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 2 ١ نوعسيو .اهيلع نوصرحي .ةيلودو ةيميلقإ حلاصم تايقوسلل نا م 100
 3 نوثدحتيا يدا ييواود» تاكحلا 6 تناك 5 نو يتحا 6 4

 7 : 3 وعبسي 3 يع ل ف 0 :ةنل وَ 1 نو ةيميلقا . !ئ تل نيقرمالل 0 فرعتو 1 3

 > يذلا يجولويدنالا تاطخلا عم اوضقانتي وا اوضراغتب نا نود اهقيقحتلا <
 7 دي دما ويلا ىلع 8 هيه 00 و جوال رول 2

 ٠ 0 تأ دما يدنا قفاوتلا ةييبايسا لالخ نم“ «.اهيلع ع قافتاللا :تاذلاب ةرتقلا دانا 8 77 ْ 3 أعم نالمعب اكريماو نيالا داحتالل ةك رخلشم عاصم كانه نأ رع 00

 00 .طقف ةبقا رعنلا - يما ريالا يدا ع قيل .ةلالظ كرثي هلك كلذ نأ 0 1111
 7 0 ل 0 طانملا نم ريثكلا ىلعو :ةفلاعلا ةيلودلا اياضقلا نم ريثك ىلع ما 0
 7 0 0 7 00 َق ةردالا ةقطنمب 0 0 3 -- - 0 0

 01 نأو '.عادخلا ف فشتكت. نا 7 طقس 00
3 

ةمال 1 قزرخلا“ فدهتستا يلا ةيئاودعلا هترجلا مده يلع ٍِظ دقلا
 3 را ”

 . ريغ يعسلاو .ةصيخرلا ةيزاهتنالا نم ةديدع جذاَمُس اهءانثا رهظ 00 اي ا خل ناركلا هلق ودم كال للتو و

 1 تارا نم ديدعلا. تطقسأو نعال ضعبلا تجرحاو٠ 1 معبلا دكضقا 250233-00
 ْ 7 -: ةلطاحلا تاءاعُالاو و ةفّشا الا ا

 كلذلا نارام ٍق و :ةتيمديم ف لو ,هققاوم يالا :لدبتي مل قارعلا هدحو 22-052--0-7

 - ١ اهريغض :ىوقلاو لودلا نم ريثك ققاوم اهءانتا تلديت ,تاوئبس عبس نم

 2 ١ ةريثك قئاقح اهلالخ تفشكتو .ةدنآلا بساكملا قيقحت

 ٠ ”ءافرشلا نيعا فو .ًايتاق ةيبرعلا هتما ءانبا نيعا فو .ًالوا ةئافما نيعأ قربك ” 4
 5 0 .مهفوخت نع ًانلع ن نوبرعي اودخاف ,ءادعألا نيعا قربك امك. .ًاقلاث ملاعلا 0
 200 موُض فرحلا ةلضاوم ىلع نوضرحيو ,هيلع مهرمات نوفتكيو .
 . ةينكسلا ف ظانمل 1 يريزي فصق نم مايالا هذه ناريإ ماكح هب موقياما 0 0
 - ىف ريفك نع :بيجد .ةيقارعلا ىئرقلاو ندم نم اهرغو دا وست 3 ةرصب دل 1 ايف 0 دي

 7 ””اهتمدقم قد :ىربكلا لودلا ؤكلت ىنخ يحل ظ

 ١ تقيفأ امك :كلذ رع رداقلا وهو .اهريمدتو ةينا اريالا نول: فصقب هتدم قلم 5 7
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 7 0 3 نيدقارعلا ىلع و قا رعلا ىلع يمارجالا مهنا ودع ةس 0 3

 2 : مهشا اوبسح انآ نومهاو مهنأ امك 2
 ا
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 0 5 2 . 7 00 نا ١ َّن رو :اهتايك 9 اهدوجو يَ ةدّدهم د يخل 25 7
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00 

 37-3 0 تكانت نأ دج دا دل رارقلا 3 قد 5 5

 1 00 لا 3 ل 000 + قارعلا داتا يذلا ل لاغتا 101

 3 رع بيرخلا ١ اهدوتسو /.هتذختا يذلا زارقلا ذيفنلت يف لودلا > 100

 7 1١ كلذم مهنال هيلا حهادست مهشم لك ةلواحمو ناريا ماك
 ا :نارما بوعش 0 وع دج 3 ؛جالسلل ةبحملا ملاعل

 2 ةيحلاعلا اوققحبا نان



 : هيل يف زم نارغف تارابخ يف 37
 4+1 النه عشب

 هالسلا :ةظرفم يق يناو جدر يثاربالا ريثتلا ملا
 تب ع

 ليضتسملاو نكمل

 ...نيدكرمالا عم درادلا قافولا نوثارام يف اطاقن اهيسكت قاروأب ىهللا لواحت وكسوم

 0 سس اادرووا 15 سما ديف وا جاور ووجب دود جب د جك جد 33

 ةبا ةمث نكت ملو .ةيناربالا ةلاسرلا تلصو

 رارغ ىلع .يهو .اهنرفسف كف ىلا ةجاح

 اهنكل .مدلاب ةروهمم ,:ةقباسلا لئاسبرلا

 راتكلا ةسمخلاو .يل ودلا نمالا سلجم خحسرب

 ,برعلا مسرب ًاضيا اهنا امك . هيف ةيوضعلا يمئادلا

 اهلعلو .تمصلا برعو .ؤطاوتلا برع اصوصخ

 امهو .ًاديدحت .نيكبو وكسوم مسرب ًاضيا
 امهنكل .5914 مقر رارق ىلع اتعقو ناتللا ناتمصاعلا

 ةيعل ف اتلخدو .قيرطلا فصتنم ف اتفطعنا

 ٍِق اتمهساو . يل ودلا عامجالا ىلع ةيناردالا فافتلالا

 يناريالا عورشملا دفر فو :مالس ةصرف عييضت
 يأ دم اتكرات امهنأ امك .تنعتلا نم ةنقحب
 يف ةيبرعلا تباوثلاو ضقانني لكش يفو .برحلا
 نوكت نا نم دب الو .قحلا ةوق ىلا زكترملا :مالسلا
 ىلا تلصو دق داباظشو يناريالا ناودعلا ءادضا

 يذلا يناريالا ديعصتلا نا اصوصخ .ةدحتملا حمالا

 در وه نينمآلا نينطاوملا دض سايلا تابرض لسوت
 طغض صلقت ةأجفو .قانتخا ةظحل يف ناك نم

 ةوطخ يف .ردايف .هقنع نع ةيلودلا عباصألا

 الو .اهيلع رطف يتلا ةيهاركلا ةسرامم ىلا ءقاحلتسا
 جسجصحلا لالخ نمو ,يناربالا مالكملا نا ُِق كينن

 جيجضلاو يلودلا نمالا سلجم يف ؛يرولكلوقلا»
 يف لزعلا ءايريالا دضو لاتقلا تاهبج ىلع .يومدلا
 .ةيدودحلا ةبقارعلا تادلبلا طيرشو ةرصبلا ةنيدم

 كلس دقو . 5548 ىلؤدلا رارقلا ةحفص يط ىلع نهارد
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 اةجيننلا امو نم باسح ىلغ نكلو

 ىصقالا دحلا يف تلثمت ىلو الا : نيتقيرط كلذ لجا نم

 لوصو .اهتورذ تناك يتلا ةيسساموليدلا ةروانملا نم

 ةيعمجلا ربنم ىلا يئنماخ يلع .ةيروهمجلا سيئر
 تاحيص نع الضف رعذلا تاحمص قالطاو .ةماعلا

 ىصقالا دحلا لوح تراد .ةيناثلا ةقيرطلاو .ديعولا

 .هل ةحاتملا تايناكمالا نمضو ؛يركسعلا ماكرلا نم

 نم برقلاب ؛ةيفاضا رباعم ميغلت ةلوداحم تناكف

 قروز نتم ىلع :ةيبرعلا تارامالا ةلود لحاوس
 نع اضوع .؛يروثلا سرحلا, نكل رجا ناريا»
 فصقلاب اوطقس نيذلا ثثح دصح . ماقلالا داصح

 نذثا تلاط ةيباشهرا ةعافدكا ًاضيا تناكؤ . يكربمالا

 .ندنل يف نيلوتقم ادجو .ينيمخل نيضراعملا نم
 ىرح باهرألاو لابتغالل ةديدج ايارس نا ددرنو

 لودلا ضعب ىف بيرخت تايلمع لجا نم اهزيهجت

 .ةددحم ةنموروا مصاوع ق امك .ةيبجيلخلا ةيبرغلا

 دعب ؛«ةشرولا» نم ءَرِج توريب يف ةيناريالا ةرافسلاو
 .«ةروكلا سرح» نم يفاضا ددع اهبلا لصو نا

 ريددصت ةرّئاد ريدم نابهاش ؛ورسخ يداه ةدايقب

 جردنت «يركسعلا ماكرلا» راطا نمضو . .ةروثلا

 «ندملا برح» ىلا ةدوعلاو نينطاوملا فصق تادلمع

 داعبالا هذهو .ةديدج مئارخ باكنراب ديدهتلاو

 ةيسايسلا .نيتيناريالا نيتطخلا ف ةثالثلا
 نم لاقتنالل ةرورض يلالملا .اهريتعي .ةيركسعلاو
 مهنا ودبب :ديدح ىومد لصف ىلا 514 رارقلا ةلحرم

 اوماق يتلا ةيساموليدلا ةروانملا لظ يف هل اودعتسا

 9 هي يي ع ولا دو

 تامولعمو .نيكبو نوبو كرويوينو وكسوم نيب اهب
 ىلع ارخؤم نارهط لوصح نع ت تثدحت ةيسنرف ةينما

 «دوكس» زارط نم :ضرا -ضرا حيراوص نم ةدحش
 عم .احوراص ١" و 2١ نيب حوارنت ؛ةيتايفوسلا
 .ةيداحتالا ايناملا نم اهيلا تلصو ؛بيوصت ةزهجا
 ,سأايلا برحل يا .ندم برحل دهتست كلذ يف .يهو
 اهلزتي ثراوك نم كلذ ىلع بترتي ام ةلهاجتم
 نع يئاقولا عافدلا قلطنم نم اهب نويقارعلا
 خيراوص ةمدخلا ديق اوعضو نا دعيو .سفنلا
 عغليب :يلحملا مهجاتنا نم ةيناريالا ةطئرخلل ةرياغ

 ىمرم يف نارهط نا يا .ارتنموليك "ت0٠ اهاذم

 ندم ىلا ةفاضا .ةربحفتملا ةيخوراصلا سوؤّؤرلا

 تاملسم يف ًافورعم محبضاو .ناكسلاب ةظتكم ىرخا

 ةرداق ةيقارعلا ةيوجلا عارذلا نا :ةيهدبلا برحلا
 ةيناريالا ةطيرخلا نم ةطقن ةيا يف ؛داصحلا» ىلع
 لباقملا يف زكرتو .مهديحتو نييندملا نع فعت يهو
 ةيطفنتلاو ةيركسعلاو ةيعانصلا قفارملا ىلع
 نم هيعناص نامرحو ناودعلا ؛بصعغ» ىلع زاهجالل
 اديو .هيفق رارمتسالل ةيرورضلا تاودالاو لئاسولا

 سأبلا ةيجيتارتسا ىلع يقارعلا درلا نم ًاحضاو
 اهريضم ةينادبملا نارهط ةداق تاباسح نا ةيناريالا

 دترتس «ندملا برح» ناو .ديدج نم .ىودجاللا
 ماهلتسا يفكيو .ةيناردالا بوعشلا ىلع اهتافعاضم
 ناريطلا اهب ماق يتلا تافاسملا عيوطت نم سوردلا

 هتباصاو «يريس»و «كارال» ىلع هناراغ يف يقارم٠لا
 زاوسس» ملاعلا ٍِق يروا ةلقان ربكال ةقيقدلا

 ىلع هعروتو طفنلا نرخت يتلا يهو ؛:؛تنايج
 درلا نوعضي نييقارعلا نا ينعت ةراغلاو .تالقانلا
 عيفدت نورذاحيو . حيحصلا هراطا يف ناودعلا ىلع

 ناك اذاو .مهيلع طلسي يذلا ماظنلا ةروتاف نييندملا
 ًاعبت :تابوقعلا, دنب نم ًاتقؤم تلفا دق ماظنلا اذه
 هتحفص ضييبت لواحو روانو .54/ راراقلل
 لفاحملا نم ةءاربلا كصب بلاطو .همئارج ليمجتو
 باقعلا نم تلفي نا بعصلا نم نإف ,ةيلودلا
 .يقارعلا

 قارعلا دودح نم دعدأ
 تطعا ةريخالا مايالا تاروطت نا ًاحضاو ادبو

 ردايب نل يناربالا ماظنلا نا عطاقلا يناديملا ليلدلا

 ىلع ةوقلاب هماغرا نم دب الو . ماليسلا مارتلا ىلا ًاعوط

 .هدلع تابوقعلا ادبم قيدظقو : .هعارذ يولو .كلذ

 يتلا ؛«ةلصوبلا» 544 رارقلا ىقبي نا بجي انه نم
 ىلع ؛:ةيوسنلا يلا يبرعلاو ل عمتجملا دوقت

 يتلا برحلا نا ًاصوصخ .يناريالا ضفرلا نم مغرلا
 نمو ماظنلا نم ازجتي ال اءزج تتاب نارهط اهتضرف
 :تدنرا يتلا ةيقارعلا دودرلا دكؤتو .هتيرارمتسا
 ةيطفنلا ةئرلا ىلع برضلا لكش .تئافلا عوبسالا
 هلعتفي يذلا جيجضلا طسو ةدحاو ةقيقح ةمث نا
 نارهط عم وخرلا يل ودلا لماعتلا نا يهو نويناربالا

 نم دب الو .اهتيناودعل ةيفاضا ةنحش ىوس سئل

 تلدو .ًايطقن اهتعطاقمو ةحلسالا ىلع رظحلا
 هداجتا يف هدازاغا اضر مالغ .اهطفن ريزو تاكرحت

 ةيويحلا ةعلسلا هذه نا يتايفوسلا داحتالا

 دعت ملو . داسكلاب ًالعف ةددهم ثتاب برحلا ر ارمتسال

 «<#| ىلع يقارعلا ميمصتلا در يف ةفاسملا فطعم عفني

 © - 15417 لوألا نيرتشت ١ ١5 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلظلا



 ىلع يناريالا عرقلاو .اهيلع مكحم رظح ضرف عج
 نم ريبكلا فوخلا ىلع يوطني ةيتايفوسلا ةياوبلا

 .لدمحتلا ةفصراو رنامآلل يقارعلا يوجلا راضحلا

 تايقوسلا اجلي نا لاحلا هذه يف ًابرغتسم نوكيو
 بينانا) ةيناريالا بلاطملا عم نكمملا ماجسنالا ىلا

 مهتال :نّي دعب ىلو :(وكامو جرخ نيب ةيطقن
 .ماظنلا نع يطفنلا قوطلا كف يف كلذب نومهسُي
 يذلا ءيفلسلا هعورشم مدوعت ىلع ةردقلاب هنودميو
 تايروهمجلا ًاصوصخو ,يتايفوسلا داحتالا ددهب
 صققلا يف هل ةمواقملا لعشيو :هيف ةيويسأآلا
 عم مهفيكت لاح يف .تايفوسلا نا امك .يناففالا

 ىلع نوجرخي .:ةيناريآلا ةيطفنلا ةقفضلا ضورع
 ةتباث تاقادص نولدبتسيو .ةيبرع تامازتلا
 يملسم نكش نع نوفكي ال نيذلا تايآلا بارسي
 ةيتايفوسلا تايروهمجلا يف يويسألا نطبلا
 ريكذتلل عاد ةمث لهو .وكسوم يف ماظنلا دض ءادعلاب
 لوح .يئاضر نسحم :يروتلا سرحلا دئاق هلاق امب
 ناتسكرت يف ةلتحملا انيضارا ريرخت ةيلوؤسم»
 يف فاضاو ؟«ةيتايفوسلا ناجيبرذاو ناتسنمكرتو
 ناو .ءاهاسنن نل ةيلوؤسم هذه» :ةرباكم نيقي ةربن
 ىلا هّحَوتنس .قارعلا ىلع راصتنالا دعب .هللا ءاش

 اذه ىلع نورخا نولوؤسم جسنو ..ناتسنمكرت
 نم رثكا دكا يذلا يناجنسفار مهفيب نمو :لاونملا
 ميمصت ىلع ؛ناغفالا نيمواقملا نم دوفو ماماو ةرم
 لوباك”مكح ةحاطال مهل ملي ام ميدقت ىلع هدالب
 .ةينايفوسلا ةطلسلا ديدهتو

 ي وطني يناجنسفارو يئاضر مالك نا يف كش الو
 عئاقولاب لهج ىلع يوطني ام ردقب مهولا ىلع
 ةيبذاجو طفنلا ةيبذاج نم مغرلا ىلعو .قئاقحلاو
 ىلع :نارهطو وكسوم نيب قرفي ام ناق .هدئاوع
 عمجتي امم ربكا ىقيد يجيتارنساو يرذج ىوتسم
 هذه يفو .رباعو يكيتكت ىوتسم ىلع ناو ءامهنيب
 ماظنلا قزأمو :ةيناريالا برحلا يرام نم ةظحللا
 ةجاح يف نارهط ناف ,رجانخلاب هزومر رواحتن يذلا
 يفو .يتايفوسلا نيِجيسكوالا .بودنا ىلا ىيوضق
 نا ادن .تاءارغاو ضورع نارام ب تمدقت يتلا

 يطاعتلا دراو يف ةظحللا ىتح .اوسيل تايفوسلا
 ندحل يف ةيسايس ةايكجيم تناك اذاو .اهعم
 نيب يداصتقالا فلما :حتف ةتئاكما عقوتت سيرانو
 نا املع .هدئاوعل ريمثت راطا يفو .وكسومو نارهط
 رحب ىلع لطت مهل ةوك داحنا دض اوسيل تايفوسلا
 يسايسلا فلملا ناف :يدنهلا طيحملا ىلا هنمو :نامع
 لاطت تافالخو .ةشديبم تاضقانت ببسي الفقم اب

 نوكي دقو .يناريالاو يتايقوسلا نيماظنلا رهوج
 ,ةيفوشتنابر وغلا حاتفتإلا .ةشايس نمضو :انكمم
 يشو .اهتاذ ةدحتملا تايالولا ىثح تلاط يتلا

 اهتمجرت تناكو ؛تسونسولغ» مساي ةفورعملا
 ْق ىدملا ةطسوتملا ةيئوونلا ةحلسالا ىلع اقفاوت

 ىطاعتي نأ ,يلودلا جارفنالا نمز يف ًالوخدو .ابوروا
 ل ةيباجياب يناريالا ةتافتسالا عادت عم تايفوسلا

 .ةيسابسلا تالزانتلا دح ىلا بشذت

 دوفدلا سحاش

 تاقالعلا ريتعي ةيتايفوسلا ةدايقلا ف يآر ةمأو
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 طورشلا ردرمتل ةنكمم ةحالز ناردا عم ةيداصتقالا

 طورشلا هذه نيب نمو .اهيلع ةيتايفوسلا ةيسايسلا
 يتلا كلت ريغ ىرخا ةقيرطب ناو .برحلا فقو
 .مهيآر يف ةشه ةقيرط يهو .نويكريمالا اهحرتقا
 ىلا نارنا ليوحتل ةحشرمو ؛قرخلل ةضرغم اهنال

 .نآلا اهبلا تلصو يتلا كلت نم ريكا عاد ويس قوس

 ءوض ىلع ةيتادفوسلا نارهط تاباسح ودبت كلذل

 ُِق يق ءاردحلاو . يعادتلل ةضرعو ةضافضف تبئاوثلا

 اجا وشو 1 يداردالا داتا تانيلا

 طابش يف .تادب تايفوسلاو نييناريالا نيلوؤسنمل
 .وكننريك يجرويج لوصو عم ١187 (رياربف)
 ترتاوتو .نارهط ىلا .ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا
 ريزو بئاث ةرايز ىتح كلذ دعي تاعامتجالا

 وكسوم ىلا يناجيرال يلع داوج .ينارنالا ةيجراحلا
 روديض نم عويسا لبقو ,يضاملا (ويلود) زومت يف
 هذه. نكل :8578 مقر يؤدلا نسمالا سلجم رارق
 فقاوملا ىوتسم ىلع مدقت يا ىلا ضفت مل تاءاقللا

 ينغي فرط لك يقبو .ةلحرملا ةروطخ ىلا ةرظنلاو
 فلتخم ىلا اوقلزنا دق نويناريالا ناك ناو :داليل ىلع
 مسمزلا ءارش فدهب .تاءارغالاو ضورغلا

 ةيفوشتابروغلا وكسوم نا تيثو .ةيتايفوسلا
 .ايجيتارتسالا ُِق بلصتتو .كتتكتلا ُْق روايث

 رارغقلا فسن فدهتسم ال ناريا عم رهاظلا اهمغانتو

 .ناريا مدخ تابوقعلا رارقا يف اهددرت ناك ناو
 يف ندسملا يكريمالا دوحولا فسن ديرت ام ردقب

 ةيركسع دعاوق بيكرت نود ةلوليحلاو :جيلخلا

 !تابوقعلا ريصم نع ريبكلا لاؤبسلا :نمألا سلجم

 ثحبت يتلا ةيجيلخلا لودلا نم ددغ يف نطنشاول
 ام ىلا ةذوع قو .لازلزلا طسو اهيسآرل ةيامح نع

 ممالا يف .هزدان درافيش راودا اهتدجراخ ريزو هنلعا
 ةيناردالا ةيتايفوسلا ةحفاصملا نا حضتي .ةدحتملا

 ةرادا يف يكريمالا درفتلا نع ةبفتحلا مدع اهفده

 نيمالا هاعر قافتا ىرج ناكو .ناريا عم ايلود ةبعللا
 ةلودلا ةكارشلاب يضقيو :ةدحتملا ممالل حاعلا

 .جيلخلا ىف ةيوستلا ةيرامعم ةسدنه يف ةثفاكتملا

 ىلا تعراس .وكسوم اهمهتت امكو .نطنشاو نكل

 فلا ١5 و ادموجه اقروز ”١ و ةئدقس ا/65 لاسرا

 قيرفلا يفعض نع اهمجح ديزي ةوق يهو .لجر
 ١15147. ماع ؛ياودبم» ةكرعم يف نابادلا مزه يذلا

 نيعلا» ةبعل ىلع .آذا ,نونهاري تايفوسلا له
 جيلخلا يف نييكريمألا عم :نسلاب :نشلاو «نيعلاب
 عم جمربملا لزغلاب راثئثتسالا ىلع نودريو يبرعلا
 ؟نارهط

 ىلع لهفلا دودور يف هيلع رشعن باوجلا
 نوننقي تايفوسلاف .ةيكريمالا ليطاسالا ةيساموليد
 تاملسم ىلع لياقملا ىف .نوددشي مهنكل .مالكلا

 ام اهنم .برحلا فقول ةيرورض اهنوري .ةيساسا
 نا يهو .دّردان درافيش هدعب نمو .فوستن ,وف هلاق

 ؛يتايفوسلا نمالا ىلع رطخ برحلا رارمتسا»
 دحاوتلا دجح ةذاسنز ىلا تدااهنا ًاصوصخ

 الو .يدنهلا طيحملاو جيلخلا يف يكريمالا يركسعلا

 نفسلا اهيف امب ,ةيبنجالا ليطاسالا بحس نم دب
 كش الو ,رتوتلا نم فيفختلل ؛ةيتايفوسلا ةيبرحلا

 6 - 1 مارخللا" تندرا خل



 قفاوتلا ىف ققشتلا نم اوللست نييناربالا نا يف

 ,جيلحلا برح ءاهنا ىلع يتايقوسلا - يكريمالا

 وحن اورادتسا مث .648 رارقلا فسن اولواحو

 .دوعولاو ضورعلا نم ةلس نيلماح .وكسوم
 يناونالا ءارعلا قف وكسوم لاما

 نيب ىندالا دحلا قافو يف ققشتلا اذه نأ تباثلاو

 اميفو .لكش نم رثكا ىدترا وكسومو نطنشاو
 :ناريا دض يظفللا ديدهتلا نم نودكريمالا فعاض

 ناريا ميغلتلا قروز) اهعم مادصلا ىتح اوبهذو
 ىلع رظحلاو ةيطفنلا ةعطاقملاب اوحولو (رجا
 ,سوكعملا رظحلا ىلا تايفوسلا أجل .حالسلا
 داجت مهفنلا تاراخاو نددوتلا تاملك نم اوفعاضو

 نم رثكا اوديث ؛هتاذ تقؤولا يفو .يناريالا ماظنلا

 ذفولا ةماقا) ينويهصلا نابكلا هاجت ةيباجتا ةراشا

 ٍِق هزدان درافيش  زيدريبب ءاقل ؛بنبا لت يف ىلصتقلا

 ايسامولبد ؛نويعلي» كلذ يف مهو .(كرويوين
 قافولا «نوثارام» يف اطاقن مهبسكت يتلا قاروالاب

 ةوقلا يطايتحا نم مكارنو .نييكريمالا غم درابلا
 باوج نع ثحبد يذلا لاؤسلاو .مهيدل ةنسسسانسلا

 يف هيلا نوبهذي دق يذلا ,ىدملا» ةفرعم يف لثمتي
 لكشلا كلذ ىلع فقوتي هنال .ةيناريالا مهتاناهر
 قابس لظ يف :جيلخلا يف تاروطتلا هيدترت يذلا
 .,دكؤب نم ةمثو .نطنشاوو وكسوم نبب تالداعملا

 ,ةيتايفوسلا ةسايسلا يف ةيسنرفلا ةرييخلا مهنيبو

 ًاردحم ًاشماه ةمث نا ء:صوكناد نيلدش نيراك
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 شماهلا اذهو .يناربالا - يتايفوسلا لماعتلل
 يبخادلا ين ذاربالا عضولا تايساساي موكحم

 ةيناغفالا تاروطتلاو ةبكربمالا ةفقولا ةيقدصو

 ناريا مضي يذلا يكربمالا سوسقلا لبقتسمبو
 صوكناد نيليه نيراكو .رصمو ينويهصلا نايكلاو
 ةبعل طسو نيتتباث ىلع نونهاري تايفوسلا نا لوقت
 عنام ال نا يا /ناريا ؛ةكرماد» :ةنهارلا تالوحتلا
 ةطيرش .يكريمالا ذوقنلل ةعضاخ نوكت نا نم مهيدل
 لوالا فصنلا ف داس يذلا عضولا ىلا اهب ةدوعلا
 ,يهاشنفهاشلا نمزلا يف .تناك مود .تانيعيسلا نم

 نم ةيمك لقا عم يكريما ىداصتقا نوفن ةقطنم

 ينعيو .ناتستاغفا دييحتو .مهل يسايسلا ءادعلا
 نمالا ديدهتل اهيراضت لالخ نم للستلا مدع كلذ

 ةرصاخلل يركسعلاو يسايسلاو يدئاقمعلا

 ةقطنم يشؤو ٠ .يتايفوسلا داحتالا نم ةبنوبسآلا

 مل نيذلا نيملسملا نم نيدالملا تارشع اهيف شيعي

 نانتاهو .ةقئاس ةيفلس ةكرت راثا نم ًافامت اوأاريبد

 وكسوم ناب نايحوت ناتيتايفوسلا ناتتباثلا
 هنا ًاصوصخ .يناريالا ماظنلا ططخ نم سجوتت
 سبل عارصلاف .ةفينعلا تاجاجترالا ةقطنم لخد

 تحت نطوتسي هلعل لب .ةريبكلا سوؤرلا نيب طقف
 لازت ام ةدركسع ةذوخ لك تحت امك .ةمامع لك
 هذه فو .ةيروطاربمالا تايركذلا نم ريثكلا طفحت
 مهلامآ عضو تابفوسلا عيطتسي ال دق :لاحلا

 اذه نم .يفلسلا يناريالا ...ءارعلا ف ةيجيتارتسالا
 ..ةيناريا  ةيتايفوس ةقفص ةيا تالامتحا لؤاضت
 ناب ًاملع :كلذب يرغت ةيفارغجلا ىبرقلا تناك ناو

 خيرات ىوس دلوت مل ةدحاولا ايفارغجلا هذه

 . تاضقانتلاب جوفلمو يمادص

 بعلي ؛برحلا راسم نم ةظحللا هذه ىتح نكل

 ةعافدنالا «ةلمرف» ل ناريا ف ةعافدنالا تايفوسلا

 ماظنلا طقتلي . كلذ ةازاوم يفو .جسلخلا ِق ةىكريمالا

 ىلا ددوتلاو ناودعلا يف عافدنالل هساقنا يناريالا

 حيراوص اهنيب ٠ .ةحلسا ىلع لوصحلل وكسوم

 .يقارعلا يوجلا قوفتلا ةلداعم يف ريثآتلل ؛:ماس»

 نأ لاق امدنع ةدحتملا خمالا ٍِق ًاحضاو ناك ينتنماخو

 مل .«فنعلا وه انماما ىقبي يذلا ديحولا رايبخلا»

 نم تاندغلا ىدحا دعب اميس ال ءراحتنالا لقب

 قارعلا اهقبطي يتلا ,رهظلا مصق» ةيجيتارتسا
 ادكؤم تابو .حدلا ىلا يناريالا حاظنلا شطع عدرل

 ةيحاض يف ينيمخلا لزدم دصق ؛ةهتاذ يثنماح نا

 ىلع هعم قفتاو .كرويوين نم هلوصو دعب .نارامج
 ناريا» ىلع يكريمالا خوجهلا نم يماقننا لمعب مايقلا

 ُِق تسر .ةمسقنم تناك ينلا ءارآلا نكل . ؛نجحأ

 جيلخلا يف باهرالا فالظا ذحش ىلع ةياهنلا
 ينمضلا فارتعغالا ةياثمي كلذ ناكو .هجراحو

 بيرختلاب ءافتكالاو :ةريبك كراعم نش نع زجعلاب

 ٍِق نويركسعلا ءاربخلاو .ءايربالل ضرعتلاو

 ًازجاع تاب يناريالا ماظنلا نا ىلع نوعهمجي سيراب

 دعب حل توملاف . قياسلا قف رمالا ناك امك .ةثيعنلا نع

 يناريالا عراشلا نا امك يجولوتيملا قف قيردلا كلذ هل

 اذه ىلعو .ةيثبعلا برحلا ىف توملا ةمخُت لم

 تارارق نع ةبهتلملا فورظلا عيسشقنت دق ساسالا

 نم دبال .ديربت ةطخ ف ىلوالا تاوطخلا يسرت ةدراب
 هذه فو :نويكريمالاو تايفوسلا اهيلع قفاوتي نا
 نويناريالا هنم للست يذلا بابلا نولفقي :لاحلا

 ةعلسلا قيوست ريع هتيذغتو ؛:ديعصتلا يف يضملل

 ناريا ىعست يذلا :59148 رارقلا ودبي كلذل .ةيطفنلا

 ةظحللا لب :يل ودلا طوشلا ةباهن سمئل .هقارحا ىلا

 ةفيدر تاظحل اهبقعت نا بجي يتلا هيف ىلوالا
 برحلا رارق ىلع ةطغاض ًافورظ لكشت .ىرحا

 .ةقحالتملا تاروطقلا نم مغرلا ىلعو .يناربالا

 نكمملا نيب روطتت برحلا ناف .ةتوقوملا تاجافملاو
 نونح تارفط وه نكمملاف . تباث طخ يف ءليحتسملاو

 زكترملا يقارعلا ليحتسملا نم لينلا نع رجاع يناريا

 .مالبسلا ىلع ناهرلا ىلاو .ةوقلا ىف حوضولا ىلا

 ةيلود تاروانم اضيا وه نكمملاو هنع عافدلاو

 عانقل ءادتراو .:ةنزدجعتلا طورشلا ةركل فذاقتو

 .انكاس كرحي ملو قرتحت امور ىأر يذلا نوريد
 يقارعلا يدصتلا طخ يف ًاضيا لثمتن ليحتسملاو

 ,رابكلا اهسرامب ىتلا عانقلاو هجولا ةينقتل

 ةيكالهتسا قوس ربكا ين داردالا ناودعلا خهرابتعالو

 .الوبقم دعي مل ذا .مهتاققصو مهتاكرشو مهعلسل
 ةيناودعلا ةارادم .يل ودلا لماعتلا تايقالخال اعبتو

 اوررق نويقارعلاو .مالسلا مازتلال ركنتلاو ةيناريالا
 نارهط يف ماظنلا ناك اذاو .اهلوصا ىلا ةبعللا ةداعا

 هعم نولماعتي مهناف .رعولا قيرطلا راتخا دق
 ةسمخلا لماعتي نا ىقبيو .ةمئالملا ةقيرطلابو
 .مالسلا ةكرعم بيسكل ةمزاللا ةيدجلاب هعم رابكلا

 ردزم ضاي

 ا/- ١؟41/ لوالا نيرشت ١؟- 55١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نارهطل ينامالا حالسلا تانحش نع ليصافتلا لك
38 5 1 0 ١ 

 ا ا »صج سس وسلا 2 01 ا د وسما د سة 0#

 لولو نارغط يبن ءوسلا ةكارش
 عيلخلا برح يف

 و ووسط ا دج ع وسو وج

 ا ا

 21 و عا ا يس < وو بص نيدو ا 0 عكا هيوم عماد

 ...نويو تراهتوتشو حينويمو تروفكناف يؤ ةيناربا راكر
 ءادوسلا نوعلا حلالا زاخم ىلا لوحتت د ةيناملالا تاراطملا تاعدوتسمو

