تارارقلا ذاختال ؛:ةيبهز. ةدعاقك

 . تاوصالا ةيرثكاب

 نآلا دحلو ةريضاملا تاونسلا تدهش دقو

 وكسنوبدلا يف ةيدرعلا اياضقلل اعساو اراسخنا
 .سدقلا ةدضق ةمدقملا فو ةيموقلاو اهنم ةيفاقثلا
 اباضقلا نا دجن :ةمظنملا هجاون تايوعص لك عمو
 ضعب ةيضرت مهو تحت لوالا نمثلا عفدت ةيبرعلا
 .اهاضر بسكو ةيبرغلا طاسوألا

 ٍِق ةيقيرفالا تادارقلا تلكدت 14 ماع يخف

 ةراثا خدع ىلع مهلمحل برعلا ىدل وكسنويلا

 يضارالا يف ةيبرتلا عوضومو سدقلا عوضوم
 .ةلتحملا

 فينجب يلود رمتؤم يف اوضفر هسفن ماعلا يفو
 .«ةلتحملا ىضارالا» ةرابع ركذ

 تادايقلا كلت تنماضت ١585 - سرام -راذآ فو
 ةييرغ دوفو عم وكسنودلا ايراتركس نم ةريسسملا

 «ينيبطسلفلا بعشلا, ريبعت ىلع جاجتحالل

 ونما يدلل حممع هسقن ماعلا طساوا فو

 جيبلخلا» حالطصا لامعنساب ةفورعملا هتاميلعت

 عم هنم بواجتك كلذو ايراتركسلا قئاثو يف «يسرافلا
 .نأشلا اذهب نيتيناريا نيتركذم

 ماع يذيفنتلا سلجملل ةيفيرخلا ةرودلا فو
 يكيجلبلا ريبخلا ريدرقت ايراتركسلا تلّزؤْنا 5
 ىلا ماعلا ريدملل يصخشلا ثوعسملا  ريمول  وعدملا
 تامسرامملا نع اعافد ريرقتلا ناكو .سدقلا
 «ةيليئاربسا» معارمل ًاجيورتو سدقلا يف ةينودهصلا
 رعاشملا مارتحا» و «تايرفحلا فقو» نع ةلطاب
 .«نيملسملل ةينيدلا

 ًاريرقت مايالا هذه يف لزنت ايراتركسلا يه اهو
 لمكب ١7 / توا مقرب  هايا_ريمول وعدملل رخآ
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 ةرملا هذه يف وهو . سدقلا عويضوم ذقلعل هيلمع هئنف

 ىلا ةيلك ةزاحتملا هفطاوعو هاياون لماك نع رفسي
 ينلا تارييغتلا ناب يعديف .ينويهصلا نايكلا
 تارييغت يه سدقلا ةنيدم ىلع :ليئارسا» اهترجا
 ةنيدملا ريوظطت تامزلتسم اهتضرف ةيعيبط
 مه اوماق نيدندرالا مث نيينامثعلا ناو ,اهقيظنت.و

 ةيبلس تناك ةنيدملا ىلع تارييغتب مهنامز يف ًاضيا
 ةينويهصلا تاطلسلا اما .ةنيدملا عباطل ةيفانمو
 .«ةيملع» رئافحب موقتو «ةنيدملا حور مرتحت» اهناف
 ويما ديسلا ثوعيمب ةأرجلا غلبتو ...ٌذيشو ردنامالا
 تايقافتا كانه نوكت نأ ىف كيكشتلا دح ىلا
 يف ةيرثالا رئافحلا ءارجا عنمت ةيلود تايصوتو
 معازم نم ١9/5 ماع دددر ام رركد حث .ةلئحملا ندملا

 نكامالل هيييثارسآلا» ؛مارتحالا» نع ةلطاب
 تاقرصتل اهتضراعمو ةسدقملا ةيمالسالا
 .برعلا ناكسلاو فيرشلا مرحلا دض «نيفرطتملا»

 ةردك ناطلاذم
 ناف ةحارصب اذه لوقي ال ريمول ديسلا نا عمو

 ءىراقلا ىلع هضرف ددرب يذلا ديحولا جاتنتسالا

 ةينوناقلا هتاطلاغمو ةطولغملا هتامولعم نم
 يدويهصلا لالتحالا ركش بوجو يه .ةيخيراتلاو
 «نمرلا ىلب نمو يندرالا ثبعلا نم ةنيدملا دقنا هنال

 . !اهرمعو «ةنيدملا حور» ىمح هنالو
 لب :ةلظان .ليتارسا. ديض ىواكشلا لكف نذاو

 .«ةسايسلا, لعفي تناك ةقياسلا تارارقلا لكو
 5و ًايئاهن سدقلا فلم قلغ يفيديف نذاو

 . !نيلتحملاو لالتحالل الماك رابتعالا
 ايراتركسلا نا يلا اضيا ةراشالا نم انه دب الو

 ماعلل سلجملل ةيعيبرلا ةرود'' لالخ تلواح
 ةماهلا ناجللا ضعب رضاحم نم ليزن نا يلاحلا
 .دوفولا ضعب اهتلمعتسا ينلا «ةينوينهصلا» ةملك
 ةروانملا تلشف دقو !ةيزازفسا ةملك اهنا ةحجحب كلذو
 ناف كلذ عمو !!نايبنجا امه نيدفو جاجتحا بيسب
 ةملكلا ىلع تاسيوق تلخدا ايراتركسلا
 اولمعتسا تانايبلا باحصا نا عم «ةيزازفتسالا»
 .تاسيوق نودب ةينويهص ةملك

 ,ليتارسال» ًابلاقو ًايلق زاحنملا .اذه ريمول اما
 هسفن هناف .اهيف نيلوؤسملا رابك نم ددعب طبترملاو
 ًاتوعبم» يلاحلا ماعلا عيبر يف ناريا ىلا لسبرا دق
 تاحيرصتي ىلدا كانهو .ويما ديسلل . .ايصضخش

 .قارعلا ىلع ةيناودعلا اهبرح يف ناريال ةزاحنم
 نا ىلع ىرخا ةرم ةيرجتلا نهرين اذكهو

 زابحنالاو يناودعلا اهنابكو ةينويهصلل زايحنالا

 .ةدحاو ةلمعل ناهحو ةينيمخلا ناردآل

 لودلا نياو :ضيرعلا ريبكلا لاؤسلا ىقبيو
 وا ةلماجملا ةسايس لصاوت اذاملو ؟ةيبرعلا
 ةفاقثلاو ةديرتلل ةييرعلا ةمظنملا نياو ؟تمصلا
 هزه فقول تلخدت لهو وسكيلا مولعلاو
 اذامو .ةيفاقثلاو ةيموقلا اناياضق ىلع تازواجتلا
 جيلخلا» حالطصا ميمعت ىلع جاجتحالل تلعف
 ؟,يسرافلا

 باسح ىلع نولماجي ايرع كانه نا فسؤوملا
 تاباسح نم قلطني مهنم ضعبلاو .يبرعلا قحلا
 .- نوعجار  هئلا اناو هلي اناو .. . قدضلا 3 دي دنت
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 00 ا

 هتديصق مضي هل ناويد رخا دعب

 ردصا ءاهمسا لمحو « سيلوع ةءاقمو

 يدهم يماس فو رعملا يثارعلا رعاشلا
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 يتلا تايصخشلا مهاو اهروصقو
 .اهيف تش 5

 نيرشع نم نوكتي باتكلا اذه
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 دادم فلأب ايثدلا ىلغ ٌتعلط
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 . رحبسلا

 كلذ ةلالد ودبت . هفوخ ةيحان نمو
 .اهسبلي ىتلا ةراظنلا يف ودبت ام رثكا

 تارظن نمو رظنلا نم فاخي هنأكو

 اريثك» :صنلا لوقي نا ةظحل نيرخآلا
 امنأك ةنولم ةراظنب (هانيع) (هبجحي ام

 يف نمؤي رحس نم هينيع يف ام بجحي
 قأتو . .(هبلاغي ال ادذحا نأب ةسسفن

 هيبشتلا ةادا كلذكو 0( هسفن قفا ةرابع

 طبرتلو .ةبلغلا ءاعدا ىفنتل «(منأك»

 ةراظنلاف . عقاولا ضفرب ةرشابم ةروضلا
 نع لطبلا يفتخي .عقاولا ضفر زمر
 رئاتسلا) ءارو نمو .ءاهئارو نم سائلا

 نا ضفري وهف ؛«ناكم لك يف ةلدسملا

 هتراظن) هيلع يه ا( ءايشالا ىري

 ناو ؛ةعيبطلاب سحي ناو .(ةنولم
 ثدحتي ناو «نيرسخألا ىلا عمتسي

 ضفريو رظنلا ضف صضفري هنإ :

 : ةيلاتلا ةروصلا هيلا ريشت املثم ةعيبطلا
 هجو ىلع طحت مث ريطت ةشارف ري ملو»
 يذلا رضخاالا طاسبلا ري مو ء جاجزلا

 بناج يلا رظنأو .ةقيدخلا ىسك
 .(تبلط ام لعفي مو !ارخآلا يداولا

 ١ نكلو ؛ ؛« ههجو ةمسنلا تحفل

 لخدت نا فنا انيباك (ةيعشعس

 ال وهف . عامسلا ضفري هنا (.. .هردص

 اهتاملكل سحي لد : ةأرملا عمسي نا ديرب

 200 م ا لا

 ثبعت نأ ديرت هذي تدتما ْذإ ىنعم

 ىلع فقي نا ديري الو .(اهنم ءيشب
 هنا .(اهتالكب متي مل١ :اهيف قدصلا

 اليلق ثدحتي وه اهف .ثيدحلا ضفري
 :ةفرشلا لفسا فقاولا همداخ ع

 ري موا .(ةليوط ةرتف هتمص يف لظو»

 قحتسي ام ةفرشلا قوق عقاولا

 عم ىهقم يف وه نيبو .«(قيلعتلا

 يهو .ةعاس مث . قئاقد ترم» هتقيدص

 3 د ال وهو ( مستست مث ثدحتت

 اح يوما ةتكلو

 لاصتا مدعو .ةلزع ىلا ضفرلا
 ف . هلوح نم ىلا ةعيبطلابو .سانلاب

 ىلع هدحو لطبلا نووكي ةضقلا نم بيق

 هئاقدضا يف ركفي امدمعو .هتفرش

 هرارق مه لوقيس هنا هسفن بطاخب

 عم هارن رخأ مسق يفو , مهنع داعتبالاب

 ريرسلا يف نكلو .اهديري ىنلا ةأرملا

 ىتح ضفريس هنا افرع نحنو .طقن
 دعب اهكرتيس هنال لاصتالا اذه لثم

 نم تارت ةابناعت لعق < بنا
 نع ًالوزعم الجر هيف دجنل ءاهلبق
 ةصق يف كلذكو . هةطسو نعو سانلا

 ىلا بتاكلا دوعي .«صانئقلاو ةصرفلا»

 تحت اهب بحلا طبربل ؛ةلزعلا ةلأسم

 . ثالث اياوز

 يملا
 نم بحلا لئالد ميقت 0

 نا فرعن امدنع 'هدعبت ةلزعلا نأ ثيح

 .ثيبلا يف اهدحو هتأر ما ىقبتو را

 بحي رعشة هنال :اقينعتبا نسل يقف

 مهفي الو هتأرما ديصلل هجورخ نا

 هسفن لأسي .اههنيب ام نادعابي هتلزعو

 ساسا وه دحوتلا نا ىري الو ؛اريثك
 رثكاف رثكا دعتبي اذهو .هنزحو هتلكشم

 يفو .ةأرملا بح وه يذلا هفده نع

 دعتس .هدحو لجرلا يوك هلك صنلا

 .بحلا ةروص وه يذلا تيبلا نع

 رصتخت بحلا ةينئبل ةيناثلا ةيوازلا
 ضرعغن امدئع هدجن ال بحلا نا ةركف

 ىلعو سانلا باجعا نع نيثحابي انتاردق

 ىلا ائسفنا مدقتن امدنع هدجن سكعلا

 . نيرخآلا
 بجعي ىلا صنقلا ةردق هل لطبلاف

 نا ديري يتلا هتأرما الا هئاقدصا لك اهم

 :أرقن نيح ةردقلا هذه لجا نم هبحت

 ناب باحعالا مهألم نيرخالا لعلو»

 الا . . .صانقلا اذه لثم مهعم نوكي

 لثم اهلمشي مل اذامل فرعي ملف . هتأرما

 .(مهروعش

 نأل ًالازغ لتقي نا لطبلا ررقيو
 تاناويحلا رئاس ىلع هلضفت ةأرملا
 ةروضلا هنع فشكت اهلثم ء.ىرخالا

 وا لازغب الا دوعا نل مويلا» : ةيلاتلا

 ابنا كش الف ...ةئالث وا نيلازغ

 عيمج ىلع هنورق عضتو .همحل لكأتس
 لتقي ال نيحو . . .«تيبلا ناردج
 قرافي .هتاقلط شيطتو .لازغلا