 نإ و وسما ووو سوس سل ا ا ا ااا ا عد

 تايلاعف ةكارش نا ىلا ىلوالا ةراشالا دوعت
 يف ةيبرغ ةيناملا ةيسايسو ةيداصتقا
 .19/5 ماعلا ىلا ناريا ىلا ةحلسالا تاقفص

 ةحلسا رجات وهو ,كالوم راكسوا رنيب وعدملا ناكو
 ,ماعارب حاهارفا ينويهصلا لارنجلل ًاكيرش ٠ :يىدوهب

 يدورمن بوقعي عم ًايساسسا ًارود بعل يذلا
 ناريا ةحيضف ْف .رميوش لالو رافيئاير وغ ريشونامو
 - ةيكريمالا تاقفصلا لبقو .اهتاعرفتمو تيغ -
 طوطخ ىلع يناملا ح البس رحات هةمث ناك ,ةيتارنالا

 نكمملا نم هنا ىتح .ةينورهصلا  ةيناردالا سامتلا
 ةحيضفلا لبق ؛,تيغ  ايناملا» نم رثكا نع ثيدحلا
 يف ددرت كالؤف راكسوا رتيب مْساو .اهدعبو ةيناربالا
 نيب يكرامتادلا حالسلا رسج رما حاضتقا ضرعم
 .يناريالا سابع ردنيو ينويهصلا تاليإ ءانيم
 َماَق يتلا تانحشلا ليصافت بيترت ىف هرود دكأتو

 ةكرشل عباتلا .يرحبلا يكرامنادلا كوكملا اهلقنب
 - ت ازلإ» مساي فورعملاو .«زياريرتنا غريدينوس»
 ةعقاو ىلا لوحت يذلا ثداحلا اذه دعب نكل .:شا
 - يبرغلا يناملالا نواعتلا ةمانزور يف اذج ةيداع
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 ىلع تدكا يتلا قيباوسلا تمكارت :يناريالا
 ماظنلل تاقلحلا ةكوبحم .معد ةيجيتارتسا

 «ةراجت» درجم تاقفصلا دعت ملو .يناريالا
 ةراطش ىلا تلوحت لب .يداملا دورملا فدهتست

  يسايسلا دودرملا ىخوتت .برعلا ىلع ةيليتنكرم
 يذلا ةاجنلا قوط رسفي رمآلا اذهو .يجيتارتسالا
 باصن ةظحل نارهطل هميدقت ىلا نوب ردابت
 نمالا سلجم) ةيسايسلا ةهبجلا ىلع نا قانتخالاب
 نا امك .ةيركسعلا تاهبجلا ىلع ناو (594 رارقلاو

 :ةيناريا راكؤا ىلا تلوحت ةيبرغلا ةيناملالا ندسملا

 د ةيركسع توبكنغ طويخ اهبق تحسن

 نيد مغاننلاو قيسنتلا تارشؤمو .هتذداصتقاو

 يف دعت مل نوب يف ةيناريالاو ةينويهصلا نيترافسلا
 نم ًاريبك ًاددع نامضت ناتتعبلاف .ةلدا ىلا ةجاح
 ةيركسعلا تامولعملا يقوسمو حالسلا يلواقم
 لك اورمث يذلا :يلالملا و تاماخاحلاو تالارنجلاو
 ريدصت ىلا ةيسنلاب يناملالا نوناقلا ىف تاوحفلا

 نم ةحلسا نوب دروتست نا ةداعلا ترجو .ةخلسالا

 وجا دن م ديني ا 0 د0 ع يعدو 0 سصا 3 ع و 00 ا

 عطقو تاجالث اهنا ىلع اهريدصتب موقت مث .اكريما
 اهتقالع ىلا ةبسنلاب نكل .ةيغارز تارارجل رايغ
 رمالا ناق :ةيناريالا - ةينودهصلا .ةيلاردفنوكلاب
 .ةيناريالا برحلا قاوسأب راثئتسا درجم زواجتي
 دمع فلحلا تاعطاقت خازقلا راطا ف بصدو

 بنينا لتو قشمد ماظن هعالضاو .ةيبنرعلا ةمآلل

 لئادبلا سوماق ف :ايعيبط ناك كلذل .نارهطو
 ْيف يناريالا حيلستلا بتكم قالغا دعبو .ةيناريالا
 هطابض رقتسم نا .«دلاك» عساي فورعملا :ندحل
 خينويمو تراغتوتشو تروفكنارف يف هؤالمعو
 قرشلا يف ىرخا مضاوعو ديردم نع الضف ؛نوبو
 لك نم .توملا ةعاب باطقتسا ىف رارمتسالل .ىصقالا
 .حالسلاب ةيناريالا ةناسرتلا دفرو :ملاعلا لود

 ْف ةتباثلا ةلاحلا يه .تيغ  ايناملا» انه نم
 ندملا نا اهعئاقو فو .قارغلا ىلع ةيناريالا برحلا
 يتلا تاقفصلا يف سيطانغملا رجح يه ةيناملالا
 سرحلا»ل عياتلا حيلستلا بتكم اهدقعب

 عافدلا ةرازو لخاد عافد ةرازو وهو .:ينروفلا

 دوهشو .ةيلامشلا اكريماو ابوروا يف ,ةيديلقتلا
 راطم يف ةصاخ بئارم ةمث نا ىلع نودكؤي نايعلا
 .«ةيناربالا ةىوجلا طوطخلا, تارئاطل تروفكنارف
 يذلا زيربت راطم ىلا ةحلسالا تانحش لقنب موقت
 اذهو .ةيركسع ةقطنم ىلا يروثلا سرحلا هلوح
 ف ةجض راثا يناريالا بئاجلا ىلا حوضفملا زايخنالا
 ضعب نا ىتح .(يلارديفلا ناملردلا) غاتسدنوبلا

 2 مارا نوقطل ىناتشلقات



 ةيدرعلا قاوسالا ىلا ةدودشملا ةيبعانصلا تايبوللا

 يف يناملالا لقثلا رشح ىلع جاجتحا ضئارع تغفر
 تلعتشا .يضاملا عوبسألا فو .ةيناريالا ةلسلا

 رداه .ةيحراحلا ٍرَسرَو بوحجتسا نيبكارتش

 .ةيناربالا تاقفصلا قت قئاقح لوح ويس

 نا» :لاقو ؛نآ يف ًايروتاكيراكو ًايلوكوتورب هدر ناكف
 لمعتو ىحست تلاز امو , تكس ةيناملالا ةموكحلا

 موقت نادلب ىلا ةحلسالا ريدصت عنمل ليحتسملا

 لود عم برح ةلاح ىف اهنا وا ةيركسع لامعاب

 .«ىرخا

 ةديسايس تأرارف
 دعن مل عياصألا ءارو يطلتلا ةحدتارتسا نكل

 عئاقولاب يناملالا ؤوطاوتلا حضتفا دقل .يدجت
 راطم تاعدوتسم تلوحت نا دعي :ةغمادلا
 قوسلا ةحلسال ةحارتسا طاقن ىلا تروفكنارف
 دهجلا نا ىتح .ةفلتحم تاونق ريع لصت .ءادوبسلا

 .ًاعقاو .زكرتي ال :نوب ةموكح هلذبت يذلا يقيقحلا
 نارهط ىلا ةحلسا تاقفص دقع نود ةلولبحلا ىلع

 دقو تاقفصلا هذه ىلع ميتعتلا راطا ف بصي لب

 «تليف يد» ةيمويو ,نريتش» ةيعوبسا تحجن
 ةحيضفلا رادج قرخ يف راشتنالا اتغساولا
 ةقفص ىلع . قسنم لكش يف .اتثدحت امدنع ...ةيناملالا

 كشو ىلع تناك ةلتاقم ةرئاط 566 و ةبايد 6٠
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 ايناملا يف ةيئاريالا راكوالا . ىناجتسفار

 نكل ..رييئارياو ةنياهصو ناملا ةرسامس نيب ماربالا
 ناكو .اهدقع نود تلاح ةريخالا يناوثلا تادجتسم

 يف ؛يرقارعلا قوفتلا تالداعم يف ريثأتلا اهنم فدهلا
 ةنح.شلا هذه يلواقم نا ددرتو .ربلا يف امك وجلا
 اهيلع ميق وخلل :ةهتالاصتا اودواع ةمخضلا

 ةداع يكرحلا مسالا وهو ؛ةثلاث ةلود» ىلا اهلاصناو

 يذلا نيمأتلا تاصيلوبو نحشلا قئاثو يف .ناريال
 .ةيلودلا حالسلا تايفام اه دمتعت

 تارارق الول تاقفصلا هذه متت نا ًانكمم نكي ملو

 فيظوتلاو نوب يف ايلعلا ةيسايسلا ةطلسلا
 ةرابع يه يتلا ةحلسالا عناصم ةيعضول يجهنملا
  ةيناملا "اهنا يا .ةيسنجلا ةددعتم تاكرش نع
 يف ةجمدنم :ةيديوس  ةيلاطيا  ةيناملا وا ةيسنرف
 ةيهشلا نم تدافتسا دقو .مخض مويسروسنوك
 «تيجافلا» تارئاط تردصو .حالسلا ىلا ةيناربالا
 .:«:ردئالور١و «توشد ع وردلل د دام خيراوصو

 هيينورد» و «ب .ب .ما» يه قوستلا تاكرشو
 ؛يندملا لقنلل تانحاش عيبت يتلا «سديسرمدو

 .ةيركسع تابرع ىلا ناريا يف لوحتت ام ناعرس
 ةكرشلا بيعالاب ركذت ةيناملالا ةكرشلا ةعيرذو
 مود تاذ تقاسو .«تسوف» ةيموكحلا ةيواسمنلا
 اننا اهئاردم دحا لاق امدنع .بنذ نم حبقا ًارذع
 ررق اذا نكل .عفادم سيلو ناريا ىلا ريساوم نحشن
 نحنف .ةيعفدمك ريساوملا هذه مادختسا نويناربالا
 ...كلذ ىلع ضرتعن نا اننكمي ال

 لكي سيلتم وهو .تمي مل يناملالا يليفاكيم نا
 ةيبهذ ةصرف توملا قيوست يف ىرت يتلا تالاحلا
 سلجم يف باونلا دحا ماقرال اعبتو .دئاوعلا رد ودتل

 تارخفتملا نم نط نم رثكا ناف امس د دولا

 لامش ىف :نمارب آفرم نم ارخؤم تنحش ةيناملالا

 لالخ نم ةقفصلا تمتؤو .ناربيا ىلاالايناملا

 (:لبوت» ةكرش) يناملا عالضالا ثلثم مويسروسنوك

 ةكرش) يدنلوهو (١سروفوب» ةكرش) يديوسو
 نا ديري يذلا بئانلا قاسو .(ةيئايميكلا نديوم
 :تيمانيدلا تانحش نم تانيع بريسلا جراح درغي

 عمم «نارفا ىلا «رئرف زتيرف» ةكرشت اهريدصتب تماق

 .ةموكحلا ىلا اناوجتسا مدق امدنعو . نيينقتنو نيينف

 امدنع اهتافلم توط ام اعنرس .؛ةنحل تلكشت

 .ةحلساا تاكرشو فراصم نيبطيخ نم رثكا تطقتلا

 ةيلاملا ريزو مهنيب نمو .نويسايس نيلوؤسمو
 لصو امدنعو . غراجنيلوحش دراهربج يداحتالا

 نوب ىلا يتيالو ربكا يلع ,نارهط ةيجراخ ريزرو
 متاحا يباملال يراجتلا ناريملا نتف نم يدك

 قتسفلاو رابقاكلاو يَمَحَعلا داجسلا هر ًانزو لقثا

 ُِق ةمخت دحوا هتاذ قتسفلا اذهو ... «يبلحلا

 ةيكرامنادلا نفسلا تناك امدنع .بيبا لن قاوسسا

 ردنتب ىلا ينودهصلا تاليا ءانيم نم ةحلسا نحشت

 .هيومتلا

 مالسلاو | نئاهرلا

 نارهطو نوي نيب «رايفاكلا» ةيبذاج نذا .اهنا
 تاراغلا نا كلذ . عقنتسملا ةييذاج لوقي نم مهنمو

 ناملالاو نييناريالا نيب قرفت مل ةيقارعلا ةيئاقولا
 50 0 ٍِق نّوليعي 1وماك نيذلا نييبربغلا

 فوتعاو: 0 قرت لادم ١ا/ه دعب ىلع ةعقاولا

 «نميات يادنصلا» ل ارخؤم يناملا لوؤسم

 يقارعلا فصقلا ىلع تضرتعا هدالب نا ةيناطيربلا

 كانه نال» ءسابع ردنب يف ةيرحبلاو ةيوجلا ةدعاقلل
 ةنايص يينقتك .اهيف نييبرغلا ناملالا نم ديدعلا
 ىلا ماغلالل تاحساك يا لاسرا انرذاح دقو .نبينفو

 تارئاطلا ةنايص ْق انكراش .لداقملا يفو .جيلخلا

 ةءورملا تلداب نارهط نا ْق كش الو .«ةيناربالا

 اهتادادتما تزجتحا امدنعو .ةلئامم ةءورسمب

 توريب يف نييبرغ نييناملا نينطاوم ةيناخبللا
 فدهب .سيدروكو تيمش ناسدنهملا امه .ةيبرغلا
 نم نييباهرا حارس قالطال طغضلاو تاكراملا زارتبا

 ةدايقلا تعراس .يدامح ناوخالا امه .«هللا برح»

 رسا كف ىلع لمعلاو ءاوجالا ديربت ىلا ةيناريالا
 يف كباشنلا اذه نمضو . .فوسشكم رازاب يف ٠ نيتنيهرلا

 ىلا آداكتتسنا .«:« تليف يدا ةقدحص تفشك :طونخلا

 ريفس نا ندنل يف اهبتكم نم اهيلع تلصح ةقيثو
 يف ىرتشا .يرالاس داوج دمحم :نوي يف ناربيا

 اهلكش يتلا حالسلا ةيلخ نمضو .ةريخالا ةرتألا

 نم ,تابايدلل ةداضم :وات» ةيكريما حيراوص ةقفض

 نا ةفيحصلا تحضواو :١ا/ ما .يح .يب» نارط

 نوييرغ ناملاو ةنياهص مهو ةقفصلا ءالمع

 لك يف تارالودلا نينالمب ردقت ةلومع ىلع نولصحي

 دعب .خيراوصلا هذه نم ةدحو ١١5١ نوملسدد هرم

 يد» تراشاو .زدربت راطم يلا اهلوصو نم ةعاس

 ةقفصلا لوح تاضوافملا نا .هتاذ قايسلا يف :,تليف

 نيب نم نا تركذو .غروبماه ف ريبك قدنف ف ترج
 نيدسا لكبام وه ايناطيرب حالس رجات نيعئابلا

 ك4 رجاتو :ةحلسالل «ستنامتسفنا اتلد» ةكريش بحاص
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 يب» ةكرش ريدم .يجرناب نب يرثلا وه ايدنه حالس هع
 .ساماهيلاو ادومريو ندنل اهزكرم يتلا «ويلبد ورا

 يف ةيناملالا راودالا لك ضارعتسا نا يف كش الو
 ,لماك دلجم ىلا جاتحي نارهط ىلا ةحلسالا تاقفص

 قلطنت يناربالا ناؤدعلا دوهحم ُِق ةعلاضلا نودو

 تاراطا ريدصت ف ددرتت مل يهف . ةقيض تاباسح نم

 ةزهجاو عفادملا ريساوم امك :تانحاشلاو تارايسلا

 هذه نمضو .خيراوصلا تاراسم بيوصت

 .نيدنقتلاو نيينفلا نحشب اضنا تماق .تاقفصلا

 ضرع ىلا ؛تديمش رسيم» ةكرشب رمآلا لصوو
 هذهو .تابآلا ماظن ىلع «لاسنارت» تارئاط ةعومجم

 ةرئاظ ١١ عبب تضوافو . خينويم يف اهرقم ةكرشلا

 اهرينم بئاثو 415+ س - لاستارش» نارظ نم
 ةموكحلا نا لاقو .كلذ فخي حل :ثروه بيس ماعلا

 ىلع عيقوتلا لبق .ةريخالا تاظحللا يف .تلخدت
 .يار ةيكربمالا ةزفلتلا ةكبش نكل .هتلطعو .دقعلا
 مصف نا تلاق امدنع .عئاقولا تفشك «؛يس .يب

 ذا .ةيلام لب ةيسايس بابسال نكي مل ةيقافتالا
 نمث ىلامجا ديدست يف نويناريالا ددرت ةظحل

 ىلع لخدت ىرخا نئابز ةمث ناك «ةرئاطلا تاصايلا»

 نا تركذ ةئناملا رداصمو .ةقفصلا فقلتتو طخلا

 ترتشا يتلا يه ايقيرفا لامش ف ةيبرع ةلود
 ./لاسنارتلا»

 مددصتلا ىلا ريدصتلا نم

 عم يبرغلا يناملالا ؤطاوتلا نا كلذ لك يف ريثملاو
 ىدعت لب .حالسلا نحش يف طقف رصحني مل نارهط
 ةيسايس تايعجرمو .هعينصت ىوتسم ىلا كلذ
 ةثالثلا رهشالا يف تماق نوب نا سيراب يف تدكا
 ىلع .نارهط ىلا «تيجافلا» تارئاط لقنب ةنضاملا
 ةينب ةماقا تلواحو .بيكرتلا مسرب عطق لكش
 ْف ىضوفلا نكل .ةينقت - ةينف ةشرو عم .اهل ةيتحت
 .عورشملا ذيفنت نود تلاح يناريالا لخادلا
 ردراقت ىلا ًاداتتشاو . تراشا اهتاذ تايعجرملاو

 ليمع وهو .رافقدتانروغ ريشونام نا ىلا ةيثما

 عم نولعشلاب نكمت ءايوروا يف يضاريا يتارداخم
 ما) «مهولب  اوكلاوب - تديمش رسيم» ةكرش ريدم
 عمم دقعي نأ نها: .خينويم ةنيدم .اهزكرمو (يب .يب
 ذت ةقفص ملويهكوتس يف ةيديوس تايلاعف

 تارئاط عينصتل ةصاخلا عطقلا ىلع لوصحلاب

 - ةرئاطلا هذه جاتنا نا فورعملا نمو .2غنكيافلا»

 للود عانقا يف ولسوا تلشف امدعب ,فقوت دق ةلئاقملا

 نا كلذ .زارطلا اذه دامتعاب يسلظالا لامش فلح
 ةهجاوم نم .غنكيافلا» ب نكفمتت مل ملوهكوتسا
 عطتتست مل اهنا امك .«رادنتا ريوسلا» الو :جاريملا»
 لمعلا صلقت كلذل .ةيناطيربلا ودانروتلا ةهجاوم
 ةكرحلا نع لسالسلا تفقونو .ةمخضلا عناصملا يف

 نم ةسدثو .عورشملا ءايحا ىلع ةرداق ةهج راظتنا يف

 أدب يذاريالا  يبرغلا يناملالا طيخلا نا ىلع دكؤي
 ءارزولا سيئر لايتغا لبقو .ديوسلا ف لمعلا
 .1985 (ريارف) طابش 78 يف هملاب فلوا قباسلا
 الا نارهلا» ىلا لصت مل ؛غنكيافلا» عطق تالآ ضعبو
 .ةقفصلا ىلع ضرتعا هملاب نا ددرتو .هلابتغا دعب

 نمالاو .هةقومل ًانمث هتايح عفدف . .اهليطعت لواحو

 ٠ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 55١-١ لوالا نيرشت ١541
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 ةهجلا نع ةغماد تامولعم كلمي تاب يدي وسلا
  ةيقارعلا برحلا يف مالسلا طيسو تلتق يتلا
 تدكاامك ,.ةيئاربا ةهجلا هذهو .ةيناربالا

 يف نالعالاو ةميرجلا نيب لصفت مل يتلا .تاقيقندتلا
 ةحشرم تناك ةلئاقم ةرئاط جاتنا نع ناردهط

 ةرئاط ميدماصت نم ًاقالطنا :ةمدخلا يف لوخ.دلل

 ىلع ًاربح يقب ةلتاقملا عورشم نكل ..
 برضي يذلا لئاهلا بيستلا بيسب

 ,عئكيافلا»

 د :نارهط يف :فر.و
 قفارملاا

 ةيناربالا  ةييرغلا ةيناملالا ءوسلا ةكارش نكل
 مرالتلاو . ًاضدا ةيسابس اهنا .طقف ةنحيلست تسيل

 ةرصافخمل ةدناملالا ةنئدعتلا ْق رهظ نييناجلا نيف

 51/8 رارقلا قوط كفو .يلودلا ىوتسملا ىلع .نارهط
 ىلع يلودلا عامجالا رارق رادصتسا لبقو .اهقذع نع
 يلذاشلا ,ةيبرعلا ةعماجلا ماغ نيما لسرا .مالسلا
 سشرتيد زئاه :نوب ةبحراخ ردزو ىلا ةلاسر يبيلقلا

 ةنجللا عامتجال هعم دعوم ديدحت ًابلاط رشنيغ

 ىلعو . جيلخلا برح حرش ةفلكملا ةيبرعلا ةيعابسلا
 ىتح رواد ٠ دعولا هنيبس يذلا جارحالا نم مغرلا

 ةلودلا ريتركيسس داقنا ىلا رداب مث .ةريخالا ةظحللا

 دكأتو .هنع بونيل ءفوه دوز .ةيجراخلا نوؤشلل
 نا فوه دوز عم ةنحاس تالاجس دعب يبرعلا دفولا

 ىلع اهتفاكيو نارهط ذقني نم رود بعلت نوب
 .يلودلا رارقلا ةئزجت يف تنعما اهنا امك .اهناودع
 يذلا رمالا وهو .ةيناربالا ةروانملا طورشل اعبت
 رارقلا عم يطاعتلا قلطنم نم قارعلا هضفرم

 «نارهط عم اقطاعتو .ءارتحالل ةلياق ربغ ةدحوك

 اومعزو :ةديدج راكفا حرط نويبرغلا ناملالا لواح
 الالخا ادب مهنزاوت نكل ...نزاوتلا نودشني مهنا
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 ىناردالا ناودعلل ةدطغتو نيزاوملاب ًاحوضفم

 لضفا ىلع لوصحلا لجا نم ةروانملا شماهل اريبكتو

 : .جتادجلا
 اوبجشي يكل ًاليوط اورظتني مل نويقارعلا

 ريزو اومهتا دقو .نارهطو نوب نيب 2 ةيكاربشت

 ضقني كلذ ق وهو. يناريالا ن ودل حوضفملا

 يهو .برحلا يتفض نيب نزاوتلا ةروطسا عئاقولاب
 عم ىل وألا برحلا ماوعا ذنم تطقس ةروطسا

 «وتدغلا» هاحتا ُْق ةمئاعلاو ةرئاطلا تاقفصلا

 ..يناربالا

 ىلا يناملالا زايحنالا ٍِق نيوالخلا نا لاح يا ىلع

 اودهطصا ن نيذلاو . ىلوالا ةجردلا ىف ةينويهص ناريا

 معدب كلذ نع ضيوعتلا مويلا نوديري دوهيلا
 ماظنلا زومر مت ةنياهصلا مه نيذلا برعلا ءادغعا

 ماماو ؛ةرم تاذ لوقلا يف ددرتي مل رشنيغو .يناريالا
 دؤدحلا ىلع «ددلراد» ةعطاقم ُِق ىحوبهص دقو

 نابكلا ىوسطسوالا قرشلا يف ىريال هنا ةيسنرفلا

 قاوسالا ةيبذاج نم مغرلا ىلعو !نارياو ينويهصلا
 ةموكحلا ناف .ةيناملالا ةعاذصلا تايبولل ةيبرعلا

 .يل ودلا ىدوييصلا يبوللا ةريبسأ نوي ْق ةيلاحلا

 حل يهو .لخادلا ُْق ةنجاتنالا تايلاعفلا ةريسساو

 .ةينامرجلا ةيروطاربمالا ةكرتلا نم صلختت
 ظفاحل قيدص نوي ةيجراخ ريزو نا فرعذ امدنعو
 برعلل ةداضملا تارايخلا ةيعون ةعرس يف كردن ؛ديسا

 عبطلاب .نوب يف ةيموكحلا ةبيكرتلا اهجهتنت يتلا
 ىلا لوخدلا ضراعت غعاتسدتويلا يف فارطا كانه

 قا ةيناريبالا ةربالا مرح نم طسوالا قرشلا

 ماظنلاب ةصاخلا فقاوملا قوقش نم وا .ةيتوبنهصلا

 تاعاظقلا ٍِق :.تاوضصالا دذه نكل .يروسلا

 يبيوللا دعب لكشت حل ةيداصتكقالاو ةيبسايسلا

 وا ةيناربالا تارايخلا ليطعت ىلع رداقلا .داضملا

 ساكعنا وه يذلا ىيموكحلا طبسولا ُِق اهبق ريثآتلا

 . عاتسدنؤبلا سلجم يف ةييلاغلا ةبعلل يكيناكيم
 برحلا لاجر رخا وهو .سيه فلودور نا

 لاّر ام جنشتلا نكل :دمع نع رحتنا ةيناثلا ةيملاعلا

 اه ددعتست ةروصلا :هيناملالا ةلنيياكتيملا ِق ًاميقم

 تنارد يلد و هلاق ام ةسركم دحاو مقر ادوروا ةعاذا

 ةيامح ىصقالا فدهلا حبصي امدشع هنا: ةرم

 ال .ىرخا مبقو حلاصم ب بتاسح . ىلع ةيناملالا ةعلسلا

 دب الو .همد ىلع ةرطيسلا ىلع ارداق يناملا يا دوعب

 ىلا قالزنالا فقول حياوكلا ةظحل نم دئدنع

 ًايراجت ًاضئاف ناملالا ققح دقل عيطلاب . 7 ..ةوهلا

 ءٍرالود ٍرايلم ٠5٠ دودح سمال يضاملا ماعلا يف اريثم
 .اضيا اريثم ازجع لجس ينايسلا نازمملا نكل

 نوكلمي :ررهوفلا ىلع بارتلا ةلاها اولواح نيذلاف
 ناف ؛,اهناولا تلدب امهمو .ىعفالا تافصاوم لك

 ةبعلب رثآتي نل ءايوقالا هنوصي يذلا يبرعلا قحلا
 تاقفصلا ريصم نوكب نلانه نم .دلحلا ريبغت

 تاقفصلا ريصم نم لضفا نارهطل ةيناملالا

 دفاورلا داما ددرتن نل رحدنلا برش يدذلاو .ةيكريمالا

 .ةريغصلا

 ردزم ضاير
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 كسول معلا د سس

 ناريا ماكحا
 مهنبافن وهل نوعذدنب

 نش تال ا لا 0100 الس و وعسووجسس اجو دف سوما ع

 ,ىرخالا عطاوقلاو ؛ةرصملا عطاق يف مهلشف رركت ن

 ؟طيسوألا عطاقلا ىلع ةوحه نش لاربا ليا
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 دعوم مرصنملا سيمخلا حايبص

 ةيقارع ةرئاط نوسمخ تماق .ةلجملا قالغا
 ةرئاط ةرشع عبرا اهدنست ةدحاو ةرم

 قطانملا» ىلا ةرمدملا اهتايرض هيجوتب ىرخا
 ودعلا تارقمو ةدتعالا سيدكت قطانمو ةيرادالا

 لاتقلا طخ نم فلخلا ىلا هدارفا تاعمجتو يناريالا
 يناثلا قليفلا تايلمع ةحاس نم طسوالا عطاقلا يف

 :ينعب اذهو .يقارعلا يركسعلا نامنلا ْق ءاج امكد

 موجه نش نووني ناريا ماكح نا .برحلا ةغل يف
 ةيرضلا هذه تناكف .عطاقلا اذه ىلع ديدج

 .هل ةيطابحا ةبرض ةيقارعلا
 اطسوإلا مطاقلا اال

 ذنم ..«ةيبرعلا ةعيلطلا» ةعباتم لالخ نم

 حبصا :برحلا تابرجمل ًايقوسو اد ًايناديم . اهر ودص

 يتلا تاروانملا كلذكو . ةيناردالا اناونلا مهف انناكمإب

 ديشحت ىلا نويناريالا دمع لهق .ةعداخملا يف اهلكست
 مهموجه نش فدهب طسوالا عطاقلا يف مهتاوق
 ةيبرغلا ةفاحصلا يف ثيدحلا رثكي يذلا يسيئرلا
 ُِق كلذ اولعف مهنا ما ؟هعوقو كوشو نع مابالا هذه

 ؟ليلضتلاو عادجلل ةلوؤاحم

 .دحاو مقر .فدهلا يه ةرصبلا نا ,فورعملا نم
 عيمجلا تاب بابسال ناريا ماكحل ةبسنلاب
 مهعم فرعيو .فرعي عيمجلا نكلو .اهنوفرعي

 - وح 5

 اويرح يذلا فردهلا اذه قيقحت ةلاحتسا نويناردالا

 - ونور يعم مضحضع- 11

 لشفلاو توملا اودصحف تارم ةدع هقيقحت

 ىلع ناودعلا لامتحا لظي كلذ عمو .طابحالاو

 موجهلا زيكرت لامتحا كلذكو . ًادراو ًلامتحا ةرصمدلا

 اضيا هيف مهظح اويرج يذلا .ةلجد يقرش عطاق ىلع

 اهسفن ةرمثلا اودصحف تارم ةدع

 ا 10
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 قارعلا سوس نوع ع رج

 نويئاريالا نظ امبر :ايارم طسوالا عطاقلل نا ريغ
 نم ةلحرملا هذه ىف اهرامتتسا ىلع نورداق مهنا

 ف عفترتو .مهنلرع دتشت ثيح .تاذلاب عارصلا
 ام لوا لعلو .حالسلاب ةنلاطملاو حهتنادا دلاعلا

 هيرق ءهطسوالا عطاقلا ايارم نم ناريا ماكح يرغب
 ثيح .هيف ضرإلا ةروعو كلذكو ؛دادغب نم يبسنلا
 .قيعت يتلا تاعفترملاو باضهلا نم ةلسلس عفترت
 يذلا تاعردملا حالبس ةكرح :نومهوتب اميسح

 ناف كلذ ىلا ةفاضا .حضاو لكشب قارعلا هيف قوفتي
 نكت مل غطاقلا اذه يف اهوحتف يتلا كراعملا حظعم

 وا ةرصبلا ةقطنم اهتدهش يتلا كراعملا ىوتسمب
 .ةلجد ىقرش ةقطنم

 .مهتباغ وه طسوالا عطاقلا ناك امير ء.انه نم
 ةروانملا باب نم تاعطق نم هيف هنودشحي ام سيلو
 نم ريبكلا ندعلا اذه مايق كلذ ححرب .ليلضتلاو

 امم ,ةدقلخلا هطوطخ ةمحاهمب :ةيقارغلا تارئاطلا
 ام انفرع اذإف . تاددشحتلا ىذه ةماخض ىلا ريشي

 دينجتلا ف تابوعصض نم ناريا ماكح ةيناعي
 نم ةرداصلا .ريراقتلا لك ريسشت امك :ديشحتلاو

 مايا لبق ينيمخلا سرح ةدايق نالعا انركذنو :ناريا
 سعي امف «نييناريألا ماما :عوطتلا تام حتف نع
 مهمادختسا ةيوعص انكردا .تايوعصلا هذه قمع

 ىلا فاضي .ةرواثملا َدرحمل رببكلا دشحتلا اذه لثمل

 نوعيطتسي مهنا اوروصت امبر ناريا ماكح نا ؛كلذ
 نم اونكمت اذا ,مهسرحو مهشيج تايونعم عفر
 مهنا نومعزيف .عطاقلا اذه ىف مدقت يا قيقحت
 .دادغب باوبا ىلع اوحبصا

 سالفإلا

 يف يناريالا موَجهلا عقو ءاوسو .رما نم نكي امهم
 ىقلي نل هنإف ,عطاوقلا نم هرنغ يف وا طسوالا عطاقلا
 ىوس هنم نويناريالا ينجي نلو .لماشلا رامدلا الا
 فولالا تاثم ىلا نوفاضي ىلتقلا نم فولالا تارشع
 كلذك ةنيصح ةرصبلا يه املثمف .مهتقبس يتلا
 يضارالاو ىرقلاو ندملا لكو يىلدنمو نيقنئاخ

 سيل ًاكيشو تاب هنا ودبب يذلا مهموجهو .ةبقارعلا

 اهيلا لضو يتلا سالقألا ةجود نع نيبعت ىئوس
 خيراتلا يف ةبذك ربكا دّسَخ يذلا ينيمخلا ماظن
 مهلئاسو ىلا فاضت ةلييسو هئاامك .رصاهعملا

 دعب :ندملا برح ةدواعم ىلا قارعلا رجب ,ةيمارخالا
 يشحولا فصقلا لالخ نم كلذ ىلا ِهّرَج يف اولشف نا
 دادغب ىلعو .,ةدماصلا ةرصبلا ىلع دوبص يذلا

 نينثا تتنافلا عوبسالا يف يف اهنلا اوهجو يتلا ةدلاخلا

 .برعلا ضعب اهم مهدوزر يتلا زاعلا حيراوص نم

 ناملا برح
 .روطسلا هذه ةبياتك ىتح .قارعلا دري مل نثلو

 ,؛ةيناردالا ندملا ىلا تايبرض هبجوتبي هندم فصق

 .هيبنطاومو ةندمل ةبامح درب نل هنا ينعي ال كلذ نإف

 هنا .ناريا ماكح مهلواو .ملاعلا دوغ قارعلا. نكلو
 لعفي امدنعو .اهب دري يتلا ةقيرطلاو ةعاسلا راتخي
 ىلع كلذكو .دولعف ام لك ىلع :نارنا ماكح حدتيس