 . هسفن يف ةبيخلا ىري هنال , هتأرما

 لاكشا ىلع زكرت ةثلاثلا ةيوازلا
 نيب بحلا كانه :ةديدع يهو .بحلا

 انهقت قوقل :ةعيبطلاو ضصانقلا

 يقنلا ءاوهلا اذهب سحيل ....اقيمع
 نيب بحلا كائهو ناك لك نم يتآلا

 سرفلا تلهصو» :هسرفو صانقلا

 ناح دق تقولا ناب هركذت اهنأك
 سرفلا رود نا ىلع فقنل .١جورخلل

 ةينب قايس فو .ةأرملا رود نم مها

 نآ يف ةلزعلا ةينب يه ىتلا بحلا

 امثب رثكا سرفلا عم لطبلا تثدحتي

 نيب بحلا كانهو .ةأرملا عم كث ثدحتي

 تارظن تناك ابرا :ةأرملاو صانقلا

 . لجرلا تاملك لك نم ىوقا ةأرما
 ين ديعب ناكم نم ةيتا تارظن يهف

 يتلا ةرظنلا ترظن اذا ةأرملا نا .اهقايعا

 ثحبي ام لجرلا تطعا لجرلا اهديري

 نا ىرت انه «. . .هرمع لاوط هنع

 نا ديري صانقلا / لجرلا / لطبلا

 سيلا . . .ىطعي نا ديري الو ىذخأي

 ؟صانقلا رود وه

 ة اللا ةيصخشلا

 ةينب عم ىقبب (ةرصق ةلحر) ةصق يف

 44 - [ خا ىلا ينط ماب مخلط -



 ءانبلا بيكرت ثيح نمو .ةديدج
 ةنالث ىلا :: ةصقلل ىجراخلا

 : لاؤسي هصيخلت نكمي لوالا :ماسقا
 نع ةرابع يناثلاو .(؟يرجي يذلا امزإ

 هلعفي ام ىلع ء ءوضلا يقلي يلخاد راوح

 هيف بتاكلا فصي ثلاشلاو .لطبلا

 لم اليل عيه رضا نولا
 ةيصخش ىلا ريشي هنال يناشلا مسقلا

 نم اهلخاود نع فشكيو .لطبلا
 نغ جانا هفوخ نع ريعت راكفا لالخ
 ؟صنلا يف فوخلا عف ةاود يه ايف ٠ هتلزع

 يف هسفن دجي نيح لطبلا فوخ أدبي
 ال عضوو اهيلع دتعي مل ةديدج ةلاح
 : ةيلاَتلا تارابعلا هيلا ريشت (لثم هفرعب
 عاطتسا اعبر . .فيك قزأملا اذهو»

 وه ام . . اذاو. . . . كرصملا لتيقشت

 لح داجيا ديحولا همهف  ؟ج رخعملا

 بطع ىه ىتلا ةنهارلا ةلكشملل
 هفوخ لوزي لحلا دجي امدنعو .ةرايسلا
 ىلا هسفن تحاترا» :صنلا لوقي نيح
 . خلا . . . ةححبتن

 ؟ةلزعلا تابكرم ىه امو

 يف اهلك هتبوجاو لطبلا ةلئسا دجوت
 . ةدحاو ةملكب قطني ال وهف .هنهد

 ةيابغ يف ةرم لوال ملكتي هبحاصو
 .هبحاض نيبو هئيب لاصتا ال .صنلا

 هبحاص نم لطبلا رذحي . سكعلا ىلعو
 ىلا ةوعدلا ببس نع هنثحب لالخ
 هاجن مؤاشت ىلع هراكفا للدتو .ةلحرلا

 دجن نا |[مئاد لواحت يهف .عمبتجملا

 ال هنا .كلذ ىلع دز . هتيعضول ابابسا

 ةيحان نمو .كحضي الو

 هدجنف : هسفن وه لطبلا دعي ل .ىرخا
 ىلعو هسفن ىلع ةيجراخ ةرظنب ىقلي

 وهو .اضيا هسفن نعو لب طقف سانلا

 .روطت ىا كانه سيل .هل ةبسنلابو

 يهتني صنلا نا كلذ ىلع ليلدلاو
 يف لطبلا هيقلي يذلا لاؤسلا سفنب

 لكشب لطبلا ةنراقم عيطتسنو . هتيادب

 .ةرئاذ نع ةرابع هتيصخشف .ةصقلا

 مسقلا رابتعا نكمي ذإ .كلذك ةصقلاو

 دحاو مسقك ثلاثشلا مسقلاو لوالا

 يتلا ةرئ ءادلا هذه .اهلفقيو ةرئادلا حتفي

 يف ةيساسالا ةيصخشلاو ةصقلا

 ةظحلا ءاهتيثبع يف ةاححلا مكقو نأ

 . ةءارقلا زاحنا

 شماه

 سنوت .باتكلل يبرعلا رادلا . ةريصق ةصق لوتس

 , ا“

 - اولا ولا جداتتلا# هاقخانات - ه5

 ,ةفيلقالاو 9 افر اي

 وجرت ىتلا رارحالا نييروسلا نييفاحصلا ةطبار نا

 ةلاسيلا دادغب يىفو «ةرصبلا» ندملا ةنيدم يف حاجنلا مخلل اجرهمل

 مادص يبرعلا لطبلا قارعل ركشت يتلاو ءرصنلاو ةعاجشلاو

 اهلا رخ لا عادبالا خانم نم دب رملا ناجرهم ف هرفو ام نايسح

 ةعاداو ةفاحص نم .يريهامجلا ريبعتلا 0 يموقلا

 .ةحيبذلا ةيروس اوركذتت نا ىنمتت ؛نويزفلتو
 نايغطلا ةنحمب نيقوحسملا نييروسلا مكتاوخا ن نويع نا

 نا يف لماو فغشب مكناجرهم ىلا علطتت ميقلا فيي ْرتو لتقملاو

 . مكدئاصق يف اهسفن ىرت
 ةدحوب روعشو ةيوخاو ةبحمب .مكلأسي يروس نطاوم لك نا

 اي .مكتملك نولوقتو .مكنابلص نولمحت ىتم : يموقلا ريصملا
 !؟رعشلا قافر

 نم يجمفلا ةيغاطلا حبذ يذلا يروسلا نطاوملا مكاخا نا

 0 .هامح ةنيدم يف ائيرب ةيحض فلا نيعبرا هلها

 يذلاو .تالقتعملا هيل تصخغ يذلاو ؛نوحسلا ف تيذعغتلا

 دربلا ةأظو نم هلافطا فجت ري يذلاو .زبخلا فيغر نع ثحبي
 نم  همساب رجافلا ةيغاطلا هبكتري ام ارهق رجفني داكي يذلاو

 نانحلاو ءاخالاو ةبحملا لكب مكبلا هجوتي .ةركنم ةيموق تانايخ

 : الثاق

 نوبهأتت متناو .مكيلا هجوا نا هنم برغاو .ءاذه يباظخ بيرغ
 .اهيلا مكيدنا يتلا ريغ .ىرخا تايلك اوقلطتل .دبرملا دورول

 اهل ل وا يقل ريغ دن ارو

 دحوي امو !ءادعالا م الو ٠ د انا 0 -

 نيابتلا رف اا يطع نا نم رطخا ائئيب
 تاوبص :نيفالا دليلا دودح ىلعو ؟رعشلل تاجرهما

 ليلد اذه لب ؟ةمألل اعيفر اروس مدلا ضيرق نم عرلبت ةينف
 ةيفاع

 !ةيفاع لبلد .ةداهشلا دعوم يف ًءانغ او ركتبت ناو

 رمنتو يودعلا راوا نم ديعب ريغ 1000 اوضموت ناو

 !ةيفاع ليلد .رئاثلا لتاقملا جهوت وت يف ةيبرعلا ةلاصألا

 ةيناسنال زايحنالا فرشو ةءورملاو ةملكلاو رعشلا قافر اي

 :ناسنالا

 ُْق ناسنالا ةيناسنا ىتح قحم يجمفا قشمد ةيغاط نا

 . . ةيروس
 نطبيو .«تاراضحلا ثرإ مكنم لك بقتحي ,نولبقت مكنا
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 وا وو ديس حو ب 7 22 7 ع وسو رو عماد نبا ووووسج ةظوومو حور متجست

 !ةروثلا ةملغو .ةدارفلا

1 

 !ةداهش مدلاو .امد ةروثلاو ؛ةروث رعشلا نونلعت 8

 !نسح
 ؟ردق ةهثآك !دينعو مكدحا لبهقُي مل !مكلو

 ؟مقر دايحلاو .دايح دحوتلا نا متملع اما
 ؟ماقرا را ناك

 ؟بيرغتلاو ةبرغلل نوثرؤت مالاعف . ىهتنملاو ءدبلا عيجن متن

 ةملكلاو رعشلا كرا

 ارزج تاروثلا ىقبت نا زوجي لهف :؛ةروث مكنم لك ناك اذإ

 اننطو لافطا مرحت يلا سيباوكلا نع اهنويع ضمغت ناو .ةلو زعم

 ؟مونلا لبق نقلا ةفر يب رعلا

 ؟ضيانلا ةبورعلا بلق نوركذت له
 ؟بلقلا اذه ةيروس نا متيسن ما
 ناك ,ةيروس همسا رطق .ةبيرغلا نيمألا دلبلا اذه دودح ىلع

 لاح او رعشلا دبي ناكو .تازحعملاو تالوطبلاب نامزلا المي

 يف هجهوتو .مدقتلاو ةيرحلا ىلا هعوزنب ةيتاعلا ىوقلا مدصي ناكو
 . .ناكو :ناكو .داهشتسالا ريماضم

 طقاستت ندم !قلغت سرادمو حتفت نوجس !ةيلبلا ماع ناك مل
 ىلا ركفلاو ملعلاب رمكو . ملحلا باوبا دصوي موج . . اهئانبا ىلع

 ابي رغتو ٠ .نطولا يب ةبرغو .ءارعشلاو نيركفملا نامترا دح

 . هئانبا نع نطولا
 ةيورعلا بلق ضبني نا .ةملكلاو رعشلا ةوخأ اي مكيضريفا

 عم افلح نوكي نا هيلع ضرفي نا مكيضريفا ؟اهبح ريغب اذه
 ؟نطولا ىلع ودعلا

 كلذ

 ىلع رداق !راجفناب نإو رييغتلا ىلع رداق ضبانلا بلقلا اذه
 لوطل راسكناو .قزمتو للش نم هل داري ام مغر ةزجعملا 0

 هنأب هل ًاراعشاو , هعقاول ًاضقر ع هيلا مكنم ةملك نوكت 1

 له .فيسلا وا رعشلاب ءاوس .أزحتت ال ةروثلا نأبو .ديحو ريغ

 !ةزحسعملا ءدب هيلا مكتم ةملك نوكت

 (رارحالا نييروسلا نييفحصلا ةطبار»

 ١ قل /ريمسيد / لؤليا - سيراب

 5 6 ١541 لولبآ 5١55-58 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا



 0 عل 0 مم ملا ورا 504668 هه وو ويب مويس ومس د ا ا تدوم در دوي دوب روب هج دوس جسد هي

 رمعلا ةرلا ليني يفتي ار راسا بايرمأذي يلع ينخر
 52ظ))ظ)ظ00000 سم ا

 ل 1 هه 0

 0 ا ا داع

 , 10111111111 1 و 5 5 ا .
 كل با ل جمس 1 3 ب جا وت وتوم هع تاج ب ع حسو

 ايس 0

 ...ىربإ رغب ديباشلا ابنصن

 لوقي اذكه . ًادهع ال هعباضا

 هؤاقدصاو نوتاحتلا هؤالمز هنع

 ىنغ دمحم هنا .نوماسرلا م

 هعواطي يذلا يقارعلا نانفلا ء:ةمكح

 ام هيلع عبطي وهو .بشخلا امك رجحلا
 ىؤر زينتكت ىتلا هتليخم يف مسنري
 ايؤرلا ليوحن ىلع رداق نانف تاروصتو

 . عقاولا ىلا ملحلا نم

 ةمكح ىنغ دمحم لخد .رهشا لبق

 ةمظنم رقم يف ىربكلا ةراجئنلا ةشرو
 ماما اليوط فقوتو ءن رن رام ابن وكسنويلا

 امد دف نالاطع تقلا هه جوك حول

 هيلع قلطا : يبشنت باي ىلا هلو يك

 ةباوب توحي .مالتسلا باب . مسا

 ١9/410 لوليأ 58 ”؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ةيصعلؤلا

 يف .ةيلودلا ةمظنملا تاعاق ىدحال
 ةريهشلا لليرازاف ةحول ةهجاوم
 ةيبشخلا هتتوحنم عنبص نم نانفلا ىهتنا
 يف ريبك لافتحا كاذنا ميقا .هذه
 نم 00 ددهغ ةهريضح وكسنويلا

 ةيبنجالا ةيفاقثلا تايضخشلا
 مالسلا ةمامح تءاج دقو .ةيبرعلاو
 يذلا مالسلل ارزمر ..بابلإ طسوتت ىلا
 لكل ريخالاو لوالا سخحاشا لكي
 يقارعلا بعشلا اهنمو .ايئدلا بوعش
 قيقحعل .٠ تاوئس ةدع ذئنم تراجي يذلا

 . مالسلا

 تع دمحم عباصا كرحتت ىرخا ةرم

 عافتراب زنوربلا نم لاثمت بصل ةمكح

 00 1 0 بف 7" هع د هدو

 نم ةأرما نع ةرابع وه .راتما ةعبرا
 ةروقان طسوتت ةلسابلا ةرصبلا ةنيدم

 .اغاضحا ُِق رسمتلا رشتني ؛ ةمحصض

 زمرك اهنيميو اهراسي نم ءاملا يرجيو
 اهفلخ فقتو .تارفلاو ةلجد يربعل
 عضوي نا لمؤملا نمو .ةحماش ةلخن
 ىتبم يف .هلامتكا لاح ىف بصتلا اذه

 ا ةنيدمب يلودلا مادص راطم

 .ندملا ةديسب

 ,فقوتت ال ةمكح ىنغ دمحم ةرباثم

 لمعي اذه وهو .بضني ال هؤاطعو
 يف ةيلوطبلا ةبئولا ديلخت ىلع نآلا
 مساق ميركلا دبع روتاتكدلل يدصتلا
 باهولا دبع لطبلا داهشتسا اركدتسم