 عمتجملا مهل اهحاتأ ينلا مالسلا ةصرف مهضفر

 .يىل ودلا
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 نه دوق ع كل

 باهرالا ةهجاوم ةكرعم

 تدذذعي امهم

 :فاقاتملاو ىناتإلا

 ةدوق عرل .ذ عمراوخ (ةيبرعلا ةمادقلا نار١

 سو سوس بادو دسم و ست وا ت1إ هد عمدة احلا »همك دعما هصوحصوممس ووك حج 3 وو جوا: وددت 3 دو حطاب ادع وول جادو اباد او اسس ون جاو

 ةهذهاو ةقرفم ةيفطسلا ةهحاوم
 رئازجلا ...ىلا ناريا نم
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 مالسالا لثمي ا يناربالا ماظنلا

 ..ةعيشلا نع ربعي الو
 فرقنا ةمالل ةنادح قارغلا مخل مروا

 يناريالا ماظنلل يدصتلا ندقثمل لكبجاو ٠

 يقلسلا فرطتلا رادن ماهوا طاقسإو
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 نييسايسلاو نيركفملا ةمئاق سأر ىلع
 ينطولا ركفملا مسا يتاي .مهلايتغا بولطملا

 روهشم لجحرلا .ةدوف جرف .د باشلا ١

 فرظتلا رابتل ةعاجشلاو ةداحلا هتاهحاومب

 نع نيفقثملا نم ديدعلا هيف لذاخت تقو يف .يمالسالا
 .هتلزاغم ةيسايسلا بازحالا تلواحو :هتهباجم
 .ةغلاب ةيمها ةدوف جرف .د تاهجاومل تناك كلذل

 ةيسايس فورظ نم اهب طاحا ام لكب تناك امبرو
 لوح رودنت يتلا هتاباتكو هلامعا ريمي ام مها
 ددحولا معدو ةلودلا نع نيدلا لصف ةرورض

 ريوطتو ةيروتسدلا ةيعرشلاب كسمتلاو ةينطولا
 ,ركفلا ف فرطتلا ةمواقمو .ةيطارقميدلا ةبرحتلا
 : .نيدلا مساب باهرالا ىلع ءاضقلاو

 .هبتكمب ةدوف جرف د تقتلا ةيبرعلا ةعيلطلا
 داجو حيرص راوح ناكو .ةرهاقلا يف ةديدجلا رصم يف
 باهرالاو فرطتلا رايت نع هيف ثدحت .لجرلا ةداعك
 يناربالا ماظسلا نم ذختاو .ةفطنملا حاتحا يذلا

 نم يناريالا ماظنلا همدختسا امك .ةودقو اجذومن
 انه نم .ةيبرعلا ةمألا ىلع هناودع ىف ىرخا ةيحان
 فلختلا ةهحاومو مالدسالا حساب باهرالا ةمواقم ناف

 .اهبيلاساو اهلاكشا ددعتت .ةدحاو ةكرعم يناريالا
 نطولل ةيقرشلا ةباوبلا ىلع ايركسع ارهظم ذخآت دقف
 وا .يصم يف لاحلا وهامك ايسايس ارهظم وا .يبرعلا
 مهملا .رئازجلاو سنوت يف لاحلا وه امك اينما ارهظم
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 رصم يف فرطتلا رايت طايترا ليلدب ةدحاو ةيضق اهنا
 ةدوف .د دقتناو .نارياب ةيبرعلا راطقالا نم اهريغو
 ضعب فقاوم كلذكو .ةيبرعلا لودلا صعب فقاوم
 يناردالا ناودعلا نم ةنرصملا بازحالاو فحنضذلا

 .ةنابخلا دح ىلا _ ةلخحرملا هذه يف - لصت يتلا

 رقما جاوي دعت
 برحلا نا ىلا ةدوف حرف د راسا ةيادبلا 6

 اهب رمد ىتلا عاضوالا لمحمو ةيئاربالا ةيقارعلا

 له يهو .ةيريصم ةيضق حزرطت يبرعلا نظؤلا
 قمع هل يرشبي نايكك دوجولاب نوريدج برعلا
 ؛ال ما مدقتلاو ةدحولا يف لماي و ءيراضحو يخيرات

 هلودق مهيلعو ًاريبك ًايدحت نآلا نوهجاوت برعلا

 شيعت ةيورع .ةيرطقلا وا ةيورعلا نيب رايتخالاو
 تدر وا رهدزم يبرع لدقتسم «يهتنت وا .رمتستو

 نمر ْف كلذ مسخن نا اندلع .فلخلا ىلا ةساكتناو
 لعفلاب ةنرتقم ةباجالا نوكت ناو .ةيبرعلا ةمايقلا
 ةيقارعلا برحلا ةدضق حيصت خانملا اذه طسو

 ميسحل الح دم وا احاتفم اهنم فقوملاو ةيناريالا

 نع ددرتم بنا 0 يبرع يال نسمي 0و .يدختلا
 وه قارعلا ىلع ناودعلا نال .همعدو قا ديبات

 0 اتلاف. قشمدو طايرلاو ترهاقلا ىلع ناودع

 ىلا ىقري لمع قارعلا معد لوح فالخلاو ددرتلا
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 لؤاستلا راتسس تحت كلذ ريردتل ةحح لكو .ةنايخلا

 ءاعدا تحت وا ؛برحلاب ءىدابلا فرطلا نع

 ةيمالسالا طباورلا نيب ةقالعلا ىلع صرحلا
 ىلع صرحلا ءاعدا تحت وا .ةيبرعلا ةيموقلاو

 يقترت ىواعدلا هذه لك «ناريا غم راوجلا نسح
 .ةنابحلا دح ىلا ًاضيا

 وه قارعلا نم فقوملا نا ةدوف جرف .د ىربو

 يبرعلا مدقتلا راصنال يقيقح رابتخاو زرف ةباثمب
 ةيراضحلا ةدرلا ةهجاوم يف .يبرعلا لبقتسملاو
 ىوقلا ضعبو يناربالا ماظنلا اهدسحب يذلا

 مالسالا ىلع رماتلا ىلع هعم ةفلاحتملا وا هب ةرثأتملا
 ةيريصم ةمهم كانه ىلاتلاب و .ةيناسنالاو ةراضحلاو

 ةيبرعلا ةراضحلا نعو نطولا ضرا نع عافدلل
 ةراضحلا نع لب .مالبسالا نغو .ةيمالسالا

 .ةيناسنألا

 معد لئاسو يف رظنلا ةداعا ةدوف ٠ د حرتقيو

 اذه ةميق عفترت ثيحب ًايبعشو ًايمسر قارعلا دومص

 باب حف راطالا اذه ىف نكمبو . ايونعمو ايدام حعدلا

 ةعجارم ءارجا كلذكو .ةيبرعلا راطقالا يف عوطتلا
 نواعتت ةيبرع ةموكح لك ضفرو لزع فدهب ةلماش
 مهناف كلذ يف برعلا حجن اذاو .يناريالا فلختلا عم
 ,ةيبرعلا ةمالل ةديدج ةايح ةداهش نوردصي
 ةداعا بلطتي .يرضم رابتخا كلذ نا دقتعاو
 فق يبرعلا فصلا عمجو .يبرعلا نماضتلا

 داكت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا تايدحتلا تاهجاوم
 .هشيعن يذلا ناوهلاو يدرتلا نمز يف انب فصعت

 ضعبلا هروصي نا لواخي ام ةدوف جرف دضفربو
 عارصلل ديسجت ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نا نم
 نيب ضقانتو مادص اهنا وا .ةعيشلاو ةنسلا نيب
 ماظنلا نا .لوقيو .مالسالاو ةيبرعلا ةيموقلا
 .ةعيشلا نع ربعي ال امك :مالسالا لثمي ال يناريالا
 يفو داهتجالاو يأرلا ةيرحل وعدا فرعت امك اناو
 .ةعيشلاو ةنسلا نيب ًاضقانت ىرا الو .مالسالا راطا

 نع ثيدحلا اما .خالسالاو ةيبرعلا ةيموقلا نيب وا
 ثيدح وهف ةيمالسالا ةيموقلاو ةيمالسالا ةلودلا
 قئاقح وا ةنسلاو نارقلا ىلا دنتسي ال ضماغ
 ةلسرعلا ةيموقلاو :ةلود ال ندد مالسالاف ,خيراتلا

 ةيمالسالا ةيموقلاب ىستسل ام اما ,عقاوو ةقيقح

 ةدحولا برضو ةعيقولا ةراثال ةلواحمو ؛مهو درجمف
 .ةينطولا

 ةرمدسم نرحلا

 ةتقارعلا برحلل ةدوف جرف .د تاعقون نعو

 يهتنت نل ةكرعملا نا دقتعا انا فسالل :لاق ةيناردالا

 ةديدع ةيلود افارطا كانه نال .بيرقلا لحالا ٍِق

 هذه رمتست نا ديرت .ةيبرعلا مظنلا ضعبو
 نا ىرت ىرسنك الود كانه نا دقتعاو .برحلا
 اذه نأ .اهحلاصم ققحب يناريالا ماظنلا رارمتسا

 ىلا عفدت جيلخلا ةقطنم يف ةلخلخ قلخي دوجولا
 ماظنلا نذل اضياو . ىردكلا لودلا ضعبي ةناعتسالا

 هنا الا  اذل ةبسنلاب ارم ناك:ناو  ليدب يناريآلا
 وه ديحولا هليدب نا ىرت .ىربك ىوقل معطلا ولح
 .ناربا ُْق يعويشلا مكحلا

 رهاظلا اهتادع مغر  ناريا دوجو نا روضتاو

 - نا مز ننطلات ىاتالنات - 15

 لثمي نطنشاو رظن ةهجو نم  ةدحتملا تايالولل
 .رخآب وا لكشب يتايفوسلا داحتالا بنج يف ةكوش
 هلالخ نم وا يناريالا ماظنلاب نطتشاو بعلت دقو

 ةيمالسالا تايموقلا لخاد لقالقلا ضعب هراثال

 .يتايفوسلا داحتالا بونج يف ةدوجوملا
 اذه دوحو نا هادؤم مهو زربب قايسلا اذه يف

 ىوقلا ضعبل ةرورض فلختملا يعجرلا ماظنلا

 تريفت اذا الا عضولا اذه ريغتي نلو .ىربكلا
 تاقالعلا لمجم مكحت يتلا ةيعوضوملا فورظلا
 نل ةيلودلا تاقالعلا نا دقنعاو .ةييرعلاو ةئلودلا

 ةيقارعلا برحلا رمتست فوسو .ًابيرق ريغتت
 ,ةيلودلا ةسايسلا تابطعم ريغتت مل اذا ةيناربآلا

 .ةيبرقلا ةيسانسلا تايطعمو

 جرف د ناف لخادلا نم يناريالا ماظنلا رابهتا اما

 ةيجوغاميدلا نأل ٠ : ةنخر سل ىلع اريثك نهارد ال ةدوف

 نا نكمي ةينيدلا ةنفلسلا تاراعشي تمحتلا اذا

 فييزتو ريهامجلا يعو بييغت يف ًاليوط رمتست
 اذه ىدل تلوحت برحلا نا هل فسؤب اممو . اهتمارا

 رريمو .هسفن نع عافدلل ةلدسو ىلا ماظكلا

 لخاد ةفلختملا ةيدكرتلا نا دقتعاو .ةيرارمتسالل

 للقت ؛باهرالاو دادبتسالا خانم ىلا ةفاضالاب ؛ناريا

 ىلع ناهرلا نكل .ًابيرق ماظنلا رايهنا صرف نم
 .نكممو مئاق رما ةيلخادلا تاعارصلا

 نا يهو اهنع ثيدحلا نكمي ةديدج ةطقن ةمثو
 ةيسايسلا تالدعملا هئايغب يناريالا ماظنلا زواجتي
 نا ىنعمب .يل ودلاو يميلقالا نيلاجملا يف ةمئاقلا

 ضرفي وا .ىربك ىوق عم رشابم عارص يف لخدي
 .عارصلا اذه لثم يف لوخدلا اهيلع

 ٍِق خالسالا لالغتسال ينارياآلا ططحخملا لوحو

 عفر لالخ نم .ةيبرعلا ةمالاو فارعلا دض اهعارص
 ضكعبد لالغتسا وا .ةيفالسالا ةيروثلا تاراعشلا

 تايلمعي مانقلل ةفرطتملا ةيمالسالا تاعامحجلا

 ناب نينمؤملا نم انا :ةدوف جرف .د لوقي .ةيباهرا

 :خيراتلا ةعرح مهدت ينل يش ةيغعوضوملا لماوعلا

 ًافورظ كانه نا دقتعاو .ثادحالا ريسفت يف دعاستو

 ىؤرلاو باهرالاو فرطتلا روهظب حمست ةيعوضوم
 ةيبرع ريهامجك نحنو . .يمالسالا نيدلل ةفلختملا

 1 ا ارفق ةراضحلا ىلا انزفق

 نم ميحصلا ذناتتك تيقن نأ لواحي هسفن خيراتلا

 روطتي ىتح .ديدج نم عارصلا ىلا ةدوعلا لالخ

 .يعيبط لكشب خيراتلا
 ءاج ةقطنملا ف ثدح يذلا يراضحلا روطنلا

 يلخاد عارص ةجيتن سيلو .داور ريثات ةجيند
 ليبس ىلعو .ةبراضتم وا ةضراعتم حيق نيب يقيقح
 فلختملا ينامثعلا مكحلا نم كاكفلا نكي مل لاثملا

 ةجيتن ناك لب .مكحلا اذه ىلع ةيبعش تاروث جاتن
 تلحا وا .هلحم تلح ىرخا ةيينجا ىوق لخدت

 نا ةدوف جرق..د عباتيو .ةيئنطو.ىوق هلحم ًاَنكَرِح
 دذهلو . عارص ةلحرم ضوخي يبرعلا ص

 باشرالاو فرطتلا ناك امبر .لباقم وا نمث ةلحرملا

 ند عارصلاو ةيراضحلا ةدرلا خانمف .اهندب نم

 فرطتلل ادوحوو ةحاس زرفب ديدجلاو حيدقلا

 ةيحان نم .جراخلا نه هلوبق وا هيافيتسال ةيناكماو

 ديزم وحن اعفاد يناريالا ماظنلا روهظ ناك ىرخا
 نم معدو نيفرطتملا رعاشم بعاد دقف .فرطتلا نم

 ماظنلا دكاو :مكحلا ىلا لوصولاو رصنلا ٍِق مهنقت

 بوثولل ءدب ةطقن وه ناريا يف ثدح ام نا يناريالا
 ملاعلا نم ىرخا قطانم يف ةطلسلا زكارم ىلا

 دجي يناردالا ماظنلا نا دقتعا يلاتلابو .يمالسالا

 نال :باهرالا ريشي يف هدعاست ةيعوضوم ابابسا

 نايس اما ةمهموابجاو خرطي اذهو .ينارملا ماظنلا

 هلك يبرعلا اننطو ف نيرونتملاو نيفقثمل ذملا لك ىلع

 اودكؤيو :هراصناو يناريالا ماظنلل اودضني نا يهو
 امناو ؛ءدب ةطقن سيل يناريالا ماظنلا روهظ نا مهل
 .ةيثيع مالحال ةلشاف ةياهنو :ءاهتنا ةطقن

 .ةيملاع ىروق كانه نا روصتا :ةدوف جرف .د عباتيو

 رمالا ؛باهرالا ةحاس يف بصت ةريثك ةنلخاد ىوقو

 تاج يملا كراعملا ناب .ًابعاو ًاكاردا بلطتي يذلا

 ةهجاوم يف ةكرعملا ؛ آزجند ال لك برعلا هجاوت يتلا

 وهم ذحأت دق ؛ةلماشو ةدحاو ةيفلسلا ىوقلا

 دقو ,يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةباوبلا ىلع ًايركسع
 لالخ نم اينما ارهظم قا .ًايسايس ارهظم ذخأت

 عم ةنسسرعفعلا تاموكحلاو نمالا ةزهجا عارص

 نؤناقلاو ماظنلا رطا نع نيحراخلا نيفرطتملا

 عارصلا روصو رمهاظم يف ددعتلا اذه .ةيغرشلاو

 0 ,ةدحاو ةكرعم اهنا ةقدقح يقحد لإ فحت

 .ناريا يف ةفلختملا ةوقلل معد وه ناكم يا ىف فرطتلا

 مق ف قا ناريا يف هلقعم يف باهرالاو فلختلا برضو

 ةحاسلا دادتما ىلع فلختلا ىوق لكل برض وه

 .ةيدرفلا

 رمل يناربا قارتخا
 لماعتت نا ىلا ةدبرعلا مظنلا ةدوف جرف .د وعدبو

 ىتلا ةفرطتملا تاهاجتالاو ةيفئاطلا تارتوحلا عم

 نع لاقي ام لك مغر  ةيروس يف ىتحو نادوسلاو
 ةجينن اهرابنعابو . عاو لكشي  نارياب اهتقالع
 ضرا ىلع ققحت يلا موهوملا وا يبسنلا حاجنلل
 طوقس نا اوملعب نا برعلا ماكحلا ىلعو .ناربا

 هذه لكل راسكنا هيحصن فوس يناريالا ماظنلا

 .تارانتلاو ىوقلا
 فلختلا ةهجاوم نا ىلع ةدوف جرف .د دكؤيو

 ,ةدحاو ةكرعم مالسألا حساب باهرالاو فرطتلاو

 تايلمع نم ديدعلا نيب ةقيثو ةقالع كانه نا لدلدب

 يتاردالا ماظنلا نيدو .رصم يف تعقو ينحلا بتاهرألا

 باهرا ثداوح نيب ةيعوضوم تاطابترا دجوتو
 ترشن ةددحم تانعئاش نيبو ارخؤم رصم يف تعقو
 باتكلا نم ددع مالقاي تبتكو ةددحم فحص يف

 اوماق وأ ,يناردالا ماظنلاب مهناقالعب نيقورعملا

 ديدأنو .مهفقاوم ف لوحت اهيقعا ناريال تارايزب

 ,باهرا تايلمع ع وقو هيقعا تاعّئاشلا هذه رشن

 ردصي نأ ليحتسي يذلا ع وذلا نم تاعئاشلا هذهو

 هو لاثملا ليبس ىلعو .ةرهجا عنص نم يه لب .دارفا نع
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 فلاحت لاح ناسل  «ىعشلا» ةفيحض ترشن

 نا «:ةعوتمم رابخا» باب يف لمعلا بزح و ناوخالا

 امسر كرتتف تادححملا سيالم ىلع شرت ةدام كانه

 لسغ دعب الا رهظت ال ةريغص نابلص لكش ىلع
 ةدحولا برض فدهتست ةعئاشلا هذه .سبالملا
 ةّدعم ةعئاش يهو ,ةيبنجا ىوق حلاصل ةينطولا
 نكمي ال تافصاومو طورش اهيف رفاوتتو ديج لكشب
 يهف ؛اهرشنو اهعارتخا دارفا ةعومجم وا درفل
 امك ؛ةلوهسب اهنم ققحتلا نكمي الو .ةريثم ةعئاش
 ريثملا نم لعلو .قدصت ثيحب ةجاجفلا ةديدش اهنا
 تادلمع رهشا ةدع دعب اهتبقعا ةعئاشلا هذه نا

 . ةيفئاط تامادصو باهرا

 اهريغو ةعئاشلا هذه نا ىلا ةدوف جرف . د صلخمو

 .يملع لكشب لمعتو ططخت ةيجراخ ةزهجا اهردصم

 مساب فلخت نم اهيف ام لكب ناريا ديؤت رشن رودو
 .ةيبرعلا رغاشملل ةراثا نم اهيف ام لكبو .خالسالا
 رشن رادو :«يمالسالا راتخملا» ةلجم ًالثم ذخ
 ريبانملا هذش . ..«ماصتعالادا ةلجحمو .؛ءارشزلا

 اهتفلاخم مغر اقلطم اآديسأت ناريا ديؤت ةيمالعالا

 ىلاو .رصم َّق ةدئاسلا رعاشمللو تاعقونتلا لكل

 اهب ماق يتلا تارايزلا تددعت ربانملا هذه بناج
 ناريا ىلا يمالسالا رايتلا نم رومر

 تلمش تارايزلا هذه ضعب نا ريتملا نم لعلو
 ,ةيموقلا فحصلا ىف نيلماعلا نييفاحصلا ضعب
 اهنم ةدموقلا جوخ يف ةيبيرغ ءارأ ترشن كلذك

 عج ربعما ةقالع هاعال وعدن .ياديؤ# :يغهقلا لاقف
 .ناردا

 يمالسالا رابتلا نا دكؤملا :ةدوف جرف .د عباتبو

 طمنلا لثمتي ةوقلا مادختساو فنعلاب نمؤي يذلا
 هعابتا نكمي يذلا جذومنلا هيف ىريو يناريالا
 رايتلا اذه يلثمم ضعب لصو دقو .رصم يف هقيبطتو
 نم عون زرب دقف .ةيعرشلا ةيرصملا بازخالا ىلا
 باشرالل ةياعد .ناردال ةديؤملا ةبيرغلا ةياعدلا

 ريطخ كحم ىلع رصم يف يطارقميدلا رايتخالا عضت
 ركفلا ةيرحب يناميا مغر  ًايصخش اناو .مساحو
 وا ؛ةنايحلا نم اعون كلذ ىف ىرا  ءارآلا ددعتو

 وا ضراعم بزح ضفر وا دييأت ناو ةصاخ .ةلامعلا
 ةيناودع اهيف تدكأت ثادحا عم نمازتي رصم يف رثكا

 اناو ءيبرعلا نطولا يف هللا تايآ عامطاو ناريا
 بعشلا يتفيحص يف رشُن ام ٌدحا مّيقي نا ىدحتا

 برح لاح ناسل) رارحالاو (لمعلا برح لاح ناسل)
 «ناريا ىلا ريرحتلا يسيئر ةرايز بقع (رارحالا
 نالعالا نم عون وه رشن ام نا ريغ ةجيتن ىلا لصيو
 .ناريا حلاصل رجألا عوفدم

 .جاجحلا ىلا ينيمخلا ةلاسر وهو رخآ الاثم ذخ

 نع ردصت - رونلا ةفيحص اهترشن ةلاسرلا هذه
 نمو :ةلماك تاحفص ثالث ىلع  رارحالا بزح

 .مرحلا ثادحا دعب ءاج رشنلا تيقوت نا بيرغلا
 يا نودبو تاحفص ثالت ىلعو دحاو ددع فو

 اهيلع قلعتس اهناب تدعو ةفيحصلا نا ذا .قيلعت
 راطا ف اذه مهفا نا عيطتسا الانا .لعفت مل مث
 ىلع يناريبالا ناودعلا لصاوتو ةيلاحلا فورظلا

 نا نكمي أطخ كانه ناب يروعش دكأتي انه .قارعلا
 '.ةلامعلا وا ةنايخلل لصي

 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5١؟  "١ لوالا نيرشت 17/١

 ناوصألا نم 191, | ىلع لصح
 سس وهبة ل سو هدو جا فدان د هد ل يا عا

 ةماعلا هيأ أديب 0 راض
 ىداصتناا ميشا ةهلاغم

 ينفق ا ل لا ووو

 :لاؤنسلاو نظفاحملاو دكاحلا يزحلا تادابقو مكحلا مقاط قف ليدعت عقوتمل

ل - س راتحي له
 ؛بئال مل

 7 دب دبوس وسو 7 هتموجوووجججوصو »جهه »ووو ع 15ج9و545وووجس جججوسوو دج سجس وجسم جو 1 وا

 0 فطاع .د فيلكت نع نيمويب ءاتفتسالا

 نيميلا فلحي نا دعب ,ةديدح ةموكحخ ىلدكشت

 نورا م 6 0 او اوم

 ا وو وا مسوس ا 01 با موعد مس صو

 ناموش دمحم ةرهاقلا

 ةيالو ةرتفب كرابم سيئرلا زوف لمحي مل
 امك .ديحولا حشرملا وهف .ةأجافم ةيا ةيناث
 ةيسنيو هزوف دكؤت تناك تارشؤملا ةفاك نا

 ةبسن ىلع لصح ذا ثدح ام !ذهو ... 25٠ لا زواجت

 .تاوصالا عومجم نم 51 ١

 / مل عمجتلاو دفولا بزح ضارتعا نا حضاولاو

 راصنا ضعب عنمي مل امك .كرابم زوف ىلع رؤي
 .هيباختنا ديبات نم نييزحلا

 )١7 نينثالا هود بعشلا سلجم ماما ةيروتسدلا

 روتسدلا نا فورهعملاو ؛(ربوتكا لوألا نيرشت
 نوظفاحملاو ةرازولا مدقت نا ىلع صني يرصملا
 نا يا .ةيروهمجلا سيئر باختنا بقع ةلاقتسالا
 ةجاح نع ربعي رصم يف رظتنملا يرازولا رييغتلا
 ىلع ديدج نم دكؤيو ؛ىلوالا ةجردلا يف ةيروتسد
 .روتسدلل كرابم سيئرلا مارتحا
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 ىلوالا ةيالولا راوشم لامكا : كرايم ىتسح

 ةيروتسد عاودل رييغتلا نا ظحالملا نكل

 ديفت تامولعم ةمئق . ,ةيعقاو عاودل ًاضيا بدجتسي

 ىل والا يقدص فطاع .د ةرازو ىف ءارز ولا ضعب نا

 يقدص .د نا امك :ةيناثلا هترازو يف اورمتسي نل
 تارازو جمديو .تارازو ودبي ام ىلع ثدحيس
 ةيناثلا كرابم ةسائر تابلطتم عم ايشمت .ىرخا
 .ةيناثلا ةيسمخلا ةطخلا ةيادب عم نمازتت يتلا

 لكو .ميلاقالا يظفاحم ىلع قبطني هتاذ مالكلا
 نوبقارملا ىري انه نم .ةعساو تاطلسب عتمتي مهنم
 ليدعتي ةيناثلا هتسائر حتتفي كرايم سيئرلا نا
 اذه دتميسو .مكحلا مقاطل سوردمو ءىداه

 .مكاحلا ينطولا بزحلا تادايق ىلا ليدعتلا
 نم رحب يف نينطاوملا قرغي مل يرصحلا سيئرلا

 حالصالا ةرورض ىلع دكا لب .ةقاربلا دوعولا
 تيبثتي دعو عم :جاتنالا ةدايزو ,يداصتقالا

 بحر كلذك .ءابرهكلاو نيرثبلاو زبخلا راعسا
 نم ريذحتلا عم :ةضراعملا بارخا رود رارمتساب
 لعلو .رارقتسالا برض ةلواحم وا ةراثالا مادختسا
 ءعانفتسألا ءارحال لؤالا نيرعشت نم سماخلا رايبتخحا

 ةهتفصي رد وتكا رصنخبي كرايم ةقالعل ةحضاو ةراشا

 نا ظحالملاو .تقولا كلذ ىف ناريطلا حالس داق
 راطا يف لخد ةيناث ةسائر ةرتفب كرايم زوفب لافتحالا
 لمح امم : 19177 ريوتكا رصنب ةيونسلا تالافتحالا

 يف ةيركسعلا ةسسؤملا نإ لوقلا ىلع ًايبذجا ًالسارم
 اذه يف ...ةيسسايسلا ةانحلا روحم لازت ام رصم

 ىنمو ؟كرابم سيئرلا بئان نع لاؤسلا رفقي قايسلا
 ؟هراتكيس

 نا نآلا ًاجاور اهرثكا نكل ةديدع تاباجا ةمث
 دعب بئاثلا بصنمل ةلازغ وبا ريشملا راتخيس كرابم
 ىرخا رداصم نكل .ةيناثلا هتسائر نم ةليلق عيباسا
 نال .ديحولا بئانلا نوكي نل ةلازغ وبا نا دكؤت
 زئاج رما وهو ,رخآ ايئان راتخيسس كرايم سسئرلا

 .هب ذخالا رصانلا دبع سيئرلل قبسو .ًايروتسد
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 0و ا و يو جنب سببا ا 0 ا عدجطل جس دمت اساسا وج وجبججسمس سسج ا سس ا وا»سسوسوسوس حجما دج مجسسس وم يوما ا بو

 فانا نع اهرطخا ءيزكرملا سلجلا اهشقان ميم ريرقت .
 11 0 م ا و سا اساسا وج

 سلحملا دقع . .يضاملا سنا مخمل

 كل عامتجا لوا يديلطسلفلا يركرملا

 سلجملل ةرشع ةنماثلا ةرودلا دعم | | ٠

 يف ةمصاعلا رئازجلا يف تدقعنا يتلا ينطولا
 .ماعلا اذه نم ناسنن رهش

 ماما تيلُث ةمهم ةديدع ريراقت نا عمو
 يذلا يسايسلا عوضوملا نإف .سلجملا ءاضعا
 داقعنا لوح زكرت ,.عامتجالا وج ىلع رطيس
 ,ليقملا رهشلا نامع يف ةيبرعلا ةمقلا

 ناش . يل ودلا رمتؤملا دقعغل ةلوذدملا تالواحملاو

 ةدايقلا نا كلذ .ططسوالا قرشلا ةيضق

 وا ةيبرع ةمق دقع ضراغت ال يتلا ةينيطسلفلا

 ىلع يناربالا ناودعلا ةشقانمل صصخت رثكا

 ليت يتلا ةيلودلا تاطاشنلا نا ىرت .قارعلا

 ةيضق» نأشب يلود رمتؤم دقعل مايالا هذه
 نم ريثكلا سكعت تذخا ..طسوالا قرشلا
 ةهجل ءاوس ,ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع رطاخملا

 ةلاح يف ,رمتؤملا اذه فق يحيطسلفلا ليثمتلا

 فارطالا ضعب ةلواحم ةهجل وا .هناقعنتا

 ةمق ىوتسم نع لوزنلا ىلا ةمقلا َرَج ةيبرعلا
 .ةينيطسلفلا قوقحلاب قلعتي ام يف ,ساف

 ًادوفو نا تافرع رساي دنسلا نلعا ءانه نم

 مصضاوعلا ىل اع ةلوحب ابرق موقتس ةينيبطسلفق

 روصت حرشو ,عوضوملا اذه ةشقادمل ةيبرعلا
 .ءاسؤرلاو كولملل هلوح ةيندطسلفلا ةدايقلا

 ىلع ذوحتسا يذلا رخآلا يسايسلا عوضوملا
 يف نانبل يف عاضوالا وه .نيكراشملا مامتها
 عم هعال دنا رظتني يذلا ريبكلا ريبجفتلا راظتنا

 مايالا يف ينانبللا باونلا سلجم ةسائر ةكرعم
 052521500١ 1 عوار وربع تنام ممسوو هج ا وا و او وو وم تو بدم
 لاو عد ا ا و صامل واعد اوم و

 _ نانبل يف يناريالاو يروسلا نيعورشلا نب
0 

 0020 ينقل دا

 همدق 3 يذلا ريرقتلا ناك دقو .ةمداقلا ةلدلقلا

 لمعلا ةنجل ريس نيما حالص حالص ديسلا

 عاضوالا نع ؛نانبل يف دّحوملا ينيطسلفلا
 لما ةكرح رمات نعو :نانبل يف ةينيطسلفلا
 دوحولا دض يروسلا ماظنلا نم ةموعدملا

 مدع ا اهب ناموقب يتلا تاروانملاو ينيطسلفلا

 نم رذحو 4/١١. يف مربا يذلا قافتالا ذيفنت
 يف يندطسلفلا دوجولا دض ةمداقلا ةمجهلا

 .يرويسلا ماظنلاو لما ةكرح ي دبا ىلع ناثدل

 طسو ًايذك ءاعدالاب اهل ديهمتلا أدب يتلاو
 ةمظنم نا .بيرم ىلودو يبرع يمالعا توكس

 يذلا تقولا ىف :قافتالا ذيفنت ضفرت ريرحتلا

 حرش امك .هنم ةوطخ ةيا ذيفنت ىلع نارصي
 ماظنلا تعد يتلا بايبسالا قيقد لكشبو

 هتردايم حرطي يربي ةيبنل زاعيالا ىلا يروسلا
 ,اهقيبطتل امهيدل ةين ةيا كانه سيل يتلا

 يذلاو :نانيل ٍِق يناردالا عورشملا داعيا كلذكو

 لماعتلا ىلع يروسلا عورشملا سفانيب حبصا

 حالص ديسلا نبب دقف .ينويهصلا نايكلا عم

 عبان نوتناك ةماقإ ىلا ىغست ناريا نا حالص

 تاقالع ةماقا دريع عيطتست :نانبل بونج يف اهل

 هلالخ نم يعدتو ,ينويرهصلا نايكلا عم ةرشابم
 ,ةقطنملل مسرت ةلداعم ةيا ىف يساسا فرط اهنا
 داحنا وا اهتالكشم ثحل دقعي رمتؤم يا وا

 .اهل لولح
 عضوم تناك . ةلتحملا ضرالا لخاد عاضوالا

 هب مدقت لماش ريرقت اهسكع دقو .ريبك مامتها
 لهالا دومص ىلع زكر ريزولا ليلخ .داهج وبا
 ةزغ ىف ثدحي امك امك حلسملا حافكلا ديعصتو

 .مايالا هذه ةلطبلا

 1 ١ ة م09 لوألا نيرتشت ١؟ 5١ ددغلا _ ةيبرغلا ةعيلطلا



 : ا وسم 000 ادا ا ز ز ز ز ة ز زة ية تو ةنننصاب 97و / 5
 0 سس او وة جم: خ1 سس ووسسمس» جودا دمت دو 1 وجا ج يبوس ون ودم د يجو

 يرتسلاو ياسلا و ديكعتلا تالا
 ا ولا

 نيسيلقإلاو نيينانبللا نيدعاللا أع طفاش ذا ىلا ناندل لوحت خاظخم ب
 100 سا ودمج ا ا ويسولاووخو يدج مصوسوو سدس دوب ع و

 5 "177 ن

 0 11 ا اسال وما ع مل ةاطووسو سوس وسوم جتنا اج سمسم ماج وصول . عقلا ني ممم 1 ب سو ا يومص حج جحا و وح عام جو