 هذه دسجي بصن لالخ نم .يريرغلا
 ةيلاضتلا اهزومرب ةينغلا ةريسملا
 . ةينطولاو

 هيلع علطا يذلا ىتفلا لمعلا اذه
 رابتعاب « ءايصخش نيسح مادص سيئرلا

 ارا نيذلا بابشلا ةمدقم يف ناك هنا

 مساق روتاتكدلا بكومل

 يذلا هذلا لاثمتلا ا ةصاخو ىزنوربلا ةداعب
 لصيو .يريرغلا ديهشلا دسجي
 رتملا فضنو راتما ةثالث ىلا هعافترا

 ةيرجحلا لتكلا نم ةدعاق قوف عضويو
 ةدغاقلا تحتنو راتما ةعبرا ىلا عسفتر ت

 ةعبس ىلا اهعافترا جردتي يتلا ةيرجحلا

 رولصت ىربك ةيراذج عضوتس راتما
 ةيلوطبلاو ةئيرحلا ةيلمعلا نم دهاشم
 بصتلاب ةطيحملا ةحاسملا عزوتتو

 ةضاخ نكاماو تاروفانو
 اذه نوكي كلذبو .نيئطاوملا لابقتسال

 ةيلوطبلا ةيثولا هذهل اديلخت بصنلا
 مهنعيلطلو .ىقارعلا تايبشلل

 ةيئفلا لاعالاب ركذي امم .ىربكلا
 خيراتلا دلخت يتلاو ماعلا ُْق ىلا

 بوعشلاو ممألل ينطولا
 يف نوكيس يريرغلا ديهشلا لاش

 عضي هناو ةضاخ ماحتقالل زفحت ةأيه

 هاجناب هدم هدبو هنرعس م هج الس

 يحوت ةيوق ةكرحبو .حالسلا ناكم
 رصتقي مو . مساح لمعب مايقلل ؤيهتلاب
 همسر يف ةمكح ىنغ دمحم ناففلا

 هرفوت ام ىلع يريرغلا ةيصخشل
 اضيا دمع امناو .طقف ةيوتكملا رداصملا

 يتلا تايصخشلا نم ريبك ددع ءاققل لا

 نع الضف .ايصخش ديهشلا فرعت

 . ةيفارغوتوفلا روصلا
 عراش ملاعم نم ريغيس بصتنلا اذه

 مسا لمحم يتلا يا ل اخ

 2 ”يروبي معلا دسيهبللا
 ةدع نم هتيؤر نكمي ثيحب بصنلا
 . تاهاجت ا

5-5 
 مج جدو بيبو اا د دودو أ 17 سا جا دج جدو جوبا سوما سس ا دو 0 درع

 ةيب رعلا امنيسلل ناجرهم رهشأ
 وه يبرعلا نطولا جراخ 0-1
 يف هميقت يذلا ناجرسهملا 4

 يبرعلا مليفلا ةيعمج ةيسنرفلا ةمصاعلا

 ف سوا ةزرلل كالا ا كفكست يتلاو

 يبرعلا مليفلا ناجرهم» ةلسبلعبا

 تناك ناجرهملا |له ليق . 0 سي رابب

 معالا 5 ةيرضملاو .ةيبرعلا ايييسلا

 تاناجرهم تارود ىف كراشت :بلغالا

 .ةديدغ ةيملاع ندمو مصاوع يف . ةيملاع

 مالفا نمض نيمليف وا مليف لالخ نم
 امغبسلل حبصا نآلا .ةديدغ لود نم

 يف صاخلا امناجرهم اهدحو ةيبرعلا
 هيف مالفالا ضورع رصتقت لو ٠ سيراب
 تضرغ دقف .قىرخا نود راطقا ىلع

 نمو قارعلا نم مك رصم نم مالفا
 امك ةيروس نمو .برغملا نم |مك سنوت

 راطقا نم قرخا مالفاو رئازجلا

 كيو - ١ ذا فلعل“ انقل الات ةاكخ]7 ا



 تاناجرهم

 ! ندعسل ىلا سيراب نم
 يف ىلوالا اهتاوطخ وطخت ىرخا ةيبرع

 ناجرهملا اذه لامعا ىف ام ُريِيِمت هيغبو

 ال اريبك ايفاقث الافتحا ةبسانملا هذه دعا .
 ٌ اهيف: ديعتسي ىتلا تاودنلا لع رصنقي 0

 . طقف رعاشلا اذه :يىركذ نورضاحلملا .

 تالوطخل صراع ةماقا لالخ نم لب 50

 3 كدا م ةلذاسلا ع روم

 ظ نح الصف هل 0 ناساستلو 1

 : 1 "ليي ناك ؛ هنا ا اذا ا ةةروهشلا 7 ٠٠

 سلا ةباتكلل ًاضيا اريدك
يال د 21

 0 
: 

 - معملك وحبا نوايا ولان - 7

 | وديسوب جروح ل لباقملا قا ”لانفا7!

 واداور نم ددع ميركت اندهش دقف

 وا نيجرخم .ةيبرعلا (منيسلا موجن
 وبا حالض .حلاص قيفوت :نيلشع
 صاخ ميركت عم .ةدحجانف .ع تميس

 امك .الثم برغملا يف ةديدج |نيسل
 ناجرهملل هسماخلا ةرودلا ّق لصح

 ةيبرغم مالفا ةعومجم تضرع نيح
 دمحاو ةكرب نب ليهسو يحيمس نمؤمل
 يزاث ةمعو يتاحرف يلاليجو يودعلا
 مهاوسو ولحل ليبنو

 هققح يذلا حاجنلا دعبو .نآلا

 مت ؛سيرابب يبرعلا مليفلا ناجرهم
 .لئامت ناجرهم نع ارخؤم نالعالا

 0 ءايشادو 0 350 روك

 ١ ايفيزب يح لع تناوتسلا نم دقع 7 1 دال كلت 0 0 تايماجلا

 انك اذاو . ةيئاطيربلا ةمضاعلا يف نكلو

 0 ةيب رع 22 < نكادهشتا 2

 تاءانثتساب الا ..ةيبرعلا [مئيسلل ًايموق
 رارمتسالا اه حيتي ال رثعبتو .ةدودخم

 امنيسلا ضورع لاقتنا ناف .ىونسلا

 .ةيملاع ندمو مصاوع ىلا ةيبرعلا

 ىف ايراضح الاقتنا هتاذ ذحب لكشي

 - اذا ةصاخ .يبوروالا لقعلا ةيطاخ

 اهلبقتي ثيحب ةضورعملا مالفالا رايتخا
 ىلا ديكو ىيوروالا دضاشملا

 آف ىلاتلابو .اهراكفاو اهتاعوصوفم

 ارود يىدؤتس .لاحملا اذه ُِق .|نيسلا

 يبرعلا راوحلا ةعوضوم يف اريبك

 8 ونهو. و فو 1 درر بحل .:

 هتاذ تقولا كف 5

 1 اعلا ها 1

 ِق ةلاعف همشهاسف ماهس نس و :يبوروالا

 ناديملا اذه
 شت يندنللا ناجرهملا اذه رايخا

 نقم وضح لا نصح ةمح نأ لآ
 نم نونكمتيس يناطيربلا مليفلا دهعم
 ُْق 0 «لذلا ناجرهملا اله لالخ

 عالطالا قاعي مليفلل ينطولا حرسملا
 يتلا ةيبرعلا م الثالا تاارشم لع

 نيمرضنملا يملا ل ةلليخ تزحتنا

 قاوس .روفصعلا :صضرالا : لشم

 .ىجطسوبلا .تاماقسلا . سيبوتوالا

 ؛نيزلا سرع .رحب اي سب .عوجلا
 تاونئس . مساق رفك .ةريغصلا بو رخلا

 .اضعلاو نويفالا .ىنبال ةجوز .رمحلا

 دكدهابتملا نأ ' ىتنغمب . نسح- ىبسكات

 نيجرخملا لازعا ىلع فرعتيس يناطيربلا
 .نيطسلف . سنوت .رصم .برغملا نم
 .تيوكلا .ةيروس .رئازجلا .نانبل
 .انيماح رضخالا . نيهاش بتسوي مهو

 دمحم .ةيولع ناهرب .ىدشار دمحا

 ريم رضات :قيدضلا دلاخ :ضلم
 بلغاو .«بيطلا فطاع .ىركذ ريمس

 ىلع ضمت مل امم نيجرخملا ءالؤه مالفا
 لكشت اهنا يا .ةنس نورشع اهزاحنا

 اهتدهاشم حيتت .ةديدج ةيبرع |منيس
 ةيجارخاو ةيبولسا طامنإ ىلع فرعتلا
 ةينفلا اهتميق نع الضف .ةدعتم
 , ةيعاذب لاو

 ننام رابخت زيفيرب كاج دست 00 ١

 : ”نيتديصقلا :

 باتكلا ُق اهاذ ةحيفضلا نآرقي 5 ظ

 .ةتاد

 ظ امتاذاةين ةيناثلا يف

 . كوالا :ةقيق

00 

 ؟ا/ _ /١41 لوليآ ؟4- 554 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 ند بوس جبجم

 ىدنل 1 يك

 ةكمارسلا مه :ةؤه
 هك عدو ةمظجج جحووسمس جمس م عحسسا حو: وس سمج هس 1 تاو ا هو هجم ومسمع

 ىئارماسلا دوم رابجلا ليغ

 او بس ا حاسس دعا ج13 فا ا مم الل واحلل عفسجدجس جي ووجسو و دس ب بم وتجد

 هه ءالؤه) انتسارد نم ءزجلا اده ١ ىف لصاون

 و ةكمارتلا روذج نع كاملا ددعلا يف

 هانأدب ام «ةكمارملا

 ةديبع وبا مهنمو مكلف يف نيعلاضلا زربا لالخ نم .ةيبرعلا ةلودلا

 . ةقباسلا ةقلحلا يف هنع انثدحم ىذلا
 1 مس ا م بلا الا او ما

 :نالع_ ؟

 يعضاوو خيراشلا ةاور نمو
 ا 9 داو يع

 1 امطقتم ناك .برسعلا ضغبي

 يذلا بلاثملا باتك عضوو .ةمكحلا

 عيمج هيف ىصقتساو .برعلا هيف كته

 يتلا شيرق ةضاخو ةيبرعغلا لئابقلا

 :(ص) ع لوسرلا هيلا بستن

 يفب) ب هسيف أدب ”مالسألا نع

 .(ص) يبنلا تيب لآ مهو .(مشاه

 نوطب مث مهتاهماو مهجاوزا ركذو
 مهيلإ بسنو .برعلا رئاس مث « شيرق

 و بع دما جما يب ججججا# بكتاب سس جو مبوب تيوورش هر وجا جسما ا عدد

 ِكفأ لك مهيلع عضوو ءروز لك
 د يسوم .تاتبمو

 لاقي ردغ موق مهنا) : مهنع لاق .(رقنم
 فارعا اضيا ويقل .نداوكلا

 يفو !(هللا قلخ أويسا مهو .لاغبلا

 تا نبال ةسايبلا ناوسيد

 يقلخ يرتعي ال ٌورما ينإ
 نفا الو هدنفب سند

 ةمركم تيب. يف (رقنم) نم
 نصغلا هلوح تبئي نصغلاو

 مهلئاق لوقي ني ءابطخ
 نسل عقاصم هوجولا ضضيب

 مهراج بيع نونطفي ال

 .نطح مهراوج ظفخب مهو

 ناسل نم ملسي مل اذه رقنم ديسو

 1017111 الة 3111م جت هطلت عت

 عضو لدقتف ا دقتملا (ةّديبع ياو

 . ةياكحب هفرخزو

 : ةيوازلا داع با

 بأ كي روياس ناكو ةيبع نب كرابملا

 (رهزملا) يف ءاجو مليدلا يبس نم قيل
 . ىمليدلا زمره نب دامح هنا : يطويسلل

 روهشملا ةيوارلا يبهف ناك امهمو

 1 | ع ص 0

 رعشلا نوعضي اوناكو .هريغو ةيوارلا
 ريغ ىلا هنوبسنيو هنم عونصملا نوئتقيو
 . !هلها

 عم دامحو) :يوغللا بيطلا وبا لاق
 الو نييرصبلا دنع نومأم ريغ كلذ

 , , (ةقث
 . دامح ىلا يبارسعا ءاح

 ا ا نا ورق 0 :لاق
 .ةفرطل اهولعجا :دامح

 ةيخيراتلا تاياورلا دامح عمج دقل
 ام اهيلع هدنع نم فاضاو .ةيبدالاو

 0 ا

 ناك لب .ًاباتك تفلؤي مو تامو .فارا

 .بتك تيتك دقو .هنع نوذخأي سانلا
 , هل تسيل ىهو هيلا تدئساف

 ثوروملل ةيوارلا دامح ءاسآأ دنقل

 هدقحب اعوفدم :اريثك هب ثبعو يبرعلا
 . مهب ةياكنلا نم هتبغرو برعلا ىلع

 :رمحألا « طلقت ن 14

 فلخ) .هيلحتنمو رعشلا ةاور نمو

 .نايح نب قاخ ُررحم وبا وهو .(رمح الا
 ناكو .ملسم نب ةبيتق يبس نم هوبا

 دئاصقلا ٠. نم اريثك ملعت .داحل ةيوار

 . ةذعب سشاعو

 طبأتل رعش ةسايحلا يف درو دقو“

 عضو نم هنا لوقي ضعبلا نكلو ارش
 ناك) :ميدنلا نبا لاق .رمحألا فلخ
 تيبل سائلا سرما نم رمحألا فلحخ