 ليودتلا قيرط ىلع ةوطخ قشمد ىلا سنفلا ةيجراخلا ريزو ةرايز

 ,ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا ربنم ىلع نم

 رهش ةياهن يف نيعبرالاو ةيناثلا اهترود يف
 لح ال نا» هيف نلعا يذلا .يضاملا ريمتبس / لوليا

 نم ةيبنجالا شويجلا عيمج جورخ نود نم

 يروسلا شيجلا نيب ةاواسملاب همهتت .تايشيلبملا
 تاحيرصتلا تالمح تناكو .«.كينارسالا»و

 دنم تآدب دق لدمحلا دض هدمالعالاو ةيسايسلا

 ,كبيك» يف دقع يذلا نوفوكنرفلا رمتؤم يف هتكراشم
 داعاو . يشل ريمتنم أى ولنا رهش عبطم ادنكد

 يف هاقلا يذلا هياطخ ةركاذلا ىلا ليمجلا ودقتنم

 هباطخ نيبو هنيب ةنراقم اودقعو .نوفوكنرفلا رمتؤم
 نا نيربتعم .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا ماما

 .لولحلاو ةمزالا ليودت ىلا ىعسي ينانبللا سيئرلا
 تناك نوفوكنرفلا رمتؤم ىف ليمحلا ةكراشمف

 هتكراشم اهتيقعا «ليودتلا ةكس ىلع ىل والا ةوطخلا

 ىلا هتوعد اهيف ررك يتلا .ةدحتملا ممالا ةرود يف

 ويد عير نانبدل نم ةيبثحألا شويبجلا عيمج > جارخا

 سجوتت قشمد لعج يذلا رمالا ء.يروسلا سلا شيجلا
 دقو .ةنيعم ةيلود ارتسكروا ليمجلا ءارو نوكي نا
 يف ليمجلا نم ةيروسلا ةمصاعلا بضغ زرد

 نم تعفر يتلا ةيمالعالا اهتزهجا ضعب تاقيلعت
 يف يروسلا شدجلا دوجحو نا ةريتعم .اهتحمهل

 الضف ,ينانبللا بعشلا نم هتيعرش دمتسي :ناذبل

 نم نييرقملا تايشيلبملا ةداق ضعب تاحيرصت نغ

 ١ - ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١1 7١ لوالا نيرشت ١5/1

 | :هتلطخب لمجلا:قيفإ' يناتتللا'سيكولا هنا

 ءديمتخم# تييدأ د . كيما هلل
 7 ا يللا مد 5 رف 1 ا دس ا

 ياا 0 د ا راع اح

 هتاقالع نيسحت ىلا يروسسلا مكحلا هيف ىعسي

 .ةيبوروالا مصاوعلا ضعيبو نطنشاوي

 ليودنلا
 ممالا يف ليمجلا باطخ ىلع ةليلق مايأ دعبو

 ضعب يقتليل ارسيوس ىلا هجوت ,ةدحتملا
 جارخا ةرورض ىلع ديدج نم دكؤيو .نيلوؤسملا
 تقفار دقو .نانيل نم ةيبنحالا شويجلا عيمج

 ةيمالعا تالمح ارسيوبس ىلا ليمجلا : رعب

 ,ةيبرغلا توريبو قشمد نم تدعاصت .ةيسايس
 قيست يتلا تاحيرصتلا ناهذالا ىلا تداعا

 نيلوؤسملا ضعب ربع دقو .يروسلا راجفنالا
 :بقترم يركسع راجفنا نم ,مهفواخم نع نيينانبللا
 .ادبعب ىف هرصق ىلا يناغيللا سيئرلا ةدوع يلد

 نكد ملو :(«مظعالا يت دآلا» نع مهضعمب ثدحتو

 .فوختلا نم ديزملا نع بارعالا ريغ مهماما

 ليمجلا تاوطخ نم يمسرلا يروسلا فوختلاو

 قرشلا ةقطنم نم ام ناكم يف بوصنم يىلود حف نم

 سيشرلاف .ةدحتملا ممالاو ٠ نوفوكنرفلا رمتؤم هاجتا

 لوح يلود قفاوت ىلع لوصحلا ىلا ىعسي ينانيللا

 ناو ًاصوصخ .اهلولح ةقيرطو ةيناثبللا ةمزالا

 لودلا عفد ٍِق حجت يذلا قارعلا ةيرجت هماما

 كلت عضوو :54/ رارقلا رادصا ىلا ىردكلا سمخلا

 ,ىرخاب وا ةروصب جيلخلا بفرح يف ةطروتملا لودلا
 نم ةيعون ةزفق ققح .ةيلودلا اهتايلوؤسم ماما
 ه4 رارقلا ىلع نييلودلا عامجالاو قفاوتلا لالخ
 يف مالسلاو رارقتسالا لالحاو برحلا ءاهناب يضاقلا
 لصوتلا ٍِق ليمجلا حجن ءاوسو .يبرعلا جيلخلا

 تايطعم ناف ,لصوتي مل وا فقوملا كلذ لثمه ىلا
 نم ربكا تتاب .ةينانبللا ةمزالاب يلودلا يطاعتلا
 ةوطخلا نوكت اذكهو .ةيلحملاو ةيميلقالا تايطعملا
 ,تذفن دق :ةينانبللا ةمزالا ليودت هاجتا ىف ىلوالا
 توريبو قشمد يف ةنلعملا فقاوملا نع رظنلا فرصب
 بودنم ةرايزب ءانه .ريكذتلا نكميو .ةيبرغلا
 ةدحتملا ممالا ىدل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 رهش علطم يف قشمد ىلا .زرتلوو نونرف لارنجلا
 دعبا بهذي نيبقارملا ضعبو .يضاملا ويلوي / زومت
 تلمش يتلا زرتلوو ةلوج نع ثدحتي امدنع كلذ نم
 نيب رمتسملا لوادتلاو ...ويكوطو نيكبو وكسوم
 اياضقلا نأش يف .ةيتايفوسلاو ةيكريمالا نيتمصاعلا
 .جيلخلا تروح :اهتمدقم يو ؛ةتخانسلا ةحيفيلألا
 زتلوش جروخ يكريمألا ةيجراخلا ريزو ةرايزو
 نع ةلوزعم تبسيل .ةفطنملا مصاوع ضعبل .ةبقترملا
 ريزو ةرايز نع الو «:قشمد ىلا زرتلوو ةرايز
 قشمد ىلا نومير رانرب ناج يسنرقلا ةيجراخلا
 دض ةيروسلا ةيمالعالا ةلمحلا نم مغرلاب .ًاضيا
 ديفت توريد يف ددرنت يتلا تامولعملاو .رتلوش رامز
 سيئرلا عم ثحبيس يسنرفلا .ةيجراخلا ريزو نا
 ُْق يناردالا يىركسعلا دوحولا دبسا ظفاح يروسلا

 هدقتنا دق يناذبللا سيئرلا ناك دوجو وهو ,ناذبل
 ةلودلا ديعتست نا اهمهي سورابف .ةدحو فئعي
 .يسايسلاو يركسعلا اهروضحو اهتوق ةينانبللا
 ضعب ىري ام دح ىلع :ةيروس ةقفاوم بلطتي كلذو

 يسايبس ع ورشصم هتبيقح يف ...نومير رائرب ناج
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 يلاحلا عضولاو .نيينانبللا نيلوؤسملاو نييسايسلا
 تاونس نم ةنس يا يف عضو يا هبشي ال .نانبل يف
 رهظ ,ةيعرشلا ةلودلا تاسسؤم ضيوقتف .برحلا
 دقو .ةنلعملا ةيروسلا فادهالا نم فده هنا ىلع
 ذنم :نانبل يف ظبختت ؛ةيروسلا ةسايسلا تأدب

 نم رياني / يناثلا نوناك يق ءقشمد قافتا» طوقس
 يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةرايز ناف كلذل . ١15 ماع
 ةدلودلا تاطحملا نم ةدحاو نوكتس .ةيروس ىلا

 امو .زرتلوو ةرايز نع ةيمها لقت ال ينلا.ةررابلا
 .ليودتلا داحجتا ىف ةينانبل تاوطخ نم اهالن

 نا ىلع .ةعلطملا ةيسايسلا رداصملا ضعب فشكتو
 عم تاعامتجا ةلسلس دقع يذلا يئانبللا سيئرلا

 ٍجروج مهنيب نم .نييكريمالا نيلوؤسملا ضعب
 الماش اضرع مدق زرتلوو نا .زرتلوو نونرفو زتلوش
 هلاق ام زربا ناكو :يروسلا سيئرلا عم هتاثداحمل

 ال نطنشاو نا» :ينانبللا سيئرلل يكريمالا لوؤسملا
 هدو بلاست ىلع يكونا يووست لج لا ىعيمت
 دقع دراو يف تسبلو ,هلالقتساو هتدايسو نانيل

 هذه نوكت اميرو .:نانبل باسح ىلع ةقفص

 عافدنالا ىلع لدمجلا تعجش اهعمس ينلا ,تاملكلا

 نا ًاملع . ..ةينائبللا ةمزالا ليودت هاجتا يف ًايرس

 ةيضقلاف .ليودتلا ةباوي دنع فقت .اهتمرب ةقطنملا

 يف هدقع عمزرملا يلودلا رمتؤملا رظتنت ةينيطبسلفلا
 .هيلب يذلا ماعلا ُِق وا لدقملا ماعلا

 ةيسئرفلا ةطحملا
 نوكتس ةليقملا ةلحرملا نأ وددب كلذ ءوض يو

 بلغي نا تيلي نل يذلا :يسايبسلا ددعصتلا ةصرف

 يف اسنرف تحجن اذا لإ :يركسعلا ديعصتلا هيلع

 اهعانقا يف ىلاتلابو .ةير وسلا ةمصاعلا حامج حبك

 ىلا ةدوعلابو .نانبل يف عاضوالا ةلبلب نع فقوتلاب

 .كرويوين يف ينانبللا سيئرلا ةيبنجالا شويجلا عيمج جارخإ
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 نا ,توريب يف لوقي نم ةمثو .ةينانبللا ةيعرشلا معد
 ةيروس فدهتسي يذلا نانبل يف رجفتملا عضولا
 اهفقاوم يف رظنلا ةداعا ىلا اهعفديس .اضيا

 سيئرلا ديعي نا نكميد فيك نكل ...اهناسايسو
 نا نكمي فيك يلاتلابو .هتسايس يف رظنلا يروسل
 ؛؟ًاضيا ةقطنملا فو .. .نانيل ىف ةدحاو ةعفد فطعني
 ةيجراخلا ريزو ةرايز لاؤسلااذه ىلع بيجت دقو
 هتبيقح يف لمحي ناك اذا ةصاخب .قشمد ىلا يسنرفلا
 ىدرفلا دادعغتيسالا ٍساسا ىلع موقي اعورشم

 فيفخت لداقم انلافو ًايداصتقا ةيروبس ةدعابسمل

 معد نع فقوتلاو .ةينانبللا ةيعرشلا ىلع اهتضيق

 يكريمالا ؛ لوفقلا ىلا كلذ جاتحيو .تايشدلبملا

 .ًاضيا ةيبرعلا ةقفاوملاو .يروسلا رودلاب

 .يسنرفلا ةيجراخلا ريزو نا توريب يف ددرتيو
 نيلوؤسملا وعدي .ًاعورشم هتبيقح يف .العف لمحي
 ةيسرعلا فقاوملا نم ةلسلس ذاختا ىلا نيبروسلا

 سيراب ناف .نانبل يف اهنم قلعتي ام اما .ةيلودلاو
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 .ناثبل نم يعرشلا
 .تايشيلبملا نيبو ةيروس نيب طايترالا كف

 نييسايسلا ضعب فقاوم نع اهفقوم زييمنو

 .ةينانبللا ةيعرشلا معد ةلحرم ىلا لاقتنالا

 ريزو ةرايز نع «نآلا ,ثيدحلا بعصلا نمو
 نم مغرلاب .اهجئاتنو :ةيروس ىلا يسنرفلا ةيجراخلا
 ةيروسلا ةقفاوملا نا نودقتعي نيبقارملا ضعب نا
 لوصحلاب ةطورشم نوكتس ةيسنرفلا راكفالا ىلع
 لوبق ىلعو :ةيروف ةيلامو ةيداصتقا تادعاسم ىلع
 .ةقطنملا يفو نانبل يف ام يروس رودب يبرغ

 نييبرغلا نيلوؤسملا نا .نآلا .حصضاولاو

 ناو ,ةقطنملا مصاوع ضعب هاجنا يف نوكرحتي
 بناج ىلا :ةمئاق مهنثيب بوانتلا ةيساموليد
 .راودالاو عيراشملا يف لماكتلاو قفاوتلا ةيسامولبد
 ىلع يب ود لوخد ىلا جاتحت تناب .ةيروس تناك اذاو
 ىلا جاتحي لوخدلا كلذ ناف .ةينانبللا ةمزالا طخ
 ةيمها زربت انهو .ةيروس ةقفاومو ةيبرع ةلظم
 ةيبرعلا ةمقلا ينانبللا سيئرلا روضح نع ثيدحلا
 نع ثدحتت يتلا تاراشالاو :ندرالا ْق اهدقع عمزملا

 ,برعلا ءاسؤرلاو كولملا ماما هيقليسس ىذلا باطخلا

 ةبلاطملا ددجيو ,مهماما ةينانبللا ةمزالا حرطيف
 لهف .نانبل نم ةيبذجالا شويجلا عيمج باحسنداب
 - ةيبرع ةقفاومب ينانبللا سيئرلا حرط ىظحي
 :اهناكم حوارت ةينانبللا ةمزالا ىقبت ما .ةيلود
 فرط نم رثكا لاطب تاب ههيراوطبسإ نا ًاصوصخ

 ؟ينودو يميلقا

 ؛ةموكحال وأ ةموكح
 يف مسترتس ةلبقملا ةلحرملا حمالم نا دكؤملا

 .ةيروس نم يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةدوع باقعا

 نيلوؤسملا عم اهلوادتيس يتلا ةيسنرفلا راكفالاف
 نم ةمثو .يلودو يبوروا معدب ىظحت نييروسلا
 زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو نا دكؤي
 قوراف يروسلا ةيجراخلا ريزو ىقتلا يذلا
 عم زتلوش ءاقل باقعا يف .كرويوين يف .عرشلا
 يتلا ةيكريمألا راكفالا ضعب حرط ,ينانبللا سيئرلا
 ةقفاوملا زربت دقو .ةيسنرفلا راكفالا عم قفاوتت
 سيئرلل حامسلا لالخ نم .راكفالا كلت ىلع ةيروسلا
 ليكشت متي مل اذاو .ةديدج ةموكح ليكشت ينادبللا
 وا ةروصب ينعيس كلذ ناف .ةديدجلا ةموكحلا
 وعدب يذلا اهفقوم دنع لازت ال قشمد نا .يرخأب

 ادب فده وهو ,ةيناشللا ةمزالل يروس لح ىلا

 انهو .برحلا لحارم نم ةلحرم نم رثكا يف ًاليحتسم
 رارمتسا لامتحا نع رداصملا ضعب ثدحتن اضنا

 لدكشت وحن عافدنالاو ةديدجلا هترماغم ُْق ليمحلا

 نيب ةقالعلا نا ينعتس يتلا .عقاولا رمالا ةموكح
 ةلحرم تزواجت يروسلاو ينانبللا سيئرلا
 نوبقارم د دعب نسب يدلا مادصلا ةلحرم ىلا ؛قالطلا

 ايلود موكحم نانبل ف فقوملا نا نودقتعي نوديعم
 .ًايميلقا هنم رثكا

 نأ دب ال يسايسلا ديعصتلل ةيركسعلا جئاتنلاف
 ريزو ةرايزو :نانبل ىلا ليمجلا ةدوع رظتدت
 ريزو ةرايز اميرو .قشمد ىلا يسنرفلا ةيجراحلا
 دقو ,ةقطنملا مصاوع ضعبل يكربمالا ةيحجراخلا

 هترايز يف ليمجلا قفار قياس ينانبل لوؤسم راشا
 تتاب ,ةينانبللا ةمزالا ف ةوطخ يا نا .كرويوين ىلا
 فقوم ىلا جاتحت ةئردهتلاف .يىل ود ءاطغ ىلا جاتحت

 فقاوملا 0 عيمجو .. .ًاضيا ديعصتلاو .يىل ود

 نييلخحملا نيبعاللا ىلعو نانبل ىلع طغضت
 اهجوضن جاتحا امبرو ...هضرا قوف نييميلقالاو
 جيلخلا يف ةيركسعو ةيسايس تاروطت ثودح
 .يبرعلا

 شلك زاوف
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 2 م 80 او وس ا اع و اديصوس

 ذي دش ةرؤد 1 سبأ ظفاح
 ةمداقلا ةلحرملا يف

 نامع ةرؤد ىلا هد نا روان
 دم مج هاا تصد ا 0

 ا اب سا ووو ما و

 يروسلا سيئرلا عم ؛مهافت» ةفيصب قشمد نم دوعب زرتلاو نونرف
 + اروف اهدلع عشقت لكلا باويأو ..

 ا ا و سما ا حم 3 ف

 ةثيدحلا ةمصاعلا تاموقم لكب معنت ةيقذاللا
 |يئابرهكلا رابتلا عاطقنا نم ينح وكشت قشمد ةمصاعلاو ...

 0 اون صخب رثخا قرغكأ توريب هيف تناك يذلا .تقولا ق
 حضتمب ناك ٠ ,رامدلاو مدهلا ةماود يف رثكاف

 ماظنلا ىدل اعوزن كانه نا رثكاف رثكا | ١

 ىلع اهل ًاليدب ةيقذاللا ةنيدم لعجل يروسلا
 مت دقو ..طسوتملا ضيبالا رحبلل يقرشلا لحاسلا
 اذه قيقحت لجحا نم ةلئاطلا لاومالا صيصخت

 عاني وه لاحملا اذه ُْق نزاحنا حد ام لواوؤ ...فدهلا

 روصقلا نم ديدعلا هعمو يفيدصلا ةسائرلا رصق
 يف .نيلوؤسملا رابكو ماظنلا .ناكرال «ءتاليفلا»و
 راطملاو ًافرملا ريوطت تايلمع هيف تناك يذلا تقولا
 ريغ قاسو مدق ىلع متت ىرخالا ةريثكلا تاشنملاو
 ةيداصتقالاو.ةيلاملا ةمزالا وجب قالطالا ىلع ةرثأتم
 .ةيروس اهنم يناعت يتلا ةقناخلا

 ىلع يروسلا ماظنلا سيئر. قلطي.نا لبقو
 نونطاوملا ناك .«ةيفيصلا ةمصاعلا, مسا ةيقذاللا
 ةراشإاك ؛ةمصاقعلا» حسا مادختساب اوأدب دق

 قافنالا اذه لولدم نم مهبدل هراثإا ال ةحضاو

 ةنيدملا كلتب ديازتملا يموكحلا مامتهالاو حمحصضلا

 ةفرش .نييولعلا لابج ةلسلسب ةرّوسملا ةيلحاسلا
 .طسوتملا ىلع يرونملا رطقلا

 ءاج :ةنيدملاب طيحملا صاخلا وحلا اذه يفو
 طسوتملا ضيبالا رحبلا باعلا ةرودل اهرابتخا
 ىرحو ...قافنالاو خامتهالا فعاضتف :يلاحلا ماعلل

 يبرع اهضعب .ةيفاضا يلام معد رداصم نيمأت
 ضرف ىرج امك .ضرفغلا اذهل .يلود اهضعبو
 ةنيدملا نولخدي نيذلا نينطاوملا ىلع ةصاخ ةبيرض
 ىلع ةيروس ةريل ٠+5 ىلا ةرودلا مايا يف تلصو
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 عطقنم ًامامتها تيقل يتلا ةرودلا ةرتف عمو
 ةدعاقلا» ريوطت ناك .لكك ةلودلا لبق نم ريظنلا

 وعدت ةروصب لمتكا دق ةنيدمنل ,ةريتحتلا
 تاموقملا لك ةيقذاللا ىف ةرؤدلا تكرت دقل ...ةشهدلل
 اذه .ةثيدح ةمصاعل ةثيدحلا ةيمدخلاو ةينارمعلا
 نم قشمد ةمصاعلا هيف وكشت يذلا تقولا يف
 تاعاس تس نم رثكال يئابرهكلا رايتلا عاطقنتا
 ٍِق ىتح ةيسايسالا علسلا ةحشو ءاملا هلثمو ًايموي

 نم ريثك كلذ ريغو ...ةلودلا تدناوحو تانسشواعتلا

 مظعم يف ةايحلا قفانخب كسمت يتلا ةقئاضلا بناوج

 .ةيروسلا ندملا

 ةديدج ناروطن يف ةءارق
 ناف :ةرودلا ءاهتنا ىلع رهشلا يلاوح رورم مغرو

 ...فقوتي مل ةديدجلا ؛«ةمصاعلا» نع سانلا ثددح

 املا حازملا هبشي امم لوحت .ًامامت سكعلا ىلع ءلد

 اذهل ةريثك تاءارق يحت تحار ذإ !دحلا نم رثكا وه

 دالبلا لخاد ةيسايسلا تايرجملا ءوض ىلع روطتلا
 ىلع ةطيحملا تاروطتلا ءوض ىلعو ماظنلا لخادو
 .ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيببيرعلا دعصلا

 نا نونطاوملا ظحالي :يلخادلا ديعصلا ىلع -
 هيش ةروصد رومالا مامر لداعتسا دق ماظنلا سسئر

 يذلا :ةفالخلا برحو» ضرملا ةلحرم دعب ةلماك

 تاونسلا يف كش عضوم ةقلطملا هترطيس تكرت
 .ةقداسلا

 ىلوتو جراخلا ىلا تعفر هقدقش دعبا نا دعيف

 (هموصخو تعفر يسفانم) نيرخآلا ءاضرتسا

 يف (رثكاو تعفر لثم) قرغلا ىلا مهعفد يف حجنو
 تاكراشملاو تارسمسلاو عورملا ريغ ءارثالا تايلمع
 نم تالومعلا ضبقو ةيراجتلا ريغو ةيراجتلا
 ةيناردالا ةحلسالا اميس ال) ةحلسالا تاقفص
 نم ىتحو .ءادوسلا ةبلودلا قوسلا نم ةارتسملا

 ددحف رادقمب  حتف كلذ دعب ...(ينودهصلا نابكلا

 عضوم يف مكحلا ناكرا لك عيضوف داسفلا ىلع رانلا
 عيمج قوف حبصا دق اطلسم افيس ناكو.:ماهتالا
 6 ةرتنع ةلوقمن اعيط ذخالا عم ...سوؤرلا

 ..«يوقلا بلق اهل زتهي ةيرض فيعضلل هجوي»

 دن تاءارجالاو ماكحاألا نم ةلسلس رادصا حت

 اهضرغ . ارامكو اراغص نييداعلا نيفظوملا ضعب دض

 ةقاعا ىلع مهتردق لشو .مهباهراو ءادوقالا فاعضا

 يدب نيب ةلماك ةظلسلا طويخ زكرمت ةداعتسا ةيلمع

 .رصقلا

 اذه ىلع نيماه نيروطت ةرتفلا هذه تدهش دقو

 رصقلا يف يركسعلا بتكملا ىلوت ثيح ديعصلا
 يف ةيئانثتساو ةيداع عيفرت تايلمع ىلع فارشالا

 رداوؤكلا ءالو تنمض . يساثلا فصلا طانضص فوفص

 ,رصقلا حلاصل ةيساسالا تادحولا لك يف ةمدقتملا

 نيقداسلا هوقلاو زذوفنلا زكارم باحضا تقوطو

 ةياعرلا عم لوالا روطتلا اذه بكاوت دقو
 ةيرئاشعلا تاقالعلل ماظنلا سيئر لبق نم ةرشابملا
 علابملا مامتهالاو «لبجلا» ُِق ةساسحلا ةيلئاغلاو

 يف نوردنكسا ءاول نم ادادتما ةقطذملا نوؤشب هيف

 ملو . بونجلا يف ةينانيللا سلبمارط ةنيدم ىلا لامشلا

 نم اءزجالا ةيقذاللا ةنيدمب ينارمعلا ضوهنلا نكي

 !هلك طبخملا كلذ يف عيسوا ضوهنت

 ةصضاخلا ةبانعلا هذه :ىميلقالا ديعصلا ىلع ”

 ةلص تاذ ىرخا تادبطعم نم اهقفار امو ؛ليجلام»
 ةعيلطلا» ترشن) يكرتلا - يروسلا قافتالاك

 مت يتلا ةغيصلاو (قباس ددع يف هليصافت «ةيبرعلا
 يف غارف نم يمارك لايتغا هثدحا ام ءالما اهبجومب

 تناك ةيانعلا هذه ...يئنانبللا لامشلا ةمصاع

 يبرعلا نيديعصلا ىلع ىرخا تاروطت عم ةتوقوم
 .يميلقالاو

 ةياهن برق وه لاجملا اذه يف تاروطتلا مها لعلو
 جورخ ًادكؤم تاب دقو ٠ ,ةيقارعلا ةينارنالا برحلا

 ةوقلاو ةافاعملا تالاح لضفا ىف وهو اهنم قارعلا
 ةقطنملا ف عضولا ىلع ةلمتحم راثآ نم كلذل ام لكب

 .اهلك
 ةيبرع ةريثك ةلعاف ىوق نا يف كش كانه سيلو

 عقوتملا روطتلا اذه لثم يف دجت ةيلودو ةيميلقاو
 .اهريصم ىلع اميرو اهحلاصم ىلع امهاد ارطخ

 نوكي نا الا نكمي ال برحلا دعب يقارعلا عضولاف
 ةكرح ىوق هيلا دنتست ديدج يموق ضوهن روحم
 ةينيطسلفلا ةروثلا اهتمدقم يفو ةيبرعلا ررحتلا
 تاعجارتلاو راسحنالا ةلحرم تابطعم نم ضهنتف

 .ةديدجح ةدعاص ةيلاضن ةلحرم رشايتو .ةقياسلا

 ةقيقحلا هذه كردا دق ينويهصلا نايكلا ناك اذاو

 .ةبسانم نم رثكا يف اهنم مهفواخم نع هتداق ربعو
 تنمص ناو  ىرخالا فارطالا نا ينعب ال اذه نإف

 .كلذ بقاوع ردقت ال نآلا ىتح

 1 - 1 :١ مل درب رطل خ1 815



 ردقا نوكي نا نكمي يروسلا ماظنلا ريغ ّنْمَو
 ةينعملا ىوقلاو تاهجلا وحن هجوتلا يف عرساو
 رطخلا اذه نم صاقتنا ةاداك هرود اهيلع ضرعبل

 ام اذا عيطتست ةيليطعت ةوقك يىلاتلابو .مهادلا

 ةحلصملا باحصا لبق نم يفاكلا مضدلا ىلع تلصح

 «رطخلا» اذه لثم قيوطن يف ادسسئر ارود بعلت نا

 اهجئاتن تطعا ةرايز :زرتلاو نونرف

 3 يدع 00

 ؟لخادلا نم اهبيرخت ىلع تانهارملا جنت له :ةيبرعلا ةمقلا

 - اون ةنرجمع ماعاعت - 19

 ؟قرشلا نم مهادلا
 وه ليبسلا اذه يف نوبرعك- همدق ام لوا لعلو

 ىنلعلاو ىلمعلا كسمتلا رارمتسا ىلع هتردق زاربا
 نم رهظ ام لك دعب نارهط ماكح عم فلاحتلاب
 .ينودهصلا نابكلا نينو ماكحلا كئلوا نيب تاقالع

 فلاحتلا اذه علب ىلع يروسلا ماظنلا ةردق نإ
 هفوقو و .نفج هل فري نا نود ينويهصلا  يناريالا
 ادنيس ةيلودلاو ةيبرعلا لفاحملا لك يف كلذ مغر

 فقوم وا رارق يال ليطعت ةاداو قارعلا دض ناريال

 «ناهربلا» يه ةردقلا هذه نإ ...هنم ررضنت يبرع

 يذلا ىدملا ىلع ,رمالا هيدغب نمل حاظحلا همدقد يذلا

 ةلحرملا تامهم يلوت يف هيلا باهذلا عيطتسي
 ناك ءاوس ًاريثك دادعتسالا فلتخم الو .ةمداقلا

 قيرط نع متيس .ةديدجلا ةيموقلا ةلحرملا قيوطت
 - يناريالا يرصنعلا  ينويهصلا فلحلا ميوعت
 ةروصي عاضوالا راجفت قيرط نع هما ؛يفئاطلا

 تاليود ىلا ةقطنملا قيزمت ةيناكما ديدجتل ىرخا

 ...ةرحانتم ةيرصنعو ةيبهذمو ةيفئاط تانوتناكو
 .تاذلاب ةلحرملا هذه ىفو :يلودلا ديعصلا ىلع”

 يف ةديدج تايطعم بيسب ال) .اهناروطت بيسبو
 نونرف ةرايز تناك («باهرالا»و «نئاهرلا» لاجم
 رهظم ىف داحلا فاطعنالا كلذ ناكو .ةدر وسل زرتلاو

 ناك دقل .ماع لكشب ةيبرغلا  ةيروسلا تاقالعلا
 يفاحصلا حارس قالطاو نتاهرلا لوح راوحلا

 ةبسانم وا ناونع درجم .سالغ لراش يكريمالا
 لوح ةلماش تاقافتاو تاثداحم ءارجال ةعنطصم

 .اهيف راودالا عزوتو ةلبقملا ةلحرملا
 برح. تاروطت نم ًايناج نا ملعلا عم اذه

 مهافتلا دعبتسي نا نود) ناريا هندمعت .؛جيلخلا

 اعساو لاجملا حتفي آدب دق ناك .(كلذ ىلع قيسملا

 ةفطنملا ُّق لاعفلا يكريمالا روصضصحلا ديدتجحت ماما

 نم ةحالملا ةتامحو حلاصملا ةبنامح ةحجحب

 .ةيناربالا تاديدهتلا

 فرقت يابا ختفد نزنللاو
 ةيكريمالا ةلحرملا هذهل ًامعاد ًايروس ًارود نإ

 فقوملل ةبسنلاب ةيمهالا غلاب أرما ربتعي ةديدجلا
 ةدحتملا تايالولل .يضوافتلا ىتح وا ,يجيتارتسالا
 حتفنت يذلا تقولا يف .طسوالا قرشلا ةطيرخ قوف
 نم رثكا ىلع ددجتملا ,يلودلا قافولا» رتافد هيف
 اهبعصا طسوالا قرشلا ناك امبر .تاضوافم ةحفص
 !!ريدقعت اهرثكاو

 فلم ًاطياتم ةيروس نم دوعب زرثتلاو داك امو

 برغلا باوبا تأدب ىتح .ديدجلا رودلا ىلع مهافتلا
 :يروسلا ماظنلا ماما حتقنت هلك

 ضورق نم جارفالاب ةيبرغلا ايناملا تماق -
 فيقوتلا ةركذم ءاغلاب تماق امك :قشمدل ةدمحم

 تارباخم طباض قحب اهتردصا دق تناك يتلا
 ءاقلا ثداح باقعا يف ددعس مثده يروسلا ناريطلا

 ةيناملال  ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج رقم ىلع ةلبنقلا
 .ةيبرغلا نيلرب يف

 نيتنيفهرلا نم دحاو نع جارفالا ناك مث

 رلديف سناه ديسلا ةرايز كلذ لظ فو .نيتيناملالا
 ةيجراخلا ةرازو يف طسوالا قرشلا ممسق سيئر
 نا ىلع نيبناجلا نيب قافتالا مت ,قشمدل ةيناملالا
 نم ةلحرم ةيروسلا  ةيناملالا تاقالعلا دهشت

 ضورقلا نم ريثكلا اهيف .اهل قباس ال حاتفنالا
 .ةكرتشملا عيراشملاو تادعاسملاو

 .قشمدل ةرايزب ينانويلا نمالا زاهج سيئر ماق -
 سايلوباب سولراك ةيجراخلا ريزو ةرايز تقيس
 نيدلبلا نيب تاقالعلا ريوطت ثحب ىلع تزكرت ينلا
 سولوف ءانيف نيب مئاقلا يرخبلا طخلا ريوطت ىلغو
 .ةيقذاللا ءانيمو نانوبلا ىف

 تاءارحا ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا تطقسا-
 تاءاقللا ىلع ةضورفم تناك ينلا رظحلاو ةعطاقملا

 نم ىرخا بناوج ىلعو نييروسلا نيلوؤسملا عم
 صضوفملا نوسيش دولك ماقو :قشمد عم تاقالعلا
 .ةيروسلا ةمصاعلا ةرايزب قوسلل ماعلا

 اسنرف ةيجراخ ريزو نومير رانرب ناج ماق -
 .اهتاذ ةرتفلا يف ةيروسل ةرايزب

 ىلا نوتلغيإ يكريمالا ريفسلا ةداعا تمت
 ةدوعب حامسلاو تايوقعلا عفر مت امك .قشمد
 .ةيروس يف لمعلل ةيكريمالا طفنلا تاكرش

 ديدجلا مامتهالا اذه قفرا دق برغلا نا ظحاليو
 مامتهالا سيلقتب ءيروسلا ماظنلا عم تاقالعلاب

 ةطلسلا امه نيرخا نيفرطل هيلوي ناك يذلا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةينانبللا ةيعرشلا
 تارشؤملا هذه ةيناندللا ؛راهنلا» ةفيحص طقتلتو

 لواحي ىذلا ةيروبسل يرداعملا ريغ فقوملا» ىلا ريشتف

 نانبل يف نولماعلا نويكريمالا نويركسعلا نوراشتسملا
 ! لوقت مث «هب ةينانيللا ةيركسعلا ةسسؤملا عانقا
 < ةيرويجلا ةقالجلا 3 ةدارطخاأزب قسحتلا ةاريعسا»
 شيجلل تاكرحت ًالبقتسم هسكعت ن نا دي ال ةيكربمالا