 ىلع رعشلا لمعي ارعاش ناكو .ءرعش

 . مهايا هلحثيو برعلا ناسل

 مل نكلو ( ناويد تفلت هيلا اوعيو

 وبا هأثر تام املو .كلذ هنع فرعي

 ! ةروكذم .دئاصق تالثب ساون
 . هناويد

 :كوراه نب لهس  ه
 ءىئدابم ىللع اومقن نيذلا 1

 .مهمرت نارهظ نبي تلمح يتلا مالسألا

 نب لهس) .ىرخا ةهجو مهتهجوو
 د .ةمكحلا تيب نزاخ ور

 اهنف رثيللا 1 بتكلا كب اربغ اعقع
 , مجعلاب هرخفو .فبرعلا دض هبصحت

 هبداو .همايا يف هموق يفرطتم نم ناكو

 هعضو انإ .هب رهتشا يذلا بَيَرْعْلا

 ةلسلس بتك هنأف ةسرعلا نم رخسيل

 لب «لخبلا اههذ: علمي لئاجرلا نب
 مركلا هيف مذي لاقي ام ىلع ًاباتك بتك
 مركلا نال الا كلذ امو !لخبلا لضفيو
 .برعلا تافص نم ةفص

 اياك ناكتخبلا و ا بك ققو
 .(برعلا نم مجعلا فاصتنا) ةأمسس

 مجعلا لضف) هاأنسا رخآ اباتك عض

 لوالا باتكلاو (اهراختفاو برغلا ىلع

 ميركلا لوسرلا لوق ىلع در ودبي اهيف
 برعلا راصتنال هتكرابم يف (ص) دمحم

 فصتنا موسيلا) :راق يذ ةعقوم يف
 !(اورصن يبو مجعلا نم برعلا

 :ففالا نب دمحم -ا/

 بيطخلا نب ثيللا ني دمحم) ناكو
 , ةقدنزلاب ىمري (زوريف نب دايردإ نب
 . هيلا نسحتنو هم لدتت ةكمارتلا تيانكو

 ىلا هبسن يهتني : (رهيست دلوك) هنع لاق



 ناوتي مل .ةيما نبل لوم ناكو .ءاراد
 مايا سرفلل هتيبصع راهظا نع
 ىتلا ىه ةببضعلا ةدق لعلو .ةكفما رملا

 رايت يهو ةقدنزلاب هنوومري ن ايلا كاتس

 تحن ةيكدزملا راكفا عسل يسايس

 قنيمح هلعشب يدذلاك ىن يللا ءاطغلا

 .رصعلا اذه 6 هعابتاو لاجدلا

 يتاقولاب#
 نومعني اوناك يذلا ٌنيبوعشلا نمو

 :برعلا ىلع نومقنيو ةكماربلا لظ يف
 ىلوم (دمصلا دبع نب لصضفلا)

 عطقنا .يرلا لها مجع نم (شاقر)
 .مهاوس نع هنونغأف كيقرب لا ىلا
 ءارعشلا ىلع هب نولوصي اولاكو

 نوثوديو ؛هرعش مهدالوا نونقليو
 اظفحو هل ابصعت .هئم ريثكلاو ليلقلا
 اكيرحنو اهمساب اهبونتو .هتمدخل
 . مه كلذ ظفحف .هطاشنل

 : ىقحاللا نايا 53

 دييمجحلا دبع نب ناسا ءالو ناك

 ءابدالا نم ناكو .نيبشاقرلل ىقحاللا

 يناثلا نرقلا يف نيفورمعملا نيمجحرتملاو

 بدالا نم ةراتخم ةلمح عضو .ةرجهلل
 خيرات مجرتف .ءارقلا يدي نيب يولهفلا

 اصاخ اباتكو .(ريشدرا) ةريسو ( كدزم)

 1 1 4 8 2 ل لاق 2 1

 7 لانر# .

 5 1 0 0 8 1 اما ابكارلا ابا

 باتك مجرتو .ىرخا ابتكو (اذوب) ب
 لهسيل ارعش همظنو (ةنمدو ةليلك)
 . يكمرتلا ىبخ نب رفعج ىلع هظفح
 .قيدنز هنا اذه (نابإ) نع فرعي ناكو
 ةبلو و درجع داحب نوهبشتي نم هناو
 .ناخملا ةيضع نم (هاثماو بابحلا نب

 الو (ينام) نودخيمي نيدلا نم ناكو

 ساو هيلع عفت ب اللا ل ودقتعي

 اوقثوف ٠ كمرب ىنب لالظ (نابا) أيفت
 فينضتو ءارعشلا ناحتما هب اولكوو هب

 ىلع ىرتت تناك ىتلا ح دملا دئاصف

 لوقلا هل ناكو ا لا تابتغ

 نسحو هنأش العف .كلذ 3 لصفلا

 نع نوفرعي سانلا ناكو . مهدنع هركذ

 ةناو . نطبي ام فالخ رهظي هنا (نابا)

 ةهحجو مش نيذلا ةكمارتلا عئابص نم

 نع ءاج ام لك ف ضاخ يأرو ةصاخ

 . ةيب رعلا ةريزجلا بلق
 ناب هيلع راشا نابال اقيدص نا لاقب

 لعف دقو :تادابعلا يف اباتك فلؤي
 (يلوصلا) انل ىور دقو ءايظن هعضوو

 (لذعملا نبا) .لوقي . تادابعلاو

 : رعاشلا

 ايلضتم رظف ب داب 5-3

 ترطلا ينزمتساو يب
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 هه ادا نيب : تراك ف
 تاوطس ف ساكحلا سوفن نآك
 1 3 قابلا ل لدج 0 هللا كغ لاقو 5

 ا
 2 : حسا كي تعيس كنق يرصعل

 30 ش ٍدلاخ ]ا داصم وأ 1 اريعش الهف

 | تعّيضو و ىرسخا دالوا ةعضرمك

 م

 <. هدوم

 00ج

 ةيبب رعلا ةغللا رارسأ
 ىف ءاج . ىمجعملا يي يوغللا طبضلا تارييعت برغا نم : ةسئايلا كاتلااس

 رطل 1 يدابا زورتفلل :هيبأ ريغ ىلا بسن نميف ؛ ةيبآلا ةفحت) باتك
 .(ةسيايلا لادلا حتفو .ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميلا تشير

 . مجاعملا باحصصا دنع فولأملا وه اك :ةلمهملا لادلا» هلوق نم لدب كلذو
 .ءاطحألا نم اضلخت وا الهح بارعالا لام | ُِق موق فرسا : بارعالا -

 اموق نا ذحعن

 .افقوو الضو اهلك

 : نولوقي ةارسلا دزا نا باطخلا وبا معزو : : ةيوبيس باتك فو

 تايلكلا ُْق بارعالا او رجاف مهسفنا ىلع اوفرسا دق برعلا نم

 ودير اذه

 ءايلا اوتمثاف ,ادحاو ايسانق: هولعج , يرمعبو يديزب :تزرمو ياا

 : نب اب فوضوملا نيوتت -
 أدرفم امقدحا عفو اذا ةنباو نبا فلا صقنت نا مسرلا ءاملع دتع فو رعملا نم