 4| اديص هاجتاب ًاديدحتو :بونجلا هاجتا يف يروسلا

 أ 4 - اةملا/ لوالا نيرشت 75١ ١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 /8///١19410(. 575 ؛ناهنلا») .ءنربالا ىنيطسلفلا لقعملا

 نم ديدج ىوتسم عم تاروطتلا هذه تقفارت دقو
 داحتالا عم ىيروسلا ماظنلا تاقالع ىف دورملا
 بسحف ةميدق اناضق ددصي سيل . .ىتانفو سلا

 . 0 برحلاو ريرحتلا ةمظنتم نم فقوملاك

 نكت مل ةديدج تاعوضوم نم كلذك لب .ةيقارعلا
 عوضوم اهتمدقم يفو قباسلا يف فالخلل الاجم
 روؤطتملا حالسلا تايبلطو «يجدتارتسالا نزاونلا»
 وكسوم ضفرتو يروسلا ماظنلا اهمدقي يتلا
 ةقحتسملا نويدلاب طغضلا عوضومو .اهتيبلت
 1//١1981(. /9 ىلودلا ,سيقلا»)

 ةيسشإلا ةطحملا ...نادغ
 ىلع ريخالا ناهرلا لبق ناحتمالا ىقيس كلذ عم

 كلذ مهاس نا دعبف ...نامع ةمق يف .ىروسلا رودلا
 تاشن دحوم يبرع رارق ذاختا ليجأت يف رودلا

 ءارزول لوالا عامتجالا لالخ ناربا عم تاقالعلا

 دجو يذلا يناثلا عامتجالا ىف مث ,برعلا ةبجراخلا

 تأ دب ...ليجأتلل ةصرف ةيشانثتسا ةمق دقع رارقا يف
 نيذلا راظنا ءاوس .نامع ةمق ىلا علطتت اهلك راظنالا

 بيلصتل ةصرف نوكت نا ةمقلا هذه نم نوديري
 ةريخا ةطحم اهنوديرب نيذلا وا .يبرعلا فقوملا

 .لامتحالا اذه لثم ضاهجال

 رودلا ىلع ةنهارملا عورشم نا دكؤملا نمو
 ةقحاللا ةلخرملا ف يروسلا ماظنلل يبيرختلا
 تاردق نم ماظنلا كلذ هيلع نهربي امي اريثك رئاتيس
 :اياضق ثالثب قلعتي اميف نامع ةمق لخاد ةيبيرخت

 لاعقلاو دحوملا يبرعلا فقوملا ىعسم لاشفإ- ١
 سلجم رارقب لوبقلا نع ناريا عانتماب قلعتي اميف
 278 عقر نمالا

 ىلا لامعالا لودج عيسوت لالخ نم لطستلا  ؟
 ةمظنملل ةيلدثمتلا ةفضلا نم ضاقتنألا ةلواخم
 ةمق تارارق ىلع فافتلالاو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ريفوت ةرورضو ةديدجلا فورظلا ةجحب .طابرلا
 ةيوستلا لجا نم ضوافتلل ىرخا ةفيص

 نانبل ريصم لوح ةلمتحملا ةيساحملا بيرهت " 

 ,هديحوت.و ؛هتيامح» يروسلا ماظنلا ىلوت نا دعب
 !نالا ىتخ ١3105 ماع ذنم

 حاجنلا ىلع ةريبك الامآ قلعي يروسلا ماظنلا نإ
 ىريو ...نامع ةمق لحاد ةيبيرختلا ةمهملا هذه يف

 عفديس يذلا وه اهيف هحاجن نا كلذ نم رثكا
 ةمقلا ىف ءاوس .طغضلل ةلعاف ةيلود تاهحجنت

 نم .ًاييرق دقعت ةيداع ةمق ىف وا اهسفن ةشانثتسالا
 ١9178 ةمق رارقب لمعلا دمي ديدج يبرع رارق لجا
 ماظنلا : دومصل» ايوثس ايلام امعد رفوي ىذلا

 ىتلا رشعلا تاونسلا ةرتف تهتنا نا دعب .ىروسلا
 ضرغلا اذهل ةروكذملا دادغب ةمق اهترقا

 ةريثك ةيميلقاو ةيلود تانهارم نإ .ةقيقحلا يف

 .ةمداقلا ةلحرملا يف دراوداو يروبسلا ماظنلا ولع

 بيرختلا يف هخاجنب مدع.واةحاجن ىددم ىلع فقوتب
 هذه برعلا ءامعزلا هل حيتب لهف .. .نامع ةمق لخاد
 + !ال ندا ةصرفلا

 ردب ناندع

 ١410 لوالا نيرشت ١؟ ١*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 3,

 قل لامعا لودج ىلع ظفحتلل ناعملا يروسلا ليطتلا طقسي ىتح
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 ناردإ ةنادا ىلع ةقفاوملاد يبرعلا عامجالا ةرارح صاصتما ١
 هيسوكمسد 3 يبجووجب» جنسس وو هدد جبة ظطسما ع جدك هن ورطجا حا ماوصسسس771#ة1 وسمح + دسصس# 1 هوست جاتو حنات هو ليقود حج جطاطجججسا وجو تسوس جبس جلاب 1#

 ةمقلل هليوحتو تاقالعلا عطق رارق ليجأت  ؟
 وس سا و وج وا اوسسسوو تاواججس» »ا جورجج دج دا طادججسسو» داس جات خس سوو دج موو سو جحد نإ يووم 3 ابا رس و دوس دس 1 ند
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 حارتقا بحاص وه يروسلا ماظنلا نا عم
 مدقت ثيح .ةلجاع ةيبرع ةمق ىلا ةوعدلا

 يئانثتسالا عامتجالا يف حارتقالا اذهب |[
 بأ ١5 يف يرازولا ةيبرعلا ةحماجلا سلجمل
 ءابثا نم نالا هلوادت مت ام ناف . ,يىضاملا سطسغا

 ىلا ريشي نييروس َنيلوؤسمل تاحدرصتو ةيفاحص
 هذه عطاقيس يروسلا ماظنلا ناي يوق لامتحا
 ةمقلا

 نلعملا يروسلا ظفحتلا نم عبان لامتحالا اذه
 نوعمتجملا ددح امدييف .ةمقلا لامعا لودح ىلع

 اهتادادتماو ةيقارعلا  ةينارببالا برحلا ةيضق
 ىلع يروسلا ماظنلا ظفحت ؛اديمحو ادنب اهراطخاو

 ةيبرع اياضق ةفاضاب بالطو .ديدحتلا اذه
 يف عرش هنا دث ةمقلا عطاقدسس هئاف الاو ىرخا

 ءايحا يف ةبغر ةعطاقملا ىلع ىرخا ةمظنا ضيرحت
 ةحاسلا ِق ةنحاطتملا رواحملا ةسايس ديسسحتو

 ةلكاتملا ةيبرعلا
 برجل( ع نا وه ظفحتللا .نلفملا١ يروسلا ليلعتلا

 اياضقلا مدقتت ١ نا بجد ةيقارعلا  ةيناريالا
 -ينرعلا عازصلا ةيضقك ىئرخاألا ةيبرعلا
 اهنوك ببسب .اهريغو ةيناذبللا ةلآسملاو ينويهضلا

 ةييرع ةمق راصتقا زوج ال هنا امك. ًايشماه ًاعازن»

 طقف اهدحو اهتحدل

 .فقوملا اذهل ةيقيقحلا عفاودلا فرعتت يكلو

 :ىلب ام ركذتن نا يغينب هناف

 ةمقلا داقعنا لطعي لظ ىروبسلا ماظنلا نا-١
 داعبتسا لع درارصا بيسب ١97/7 ماع ذنم ةيبرعلا

 'لودج نم ةيقارعلا  ةيئاربألا برحلا عوضوم
 لزانتلل ارطضم حيصا دق ماد امو .ةمق ةبا لامعا
 لودج ىلع اهجاردا ىلع هتقفاوم ناف طرشلا اذه نع
 نا بجي .نامع يف دقعتس يتلا ةحرتقملا ةمقلا لامعا
 مل اذإق ريبك يداصتقاو يسايس نمت اهل نوكي
 الزانت مدق دق نوكيس هناف . افلس هب زوقلا نم نقدتب

 .ءيش ال لباقم

 هحارتقا يف طروت دق ناك يروسلا ماظنلا نا ١
 :ضحم يكيتكنت عفا دب هحرط دق ناك هنال ةمقلا دقعب

 ةغوارملا الا هيدل قبي مل .ًارارق حارتقالا حيصا نيحو
 غدت ةيَريِجعت ظوزرش ةيبلتي ةيلاطملا وا تاختسنالب
 رارقلا عييمت وا تالزانتلا ميدقت ىلا نيرخآلا

 ةلجاعلا ةمقلا دقعب يروسلا حارتقالا ءاج دقل
 تاقالعلا يف رظنلا دداعال راح يبرع هحون قافس يف

 26) زى وح حاط ١ 1ك



 يرازولا عامتجالا دقع نيح .ةيناريالا  ةيبرعلا
 ةيضق ةشقانمل (بآ 55 )7  لوالا يتانثنسالا

 امراطخاو ةيقارعلا - ةيناريالا برحلا يه ةدحاو
 فقومي جورخلا وه عامتجالا فده ناكو .ةمقافحملا

 يناودعلا يناريالا فقوملا ةهجاوم ف دحوم يبرع
 قارعلا دض هتيلومَشو ناودعلا ةلضاوم ىلع رصملا
 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ىرخالا ةييرعلا لودلاو

 تايطعملا كلت ةهحاوم ىف يروسلا ماظنلا فده

 مث .الوا يبرعلا فقوملا ةرارح ضاصتما ناك
 عم تاقالعلا عطق سلجملا ريرقت نود ةلوليحلا
 ناودعلا ةيلوؤسم اهليمحتو ناردا ةناداد هفيلح

 اهريذحتو .؛تيوكلاو ةيدوعسلاو قارعلا ىلع
 ,يناودعلا اهجهن يف رارمتسالا ةبغم نم ةحارص
  ةيبرعلا تاقالعلا ىف رظنلا ةداعاب حيولتلاو
 ىلا ةريخالا ةلآيسملا دزه تنحرا اذكهو .ةيناربالا

 لاجملا حاسفا دصقب 87/94/7١ ىف سلجملا عامتجا

 ةلهم ناريا ءاطعاو ةيطسوتلا دوهجلا نم ديزمل
 .سفنلا ةعجارمو ريكفتلا

 ويرانيس هنهذ ف لمحي ناك يروسلا دقولا
 ربع لوألا عامتجالا يف هرارحلا .صتمي :ذاماكتم
 عطق رارق لجؤيل .ناريا ةنادا ىلع ةقفاوملا
 عامتجالا ىلا .ىرخا تاءارجا ةيا وا.تاقالعلا
 .ةيبرعلا ةمقلا دقع حرتقي هسفن تقولا ىف و .يناثلا
 دزه داقعنا اما تاقالعلا عطق رارق اهيلا لاحيل
 تاؤنسلا ىف لعف امك اهلدطعتب ليفك هناف ةمقلا
 1 .ةيضاملا تسلا

 دزه نم ةدنلعلا ةيروسلا ةسايسلا نا -
 مل فادهاو بابسال ةيادبلا ذنم تممص دق برحلا
 ىلع ؤرخت ال قشمد تناك ناو دحا ىلع ةيفاخ دعت
 هذه جلدؤي نا لواحي قشمد ماظن نا عمو .اهنالعا
 نما يف ةلثمتملا ةيقبقحلا هبايسا ءاقخال ةسايسلا
 يف يبرعلا بعشلا ىلع ةطلستملا ةحيرشلا حلاصمو
 ةمالا ءادعال ةلامعلا ريتاوف ديدستو .ةيروس
 ةلاح لك ىلع ةمكارتملا داقحالا غارفاو ,ةيبرعلا
 هل ةطسفسلا  ةحلدالا دذقه نا الا ,٠ ,ةيبرع ضوهن

 .ادحاو ايوبس انيرع عبشل

 ىتلا ةنلعملا ةيروسلا ةسايسلا ةذه نا
 اعازن» ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا ةيؤر يف .صخلتت
 - ةيسراف ىلا لوحتلا نم اهعنمل ؛لاضنلا.و .ًايشماه
 قمع ينيمحلا ناربا ناب ءاعدالاو :ةتنيرع

 ةوزغلا ةهجاوم يف ةيبرعلا ةمالل يجيتارتسا
 يتلا يه ةسايسلا هذه نا !ةينويهصلا ةيلايربمالا
 ةمقلا نه قشمد فقومل ةيساسالا ةيفلخلا لكشت
 .ةيبرعلا

 ظفحتلا نم فدهلا ناف :ىرخا تاملكنو
 ةمجرت وه ةيبرعلا ةمقلا لامعا لودج ىلع يروسلا
 ةيقارعلا  ةيناربالا برحلا نم ةنلعم ةسايسل
 ذاختا ليطعت :يا .اهتيادب ذنم .اهيفرط نم فقوملاو
 دض تاءارجالا ىونسم ىلع هجوم يبرع فقوم
 ةهجاومل ناريا قدنخ ف قشمد سرتمتو :ناريا
 .دادعب

 رارمتساب ينعم ينروسلا حاظنلا نأ
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 -حرانلل ةصرع رشتيسم ىفع ىنا كهبمرهلا همقنا

 -_ واوا نيم نسنرتت -  ت1

 دق تناك يتلا دومصلاو معدلا لاؤما ىلع لؤوضحلا
 كلذلو . تاونس رشع ةدملو 1917 دادغب ةمق ف ترقأ

 ريرقت نم دكأتلا يف يروسلا ماظنلا ةبغر ناف
 ةديدجلا ةمقلا ىف افلس ىرخا تاونسل اهرارمتسا

 اقبطو .ةغوارملا هزه فادها نم رخا افده لكشت

 اذه ىفتكي نا عقوتي ال ادحا ناف .ةفورعملا هبيلاسال
 لودج ىلع عوضوملا اذه جاردا درجمب ماظنلا
 .لامعالا

 ىرخالا .ةيبرعلا اياضقلا جارداب ةبلاطملا اما

 ال اهئاف نويروسلا نولوؤسملا اهضعب ركذ يتلاو
 فادهالا قيقحتل ةديازملاو ةغوارملا راطا نع جرخت

 نا نوديري ال مهنا فورعمو .اهنوديري ينلا ةيلعفلا
 يف يروسلا عورشملا حمالم رييغت يف برعلا لخدتي
 لازت ام ينودهصلا يبرعلا عارصلا ةيضقو .نانبل
 نا راظتناب برح اللاو ملس اللا ةلاح ىف ةدمجحم

 امنييو !موعّرملا «يجيتارتسالا نزاونلا» ققحتي
 كف ةيقافتا بجحومي 0 يروسلا ماظنلا طيضنب

 نيلتاقملا نودراطي نولازي ام مهناف كابتشالا
 طخلاب نومزتليو ةينانبللا يضارالا يف نيينيطسلفلا
 .ينويهصلا نابكلا 2 يذلا رمخالا

 ةلضعم لكشي نل «نلعملا» يروسلا ظفحتلا نا

 زواجتب نيرخآلا عانقا مهنكمي نا .ةياهنلا يف
 ةيداع .ةمقلا ةيمستب ةقلعتملا ةيلوكوتوربلا ةلأسملا
 لامعالا لودح ةلكشم لح نكمد امك .ةيئانثتسا وا

 بساتم ينمز جمانرب ربعو احوتفم الودج هلعجب
 لودلا بغرت يتلا اياضقلا لك لوانتل عسني
 ءاهل ةيسانملا تارارقلا ذاختاو اهحرط يف ةيبرعلا
 :ةيلاتلا طورشلاب نكلو

 اياضقلا عيمج ناب اقبسم ميلستلا بجي - ١
 يف ةلصتم تاقلح يه امنا .اهجاردا عقوتملا ةيبرعلا

 اديدهتو ةروطخو اديقعت دادزن ىربك ةيبرع ةمرا
 ءىدابملا بايغ بيسب .اهنروريصو ةمالا ةنونيكل
 .اهي مارتلالا بايغو

 ةجلاعملاو لوانتلا يف ةيولوالا ىطظعت نا ١

 يف ةيزكرمو ةروطخ رثكاو اباهتلا دشالا اياضقلل

 .نهارلا فرظلا يف يبرعلا يموقلا نمالا ديدهت
 ةردقلا دراوم ريرحت ناب ريرقتلا ؛شاقن نع ىنغو
 لودو قارعلا يف ةدييردالا ةنداصتقالاو ةيركسعلا

 لب نزاونلا قيقحت لخدم وه .يبرعلا جيلخلا
 ةوزغلا» ةهحجاومل بولطملا ىحينارتسالا قوفتلا

 .ةيلايربمالا ؛ةينويهصلا
 كرتشملا يبرعلا لمعلا قيثاومب مازتلالا -

 نع عالقالاو .باوصلا راكتحاب ءاعدألا نع لزانتلاو
 .ةيموقلا حلاصملا ىلع ةيرطقلا حلاصملا بيلغت

 نهارلا يبرعلا عقاولا تايطعم عم لماعتلا - ؛

 ارابك :عيمجلل ةجاحب حبصا عيمجلا نا قلطنم نم
 ءافعضو ءابوقا .ءارقفو ءادنغا .ارافغصو

 ةيحورد ئرخألا اياضقلا جاردا ىلغ رارصالا اما
 ةيرطقلا تاسايسلا ضرف ىلع رارصالاو ةفلتخم

 فدهب ةروانملا عفادب وا .نيرخآلا ىلع ةصاخلا
 برحلا ةيضق لوح يبرعلا عامجالا ضاهجا

 تاناكمالاو دهجلا تدتشتو ةبقارعلا  ةيناريالا
 فوشكم فقوم هناف .اهفقو لجا نم ةيبرعلا
 اورصا وا هتافخا ىف هباحصا رهاظت امهم ضوفرمو

 .هلوح نم رواحملا ءانب ىلع

 ” ١ 15419 لوألا نيرشت 75١-١15 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 هلاحر بيرقتب يلازم أطخ يف عقو رفص ديشر
 هريغ نم رثكا لهؤم لذحلا نسيئرلاو

 ١410 لوالا نيرشت ١؟ - ؟؟١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ؟

 هاني زارقلا يفيض لكي بولا نببلا ميريايتروب
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 ادعم د دا اا وسمك

 يضاخلا لإ لوليا رهش نم ريخالا وتقل يق
 يمالعاو يرازو رييغتب يسوتلا سيئرلا ماق
 ةماعلا ةرادالاو ةفاقثلا ةرازو لمش يبزحو

 ١» ةديرج ريرحت ةسائرو نويزفلتلاو ةعاذالا يف
  ةيسنرفلاب ةقطانلا  ةيمسرلا ةيمويلا «سيرب
 هذه تنا دقو .يروتسدلا بزحلا ةرادإ كلذكو

 لوالا ريزولا نم يصخش حارتقا ىلع ًءاذب تارييغتلا

 ميلستلاو ملستلا مسارم لمتكت نا لبقو .رفص ديشر
 نيز ءاوللا نييعت رارق ءاج ةروكذملا عقاوملا يف
 نيمالاو لوالا ريزولا بصنم يف يلع نب نيدباعلا
 عم رفص ديشر ديسلا لدب يروتسدلا بزحلل ماعلا
 ةيلخادلا ةرازو سأر ىلع ةقياسلا هماهمب هظافتحا

 رارقلابو هتاذ مويلا يف نيغ امك .؛ةلود ريزو» ةبترب
 بوجحم  يراجلا ريوتكا / لوا نيرشت "  هسفن
 ناحل» لوؤسمو يسايسلا ناويدلا وضع يلع نب

 ةرادا مّلستل  ًاريخا ةنوكملا  ةيبزحلا :ةظقبلا

 تانييعتلا تيغلا ماهلا رييغتلا اذهبو .برحلا
 ملستل حشرم رفص ديشر نا ددرت اميف :ةقباسلا
 ةيناملربلا فيرخلا ةرود يف باونلا سلجم ةسائر
 .ةبيرقلا

 ريزو نييعت نا .ةعلطملا رداصملا ضعب لوقت
 سيئرلا حايترا مدعل ناك .رفص ديشر لحم ةيلخادلا
 يف كاذ وا اذه نيبعتب لوالا ريزولا تاحرتقم هاجت

 رفص مادقا ناو :مكحلا ناكرا ةدامق نم ةماه ركارم

 نع ةحادف لقي ال يسايس أطخ ؛هلاجرب» ناينالا ىلع
 يدابق مقاط نع ثحبلا يف يلازم دمحم هفلس عرست

 سيئرلا لعجي امم لقالا ىلع هعم مجسنم وا هل لاوم

 هرصق يف ةفالخلا قيرح ناخد اددجم متشي نيسملا
 لالخ ةريصق ةنده دعب ىرخا ةرم دعاصتي هطيحمو
 ءافعا ىلا ردابف .هتمكاحمو يفلسلا رايتلا ةهجاوم
 لوا دنع قهرملا دوعصلا بعاتم نم رفص ديسلا

 .رومالا طبضل نيدباعلا نيزيءاجو :ةوطخ
 نييعت رارق نإ :لوقت ىرخا رداصم نكلو

 سيئرلا نهذ يف ايبسن ميدق يلع نب لارنجلا

 نيدباغلا نيإز
 يفلعلا راجتلا م ةهجاوملا دات

 ,لا ةرازولا ىلا لصوف ٠

 يتلا ةريخالا ةلحرملا ءانثا رثكا زرعتو .ةبيقروب
 ءادصا نم اهقفار امو :نييدمالسالا» ةمكاحم تقدس

 يف ةصاخ اهجراخو سنوت لخاد لاعفا دودرو

 تالالدو عفاود يف رظنلا لعلو .نطنشاوو سيراب
 رداصملا هذه عم لوقلا ىلا انعفدي هداعباو رييغتلا

 ْيف يلع نب لارنجلا نيعي مل يسنوتلا سيئرلا نأب
 ةيموكحلا تابحالصلا هذه لك هحتمن ملو ةرادصلا

 نع ىضرلا مدع روعش ىلع ًءانب الو .ًافازج ةيبزحلاو
 .رفص ديشر قباسلا لوالا ريزولا تاوطخ

 لاردحلا ةيصخش

 هدوعص يلع نب نيدباعلا نيز ءاوللا ققح دقل
 اهنكلو ةقحالتم ةعيرس تازفقب لهذملا يسايسلا
 ناس» ةيميداكا يجيرخ نم وه .ةبوسحمو ةتباث
 ةسردمو ةيعفدملا ةيعش .ةيسنرفلا ةيركسعلا .ريسس
 لمكا دقو .ةحلسالا فلتخلب «نرام ريس نولاش»

 ةدحتملا تايالولا ىف دعب اميف ةيركسعلا هتسارد

 مث كينورتكلالا يف مولبد ىلع لصح ثيح ةيكريمالا
 تامولعملاو تارايبختسالا دهعم ف ابلع ةداهش ىلع

 ةداضملا ةيعفدملا ةسردم نم مولبدو نطنشاوب

 ىلا دوعب نا لبق .كلذك ةدحتملا تايالولاب تارئاطلل

 .ءاول ةيتري يسنوتلا شيجلا يف ةيركسعلا هفئاظو
 ىلع فارشالا ةمهم /١50 ةفس ذنم ىلوت دق ناكو
 اقحلم اهدعب نيعو .ةديدع ماوعال يركسعلا نمالا
 نيحالا/ ىلا ,/ ؛ نم طابرلا يف سئنوت ةراقسب ايركسع
 ةريون يداهلا قيسالا لوالا ريزولا لبق نم يعذ
 ءانثا ينطولا نمالل ةماعلا ةرادالا ىلع هلعجيل
 نوناك ف سنوت اهتشاع ىتلا ةنخاسلا ثادحأالا
 يبسنلا جارفنالا ةرتف فو . 1917/8 ريان / يناثلا
 ةرازولا يلازم دمحم يلوت عم 6١ ةنفس أدب يذلا

 اريفس اينولوب ىلا يلع نب لارنجلاب ثعُب ,ىلوالا

 ىلوالا ةلوجلا يف رفص دعبأ :ةبيقروب بيبحلا
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 سأر ىلع اددجم نيغ امدنع 84 ىتح يقي ثيح
 كلذ نم ماع دعب . ةلود بتناك ةيئرب ينطولا نمالا

 ريو حيصاف ىرضا ةحهرد ىلع نب ءاوللا ىقترا

 ىضاملا عيبرلا ف ةلود ريزو مث ةيلخادلل

 ىلع لارنجلا لظ .ةيلخادلا ةرازو يف هنييعت ذنم
 ىلع هعلطيل ةبيقروب سيئرلاب ةيموي هبش ةلص
 نا ةصاخ مويناموي ىنمالا فلملا تادجحتسم

 تازهلاو ثادحالا نم ريثكلا المح نيريخالا نيماعلا

 .سنوت يف
 حاتتفا ذنم اديدحتو ةريخالا روهشلا يفو

 لاردجلا ناك ءيفلسلا راينلا عم ىربكلا ةهجاوملا
 نود دارفنا ىلع ةريثك تارم ةلودلا سيئر عم لباقتي
 ريزولا يا فورعملا ؛برقملا» يعابرلا ةيقب روضح
 ريروو .سيئرلا ناويد ريدم ريزولاو لوالا
 .ةيجراخلا

 يف ضمافلا لجيلا كلذ ىلع نب ءاوللا يقبو

 يف هعضو بعصلا نم ناك هنآك ىتح مكاحلا مقاطلا

 سيئرلا ةقث لين ىلع ةسفاننملا لذكلا نم ةنيعم ةلتك

 همتكتل كلذو .نيعباتملا رظن ةهجو نم ةبيقروب
 طابسوا نع ثداعفتناو هنع فورعملا ديبدشلا

 يتلا «ةصاخلا تاسلجلا»و مالعالاو ةفاحصلا

 .ةطلسلا يف ةذفنتملا هوجولا ضعب انايحا عمجت

 لوح كلذك ةراثالاو ضومغلا بانسا نم لعلو

 يف ديحولا يركسعلا هنا ةيلخادلا ريزو ةيصخش
 يقب .ةيسنوتلا تاموكحلا خيرات يفو لب ةموكحلا
 اذه لمعل مه دصر نم نوعبانملا هب جرخ ام نا

 ريدزو لارنحلا نا 3 مهيدل اتباث حبصاو لجرلا

 هليضفتو لمعلا ىلع ةريبك ةقاطب عتسمتمو ىوق

 ةدنمالا تافلملا لكل ةريشابملا ةينادبملا ةغباتملا

 يبتكملا بولسالا ىلع :هيدب نيب تعقو يتلا ىربكلا
 ُّق د دبدح 4 ماج لحل لارنحلا , ناو : تحجنلا

 مكحلا مقاط ف ضماغلا لجرلا يقب :يلع ني نيدباعلا َنِيز
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 ةيلخادلا ةرازو ةزهجاو ينمالا لمعلا بيلاسا
 ةتفال ةمدقتمو ةديدج تاريخب ةحاسلا طيضو
 ريزولا ةوق نا تباتلا نم تاب هنا امك .دايتنالل

 فارطالا لج عم ةيداعلا هتقالع نم كلذك ةيتاتم
 دعبي ال نإ «يلحاسلا» هلصا نمو مكحلا يف ةسفانتملا

 نيرشع .نف رثكا ؛ةسوس مافخر» هسأر طقسم
 الضف ةبيقروب سيئرلا ةدلب ريتسنملا نع ارتمولبك
 هباجعإو موي لك ةديارتملا سيئرلا ةقثب هعتمت نع
 .هلمعيب ديدشلا

 هالددا وردشتلا تالالد

 ىلوالا ةرازولا يف يلع نب ءاوللا نييعت يتأي
 هيلا تدهذ ام دكؤيل روتسدلا برحل ةماعلا ةنامالاو
 ةعبلطلا, اهنمو فحصلاو نيبقارملا تاعبانتم
 هلادبتساو يلازم باهز لوح ماع لبق .ةيبرغلا
 عاضوأب ةنوهرم ةدودحم ةرتفل رفص ديشرب

 ةمزالا مويغ نا وديب حونلا .موزاملا داصتقاإلا

 لعفب البلق عاشقتنالا يف ةذخا ةيسنوتلا ةيداصتقالا

 كلذكو ؛ةيضرملا هنالدعمو ريخالا يعارزلا منسوملا
 راصف .ماعلا اذه يحايسلا مسوملا حاجن لعفب
 ةمهمل بسانملا هلِجَر عضو ةبيقروب سيئرلا ناكمإب
 يف ةمداق ةلحرم ةدابقلو يداصتقالا نآشلا نم ربكا

 لخاد رقتسم عضو تيبثت ىلا جاتحت مكحلا ةايح
 ةحاسلا تاعاقبا طبضو دالبلا فو مكحلا

 برخ رارمتسا ظفحي امي ةيسنوتلا ةيسايسلا
 .ةطلسلا عقاوم يف روتسدلا

 يلوتل يلع نب لازنجلا رايتخا عفاود نوكت دقو
 ةييقحب ظافتحالا عم بزحلا ةناماو ىلوألا ةرازولا
 نكمدو هقافاو ةنيدعت تالالد اهتاذ يه ةيلخادلا

 يتاآلاك اهروصت
 عم ةهجاوملا داق ىذلا وه نيدياعلا نيز ءاوللا

 ةلمح نم ابيرقت اهلحارم لك يف يفلسلا رايتلا
 ىلا يضاملا سرام / راذا ىف ةعساولا تالاقتعالا
 عازتنا ىلا .ميظنتلا تافيشرا نع فشكلا

 .ةمكاحملا ىلا الوصو ةريطخلاو ةماهلا تافارتعالا

 .ةييقروي سيئرلا رظن ةهجو نم كلذ يف حجن دقو
 ماكحالا يف لادتعالا راثيإ يف كلذ نم رثكا قفوو
 نم ناك يلع نب نا نآلا افورعم تاب دقو .ةرداصلا
 مادعا نع رظنلا فرصب سيئرلا ىلع اوحلا نيذلا
 .؛ةيساسسنلاو ةيركفلا :داحتالا» تادابقو ىشونغلا

 ًايئاص ناك يأرلا كلذ نا سيئرلل دعب اميف حضتاو
 .اهحراحو سنوت لخاد فارطا ةدع حابترا ليلدب

 هتيلخاد ريزو ٍِق كلذب يسنوتلا سيئئرلا تفشتكاو

 ةفدلا ةدابقب ًاريدج هلعجت ةيلمعو ةيسايس تالهؤم

 ناكم ءوبتل هرظن يف اؤفك يلاتلابو ةبعصلا لحارملا يف
 504 .ًايروتسد ةفيلخلا

 فلملا ليصافتب هتفرعم لالخ نمو يلع نب نا
 ةعباتمل هريغ نم رثكا لهؤم ايسايسو اينما يفلسلا
 دعب يفلسلا رايتلا اذه عم عارصلا لوصف ةيقب
 لوألا ريزولا عبضي نا يناتلاب عقوتبو .ةمكاحملا
 رطخلا داعيا ىلا فدهت دامآلا ةليوط ةطخ ديدحلا

 كبكفت ةلصاومب هكحلا نع ةدحاو ةرم ىفلسلا
 اهترصاحمو اهبرضو ةيلوصالا ايالخلاو تاميظنتلا

 يهو .ةيركسعلا ةسسؤملا نبا ىلع نب لارنجلا

 يسايسلا رارقلا زكرم نع ةديعب امود تيقب يتلا
 اهل همسرت تناك ام ىلع اهرود رصتنقاو مكاحلا

 يروتسدلا بزحلا يف ةلثمتملا ةيسايسلا ةدايقلا
 الو .ةهحاولا ىلا ةرم لوأل مودلا لصت .ةموكحلاو
 يذلا رودلاو شيجلا لقث ىلا جاتحت ةطلسلا نا كش
 دذه يف ماظنلا ىلع ةظفاحملا ف هيدؤب نا نكمي

 ةقباسلا تارملا نم رثكا هخيرات نم ةمساحلا ةلحرملا
 لولح ةيناكماب لوقلا ناك اذاو .684 و 6 والث يف

 لودصوم روق ةطلسلا جماله 34 :يركسع عباط
 نا ديكألاف ةححلا فيدعض االوق ةرازولا ىلا لارنج
 ديزملا ريغ يلع نب نييعتب دشني مل ةبيقروب سيئرلا
 ةبقارم يف ددشتلا لوقن ال ىتح طبضلاو ةوقلا نم

 .عضولا
 ىلا يسنوتلا يسنتقرلا وجل واما هلك اننهنيو

 هتقت هحنمو يل اع نب لارنجلا تاريخ ىلع دامتعألا

 ليبق نم (نيفاسمو ايبزحو انما ةعساو تاطلسو

 هب موقي دق لمع يا قابتسا يا .قبسملا بالقنالا
 ءاوبس ةنهارلا ةيسنوتلا عاضوالا لظ ف شيجلا
 زاعياو عفدب وا لخادلا نم ةردابمب لمعلا كلذ ناك
 بئاقح ملستل نيدباعلا نير ءيجم نإ جراخلا نم
 ةقرو بحسب مكحلا مره يف ةيمهالا كلتب ةيدايق
 الو :اهلامغتساب نوركفي نيذلا دبا نم ركسعلا
 يسنرفلا مالعالا فقوم ىلا ةراشالا يف ضعبلا ددرتي
 ةظيفح راثا امم .نييقلسلا تامكاحم ءانثا ًامومع
 نا هريغ لبق فرعي يذلا وهو ةبيقروي سيئرلا
 ةدع تاراوصت نع ةديعي تسل مالعالا كلذ فقاوم

 ىلع ةيكريمالا عجارملا جاحلا نا امك !ةيسئرف تاهج
 ىلا يسنوتلا سيئرلا عفد ينيدلا رايتلا ةنداهم

 ,روهتب» نطنشاو اهيلع مدقت ةوطخ يا نم فوختلا
 !!بسانملا تقولا ىف بسانم ليدب دادعال

 هلويم وا هتارايخل ركنتي ال ةييقروب سيئرلا نإ
 وه مسري ام ردقب يكذلا نييعتلا اذهب ةيبرغلا
 رارقلاو ةردابملا لعجي لكشي بولطملا ليديلا ةسفنب

 .قدابسلا يف رمالا ناك املثم امامت [ىصخب# هدف

 ريغل هعقدت ال مكحلا ةدس يف ةثالث دوقع ةريخف

 نا لصح .ملاعلا ْق ةهباشم ةديدع ةلثماي رابتعالا

 ىلع ؛ايكاذت» نطنشاو وا سيراب اهيف تمسر ام
 ليقتسملطئارخلا حمسرو ططخلا ىوتسم

 كرتي ال نا يهيدبو .مهتروشم نود «اهئاقدصا»
 .هب ىضري ال ناو كلذل ةصرف يسنوتلا سيئرلا

 ةليط ظفتحا يلع نب ءاوللا نا سنون يف ددرت

 ةنلعم ةكلاس تاونقب يفلسلا رايتلا عم ةهجاوملا
 اهفالتخا ىلع ةضراعملا فارطا عم ةنلعم ريغو
 عطقنت مل اهنيبو هنيب راوحلا ةلص ناو .اهعونتو
 هلمحي ديدج يسايس عورشم رداوي هذه لمحت لهف
 نوكي ثيحب ًاقحال هقيبطتل ديدجلا لوالا ريزولا
 ناك املثم هتازيمب ؛ادهع» لوالا عقوملا يف هنيبعت
 ىلع باوجلا بعصي بعصمد ؟يىلازم دمحمو ةردون عم رمالا

 ةلحرمب يشي سنؤت يف نآلا ءيش لك ذإ باجيالاب كلذ
 بوجحم نييعت ف لغلو ؛مزحلا,و ددشتلا نم ىرخا
 برحلا ةرادإ يف :ةيبزحلا ايشيليملا لوؤسم يلع نب
 ...يارلا اذه ززغي ام يروتسدلا

 فيرشلا ناورم
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 ذاختا ليق ةرضاح تناك تامطعملا هذه .ةيعسوتلاو

 يد زيريب ةلوج لالخ ترمتساو .يلودلا رارقلا
 ناووطرولا ةدحتما سجال عاجلا يقورحكسلا نكحوك
 جئاتن هميدقت دعب ريثم وحن ىلع :زودبتو .دادغبو
 .يلالملا ماظنو ةئنقارعلا ةدايقلا عم هتاتحايم

 لدكو يناجيرال اهلمح يتلا وكسوم تابطعم

 نيلوؤسملا عم هتاتحابم دعب نارهط ةيجراخ
 دادعتسالا خدع ىلا ح وضوب ريشت تناك تادفوسلا

 رظح ضرف ىلا يمارلا يكريمألا رارقلا عورشم معدل
 مدع ىلع باققعك .ناربا ىلا حالسلا ديروت

 برحلا فقو يف ةيلودلا ةدارالا رارقل اهتباجتسا

 دودحلا ىلا باحسنالاو طورش نودبو يروفلا
 دقف .يتاراشب رخآلا ليكولا اما .ًايلود اهب فرتعملا
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 ىف تنعتلاو ةسرظغلا ًايلمع توق تايطعملا هزه لع لؤلستو.
 3 بج م وصج 5 8 سس وش عجول قحاب و ا دبس وح جف اج 1و7

 ينابفوسلا روبعلا رس
 نكميو .برحلا ةلضاوم ىلع رصملا يناربالا فقوملا

 ةنركسعلا ناردا ماظن لامعا رارمتسا نا لوقلا

 زحجعلا ىلع اآكتا دق ارحبو اوجو اري ةيناودعلا

 يا :هرارق ةبقادصم ديكأتل نمالا سلحم ىف ظوحلملا

 .تابوقعلا رارق قيبطت يف نيكبو وكسوم ؤكلت ىلع
 رارقلا عم نارهط ماظن لماعت نا تباثلا نمو

 ىدم ىلع هلذلافتسا ةلواحم ىلع لوا ركترا ه5

 اب فعلا رارق ليطعتل فدهب .تالقانلا برح قارعلا فقو نم اموب نعيرأ
 1 #1 ع

 .برحلا ةنيزح معدو ةيطغنلا تارداصلا ةدايز

 ناريا تكرحت ةيلودلا ةبلاطملا تديازت امدنعو

 ىلا نييرخا نيتوطخبو .رارقلا بوص ةدحاو ةوطخب

 0 سوا عبس اج جنس د: بجو وس جدو 4 جدا 1 ل1

 زاودعلا رارمتسا ىلع اهل اهبجشتاالا زارهط اهمبفت مل ناريا ةلمتسال برغلاو قرشلا تار اشا
 0 وابواب 1 وا ت1 0و د ا دن هودي وو وحسد متو

 2 ا 7 هج

 يدعسلا دنعتس .د- نيلرد

 جيلجتا مامم يف ةيبرحلا جراوحلا راوج
 تامولعغم لدايت ةيلمع نع فشك يذلا

 يتايفوسلاو يكريمالا ودئاموكلا نيب ةريطخ | ١
 يركسعلا :ةجولا وه .ماخنالا ريغو.ماغلالا لوج
 راودا اهحرتقا يتلا نمالا سلجم ةدحو ةيلا ديم
 ةرودلا لالخ زتلوش جروج ىلغ هزدان درافيش
 .ةدحتملا ممالا ةئيهل نيعبرالاو ةيناتلا

 ةسايس فادَشهاو عفاود لوح تالؤاستلا
 يف ظوحلم وحن ىلع دادزت ةيجيلخلا نيلمركلا
 بعصلا نم سيلو .انه ةفيلحلا ةيقرشلا مصاوغلا
 يعباتمو نيللحملا هوجو ىلع ةريحلا ةءارق

 ةمصاع نيلري ف ينتايفوسلا فققوملا تادجتسم

 يبوروالا وكسوم فيلح .ةيطارقميدلا ايناملا
 نم يفخملا نا لوقلا نم دب ال كلذ عم .يوقلا

 ةيمها رثكا يبرعلا جيلخلا يف ةيتايفوسلا ةسايسلا
 برعلا رحب نم ًٌءادتبا .حطسلا ىلع اهنم ىفاطلا نم
 يف ةريبكلاو ةريغصلا رزجلاو زمره قيضمب ًءاهتناو
 . جيلخلا

 دخلا نازك لك
 يركسع دجاوت لوال ىربكلا ةيمهالا ًالوا تيثنل

 روظنم يف ةيويحلا ةغلابلا ةقطنملا هزه يف يتايفوس
 يجيردتلا عاستالا هتاذ ردقلاب ظحالنلو .برغلا
 ادامرالا عم ةنراقملا دنع هعضاوت مغر .دجاوتلا اذهل

 ققحتي ريبكلا سرطب ملح نا .ةيسلطالاو ةيكريمالا

 ١9/1 لوالا نيرشت ١؟- ؟١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ”

 .1441 ماع فوشتابروغ هثيرو رصع يف نذا
 ةيتايفوسلا جارفنالا ةلاح ىف سوململا مدقتلاو

 دوهجلاو يوونلا يدحتلا ديعص ىل اع ةبكربمالا

 نيب نطنشاو ةمقل دادعالا َِق ةثيشحلا ةنسامولبذلا

 يوقي امنإ ماعلا اذه فيرخ ناغيرو فوشتابروغ
 رود ءازا فرصتلا يف قيستتلاو مهافتلا تارورض

 ,جملخلا برح ًايلاح اهرطخاو ,ةيمدلقالا رتوتلا

 نم ميشهلا ىلع اهنارين نايتإ نود ةلوليحلا فدهب
 يتايفوسلاو يكريمالا نيقالمعلا حلاصمو تاقالع

 ٍْق جراونلا راوح طقف اهدكؤب تسل ةقينقحل ده ١ هذه

 ناجناب ينايفوسلا عفدلا كلذك امناو جبلخلا دايم

 ليوطت نم هينعي امب تابوقعلا رارق ذاختا ليجأت
 كلذك هينعي امبو «نارياو قارعلا نيب مدلا فيزن دما
 ىوقلا ٌركارم حاير اهفذاقتت يتلا نارسال ةدغاسم نم

 .نطنشاو هتاذ ردقلاب و .وكسوم لعح امم :ةيلخادلا

 فرطلا ناضحا ىلا نارهط عفدل نيتدعتسم ربغ

 حلاصملل يطفي يذلا عقاولا اذه نكل .رخآلا

 عيبجشت لماع ىلا لوحت دق :وتعشلا ةوقاهدحو

 بعلي نا نم الدب .ةفرطتملا ةيناريالا برحلا رئاودل
 ةيلودلا ةدارالا رارقد لوبقلل اهيلع طغضلا رود

 ٠١ ىف ةرشع سمخلا لودلا عامحاب ذختملا

 مريضا نودت

 ينسوا كيعتا قوي
 هارن امل ةيبرغ ىرخاو ةيقرش تايطعم نذا كانه

 ةيناودعلا اهتسايس يف نارهط رارمتسا نم

 داجو لوقعم لدج دوجو مدع نم مغرلا ىلعو .ءارولا
 :يناريالا ةغوارملاو ةلطامملاو فيوستلا فقوم لوح

 .يكارتشالا قرشلا 3 ةننسعم رئاود فيسالا عم دجت

 نا داقتعإلا ّق ددرتت ال .يىلامسارلا برغلا ُِق ىرخاو

 اهاوس لبق حلاصملا :نَملوَش - هزداث دراقيش
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 ةسايسلا يف :ًايباجيا» ام اروطت وا ام ةكرح كانه
 ةقيقح تيبثت ةديازتملا عئاقولا نا عم ةيناربالا

 رارق ىلع فافتلالا فدهتسا يذلا نارهط ماظن فقوم

 ضقانت لالفغفتساو .ةيحان نم ةيلودلا ةدارالا

 ع ورشم ضاهجأال ةيكريمالا ةيتايفوسلا حلاصصملا
 اذكهو .ىرخا ةيحان نم .قحاللا يمازلالا رارقلا
 ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا نارهط تغلبدا
 نا ىلع .نلعم ريغ ران قالطا فقول اهدادعشتسا

 قبقحتلا ةنجل ليكشت رارقب ادنمز رارقلا اذه طبتري
 رانلا قالطا فقو اما .برحلا عالدنا ةيلوؤسم يف

 لمع ةجيتنب هطبر ىلع رصي ينالملا ماظن نإف يمسرلا
 قارعلا ةيمست نم ناربا هدنرن ام عم ىا ؛ةنحللا

 .ىدتعملاب

 يناشوسلا رولعلا ردج
 رارقي لماشلاو يىلكلا لوبقلا نم قفارعلا فقوم

 هتئزجت فدهتسب يذلا نارهط فقوم ضيقن 646

 فرشمو لداع مالس لالخا يف هتيلاعف لش يلاتلابو
 دقل . نيدلبلا الكل ةعورشملا ةينطولا حلاصملا نمضي

 ىلع يركسع قوفت يا قيقحت يف يلالملا ماظن لشف
 كلذل .ةيضاملا عيسلا برحلا تاونس لالخ قارعلا

 هيلجت يسايس قوفتب ةمزام نم جورخلا ديرب
 قيبطت دض ىلاتلاب وهو .برحلل ياواد ةيوبستلا

 حضاولا نم حيصي اذكهو . ةنهارلا هتغبصن رارقلا

 امنا يناريالا فقوملا ق٠ «ةكرحلاب» ىمسي ام فده نا

 يضارالا ضعب لالتحا رارمتساب ًالوا لصتي
 ىلع قيسملا يناربالا رارقلا ضرفب ًادناثو .ةيقارعلا

 ةلاح ىف و اثلاثو :ةيلودلا قئاقحلا يصقت ةنجل لمع

 نوكت نا نا نيقباسلا نيفدهلا قيقحت نع زجعلا
 ريغ رانلا قالطا فقو دهشت يتلا روهشلاو مايالا
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 ةيداصتقالا ةلآلا اهجانحت ينلا ةئرلا ةباثمن .نلغملا

 .ةيناربالا ةيناودعلا ةيبرحلا ةلآلا ةيذغتل

 لحاوسلا ىلا روبعلل يتايفوسلا رسجلا لثمت دقل
 ةركف دامتعا داجتاي عفدلا لالخ نم ةيناريالا

 ةنجل ءاشناو .نلعملا رانلا قالطا فقو نبب نمازتلا

 جمانرب ىلع قافتالا متي نا طرتشي يتلا قيقحتلا
 فسنت نا ةركفلا هذه نآش نمو .اهل ددحم ينمز لمع

 حلاصل ًايباجيا بصت ال يلاتلاب يهو .544 رارقلا
 ديدعصت ناك دقلو .يبرعلا جيلخلا يق مالسلا ةيلمع

 لصحملا :ةربخالا ةرتفلا ف ةيناودعلا نارهط لامعا
 ناريا عم ةطرقملا ةلزاغملا ةسايسل يسيئرلا يلمعلا

 .ةينيمخلا
 يف ةدحاو ةملكب وكسوم ةيجراخ ريزو قرطتي مل

 لد :تابوقعلا أدبمل ةدحتملا ممالا ةئيه ماما هباطخ
 رارقلا اذه ةيلاعف نم ليلقتلا ىرج .سكعلا ىلع
 نم ةحلسالا ءارش» ىلع ناريا ةردق ةطفاي تحت

 : ا 1 هرقل :يدرخلا يل :

 أدبم دض يبلس فقوم انيدل سيلو ءادوسلا قويسلا

 .«ناريال ةحلسالا عيبن ال نحنف ةحلسالا عيب رظح
 ناسلب يمسرلا قطانلا .فوميس اريغ لوقي امك
 نريتش ةلياقم صن يف اضيا درو امكو .هزدان درافيش
 فونافيا عم مرصنملا ءلوليا 55 يف رداصلا ددعلا»

 .ةيتايفوسلا ةيجراخلا يف جيلخلا مسق ريدم

 : يدرفلا نودقلا رسجو
 ناكم نع ثحبت يهو .نيكب تراس وحنلا اذه ىلع

 .يكريمالا يتايفوسللا عارصلا ةطراخ ٍِق نما

 ةدايقلا نا ىلا ريشت انه ةلوادتملا تامولعملا

 نالغالا يف لاجعتسالا ىلا اهعفديام دجن ال ةينيصلا
 .وكسومو نطنشاو لبق فقاوملاو اياونلا نع
 ليخر عم لحرت مل ناريا يف ةينيصلا تاعلطتلاو

 ةقطنمب سفنلا نيكب ينمت اذكهو . ١1414 ماع هاشلا
 داحتالا موخت برق اهمجح ناكامهم ذوفن
 .ةيبونجلا يتايفوسلا

 لاحفتسا ىف تمهاس يتلا ةيبرغلا تايطعملا
 .ديكأتلاب نأشلا ةليلق تسيل ةينيمخلا ةيناودعلا
 ةيكريمالا ادامرالا هيف ضرعتست يذلا تقولا يفف
 لالغتسا ةظحالم نكمت .جيلخلا يف ةوقلا تالضع
 دستحت لماعك يكريمالا رطخلا ةيحرسمل يلالملا ماظن

 موجهب مادقلا فدهب ؛قاطنلا عساو ىلخاد ةنيعتو

 ىلا ادانتساو . ةرصملا ةنيدم ىلع فيرخلا اذه

 ةنجيتارتسلا تاساردلل نطنشاو دهعم ريراقت

 ضوعبلا عسل ةسايس ةرتف لالخ ناريا تردصت
 ةمئاق يبرعلا جيلخلا هايم يف ةيناريالا ةيكريمالا
 يفف .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا طفنلا يدروم

 سلجم رارق هيف ذختا يذلا وهو .طقف 87 زومت رهش
 نويلم 15," نطنشاو ىلا لمح 544 ىلودلا نمالا
 ةنيزخل رالود نويلم "54 و .يناريا طفن ليمرب
 يف نويبوروالا ءافلحلا نكي ملو .نارهط يف برحلا
 رارقلا ىلع تيوصتلا ليبقف .لضفا لاح يف وتانلا
 ةيجراك نيرو يشتد شرتيم رباك سلاحك قوذلا
 يف ءىدابلاب قارعلا ةيمست ىلع ةيداحتالا ايناملا

 عورشم نم ناريا بلاطم ضعب ينبتبو :برحلا
 حالسلا ةراجت بتكم ندنل تقلغا امدنعو ءرارقلا

 امل امههناضحا غرويماهو تروفكنارف تحتف يناريالا
 .ايناردا رامد رجات نيرشعو ةسمخ ىلع ديزي

 بريت ما تازاشلإ
 .ناربا اهمهفت مل اهربغ ىرخاو تاراشالا هذه

 نارهط ماظن رجل ةلزع كفو برقت تالواحم اهنا ىلع
 برغلا يسايس ضعب معز بسح  مالسلا ةلفاق ىلا
 يف رارمتسالل ةيلود تايطعمك تفظو امناو -
 بسحف .قارعلا دض ال اهتاذ ةيناودعلا ةسايسلا
 .كلذك يبرعلا جيلخلا راطقا ةيقب دض امناو

 هذه ةيلاعف رمع نلوقلا نم دب ال اذه عم
 ديعصلا ىلع ةصاخ .ةليوط تسيل تايطحملا
 وكسوم فقوم تادجتسمب ىَمسي امو .يتايفوسلا
 بيسي اقح ةتيم تدلو دقو .جميلخلا برح ءازا

 دقو .ةلصأتملا ةينيمخلا ةيناودعلا رديب يف اهتبرجت
 ةيلودلا ةدارالا ةدحو تيتفن يف تحجن نارهط نوكت

 هدير يذلا مالسلا ضفر يف اهرارمتسا نا الا :ًاتقؤم

 وا الحا اهلصوينس .هدحو قارعلا ال :نآلا عيمجلا

 ىري اذكه .يمازلالا تايوقعلا رارق رادج ىلا الجاع

 ىلا نوفيضيو انه ةيلودلا ةسايسلا وللحم رمالا
 راهن تاذ رهظ يذلا يبرعلا فقوملا ةدوع ةيمها كلذ
 ذيفنت ليجأت عجش دقل .ةيلعافلا ىلا ,سنوت راذنا يف
 ذيفنت ةيلوؤسم نم لصنتلا تالواحم راذنالا اذه

 ىضم تقو يا نم رثكا ًامهم نآلا ودبيو .54/ رارقلا
 نيرشت ىف نامع ةمق هدلتس يذلا يبرعلا فقوملا
 رواحتيس بسحف هساسا ىلع ذا .لبقملا يناثلا
 ليقتسم لوح يكربمالاو يتايفوسلا ناقالمعلا
 ةقطنم ةصاخ .طسوالاو ىندالا نيقرشلا ْق عاضوالا

 ف ةيبرحلا جراوبلا راوح مهفي نا يغينيو . جيلخلا
 ءامعزلا راوح لالخ لضفا وحن ىلع ةئفادلا هايملا
 .ةيئانثتسالا نامع ةمق ىف برعلا كولملاو

 ؟ 86 _ /١541 لوالا نيرشت 77١ ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 مضلع ينوبهصلا نابكلا مدقُي نا 0 نم فواخما تدي دقت
 ”يضاملا عوبسالا يفف دوماقوأ ىلا لوحتت: :يئانيللا نونحلا نم ضارا أ

 : ينوبهضلا مضقلا نع ثدحتت :توريم ُْق ةبيِساسس تاوصا تعفترا:

 ١ ةيجراخلا نيرو ةموكحلا سشرررقو: ةيدودحلا تادلبلاو ىرقلا. ضعيبل
 00 نمالا سلجم ىلا ىوكش ميدقت :ضحلا جيلسروتكدلا ةلاكولام

 ْ 10 ولا و دعا صحا ش

 ةعقاو يضارإلا كلك ناو: :ةلتجملا طسلفل

 || ىمسي ام ةطساوب يا عئقملاو نشابملا ينوب 5 يآ ولا :
 8 ؛ةدراولا تامولعملا ددفتو :بيبأ لت هزيدت يذلا :يبوتجلا زانملا ل '

 عءاننو قرط قش ةيلمع ذفنت دقيت (ةيفأ مب لا تاوقلا نإ ينانبللا بونجلا نم

 فذهب تاحاسملا ضع جيستو؛ ,قفرجلا ةقظنم' ف ةينويهص ةرمعتسم

 .”:تامولعملا فيضتو- .ينويهصلا :نايكلا ىلا: اهمضو بونحلا ىلع اهلضق
 : ناعأ ءالدتسالا: :ةقحال ةلدرم يف .«فدهتست ةينويهصلا :ةطخلا نأ اهسفن

 1 -افدهتست يحلل عمقلا: تالمح نع. لَضف :ةمحاتملا قط دما 1 اهرجو ةانملا '

 . ةيلمع نا دقتعملا نمو :اهيلع ةرطيسلا ماكحال اهيكلام نم نضرالا: غارفأ.:
 :اهلقا نسيل .بونجلا يف ةديدج تاروطتا نع حصفت :ةلجرملا هذه يف مضلا

 لحاسشملا 8 فاضت ةديدج ةلكشم 0 امن :ينويهصلا عيقاولا ضف“ ا

 1 .ةاوشنبب ذنم ةمكارتملا ةب ةيدرعلا 4

 سيدروك تاودور هي ةيناثلا ةيناثألا ةنيه ةنيهرلا 1 . نع عرفي مو ؛تديسق ديرفلا ةينانالا ذل 3 ا ل + جرفأ | اذا ا

 و نجلا طورشل
 7 نم اهسفن ةوجلا طورشلا تباجَتسا دق 3 تناك نوب ل ًاملع ةفطاخلا +
 شا 0 ددحُت ةفطاخلا 0 .تديمش نع .جارفالا ا ل

 يو ةيسايو هيلا ةفطاحلا ةيجلا الهجحرط كلا ظورخلاو
 3 تومليه: .يدزغلا يناكلالا فتسملا ةموكح نيف تاضوافملا تانادب 6

 1 ظورشلل ةموكحلا تداختنسا يشاا تْرَخاوأ قشمدو .نارهظ نيدو لوك 0

 ”تتوافتو ةيناكألا فحضلا تلاق امك :تارالوادلا: نس نييالملا اتعفدو 7

 14 تعقد اهنإ لاق ْنَم ةمثف نوم ف هتعفد يذلا غلنملا ناشف تامولعملا
 : + ةلثمم نيا 6-2-0 ةدانقل 100 نيبالم 3 ردا ليصل يمك دمحم ج هن

 : كك تعفترا .تَديمش د قالطا 0 -قتشمدل 0 .هترقا يذلا يلام: 3
 3 هيف تادبآ يذلا تقولا يف .ةيسايسلاو ةنلاملا تلاطملا .تدازاوا 1 :

 ١ ح نوب طاعت ةقيرط نس اهءايتسا ةييوروالا منجاوسعلا نضع

 تربلاو يمنرقلا نيققوملا نم ا

 لارا نما منور فحب تاملو .ندنلو سيراب ةصضاخب:
 0 لوخت: نأ ثبلي مل يذلا نوب ادادرتا نع كدششلا 0

 ١ ىلإ :لوخت عنمتلا نا .دقتعملا نمو طورشلل ةياجتسالا نغ
 اى تديمش اهب لدا ةقيقد تامولعم ىلع لوصحلا باقعا.

 فاح 0 ددخو هما ةارداخلاو
 0 ١ 00

 : .نيفطاخلا طورشل ةبافتسالا نع ينانملالا عمتلا لئاقمو ظ 0

 ا ًاصوصخ + .نارهط تلت نم 0 ندحل 3 يناريلا

 أضيا د تددشت يرو وأ ورا نم ةيراولا تامولعملا ا

 تدش دكت يتلا: ةيداضحقالا ربادتلا ءوض 0-5 ؛يناملالا: نوشتلا لباقم 2ك
 0000 | ناعسا: ييداعلا رسغ عاقترالا مجلت نا عطتست هلو ارخؤم 1 0

 :ةيوكخلا ينافتو 8 و نيف خاوارتن: ةفسسن ةنئاذغلا داؤملاو 9

ي :ديدنلا يداصتقا طغض نم .نآلا: يروا
 ١ هاجتا يف عفدنت اهلعج

1 :ةيساسالا عتلسلا نع معدل, عفز نانكا نم راسخ
 4 نيجارفلإ داجتإ 

 ْ نئاهرلا راجتحا ةيسايس. دجت ذل اذإ :ةدياح

 أ 0 رو نو ةيبرغلا توريب نم ةريخا ةلاسر قو

 0 العف مو“ .نيفطاخلا طورشل نوب ٍتجتست مل ام هنع .جارقالا متي
 ' ظ قف دو دروع :



 جلاضملاب اهن ةقالع 3 لح بايسال

 ناو وكسنويلا لبقتسمب الو ةيدرعلا

 ريغو ,.ةلوبقملا ريغ فقاوملا هذه |

 يقيقحلا عسقاولا هوشت .ةلوؤسلا 00 1

 كاي انوا يلم ةديرشلا فقاوملا |

 ظ ءيستو :اظيعومجما لك هيلع قافتالا 5 ٠

 ةمظنم يف .مقيولا ىلاو اد 1 1

 نحلل طول ففلجتن/ ريبفا 00
  لئاصف تقفتا يذلا قاثيملا عورشم |
 : ةقيقوك» هيلع ةيسيللا ةينطولا ةضراعلا 0

 ْ ةيساسا ءىدابم نم هتنمضت اما دق ه0

 0 .,ةماع فادهاو 3-0

 5 قا 0 تام , نشأ دق 0 0

 ظ 5 ارئاضقلا قيقحتلا فلم حف 0 ا 1
 0 ناك يذلا ليمجلا نرخ قاطعا 3 0 5 0 ا

 ْ . رماؤا 2 فرتعا دق ينوترشلا 0 0
 ير ونسلا تركلا يف لوويسملا كعب ليتنا 03007
 0 يتاقعلا يموقلا | 0

 00 . امااملاتا نها لاف 3 2

 0 0 يتلا 00 ا

 : م ْ 0 ا جرجا 5 تدا .اهسفنا

 ,توريب ٍِق ةسحورطملا ةلئسالاو ٍْ

 قيقحتلا ىوطب له :اهزرباو .ةديدع
 ةفوكحلا سيئر لايتغغا يف يوطامك
 ةلمع يضاقلا لصاوب حا ,يمارك دينشر

 ؟ةلوؤسملا ةهجلا نع نالعالا دح ىلا .

 ةجاريلا نارهاظتلا
 يتلا ؛ةيرحلا ناربا» ةرشن تزكر

 :قلخ يدهاجم. ةمظنم اهردصت ٠
 ىلع :ريخالا اهددع يف .ةضراعملا ةيناربالا
 يف.نوشيعب نيذلا نيبناربالا تارهاظت
 .ةييوروالا مصاوعلاو ةدحتملا تادالولا

 ْ يلا يئنماخ يجاردالا .سيئرلا ةرانز ديض ؛

 ا ةعيكلا داقعنا هيف 0 ْ 1 3

 نييناردالا فال ىلا تراسنأو .ةماعلا :

 كرونوببن قأ اوجرخ نيذلا
 1 .سيرانو

ا لا ومي نووذتي مورو ندْنلو 0 20
 ا ] برحل

 0 . .ةيطارقميدلاو ةيرحلا ةعاشاب. 1 لولا 11 ا

 ٠ يللا يملا ا يفر ١
 انلهاددع 3 اارام ريكقكلا ةرشت- :تنقن 0

 ٍْآ .رداصم نع تامولعم ءاريخا رداصلا 00 ايدلا

 وحلا جالس ةدايق نآ» ةيبرغ .ةيركسع 101

 ا ىلع اطوغض ةدصا ذذم ا ١ سرافت يق 4 : ا

 || عم ع ىلع عقوتلا يلم ١ ةمجاع
 :ةيليئارسالا ةيوجلا ةعاتضلا ةسسّوم 17 سا

  يئابسالا وحلا حالسا لوطسا ثيدحتل |[ 1
 1 ةيسنرفلا 3 جاربسم» تارسئاط نم

 .ةدايق نإ“ رداسصملا لوقتو ٠. «عنصلا :

 ١ متي نا لضفت ينابسالا وجلا الس ١ ميش
 1 اوت ريع ديفحت 7 2

 ةدسعر# وا هيف

 ب زل بفن
 3 1 انس 0 تننفنأ

 ىلا لوخدلا نم نييسللا يي 1
 : نيب ةبشانلا ةمزالا عنم ةجحب اهدضارأ 0

  .اهتنضارا ىلا دادتمالا نم داشتو ايبدل 1

 | !نيرجاهملا نا «ةعئطن ندانعما ديفتو 10
 نم ددع يفو ايريجين يف

 .داشت فلاحت يتلا ةيقيرفالا ادلع ٍِ
 تاقئاضمو تايوعص نوهجاوب اوأدن

 ْ ا 0-0-0 باقعا 8 قدسي دش ا

 .فطعنملا كلذ يف 4 0

 نع ملأ اذه

 باسبلاو لفقلاو جانفملا
 ةداع: ىلع جرختس لهو ؟ةرملا هذه ةيبرعلا ةمقلا ديرت اذام

 .برغتلا عاسورلاو كؤولملا ءىخافي آل :اناملو ؟تالدادملاو تامواسملا كني

 تايدحتلا نم ىوننسم ىلعا نوكد يموق فقومن ملاعلاو مهتما

 ؟”ضرالا اههجاوتو ... خيراتلا اههجاوي يتلا
 ىلا دوعب ةلئسالا هذه لثم ىلع ةعطاقلا ةيوحالاو تانهكتلا تانغ

 باقعا يف دلاوتت تناك يتلا تايدحتلا دايدزا ىلاو :ةقباسلا ممقلا براجت
 .؛تانهكتلا بابغ ينعي الو . كلت وا ةييرعلا ةمصاعلا هذه يف دقعت ةمق لك

 .ريمقون / يناثلا نيرشت يف ةيقترملا نامع ةمق نم زربتس يتلا جئاتنلا يف
 تاطحم ةيبرعلا ةمالا يفف .ةيبرعلا سوفنلا. ىلع ىفطي سايلا نا

 - تاريسملا نا ىلع دكؤتو .لبقتسملا هاجتا يف :ذفاونلاك حخفتت ةئيضم

 الو :فقوتت ال .بعاضمؤ تاندحت نم ةمالاب قدحتي ام مغرن :ةدخيراتلا

 رودج ةيباونا ةيظحعن ذب ,فطعنملا اذه قف زرت ةبنودهص ةبقغ اهنود لوجت

 ظ نك تدار نرخلا ةبزحتفا .ةكيضملا ةيموقلا تاطحملا نم ةطحم قارعلاف
 ام 'ةينفلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تاردخلا نم نزتخاف :قارعلا دومص

 .اهلبقتسمو اهرضاح نم ةقثاو ةيبرعلا ةمالا لغجب

 نابكلا اهيف امي .ةبلودلاو ةيميلقالا ىوقلا هنلع '"تبلات يذلا ناندلو

 ٍق نوغلاولاف . ًامويسرم ناك يذلا ردقلا ىلا كدي مل «نارباو ينونهصلا

 نيندلا ناو :ميسقتلا نم بلضا ناننل نا نوددري اوحيبصا .ميسقتلا

 .نانبل يف نومزهيس جيلخلا ترح يف اومزه
 بعشلا ةاساأم نم ًاءزح اهتاسأم تناك يتلا ةننيطسلفلا تاميخملاو

 تاخاف ؛ نيينانبللا ىلع تبلآت ينلا اهسفن ىوقلا اهيلغ تيِلاتف . ؛يناننللا

 عقوم.نم لقتنت مويلا يهو .اهدومصو اهتدحوب نيدعبالاو نيبرقالا
 ةهجاوم ف ةلئحملا نيطسلف ِق ةمواقملا ززيتو .موجهلا عقوم ىلا عافدلا

 .ينودهصلا لالتحالا
 يف رارقلا ةيتافم ينه ٠ .ةيتدطسلفلا ةبضقلاو نانبلو جيلخلا نرحف

 ١ هبرح نمادنن ,نيطسلفو ناكبل يف راصتنالل يسكعلا دعلاو .ةسرعلا ةمقلا

 ةداعتسا ىف و .يموقلا يعولا ةظقد يؤ بابلاو لفقلاو حاتفملا يهف جيلخلا

 ظ .يلبقتسملا اهريصمو اهنادجوو اهلقع ةيبرغلا تاذلا
 امهعمو :نارياو ينويدهصلا نايكلا نهاري جيلخلا .برح ىلع سيل وا

 رظتنن اننإو : الا وه جيلخلا :برح نم فقوملاف نذإ ؟ةيملؤد ىوق

 .ةيقترملا ةمقلا يف رارقلاو فقوملا

 ف

 ا نيزحلا لا نومي اينما ف نيدوجولا | . ق ةراشمل برغلا سلب سلبارط ىلا نييتانبل
 ظ يعويشلاو .:يكارتشالا يدل . يلا نشيجلا بتاج ىلا لاقلا

 . 510 ورنا وا يرش 1 1 ' ددعلا - .ةيبرعلا ةعيلطل 0



 نفد سا يمك د يراود نيس نا 0

 ةيمويلا ةيسنرفلا ةيسايسلا يف مالكلا برح
 د جس ةيومحت ؟ةدهسج جس نجع هجوجسب جد جد هوجو وده ووو جسم جرجا رجس تح وجم عروب جرو سس وز هضاززو يح ودرب"

 راسببلاو نيجيبلا نيب عارصلا رواشم ددعن
 ! رابا رهش يف رعلا ةهلقإ ..