 . ءاعدا ولو ةوبالاب روهشم (مهيناثو د وا , نيرشابم نيملع نيب اتعن

 رس لوا يف نوكيا طرشب

 ءاملع هيلع صنو مويلا نولوقي يك ءالمالاو مسرلا فولأم يف يراجلا وه اذهو
 ما نب هللا دبعو .ةفاحق ىبا نب ركب وبا وحن : يف افالخ كانه نكل اضيا وحنلا

 .افاضم نبالا دعب ام عقو وا افاضم نبالا لبق ام عقو اذا يأ ٠ . موتكم

 نب دمحم وبا ماق يف امك ٠ .فاضملا نيونت : بوجوب ىعارلا مزجو : نابصلا لوقي
 نبا يا ٍفنصملا هراتخاو - فالخلا لقن دعب هخيرات يف يوفصلا هراتخاو ءديز
 ديز نب اذمحم تيآز :وحن يف يا ءافاضم نبا هيلا فاضملا ناك اذا كلام

 يدناملا .١

 .كلذك

 هنيد بلقلا ملظم لصُي فيكو لهس لا لظاه ةنس ذنمو
 نم كاذ نإ (ينام) نيد ىلع

 : لهس نب لضفلا 0

 هذلاو ناك . ىسوحجب يسراف

 لصتاو ديشرلا مايا يف ملسا .ايتشدارز
 ىصحيل اليكو ليسخصو .ةكمارسلاب

 لضفلا هيدلو م 0 .يكمربلا

 لضفلا فرع دقو . ةكماربلل نسحملاو
 ةيسرافلا نقتي ناكو :هحومطو هثبخب
 هابتنا لضفلا راثا .ةيبرعلا ىلا ةفاضا

 نم اباتك مجرت نيح يكمربلا ىيحي
 ىيحب بحعاف ةيبرعلا ىلا ةيسراملا

 ءايكذ كارا ينإ) :هل لاقف هبولساب
 دخجا ىتح .ملساف اعيفر اغلبم غلبتسو
 انروما يف كلاخدا ىلا ليبسلا
 0 لاقف .(كيلا ناسحالاو

 ىلع ملسا .ريزولا هللا حلصا . . .معن

 01 !ال :ىبيحي هل لاقف ؟كليدي

 . انايثد نم ًأظح هب لانت ًاعضوم كعضا
 ديب دخإ) :هل لاقو هالوم «امالسر» اعدو

 هل لقو .رفعج ىلا هب ضماو ىتفلا اذه
 رجح يف ناكو .نومأملا ىلع لخدي

 هلصوف (هيدي ىلع ملسي ىتح .رفعج
 . هيلع قدغاو

 نب لضفلا , . . ةكمارلل نيمزالم

 نب نسحلاو . يكمريلا رفعج عم لهس
 دقو . يكمربلا لضفلا ةمدخ قف لهس

 مهديلاقتو ةكمارملا ءارا لهس لا ثرو

 يف مهتعاربو مهتاحومط اوئرو اك
 ىلع ريثأتلا قيرط نع رومالا كي رحت
 دا يرايشهجلل ةياور يفو .ةفيلخلا
 نب لضفلا تاحومط راثا يكمربلا ىيحي

 ةنس نيعبرا لك يف) : هل لاق نيح لهس
 تناو .ةلود هب هللا ددجع لسحر ثدح

 ىلع كلذ لدي امث .

 شفا زا شارل عي كم

 رمتؤملاو مهتعينص حبصا ثيحب .لهس
 نواعت ىلع الاما اوقلع مهعاو . مهرمأي

 انه ركذلاب ريدجلاو .مهعم لهس لا
 رفعج) ناكم ذخا (لضفلا) نا

 حبصاف نومأمللا ةَمتْلاب (يكمربلا

 ةيبلاغ قهتيو .هل اقفارمو هيلع ايضو

 لهس نب لضفلا ةبغر لوح نيخرؤملا
 ةعوفشم ةطلسلاب دارفنالا ىف ةحماجلا

 ىتلا ةيناساسلا ةيكلملا رئاعشلا ءايحاب
 : .نامزلا اهاوط

 ةمميسست ل و نو

 71 جبس م

 وجوب جوع

 "هسه اا

 20.19 بوسووووم اا ةيييع ص د يم

 يع

 0 و سوك
 0 هج سد روا1 نوت1 زرع كندا كوالا دو دقت قت



 0 ادحالاو ةيسلاو ةعمجلا

 5-0 0 أ .ةغللا ًِق .تحنلاو

 ا دخاو الازا رقد او ا
0 0 

 0 يذلا ناوما 1 : مننا ق تاحنلا نآل كلذ: : نسل 0 2

 10 1 مخ 4 حب ظانقلالا ىوس

 ا صو ,الاشمت نيطلا د

 د ياسو يون عت كال قانا دو
 !تاملكلا تاَجَن ةعتم نم :ادنعب دعت و( انيزف

 5 0 ولا هند هذه لك

 فال غلا مناع يف اهتكلو .4

 1 ليتنا هرجع .اهيناعمو

 52 و .ةيبثجالاو ةي ةيلحملا تالمغللا اهله 9



 لافطألل نومسرب
 ةليطملا تاباكح

 .سمالا ةلوفط لثم: تسيل رضاخلا ةلوفط
 , ةعساش تاءاضف ىلا اهحهو دعصي ةقلأتم نآلا ىه

 أدبتو .ةعدلاو ةجهبلا ءىطاش ىلع حيرتست نا نآلا اهو
 . رهاَر ليقتسم هاجت ةقئاولا اهتلحر

 حراسمو امنيس رودو تابتكم لافطالل حبصا دقل
 اهتقورا لخاد نوملحي ىتلا مسارملا مهل... . مهب ةصاخ
 . . .ةنولملا مهقاروا ىلع هذه مهمالحا نومسريو
 ىنعت تاسسؤم اضيا مه تحيبصاو .تيزلاو ةاشرفلاب

 مهنوتفو مهتفاقثب
 زارط نم ةسسؤم قارعلا يف لاففطالا ةفاقث راد

 لافطالل ردصتو .اهتغلب ةلوفطلا بطاخت .صاخ
 تالجمو ابتك .ةتوافتم رامعابو .ثادحاللو نايبصللو
 باّتكب نيعتست كلذل يهو .ةديهز راعسأب تاعوبطمو
 اوصصخت نيذلا نيماسرلا نم عيماجمبو لافطالا بدا

 | . ةلوفطلل مسرلاب
 مسرب ,«تاونس عبس ذنم نوكمهنم نوماسرلا ءالؤه

 يف .تاهويرانيسو تاياكحو اصصق ,نيلتاقملا تالوطب

 . عدبمو قالخ دهج ةليصح يه «تايرودو بتك
 نييهاذلا نهءابا نعدوي نهو تانب : ةلوطبلا روص

 نودتري وا نودشني مهودالوا .لاتقلا تاهبج ىلا

 نووريو نوثدحتي مهدادجا . ةريغصلا دونحلا سيالم

 . يضاملا رثام نع اصصق مهدافحال
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