 فاطم قنا ند هدب جا همس توسع حج ومو عمدحاوج دسصااسا7#و نو رجا جساس جربو امل يصبح طل حمد هدوساطس رج ردح و دح جا وسما ناتج ماج جلس لاا هدددا 1 عا

 رتثالا ىلع عيضن مكحلا ىلا ةدوعلا ام
 ىلوالا باختنالا ة رولا نارشؤم راظنناب مسرم ىلع عمجي ال نيميل

 وس مدمس سا ا ل لوس للا ا ل و ملا م

 ٍِق ةيسنرفلا ةيمونلا ةايحلا عبفشي نم "

 ىمسي ام ةيادبو فيصلا ةلطع تاياهن
 ةدوع يا) ديدجلا يعايجتجالا لوخنلاف | لم

 ماحدزا .كش الو ههابتنا تفليس (يسايسلا طاشنلا
 تانوكمو فارطا فلتخم لكشت يتلا دههاشملا رئاوتو

 ةينسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا

 تاينبو لكايهب عتمتي دلب يف كلذو .ةيفاقثلاو
 .ةمظتنمو ةكسامتم

 ,يسنرفلا عمتجملا رهاظمو لكايه نا ديكالا نمو
 سمالاب اهنع فلتخت ال .ةفلتخملا اهتابيكرت يف

 ديدج يعامتجا لوخد لك دنع ذختت اهنكلو ؛ ,بيرقلا

 اذه يف رمالا نا امبو .روطتلا وا زازتهالا نم الاكشا
 ةيوق تاهجاومل دادعالا صخي ًاديدحت مسوملا
 نإف ةمساح تاناهر ىلع ةديازملاو ةيلبقتسم جماربو
 ,ةيسنرفلا ةيمويلا ةايحلا ودبت نا موهفملا نم
 نم نوكي ام دشا ىلع يسايسلا اهرهظم يف ةصاخو
 . براضتلاو خارتحالا

 نيرشت رهش نأب لوقلا نكمي ديدحتلا هجو ىلعو
 نم ةنخاسلا ىلوالا ةلحرملا يف (ربوتكا) لوالا
 ىرخال اةلحرملا هاجتاب يسايسلا طاشنلا قالطنا

 ةيسائرلا تاياختنالا ءارجاب جوتتس يتلا
 تايلعافلا رولبتب زيمتي .(1586ويام/رايا)
 ١20 لوالا نيرشت ١؟ ١*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 نارتبم عشرتي مل اذا نيك
 دك 4 ا هه

 ةدع .ىللع ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةسيايسلا

 ام وهو . اضنا .رواحملا يف ةيددعت ربعو تاهجاو

 :يتآلا يف هنيبتن نا نكمي

 يتلا ةيفرظلا نكاستلا ةيرجت نا نم ًاقالطنا ١

 راهجلا ىلع رطيسملا نيميلا نيب اسنرف اهشيعتن
 رسخ يذلا رايسدلاو (ةموكحلا ةسائر) يذديفنتلا

 ةسائر ف ادماص رمتساو ةيناملربلا ةييلغالا

 اذه نم ًاقالظنا ءروتسدلا ماكحال ًاقفو ةيروهمجلا

 فارطالا نيب ةتبلا فقوتي مل عارصلا نإف

 لالخ ةيقيقح ةنده وا ةلطع فرعي ملو :ةيسايبسلا

 ماوعا ف داتعملا وه امك .ةيضاملا فيصلا يهتف

 نوذحشي موصخلاو ءافقلحلا عيمج ناك دقل .ةقباس
 كراعم ضوخل ادادعتسا مهتافلم نوبتريو مهاوق

 بزحلا دجن ةمئاقلا سار يفو .ديدجلا مسوملا
 نايسوح ليثوبل ماعلا هنبما ةماعزب يكارتشالا

 مهتحنحاو رثك مهو بزحلا ناكرا ةدابقب ًادونسم

 تايئانلا يف ؛ مويلا .مهنإف رعاشلا لوقل ًافالخو 5 دع

 نييكارتشالا تباصا يتلا ىربكلا ةيئانلاو .ريثك

 ةنس ةيناينلا مهتيبلغا مهنادقفب .نييسنرفلا

 لحا نم ةميزعو ًادومص الا مهدزت مل 0 5

 تفو برقأ يف ةدوعلاو ةعئاضلا ةردابملا عتاجرتسا

 نيمدلا قارنتخا نود ةلولدحلاو نويشيتام ريصق ىلا

 مل :نهارلا تقولا ىلا ءاوتناك اذاو .هيزيلالا رصقل
 مهناف فدهلا اذهل ةيلومش ةيجيتارتسا اوطيضي
 رهظم انيح ذخأت ةديدع تاكيتكت قفو نوكرحتي
 هاجت رفلاو ركلا بولسا ًانيحو :يدرفلا كولسلا
 ةينلع ةروصي نيب وه امك :بلاغلا يف و .مصخلا
 .ةمكاحلا ةيبلغالا ىلع موجهلا ديعصت ةيجهنم
 ططخ نم هتذفن ام لكب ديدنتلاو اهجماربل يدصتلاو
 نم هتققح ام صيلقت يف ةدغر ةيعامتجاو ةيداصتقا

 ةماقا نم داماو ٠ ماعلا يآرلا ىدل ةيبسن ةيقادصم

 .لمتحملا اهعجارت ضاقنا ىلع ديدج ءائب

 نددلا يلع موجه
 دعي ةعرشم هبشو ةموسرم تناب موجهلا ةطخ

 «يكارتشالا برحلا باونل ةيناملردلا حابالا ناقعنتا

 يفف . مرصنملا رهشلا ةمتاخ ف غر ويسارتس ةنيدم يف

 ىمسُي ام حضف وه لغاشلا عوضوملا ادب ءاقللا اذه

 لجا نم عمجتلا برحل «ةيراجنلا ةلماعملا ةعزن» ب
 هذه صضيخشت مت دقو ؛(كاريش ةماعزم) ةيروهمجلا
 ديسلا هجهتبنا يدلا ريبيستلا بولسا ٍِق ةعزنلا

 ام يف اديدحتو ,ةيلاملاو داصتقالا ريزو رودالن راؤدا

 تالواقملاو تاسسسؤملا نم ريبك ددع عيب ةطخ صخي

 ناك ام اهنم .صاخلا عاطقلا ىلا ةممؤملا ةيمومعلا
 وهو .اهنمو ١9 54/ ةنس ليق ةلودلا رييستل ًاعضاخ

 يا يالا لاوضو عع مساكتل عشت انفه ندقكلا
 بزحلا نا احضاو ىسما دقو ١4١. ةنس ةطلسلا
 ةيداصتقالا ةيلمعلا هذه لوح دق ىكارتشال

 ىلا نييلوغيدلا تارايتخا عم ةمجسنملاو ,ةيلارييللا
 ةينيميلا ةيلحلا بلق ىلا هب ربعي ةداورط ناصح

 ريهشتلا قيرط نع اهتيقادصمو اهنيوكت نم لينلل
 ءاهنم ديفتسي ةيراجت ةقفص درجم ةيلمعلا رابتعاو
 كئلوا وا ؛ةيوقلا رؤبلا» ب نومسي نم .ساسالاب
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 نم «ةلثاع نيرشعلا» ب نابسوج مهاعد نيذلا
 دقنلا هجوي نيح يف سيراب ةدمعل نيلاوملاو نيبرقملا
 راغصلا نيلماعتملاب ريرغت هنا رابتعا ىلع عورشملل
 نيسع دخنف مهسالا نيبالم اومساقت نيذلا

 رودالب اهجهنم ذفني يتلا ةيبعشلا ةيلامسأرلاب

 الا هلدعيال ًاعينش ًاموجه سكوج ربيب اهيلع نشيو
 غنال كاج قباسلا ةفاقثلا ريزو هنش يذلا موجهلا
 فلكملا .تايرحلاو لاصتالل ينطولا سلجملا ىلع
 ةيعاذالا تاونقلا عيزوت ىلع فارشالاو ةبقارمب

 يآرلا ماما :؛ايلاح مهتملا سلجملا وهو ؛ةيزفلتلاو
 ءايشترالا بيلابسان ةلمع نسرام هنآ .ماعلا

 ةيبوسحملاو
 اهضسنتب يتلا ةنيسسلا زف لاَح لك قو

 اهادم ىلا دعب لصت مل ددضلا اذه يف نوبكارتشالا

 خسحت مل ةمكارتشالا ناكرالا ةدائق نا امك . .يناهنلا

 جلاعي نا يغبني يتلا ةقيرطلا لوح ةصاخو .ايهف
 يو .مكحلا ىلا راسيلا عوجر ةلاح نم عضولا اهب
 ناح هلئمي دحاو :نانثا نافقوم رولدشت نآشلا اذه

 ناربوب ناجو (بزحلا يف ديتع نكر) نامنفش رييب
 وهو (نابسوج دعب ًاقباس يناثلا يكارتشالا لجرلا)
 عاطقلا دن يف قلطا ام ميمات ةداعا ىلا يعادلا

 نوقبياس ءارزو هنع نلعب يناثلاو :.صاخلا

 .برحلا يف ينارتيملا حانجلا نم نولوؤسمو
 وغيريب - نوسيرك تيدا ناك كينمود .سويباف)
 ليشيم راصنا) نييدراكورلا لثم كلذ يف مهلثم (اوف
 عوضوملا اذه يف مسحلا نوبحري نيذلا (راكور
 ىلع ءاقبالا اهنيب نم ىرخا تاروصت نومدقيو
 روظنم نم كلذو .ةيداصتقالا ةلربللا نم بئاوج
 .طلتخملا داصتقالاب نمؤت ةيبجيتارتسا

 رمثتس تحبلا يباحتنالا ديعصلا ىلع

 سيئر صخش ىلا رورملل فلملا اذه نويكارتشالا
 نومير قباسلا ءارزولا سيئرو كاريش كاج ءارزولا
 يكارتشالا بزحلا نا سحن ةنهارلا ةلحرملا يفو .راب

 ٍِق نلعا يذلا ريخألا اذه ىلع ةصاخ هموحش ددشن

 ةنتناملردلا مايالا ءاقل ف مرصنملا (رسمتيس) لولبا 3“

 ةيطارقمندلا لحجا نم فلاحتلا بزح باونل

 ةلمحلاو . ةيسائرلا تاباختنالل حشرم هنا ةيسنرفلا

 كلذ لعلو ًانايحا ًاسرش ًاعباط ذختت راد دنسلا ىلع

 ديج لكشب ةرقونم هظوظح نأب ىلوا ةعانق ىلا عجرب

 هنا ىلا ًارظنو 4//١15. (ويام) رابا دعب دالبلا ةدايقل
 اهضفري يتلا نكاستلا ةلحرم «ناردا» ب ثولتي مل
 نم ةدافتسالا عقوملا اذه هل حيتبو .اليصفتو ةلمجح

 لك ىلع هذهو .حيرلا لك دصحو عيمجلا ءاطخا

 فلملا يف :نيوانعلاو قاروالا ةبعشتم ةيضق .لاح
 ةئاملل بدرقلا دعوملا لولح راظتنا يفو .ينيميلا

 نإف ةيباختنالا مهاياون نالعال ةيسنرفلا ميلاقالا
 ةلاح ف اوسيلو .جاجز نم ءيش لك مغر ىقبي مهتيب
 ةيصخشلا داحت ماسقنالا نم اهبلع نودسحب ذل

 تاباختنال اهلوح فتلي نا بزحلل يغيني ينلا

 نل ماسقنالا اذه ناب يحوي ام دجوي الو ؟ةسائرلا
 هنا ىري يذلا :نيربوب ديسلا ريدقت بسح .ددعتب

 اوسئارف سيئرلا حسيشرت ديدجت مدع ةلاح ِق

 نيقباستم ةلاحم ال فرغيس بزحلا ناق .نارتيم
 اذه نإف يلاتلابو .ةسائرلا ىلا قابسلا يف اددج
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 ذنم ةعئاضلا ةردابملا عاجرتسال هظوظح نم للقيس

 ةروصلا هذه بلق يفو .ارهش ريشع ةينامث
 بحاصو :قناسلا ةعارزلا ريزو دهاشن ةساسقنالا

 انلع حشرملا .راكور ليشيم يتاذلا ريبستلا جهنم

 قلغي .هبرح فنا مغر .ةيروهمجلا ةسائرل
 ايفتكم ةيباختنالا هتلمحل ًانيشدت ىلوالا تاقصلملا

 لعج امم لقعتلاو زارتحالاب قطنت تارابع جيبدتب
 هتعرد هيلع نودخاي نييسنرفلا نييمالعالا
 يف امناو .كلذ يف نمكت ال هتلكشم نأ ىلع .ةيملاعتلا

 يذلا ضومغلا بيسي ةيرطضم ودين يتلا هترييسم
 ذا .ةيروهمجلا سيئرل قلعملا رارقلا نآلا ىلا بوشي
 ناف هرارق ليجأت لصاوي نارتيم سيئرلا نا املاط
 نل نيلمتحملاو نييلاحلا نيحشرملا لكو لب .راكور
 مهتايولوا بيترنو مهلمع ةيجهنم طبض يف اومكحتي
 وديب هناف اذهلو ؛موحهلل ةيئاهنلا ةطخلا ٍدادعاو

 يي بزحلا نأب تانهكت ةئا نودؤو ًاحضاو

 .نارتيم حيشرت مدع ةلاح يف .يسنرفلا
 هتعمس ع :مكحلا ىلا ةدوعلا ةصرف عيدضت

 ىلع رفوتي هنا لاحلاو :نيحشرملا ةيددعت نيب
 ظوظح تاذ  راكور ينعن - ةيسايس ةيصخش

 .يسائرلا قابسلا يف ىربك

 ندبلا عضو ..
 ىلع انرصتقا يتلا :ةيراسبلا ةروصلا لباقم - ١

 لاقم ىلا نيثحرم اهلخاد يكارتشالا بزحلا عضو

 وضع هحشرمو يعويشلا بزحلا ةيعضو رخا

 دهستملاب يقلد . .يناوج ال هيرذنا يسافسلا بتكملا

 ال يذلاو :اهسفن نع ةمكاحلا ةيبلغأالا همدقت ىذلا

 الو .تاراينو براضتو ددعت نم .هرودب .ولخب

 هيضتقب ام بسحي لماكلا ح ووضولاب .كلذك .مستب

 يسنرفلا نيمدلا لواحبو .ةييرقلا تاباختنالا قفا

 نمزلا عم قابس :كاريش

 فصلا ىلع ظفاحملا ةروص هسفنل يطعي نأ

 تافالخلل زواجتلاب ًامهوم وا ًازواجتم صوصرملا
 عيباسالا لالخو ليبق هتادايق نبب تبشن ينلا

 ناتدايقلا تقفتا دقف .مرصنملا فيصلا لصفل ىلوالا
 ةيروهمجلا لجا نم عمجتلا) ناتيساسالا
 تاكسا ىلع (ةيطارقميدلا لجا نم فلاحتلاو
 يذلا ينيميلا حشرملا لوح ينلعلا عارصلا

 .ةيسسائرلا تاناختنالا ُِق فافتلألا هلوح يرحيس

 تاب راب وا كاريش ىلع قبسملا عامجالا نم الدبو
 نمل ةيولوالا ءاطعاو نينثالا نيب لقنتلا ناكمالاب
 ةرودلا يف تاوصالا نم ربكا ةبسن ىلع لصحيس
 ةسائرل تاباختنالا نا ذإ) ىلوالا ةيباختنئالا
 اذه دقو ؛(نيترود يف يرجت اسنرف يف ةيروهمجلا
 أ دبملا اذهب رقا نيح ةبرطضملا رطاوخلا هسفن كاريش
 هتاذ تقولا يف اذهو ةيبلغالل يسايسلا لفحملا يف

 0 اس سرا اكتم نات ا رسما يذلا
 الا عقاولا ٍٍق سمدل اذه قافتالا رهظم نا دب . نيميلا

 هذه دارفا نبب .ةموسحم ربغ تامادص يفخي اعقرب

 هتاذ أطخلا يف طوقسلا مدع ىف بغريو .ةلئاعلا

 مهس ميدقت مدع اذكو ,نويكارتشالا هيف عقو يذلا
 روهظلا ىلع صرحلا نع الضف .مهتبعج ىلا .يفاضا
 تاذ تاعازنلا بنحتي نم عض ود ماعلا يأرلا ماما

 ةيولوالا ءاطعاو ةيصخشلاو ةيسايسلا ةعيبطلا

 .داليلل ىربدكلا ايابضقلل

 ًافالخ .اسنرف ف ةمكاحلا ةيبلغالا نإف ,لعفلابو
 يف ةيكذ تاكيتكت وا ًاكيتكت ىنبتت .ةضراعملل
 تقولا ىف قلطنت اهنا .ةيباختنالا اهتلمح نيشدت
 يراسيلا سيئرلا عم نكاستلا عضو نا نم نهارلا

 هيف مهتت يذلا تقولا يفو .ناك ربخ ِْف تتاب دق
 نم ةسماخلا ةداملا ضقنب ةيروهمجلا سيئر
 يا .مكحلا فقومب مزتلي نآب همزلت يتلا روتسدلا
 تاعارصلا هاجت دايحلا هبشي ام يف نوكي نا
 هذه دجن ,اهصخشت يتلا تارايتلاو ةيسايسلا
 نع ىلختت ال اهناب ءاحيالا ىلع صرحت ةيبلغالا
 راذا ذنم نويخحانلا اهايا اهملح امك اهتبلوؤسم

 يف نمكي اهكيتكت نومضم نا لب ,1985 (سرام)
 ةفاك ىلع ةيحالصا جمارب هريتعت ام قيبطت ةلصاوم
 جماربلا هذه حاجنإبف .دلبلا يف رييستلا تايوتسم
 راصتنالا ةلواحمو ,تاحالصالا قيبطتب ليجعتلاو
 سشاعنإبو ةلاطيلاو مكخضتلا قئاوع ىلع

 ىلع تاقفنلاو بئارضلا مجح فيفختو تارامثتسالا
 ةداعتساو :ةدعامتجالا تاعاطقلا ضعيو تالواقملا

 هذهل ,ةيبرغلا ابوروا يف ىلوالا ةيعانصلا ةناكملا
 ةمكاحلا ةيبلغالا لمعت اهريغو .اهلك فادهالا
 ةبقاب اهنأكو /١58 (وبام) رانا ءارو ام ىلا ططختو

 فرط يا اهتريسسم ددهتب الو خيراتلا اذه دعب امتح

 ريغ نلعا يرييستلاو يسايسلا اهياطخ نا .ضيقن
 نع نهربتل تقولا نم عستم ىلا ةجاح يف اهنا ةرم
 ,ًاضيا :ةجاحلا سما ىفو .مكحلا ىلا ةدوعلا ةرادج
 يف ةريدج نوكت يك اهب مهتقث نوبخانلا ددجي نا ىلا
 اهتجح نا ديفي اذهو ءيخيراتلا اهرودب مهنيعا
 مايالا مهتنحتما نيذلا اهمهوصخ ةجح نم ىوقا
 نيح مهنم اهتقث ةبخانلا تدحسو بيرقلا سمالاب

 لظن ةيلضفالا هذه نكل .ةيناملربلا ةيبلغالا تريغ

 ناحتما رطاخمي ةفوفحم < يدشن لك مغر
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 5 تول لل سل
 ولاول

 ىلع رداق دحا الو هقادس ىف لصاوتت ةكيرملا ةلئسالا

 .رايا رهيش دعب ام زاتجا اذا الا هيف زوفلاب زازتعالا
 هئارزو مقاطو كارسن كاح نإف نيحلا كلذ ىلاو

 .مهتارارقو مهدوهج نيفثكم هاجتا لك يف نويرضي
 نا دعب يداصتقالا بناجلا ىلع صاخ لكشبو
 ريدغت يف مسحلا لثم ةيعامتجا بناوح ىف اورسخ

 ميلعتلا نيناوق رييغت يف هلبقو .:ةيسنجلا نوناق
 ددع ةبسن دعاصت نم دحلا يف اوقفخا ام لثمب يلاعلا
 كئاش يداصتقالا لاجملا ف لمعلا نكل .نيلطاغلا
 للع نم وكشن هتاز يداصنقالا مسجلا ناو امديسال

 ةيلامسأر لاو ةيلاربيللا تارايخلل نكمي ال ةنمزم
 ًارداق هلعجت نا يلاحلا نيميلا اهدوقي يتلا ةيبعشلا
 .ةدودحم ةلهملاو اميس اهل حجان ءافش داحجبا ولع

 اسأل ددعت ةيطارقوميدلا انناملأ ردك ل تخرص تاياقنلاو بابلاب ةيعامتجالا ةضراعملاو
 ووو و و وسو سس يلا و د ومب َه رثكا 5 رصخس و

 ملا ةسئالا زغن ةينايمؤم اهلل | تع
 ا و سس جس ويس جو ووو مج يي هي بيمرع ١١/ احلا :تدحبو دلل .اهيمر# 2 تيدا :مسؤبفللا
 ةيزكرملا .لغشلل ةماعلا ةباقنلا اهسأر ىلعو ؛اهر ودب
 فوسناير وف راشتس رع د دري ركينوم بتكملا وضع يكوزارك ةماعزب 41 الحا اع
 قا تا ان رووداو دك همطما وسب اج داسسساا 15 هسع خ سكا7ا ةدببعتماسمو7س سعال دعب با ارضا ل وا تداق يع وسلا بزحلل يسايسلا

 ةزرابلا ةمالعلاو .ةيكارتشالا ةيناملالا ةلودلا ةريسم يكدعسلا يعش دان قيروب 0 لدم يسيرقلا .يتارتلا .ةومجم و تادجلا
 د تلا ١ فنان 2 0 ا 2 روج يب ل يح يحصل تان لخدت فوسو .ةيودحلا تاعاطقلا ريكا نم

 ردوذلا مدعو جارفنالا ةلاحل ةيجيردتلا ةعاشالا ىلع | لبق ةرشاعلا مامت نيلرب ةعاس تقد امدنع خض بارضا يف مداقلا عوبسالا نم .ءادتبا ةيقابلا
 9 لا 5 طليضنا قفو .ةيطارقنود لا ايداذلا ةيزوهعح 1 معدب ةبلاطملاو .ةقلعم بلاطم عم بواجتلا مدع ىلع ةنهارلا ةسسوروالا تاقالعلا ةدناملالا 00ج يا رو كويطحمسا , جام (ريوتكا) لوالا نيرشت ١54 موي لماشو - ةيداملالا تاقالعلا يفو ,ىربكلا نيلرب ةقطنم لخاد | تاوقل ةيزمرلا تاعطقلا تأدب رهظلا تع 6 1 1
 000 لع مهدت ةراطاا يف يركسعلا اهضارعتسا .ريظنلا عطقنم يسورب ١ ةلماعلا دبلا شيج كيرحتو ةيئارشلا ةردقلا
 نع فسكت 8٠ ماع نم مرصنملا لالخ ةيطارقميدلا | سيسأات موي وهو .ربوتكا لوالا / نيرشت  ىركذ عم ةديدج تاضوافم يف لوخدلل نيفظوملاو
 للا يوت فلاجت» راجتش لقنل ةكفخو ةربك دوهج ١ يا :ةينإمل1 ضرالا ىلع نيحالفلاو لامعلل ةلود لوا || ًامود زيمتت ةيسنرفلا ةايحلا تناك اذاو .ةموكحلا
 ,ركيدوه اهسيئر هعفر يذلا ,ةيعقاولاو ةمكحلاو | ةميزهل ةجيتنك :ةيتايفوسلا لالتحالا ةقطنم ىلع اكرحلا رتاوتو ةيباقثلا تاكرحتلا :هذه:لشمب

 ءادتا رازلا ةعطاقم يف اهلجترا يتلا هتاملك تناك دقو | 46ه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ثلاثلا خيارلا ايناملا 3 ١ 20 نَعَم
 ريبعتلا ةيرح رهاظم نم رهظمك ةيبارضألا
 شيجلا لارنج هعافد ريزوو ركينوه سيئرلا قفا يف يباقنلا طاشنلا نإف .ةيطارقميدلا ةسرامملاو
 ريبكلا ناديملا يف ةّيحتلا ةصنم اردحصت نئسيك ١ عباعجزلا تاناحتنالا لع ةنقيتملا ةلئلقلا روهتنلا
 ؛هبيلا سكرام لزاك يف :ةيركسعلا تاضارعتساللا ١ نب يعودارغ ةناقنف:هدعاسصتو همادتحاب ءويبشي
 ,دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلا ةدايق ءاضعا 1 دع ربعتلاو نيميلا ططخ ةلقرعل ةصرفلا عيضت
 تاسيصخشلا نم تارشعلاو ةلودلا ةسسؤمو | ة هءاعنلل ماعلا طخلا ىف ةدشب اهتضراعم
 يلتمع ىلا ةقابضا ةزرتبلا ةيعامتجالاو ةييعايسلا' © .نعوؤي نم عونا بوحلا دعب ىّجلا ةنضايملا

 اولنحا ,ةيبدجالا ةفاحصلاو يسامولبدلا كلسلا 8 تاياقننإو لغشلل ةيسنرفلا ةيلاردفنوكلا عم يهو
 .فرشلا دعاقم 8 نم ءتنت اهاسغ فالآلا تارشع دشحتس .ىرخالا
 ةحاس نم دتمملا ضارعتسالا قيرط لوط ىلع تالزانتلا نم نكما ام ةيلاحلا ةيلاقتنالا ةموكحلا
 عريب سوارتش ةحاس ىتح .ستالب ردنسكلا 1 .ةلئاعلا تسركت اذا .ًادغ ًائدش عبطتست ال نا ةفاخم
 ريلكتالاو ناكريفالا طابضلاو دونجلا تاثم دشنكأ 1 ) :ةندنلالا وحن قيسلا بصق تّواقو .ةنيفتمتلا
 ىلا ةيبرغلا نيلرن نم اولقتنا نيذلا نينسرفلاو | لعين نتحكم نإ نددت ةلماعلا دسلا نأ رهظنتل
 .,مويلا حايص نم ةركبم تاعاس يف ةيقرشلا نيلرب 1 .ًادغ عارتقالا قيدانص يف باسحلا

 ردوصتلا ةزيهجا عاوخا فظقم نولمكي مهو ١ نيقوق لمتمتك ىتنا هده :ينف ,ةفواك 3ع
 دقل .ويديفلا تاريماكو ةيئامنيسلاو ةيفارغونوفلا | ىوضنت ةيسنرفلا ةيعامتخالاو ةيسايسلا ةايحتا
 ريهامج . نكمم غارف لك اولغشو .ناكم لك يف اوعزوت كاذو اذه دعب ةلحرملاو :ىدا تاء:وتسم اهلخادب

 ابقار ةيكارتشالا ةمصاحعلا ودطاومو سانلا ١ ىالآ تسل ةعمفملاو راوهش ةدع اهأدم ةلقن ةلخزف
 اونوكي نا دب الو .يبرغلا فلحلا دونجب لوضفب ١ مالكلا برحب :نوسرشو ءادسشا ناسرفلاو .اهلوا
 حمست ينلا ةديدجلا ةيرخلا زارسا نع اولعاست | يمو :رضن] ةئعل ادغو ةسايسلا ةنغل نوسبعلي
 نود مالفالاو روصلا نم نوؤاشي ام طاقتلاب ءالؤهل .اهبقرتسو اهرطخا ام ةبعل

 لك يف اورئانت نيذلا نمالاو سيلوبلا لاجر ضارتعا

 ةقتهملا ةنئفامللا كيتون قف: ديدجلا دهعلا ناونع نوككا دق :ةرهاظلا ةذه ي واوزلا نامي

 اى ظل يقل ا هارب يرو ارسل ال ا رسما ا ا ا اا ا م

 دس دك هما هدهسواو »دا مام د قالا
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 ناملالا رئامض يف ريسك ريثأت . ةيداحتأالا ادناملال هنرايز

 دودحلا ىلع عضولا نا اهنيح لاق دقل .ايرغو اقرش

 ينأي دق نكلو هديرن امك سيل ةيناملالا  ةيناملالا
 ال ةدحو لفاوع دودحلا دذه هنف حبصضت ىذلا خوعلا

 كشلا لبقي ال اب بقارملا سملي اذكهو .لصف لماوع
 ةنرارمتسا نم مغرلا ىلع .41/ ماع ضارعتسا نا
 رئاس نع فلتخا دق .ةيسورملا ةهديلاقت
 .ةمرصنملا ماوعالا ُْق هتقيسس يتلا تاضارعتسالا

 ق وا :ةقفار ىدذلا يسايسلا .ةدلعتلا ةغعل ُِق عاوبس

 نا لوقلا نكمدو .ةداع هل حنمت تناك يتلا ةناكملا
 مهافتلاو مالسلا اياون ديكأت ىلع ارهاظ ًاصرح كانه

 مداصتلاو رنوتلا لوبط نع اديعب .نواعتلاو
 لك لالغتسا لواحت ركينوه ةلود ناو .ةعبطقلاو

 يف اياونلا هذه ضارعتسال اهمجح ناك امهم ةيسائم
 ةيناملالا اهتسايس ىفو :ةيلخادلا اهتسايس
 .كلدك ةيبورواألاو

 يعقاوو لوقعغم ليدي كانه سيل هنا انريدقت فو
 ةحلسالا ةناسرت نا كلذ :انه ةسامسلا هذه لثمل

 يضارالا ىلع ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ةيوونلا
 نيماظنلا نيب ةارابملا ناديم ىف كلمت دعت مل ةيناملالا
 ىعامجلا ريمدتلا ةوق ريغ يىلامسأرلاو يكارتشالا
 ةروث نا ىلا ةفاضا .هسفن يرشبلا دوجولل
 لك زواجتت تحبصا لاصتالا لئاسو ةيجولونكت
 نم :رورم ناوج ىلا ةجاح امنود ةينطولا دودحلا
 ةدقعملا تالكشملا نا امك .كلت وا ةلودلا هذه
 دعت مل يعامتجالاو يداصتقالا ومنلا ةلصاومل
 .ءانب يلو د نؤاعت نود لحلا وا ليلذنلا ةنكمم

 روطتلا عضو بجد بايسألا هذه لك ىوف

 نإ مهعانقا ةبوعصو سانلا يعو يف ريبكلا يعونلا
 جنشتلا ىلع موقت تاسايس ةيأب .هتلاحتسا لقن مل
 .ةيداصتقالا ةبرجتلا يف ءاوس .قلطملا قحلا ءاعداو

 ةديدجلا ةيتاملآلا ةغيصلا !فوشتايروغ

 و وج نيس معنرنع - 31

 ةفاقثلا يف وا .ةيركسعفلا ةسايسلا يف وا

 غلب ابوروا يف تاجاحلا لدج نا .ايجولويدبالاو
 ةناكم لبق ةيطارقميدلا تايرحلا عضو ىوكسم
 .نكسلاو زيخلا

 ًايناديم سملن يتلا ةديدجلا فورظلا هذه لظ يف

 رارقلا عسص طابشوا ُْق اهل ًاديازتم ًاباعيتسا

 .ديدجلا اهماع ةيطارقميدلا ايناملا لخدت .يسايسلا

 ىلع دامتعالاو ءسفنلاب ةقثلا نم ربكا ردقب نكلو
 ةليط تلضان يتلا ةيلودلا ةناكملا رامثتساو ,تاذلا
 .اهلييس يف نوقع ةعبرا ىلع ديزيام

 للستت تآدب ةنينأمطاللا نم ٌفالظ نا ريغ

 نم رخآل تقو نم ةيقرشلا ةيناملآلا ءاوجالا
 ريغ تالٌؤاست ريثتل .اهريغ لبق ةيتايفوسلا ةمصاعلا
 .يناملالا يكارتشالا فيلحلا ةمصضصاع ّق تةدودحم

 نيب ةنزاوملل ىعست ةيطارقميدلا ايناملا ةدايقف
 ديكأتو ؛ةبحان نم وكسوم عم فلاحتلا تامازتلا

 ,هتيعرشو ينطولا اهروطت صئاصخ ةيمها
 ةيحان نم ةيكارتشالا اهتبرجت فورظ فالتخاو
 نم ةيلاخ تسيل اهتيعقاو ىلع ةسايسلا هذه .ةلباقم
 ام لاثملا ليدس ىلعف .قيبطتلا ناديم ف تابوعصلا

 يتسوفون ريرحت سيئر نلاف تاحيرصن تلاز
 اتاملا نويرقلتل فوشنايروغ نع برقا رانشتسملاو
 ةمصاعلا ْق ًاسوملم ًاقلق ردخت ارخؤم ةيداحتالا

 نا نلاق نلعا دقل .ةفدلحلا ةيناملالا ةيكارتشالا

 لوح تانيعبسلا علطم ةعقوملا ةيعابرلا ةيقافتالا
 .«نيلرب نآشي ةريخألا ةملكلا تسيل» ةيبرغلا نيلرب
 يتلا «ةعتمملا راكفالا» نم ريثكلا كانه نا فاضاو
 .نيلرب لبقتسم لوح اهريوطت نكمي

 نوك ةشقانمل ةدعتسم تسيل ةيطارقميدلا ايناملا
 ةمصاعو ؛اهتداسسل ًاعضاخ ًاءزح ةيقرشلا نيلرب
 ,يناملالا برغلا هب فرتعي ال ام اذهو .اهل ةيمسر
 دقل .ريغ ال عقاو رمأك يسلطالا برغلا هلبقي امنيب
 نهكتلا بعصي يتلا نلاف تاحيرصت تلبقتسا
 ايناملا يف يدوو زراب مامتهاب اهضارغاو اهعفاودب
 لوالو .ةيلحملا ةيبرغلا نيلري ةموكحو :ةيداحتالا
 ءيشلا ضعب ساق در ىلا ركينوه سيئرلا رطضي ةرم
 يلثمم ماما فوشتابروغ راشتسم راكفا ىلع
 .ةيدنلنفلا ةفاحصلا

 ديسلا» ىلع حرتقي يطارقميدلا يناملالا سيئرلاف
 ةملك نم الدب ديسلا ةملك انه ظحالنلو  «نلاف
 ةعقوملا عبرالا لودلا ىلا هراكفاب هجوتي نا  قيفرلا
 يتايفوسلا داحتالا يا .ةيعابرلا ةيقافتالا ىلع

 ايناملا نا دكؤيو .ايناطيربو اسنرفو اكريما
 اما .ةيقافتالا هذه لظ يف ةنثمطم ايحت ةيطارقميدلا
 ركينوه تاحيرصت وديب ام ىلع هلصن مل يذلا نلاف

 هضفر نع نالعالا ىف عرست دقف .ةيدنلنقلا ةفاحصلل
 نع نالعالا اذه لثم رودص نا بير الو .نيلرب رادج
 زطاخم ىلع يوطنن ريغ ال ةينانيفوسلا ةمضاعلا
 ايناملا ةسايس تاركترمل ةبسنلاب ةيدجو ةرشابم
 .ةيطارقميدلا

 ةبسانمب نيحالفلاو لامعلا ةلود لافتحا :نذإ
 دءامس ركعت امنا ؛لؤا نيرشت ا/ ىف اهسنسأت ىركذ

 ةغيصلا نأسشب ةديازتمو ةعورشم تالؤاست
 فيلحلا ةمصاع عم تاقالعلل ةبولطملاو ةديدجلا
 .يتايفوسلا داحتالا مالا

 م
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 كفدش عيلخلا برح ةلاطا
 «ىلجلا ردلأ»

 كويلوياك نونمأ :ملقب

 «نارداو قارعلا نيب برحلا رارمتسا ناك اذإ

 4 ريثي جيلخلا يف يركسعلا ديعصتلا راطخاو

 ىلع ةدحاو ةلود كانهفق . ًاريبك ًايملاع ًاقلق

 كنب
7 
 يشو عارصلا رارمتسا ىلع ًانلع اهسفن ءىنهت لقالا ا
 .«ليشارسا» ١

 نفد :هلئاقر وهش ذنم زترا اه ةفدحص تدتك دقف

 تقو لوطا برحلا هذه رمتست نا ليئارسال لضفالا !

0 

 000 اا

 ةسسؤملا يار عبطلاب صخلت ةلمجلا هذه ..نكمم :

 .برحلا نم اهفقومو ةيلبت دئارسالا ةيركسعلا ْ

 تردق ؛ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا تأآدب امدنعف

 ةلحرملا كلت يف «ةيليئارسالا» ةيركسعلا تارياخملا '
 .ةعرسب برحلا بسكي نا قارعلا ناكمإب نا ١

 ١ ل 7

 داع نارهظد ةلضلا ةداعا ىلا «ليئاريسا» تعراسف :

 اما .عافدلل اربزو نوراش ناكامدنع , 981 |
 رجات يدورمن بوقعي ناك دقف يسيئرلا طئبسولا 1

 ٍِق ,ايليشارتسا» ًايركسع ًاقحلم ناك يذلا ,ةحلسالا :

 .هاشلا نمر نارهط '
 ىلا بديا لت نم ةحلسالا تانحش كلذ دعب تلاوت

 نا ىلا :نيبناجلا نم يا اهب فرتعي نا نود نارهط
 و9 ناريا ةحيضف مسنات ةئلودلا ةفاحصلا ٍِق ترهظ ٍ

 ف ةيدوهيلا ةلودلا رود ىلع زيكرت نود نكل :تيغ '
 .ةلأسملا '

 عم ًامامت قفتي ناريال «يليئارسالا» مغدلا نا عقاولا
 فوقولا ىلع صخت ىتلا «ةيليئارسالا» ةيمهذلا ةدغاقلا

 .نادوتسلا بوند قف وا قارغلا ىف دازكالا قيوومتكا نم
 برعو نيملسم برع نيب فالخلا ناك اذااّما
 .ةيدوهدلا ةلودلا هلضفت ام اذهف :نيدحنتسم

 يتلا نارسال مهن دع اسم «”ليئارسا» ةداق رردب فيك

 ؟ةيربعلا ةلودلا ريمدتب يلاحلا اهماظن ددهي |
 :ريربت نم رثكا كانه
 لخاد نيلدتغملا ركسعم معد لوالا ريربتلا ©

 اذه :ناريا لمهت الا بجي» هنال .يناريالا ماظنلا ْ

 قرشلا يف نيتيبرع ريغ ناتلود ليئارساو دلبلا
 ةحشرم ةيجيتارتسالا امهتارايخ نا يا .طسوالا !

 ل

 احمس هبتك ام اذه لك .:نابحالا ضعب يف ءاقتلالل '
 9 قباسلا «يليئارسالا» ريفسلا .زينيد (
 .ةدحتملا !

 ةدايق اهيف قثبنت يتلا ؛نويليئارسالا: دكؤي - | لاق نيح ًاديدحت رثكا ناك نيبار قحسا نكل |[

 تانالولا يف

 15/41 لوألا نيرشت ١١ - "71 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 :تس وا سمخ وا تاونس ثذاث ردات 1 1

 ؟نانبل يف نييكريمالا :نئاهرلا ةيضق دعب رهظ دقف أ
 نوعلا دب دم ضفر عيطتست ال (ليئارساف) 0

 تارايلم ٠ , هاهل نومدقي نيذلا ناكريمالا اهئاقدصال

 .  ةارععا ا ل4

6 
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1 
0 

ُّ 

 ا

 سا

 ع
 0م مزدحم

 0 اة م د دبل

 وساوس ور 1 سفوان رارجصو ص سعسسسا 1

 2 نواعتلا قاغتا نع كيهانذ ؛ ةيداصتقاو 1

 عونلا اذه نم ًانوؤش يطغي يذلا نيدلبلا نيب |

 ضخب نم «ليثارسا» تصلخت دقف .ةيداصتقا |

 هلضفنب ام عيطلاب اذشهشو ةيئيطسلفلا'

 .الثم ندرالا عم ةيوست زارط نم ءطسوالا قرشلا يف '

 رصم ديدحت دهنيف .ةلتحملا يضارالا ىف ةصاخ '

 ١ قيقحت ىلا لوصولا يف خجيلخلا برح رارمتسا |

 ١ ةريخ زواجتت ةيلاتق ةريخ بسنكت ةيبرع ةيركسع
 | ةيقارعلا ةيركسعلا ةدايقلاف .«يليئارسالا» شيجلا

 نم ديفتست ةيقيقح برح فورظ يف اهتارارق ذختت
 : .اهسورد |

 ١ قرشلا يف ةيملس ةيوست نود نم ءىرخا تاملكب
 | امظاعتم ًايركسع اديدهت قارعلا لظيس .طسوالا
 ل . ةيانسح بسحت نا اهبلعو .«لدشاريسالا

 | 15417 لوألا نيرشت /ريوتكا رهش ددع

 ا ةكلَصَم كانه نال .نارياو ليئارسا نيب ةقادصلا

 .«يتايفوسلا عسوتلل يدصتلا :امهعمجت ةكرتشم

 " «ةيليئارسالا» ةدعاسملل يناثلا ريردتلا اما ©

 لحسم
ٍ 

/ - 

 ا ذو ا

 ةبيركسع ةدعاسم لكش ىلع ايونس رالود

 تارسوعاو تاباسح عبطلاب كلانهو ©

 ناريال هتعاب ناح ميدقلا يبرحلا اهداتعو اهتحلسا

 .اهتنازخ يف موكتت يتلا تارالودلا تارايلم لباقم

 رثكا رئاخزو ةحلسا ةدحتملا تايالولا نم تقلتو
 .اروطت

 ,نارييال «ةينيئارسآلا» ةحلسالا ببسب ©
 دوهيلا نم ددع جورخ نع اهيندع نارهط تضمغا
 .نييناردالا

 ١ .ناريال ةحلسالا عيبت نيتنجرالا تلاز ام هتمرب يبرغلا يداصتقالا عضولا سكتنا ©
 نع ملاعلا راظنا تلوح يدلا برحلا هذهل ةحدتن ١ عم اهتاقالع ىلع كلذ ةروطخ نم خمغرلا ىلع

 ١ رداصم هنع تحضفا ام اذه ناك .برغلا ةلكشلملاو «يبيئارسالا» 5 يبرعلا عارصلا
 | ةعيفر ةينيتنجرا ةيراجت ةثعب ةرايز ءانثا ةقوثوم
 ١ .يضاملا ع وبسالا ةياهن ةلطع يف نارهطل ىوتسملا

 ١ يف تابقعلا ضعب كانه نا اهسفن رداصملا رييشتو
 | نع فشكلا دعب ةصاخ .ةيناريالا تابلطلا ةيبلت |
 | يف ةحلسالاب ةقلعتملا ةيرسلا نيتموكحلا تاثداحم أ

 ْ .ماعلا اذه ةيادب " نم «ليئارسا» تدافتسا .ديفيد بماك تاقافتاب

 نيبقارملا ضعب ىري .ىرخا ةيحان نم ١ قيقحت
 | نيتنجرالا نيب ةحلسا ةقفص ةيا نا نييسايسلا |

 | ةهجاوم يف نيسنوفلا ديسلا ةموكح عضتس نارياو || وزغو ,15181 وينوي / ناريزح يف يقارعلا يوونلا
 | نم ممالا ىف اهدوهجو ةدحتملا تايالولا عم ةرشابم ' /١19. ماع نانبل

 1 ناريإ دض يل ود ةحلسا رظح ىلا لصوتلا لجا ١ نم مهقلق «نويليئارسالا» نولوؤسملا يفخي الو
 _ نا نيايساموليدلا ضعب ظحال ؛لاح ةبا ىلع اذه شيج حبصا دقف .يقارعلا يركسعلا روطتلا

 جسيلخلا برحل ةيسنلاب اه دابح نع تلخت نيتنجرالا ةيبرعلا ةوقلا ةليوطلا  برخلا بيسب  دلتلا

 نواعتلا قافتا نم كلذ ىلع لدا الو ءنمز ذنم .امدردتو ازدهجت لضفالا وه ٍسشدجب ٠ :ةدمها رثكالا

 0 / رايا رهش يف ناريإ عم هتعقو يذلا يوونلا | ءاهتنا دعب .قارعلا ظفتحي نا يعيبطلا نمو
 قيثولا يداصتقالا نواعتلا نع كيهان .يضاملا | لك ةهجاوم ىلع رداقلا يركسعلا هقوفتب .برحلا
 ٌداصا ناريإف .نيدلبلا نيب :ليثم هل قيسي مل يذلا .ًايسايس ًاَنْرو ًاضيا هيطعي امم :تالامتحالا

 :نيتنجرالا تارداص مهال نيدسيئرلا نيرتشملا دحا | يقارعلا شيجلا كرتشا اذا ثدحيس يذلا ام
 .تويزلاو بوبحلا © دقل ؛ةديدج ةيبرع  ؛ةيليئارسا» برح ف (ةقرف 4)
 دقف .ةحلسا نارهط عيبب يتيتنجرالا رارقلا اما | تاروانم ناديم تاونس ا/ ىدم ىلع جيلخلا ناك

 1 :ماعلا اذه نم سرام / راذأ ِق هتارشؤم تحضتا ١> سشدج ىال ةصرفلا حتن ملف «,شدجلا اذهل ةلئاش

 ١ نع ةيبرحلا تاعانضلا نع لوؤسملا نلعا امدنع 7 فورظ يف بردتي نا طسوالا قرشلا يف رخا يبرع
 | تازيهجت ريدصتب نيتنجرالل حمست ةيقافتا عيقوت . ةيقيقح برح

 .رالود نويلم ١ اهتميق ةيبرح ( ةديرف ةيركسع ةربخ ىلا نويقارعلا لصوت دقل
 يذلا غلبملا نكل قافتالاب نوريثك عمسيمل 1١ رظن ةهجو نم .تايوتسملا لك ىلع اهعون نم ؛

 .رالود نودلم "5 ىلا دعص نيتنجرالا هتملست 2 تاعاس نويقارعلا نورايطلا لتاقو .ةيجيتارتس

 عيبل تايقافتا كانه تناك امبر هنا رداصم لوقت ١ نورايطلا اهلتاق يتلا كلت نم لوطا
 ٠ ىلا لصت غلابم لباقم .ًايلاح سردلا ديق ةحلسالا | نم ةرشابم رمي يقارعلا رايطلاف .«نويليئارسالا»

 ١ امدختسم ةيركسعلا تايلمعلا ىلا ناريطلا ةسردم ءارشب نومتهم نويناريالاف .روكذملا مقرلا فاعضا '

 نكل . (1006 42) عنصلا ةيناطيرب ةيبرح نفس ٠ هتردق تبثا دقو ٠5١٠٠١. جاربمو ١" غبملا تارئاط

 م مادختساب ةديعب ةيجيتارتسا فادها برض ىلع | نإف .كلذ ىلع نيسنوفلا سيئرلا قفاوي نا بجي

 ةصاخ :هفقوم ىف ريبك لوحت نع ربع دق نوكي ؛لعف | ىلوالا ةرملا يه هذه .وجلا يف دوقولاب دوزتلا ةقيرط '

 - هياختنا نم رهشا " دعي ١9/5 ماع ضراع هناو |

 ةديدج تافلاحت ىلا نوعسي نيذلا ,نويليئارسالا»

 .اهاوه ىلع ةقطخملا ِق «ليئارتسا» كرحتت .اذكهو

 لعافملا برض كلذ نم .ةيجيتارتسالااهفادها

 بسسس دج سس و سمسس د ص 3 هت و

 ومعمل

 352 1مل م1 نيا خ14 1815 -



 قلطنم نم ناربال ةيبرخحلا نفسلا هذه عيب /
 .قارعلا بط اهمرح بيسي يا يتاسنإ» |

 اشدن وزن تدلط ن نارسا نأ اهسفن رداصملا فدضت

 امك :نفسلا ىلا ةفاضالاب ىرخا ةيبرح تآدقفد

 .ةيعفدم عطقو ةريخذو نط ٠١ تابابد ءارش تبلط
 ؟نارهط ينيتنجرالا دفولا راز اذامل

 ةمصافلا ىلا يراتنميس ناوج ديسلا ةراجتلا

 | بو نيتنجرالا ديوزت لجا نماميرو .بويحلا نم
 يناريالا ماحلا

 أ نكت ملول ىتح هنا لوقت ةيسامولبد رداصم نكل

 ناف ,ةدلاحلا ثتاثداحملا نمض ةحلسالا تاعبيم

1 

 ا

 ١ ةا/ مة7

 تسيمونوكيالا

 كرابم ينسخ سيئرلا
 ثداح يف تاداسلا رونا لتق 158١. ماع
 ريغ مالس قافتا كرابم ينسح ثروف .ةصنملا

 تايالولا عم ًاقلاحتو «ليئارسا» عم يبعش |[ | '
 .ةيلحملا ةضراعملا ىقلي ةدحتملا |

 تقولا يف :نيبناجلاب يرصملا سيئرلا كسمت ٠
 يف دحأ اهغقوتي نكي مل ةراهم هيف ىدبا يذلا |
 .ةيسايسلا تاروانملا '
 ,ةيبرعلا ةعماجلا جراخ تلظ رصم نا ٌحيحص ٠
 ءاقدصالا ديعتسي نا عاطتسا كرابم سيئرلا نكل '
 اما .ناريا هجو يف نصحك رصم راهظإب برعلا '

 ,ماظتناب متت تلاز امف ةيكربمالا  ةيرصملا تاروانملا

 تايفوسلا عانقإ يف كرابم حاجن ىلع رتؤت نا نود '
 نيبالب ةثتالث ةغلاملا هدالب نويد ةلودج ةداعإب

 نع تفقوت دق رصم نا ًاملع .ةلهس طورشب .رالود |(
 .تاونس رشع ذنم نيدلا اذه دادس

 ةبيصع ًاتاقوا هجاو سيئرلا نا ديكاتلل ةجاحال
 ةصاخ .رارمتساب هنودحتي نوفرطتملا نويلوصالاف |
 .ةيداصتقالا رصم بعاتم نم نوذغتي مهناو |

 انسحت داصتقالا ةهبج تدهش دقل .لاح ةبا ىلع

 يىلودلا دقنلا ىف ودنص نم ةقافتا عازتنا يضاملا ويام ١

 اهنوند نم ءزح ةلودح ةداعا نم رصم نكمت ا

 .رالود نويلب 4١ ةغلابلا ةيجراخلا '
 فلاحتلا زاح يضاملا لدربا / ناسين تاباختنا يف ا

 نيتس ىلع نوملسملا ناوخالا هيلع رطيسي يذلا |
 ةضراعملا تلصح يتلا ةثئملا دعاقملا لصا نم ادعقم '

 «|ذاملا (

 - خخ للا نخل“ 4مل ل ع 33

 '| / رانا يف كرابم عاطتسا نا دعب .ةيضاملا ةنسلا يف !

 حامسلا لالخ نم ؛لمآي - حجرالا ىلع  كرابم نأل

 | .عياجيد نارا يف نوديري ام اولوقي نآب ءالؤهل |
 | ةيادب يف العف اذه ثدح دقو .مهراكفا رقف رهظُي نا |
 نيدلوصالا ةموكحلا تعد امدنع .ماعلا اذه ا

 .هدئاف هيلع بترتنت ال نيد ردصم داجيال نيفرطتملا '

 .ةيرخسلل مهضرعت ةجيتنلا تناكف .

 ' ةرازو ريتركس هسارتي يذلا دفولا لصو .ًايمسر

 | مهتابلط ةدايز ىلع نييناريالا ثح لجا نم ةيناربالا
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 لا ا وو ا اا

 وير روي وج مج

 ههنا

 ساد ا

 0 د اج ع ياس يدع"

 5  5١لم١

 5 ىلا

 زي ربما مهني ربماع
 ىدوشبلا فصلا قس

 نوشارف نلأ :ملقب

 ريماش قحسا ةموكحلا سيئر بضغ هجاون

 ١١/5//١1981. قفاوملا ةعمجلا
 ةدحتملا خمألا ماما ريربب باطخح ىووحف نكد حمل

 فقوم كلذكو ,نلعمو فورعم مالسلل يتودلا رمتؤملل
 ريدربب نكل . الدصغفن ةنو ةلمح : ةركفلل ضراعملا ريماش

 ,«ليثم اهل قبيسي مل» ةردابمب مايقلاب َةّرملا هذه مهتم
 هتوعد لالخ نم رفتغمب ال يسايس ًاطخ باكتراو :

 .يىلودلا رمتؤملا كيا فريف بدوهجلا سس ْ

ِ 

5 

 | نا ةيجراخلا ريزو زيريب نوعمش ىلع ناك
 .اريخا «ليتارساد» ف ةدحتملا 5

 | موي ةدحتملا تايالولا نم هتدوع لاح

20 

 ا سا

 يكر# .ريمالا ا

 | يف اكريما يف ةيموقلا ةيدوهيلا ةفئاطلا طيروت
 .ةيردعلا ةلودلل ةيلخادلا ةيسايسلا تانحاشملا

 ةيجراخلا ريزو اظخ .دوكيللا ءارزإو رظن يف
 .اهتوق ةماعد يه اكريما ىف ةفئاطلا ةدحو نآل ,حداف

 «ليئارسا» حلاصل اهلخدتل ًانزو يطعت يتلا يهو
 / .نطنشاو ةموكح ىدل

 .دحاو طخ ىلع ًامئاد نيتباث اكريمأ دوهي ناك دقل
 قلعتي نيح ةصاخ فقاوم اوذخنتا نا ثدحي ىملو
 ةيسايسلا نوؤشلا يا ,«ليئارسا» ةدايسب رمالا
 .عافدلاو

 ناكس ةلكشم سيل .ةلتحملا يضارالا ليقتسم نإ

 يف رارق يا جئاتن نال .سلجنا سولو كرويوين
 .«ليئارسا ناكس ىلع رثؤت نا اهنابش نم .لاجملا اذه
 نم دحاو ناسل ىلع .ليئارسا» ويدار هلقنام اذه ناك ٠

 .دوكيللا راصنا

 | ريطخ لكشب َّسُم دق اذه دايحلا ديلقت نا عقاولا
 ىدحا تلخكد امدنع .2424807 خيراقتي

 ٍلدج يف ؛ (8ل0) ةمهملا ةيريمالا ةيدوهيلا تامظنملا
 لبق زيربب نوعمش فقوم ةديؤم يل ودلا رمتؤملا لوح
 | زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو ةرايز
 ١ر1 .سردقلل ةيقترملا

 ا م

 | ريزولا تامولعم ةحص تسوب نطنشاو ةفيحصل '

َ 

 ا

 | يف جورخلا اذه عاقيا عراست مث ,تاونس ذنم

 | وه .يضاملا ةعمجلا موي ةدحتملا ممالا يف ةفاحصلا '
 ا | .ديؤكلا زيريج فقومف يماش ةايتسا:ناكا يذلا وه

 | لوح سرغنوكلا يف رئادلا شاقنلا ةجيتن طوبهو . | دوعص نم يناعت ناتسكابو ةدحتملا تايالولا '

3 1 1 1 
 زانام ول

 ناريإ دوشيإ ةففص
 ربيغيدوأ لاكساب :ملقب

 ١ يا» ضفرب اهتاديكأت رركت يتلا ناربا نإ
 ا يتلا لودلاو ةنيباهصلا ةارغلا عم ةلص

 1 اهسفن يه . «مهعم ةدبج تاقالعي عنمتت 3

 ,نييناريالا دوهيلا جورخ ماما بابلا تحتف يتلا

 .ةريخالا رهشالا
 نيدناربالا دوهبلا فالآ ةهكلس يذلا قيرطلا اما

 : «نارهط تاطلس نم حيرصتي مهدالب اورداغ نيذلا

 | تايالولا .اسمنلاو ناتسكابلا ربع رمي ناك دقف

 ١ ؟يرسلا جورخلا اذه نع باقنلا فشك يذلا نم

 | ىلع افيض ناك يذلا يواسمنلا ةيجراخلا ريزو

 ْ .ايافخلا كلت نع حصفا يذلا
 ١ كوم سيولا يواسمنلا ةيجراخلا ريزو دكا دقل

 ١ قيرط نع هدالب اوريع دق يناريا يدوهي 5٠٠١ نا
 | يف اظوحلم ًاعراست دهش .1447 ماع ا
 / .يناحلا ماعلا

 | فلاحتلا لثمم ميسن زلراش دكا ,ىرخا ةيحان نم
 : كلت ةحص نطنشاو ٍْق يناتسكايلا

 1 زلراشل ةيسنلابف .ةفلتخم اماقرا مدقو :تامولعملا

 يناربا يدوهي 5٠٠ ناتسكايلا ىلا لصو .مدسنت

 ١ قحلا ءايض ةموكح تماقو .ةيضاملا ةنسلا لالخ

 | وا ٠١ يف ةيناتسكابلا يضارالا ىلا مهروبع ليهستب
 | رارقلل ناك .ميسن زلراش مالك بسحو .ةبرع 5
 ١ نيب تاقالعلا نا ةصاخ .يسايس عياط يناتسكانلا

 ١ .ينانسكابلا يوونلا روطتلا

 7 !انااكل5ا [031- ةيكرتلا ةفدحصلا نا هركذ رددجلا

 ٠٠١ نا يضاملا عوبسالا ةياهن يف تدكا , ال 5
 | اذه ةياهن لبق ناريا نورداغيس يناريا يدوهي فلا

 ا .ةدشب نارهط ةموكح هتفن يذلا رمالا :ماعلا

 : لوح «ةيليشارسالا» لعقلا دودر نع اذام

 ا «عوضوملا

 | ندنل يف ةرئادلا تاعئاشلا تيذك اهنكل .يواسمنلا
 ١ نم ءرج نييناريالا دوهيلا ةرداغم نا لوقت يتلا

 ١ مازتلا اهيلع بترتي ؛نارهطو بيبا لت نيب ةقفص
 الوم - .ناردا ىلا ةحلسا ميلتستب ؛ليئارسا:

 مسا _ ؛ةملا/ل لوألا نيريشت ١؟ 75١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةونودلا كنبلاو: قفلاوإ قاولنما مانجا

 ه1 دوس جدا دب مج ا وبسس ها

 تاعامتجا يضاملا عوبسالا تمتتخا ف
 ينودلا كنبلاو يىلوذلا دقنلا قودنص -

 ,ةداعلا ريغ ىلع ةرملا هذه تناكو ؛ةيونسلا | ا“
 ماظنلا فارطا نيد تافالخلاو تاجافملاب ةثيلم

 اهحرتقا يتلا كلت .تاجافملا مها تناكو .يلودلا

 نلعا نيح ؛ركيب سميج» ةيكريمالا ةنازخلا ريتركس
 «ديدح نم بهذلا ةدعاق خاظنل» ةدوعلا ىلا ةوعدلا

 تيبيثتلو يدقنلا رارقتسالا ةدوع لجحا نم كلذو

 .ىرخا ةرم ةيلودلا تالمعلا فرض راعسا

 ةدعاق» ىلا ديعبل اذه ركيب حارتقا يتابو

 و ةكالث نذنم  اهنع تلزانت يتلا اهتناكم «بشهذلا

 قسسألا يكربمالا سمدئرلا نلعا نيح :ًامدرقت ًاماع

  نالودلاو بهذلا نيب ةقالعلا مصفق نع نوسكئن

 ىلا الدلق دوعن نا بحجب .حارتقالا اذه ةسارد دنع

 يذلا ماعلا وهو ١9554 ماع ىلا ًاديدحتو :عارولا

 ركرت يذلاو .يلاحلا يدقنلا ماظنلا» هيف سسأت

 ةتياث فرص راعسا ديدحت ةرورض ىلع اساسا

 :ةلمع لك فرص ديدحت قيرط نع كلذو :تالمعلل

 هتنراقم عم يبهذلا ةلمعلا ىوتحم ساسا ىلع

 تناك دعاوقلا هذهل اقبطو .يبهذلا رالودلا ىوتحمب

 ةيسنلاب ةنيعم ةميق دنع ةتباث فرصلا تالدعم

 ةدايزلاب) / ةيستئيالا اهنف ريدقتلا مدد الو :رالودلل

 :ةمزلم ةدحتملا تايالولا تناك امك : :(ناصقنلا وا

 لظ دقو . تبات لدعمب بهذلا ءارشن ماظنلا اذهل اقفو

 .تانيعتبسلا لشاوا ىتح هب الومعم ماظحلا اذه

 سيئرلا نلعا امنيح ؛: 1 تأ ١5 ىتح ًاديدحتو

 رخآ ىنعمبو .رالودلاب بهذلا ليدبت فاقيا يكريمالا
 لكشي يذلا) يبشهشذلا ماظنلا رابغمي لمعلا ءاغلا

 كلذ يف هزدوو نوتيرت» ماظن لمع ةيلآ رهوج

 بهزلاوراودلا 137
 ةجبتن ءاح يكربمالا رارقلا نا ىلا ةراشالا ردحت

 لكشب يىتودلا عمتجملا ىلع تآرط يتلا تاروطتلل

 ةفصيو ءصاخ لكشب ةئداصتقالا عاضوالاو :ماع

 ١5407 لوالا نيرشت ١؟ - 58١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 5

 شاعنالا هيف ةفرف ىف يل 57 2-0
 ةيناثلا ةمترمل لتحت ثلاثلا ملاعلا نويد ةلكشم

 ةنماملا ءادعا نس دي نئادلا لودلا اهح ردقت يتلا لواخلاو
 - ةرتفغلا لالخف .يكريمالا داصتقالا 0 ةصاح

 تاقالعلا يف ًاجودزم ارود :رالودلا بعل_.اهملا راشملا

 ةليسو دعي ناك ةهج نمف .ةيلودلا ةيداصتقالا
 لثمي ناك ىرخا ةهج نمو :ةيلودلا تاعوفدملل
 نتاه ءازاؤ هيلوادلا ةيدقنلا تابطايتحالل ةليسو

 كونبلا ظفتحت نا يعيبطلا نم ناك نبتفيظولا

 ,ةيئابايلاو ةيبرغلا ةصاخ ةفصبو .ةيركرملا
 دقو .بهذلاب هليديت مدع عم .«يطايتحاك» رالودلاب
 ماعلا قاقنالا يف ةريبك ةدايز ةيلمعلا هذه تقفار

 برح نع ححجانلا يركسملا قافنالا ةصاخ .يكرنمالا

 تايداصتقالا ومن عم ؛ىداام وهو .(ةانتئف

 ايئاملاو نابايلاك) ىرخالا ةيبرغلا ةيلامسأرلا
 يبهذلا يطايتحالا روهدت ديازت ىلا (ةيبرغلا
  اهمايق ىلا نطنشاو عفد امم .يكريمالا

 ام عم ندوو: نوتيربن ماظن نع يلختلاج - .دفنم
 نمو .ىرخالا تالمعلا ةفاك حيوعت نم كلذ هينعب

 :ةديدج ةلحرم يف ىلودلا عمتجملا لخ د انه

 حبصاو .ةيلودلا دقنلا قاوسا اهيف تبرطضا
 ةليسو نع شتفي أدبف .ةبراضملل ةعلس بهذلا
 نيبدقنلا نزاوتلاو رارقتسالا ةداعال ةديدج

 قوقح, ةيادبلا يف تثدحتساف .ديدج نم نيدوقفملا
 ةيباسح ةميق نع ةرابع يهو ,ةصاخلا بحسلا
 نم ةلسل ةيحبحرتلا نازوالا ساسا ىلع ددحت

 ةلمع ١6 ىلع ةيادبلا يف تعزو) ةيسيئرلا تالمعلا
 يه تالمع سمحل اقفو ددحت نآلا اهنكلو .ةفلتخم

 ١/ و ١9/ يناملالا كراملا :/47 يكريمالا رالودلا
 هينجلاو .يسنرفلا كنرفلاو ينابايلا نيلا نم لكل
 .(ينيلرتسالا

 راطقالا حلاصم نا ىلا ةظحالملا ردجت انهو
 هذه اهعارت مل (ثلاثلا ملاعلا نادلب يا) ةيمانلا
 طظبرب .صاخلا اهيلطم نع يضاغتلا متف قوقحلا
 .راطقالا هزه ىف ةيئامنالا عيراشملاب قوقحلا هذه

 :ةينورؤالا نادلنلا تاسشنا ىرخا ةيحانت نم

 ماظنلا ىمسب امل اقيط كلذو . اهي اصاخ ًاليدب

 بلدا ةزغاف راش همت رف

 نيالا 0 0 ا
 اة للا 0 ل رت ا 0

 باسحلا ةدحو تلعجف ٠ 5. .اع يسبوروالا ي دقنلا

 دذه لخاد لماعتلا ساسا « احتال وكنالا» ةبيؤرؤالا

 ش .قوسلا
 نم مغرلا ىلع .ادئاس ىلودلا دقنلا ماظن لظو

 راهنب نا نكمي ناكو .تانيعيسلا لالخ :هتشاشه

 اهتدهش يتلا ثادحالا الول :ةرتفلا هذه لالخ

 راعسا يف تاعافترا نم اهبقعا امو ةيطفنلا قوسلا

 رالودلا ىلع بلطلا نم ديزملا ىلا ىدا امم ,طفنلا

 ضعب ,يكريمألا داصتقالا شاعنا مث نمو يكربمالا

 .عءيشلا

 نويداصتقالا هيلا ريشي ام سكع ىلع كلذو

 ببنسلا ناك طقنلا راعيسا عافترا نا نم نؤينرغلا

 .يىل ودلا ىلامسأرلا داصتقالا يف ةيلاحلا تامزالا ءارو

 يف مكحلا ىلا ةيناغيرلا ةرادالا لوصو عمو

 راكفاد ذحالاب ةرادالا هذه تآدب .ةدحتملا تادالولا

 ام لك رسفت يتلا ةسردملا كلت .نييدقتلا ةسردم

 تاروطت نم يلودلا ماظنلا يف يرجيو ىرج
 ,بسحف يدقنلا لوادنلا لالخ نم .لكاشمو

 قيقحت ةركفل ةديدشلا ةيمهالا نوطعي مهف يلاتلابو
 ةنزاوم يف زجعلا جالع قيرط نع يدقنلا رارقتسالا
 ةلودلا لخدت ءاغلا قيرط نع كلذو .ةماعلا ةلودلا

 لالخ نم رامثتسالا عبجسمو يىداصتقالا طاشنلا ِق

 ام وهو .لاملا سأرو ةورثلا ىلع بئارضلا ليلقت

 ومنلا تطبرف هب مايقلا ةيناغيرلا ةرادالا تلواح
 ةدايز ربع ءاوبس ,ةيدقنلا ةلئكلا ومدي يداصتقالا

 دوقنلا نم ديزملا حرط قيرط نع وا :ةدئافلا رعس
 ةنفاكلا ةلوسسلا داحيا لحا نم كلذو .ةيقرولا

 ديازت رارمتسا عم ةيجاتنالا هتلآ ديدجت ليومتل
 .ةيركسعلا تاقفنلا

 جرخملا نع ثحب :دقنلا قودنمص تاعامتجا
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 دق ةساسسلا دذه نا ددصلا اذه يف انمّهي امو
 يكريمالا عمتجملا ىلع ال ةيبلسلا اهراثاب تسكعنا
 . كلذك هلك يل ودلا عمتجملا ىلع نكلو .,بسحف هسفن

 عْئاضبلا نادقف ىلا ةسايسلا هذه تدا ةهج نمف

 قاوسالا يف ءاوس .ةيريدصتلا اهنردق ةيكريمألا
 امو .اهتاذ ةيلحم لا قوسلا لخاد ىتح وا ةيلودلا
 ثيحب يراجتلا اهنازيم يف زجعلا دايدزا ىلا ىدا
 لياقم كلذو , ١15/85 ةياهن يف رالود رايلم ١١ زواجت
 ىلا لاثملا ليبس ىلع  نابايلا يف لصو يراجت ضئاف

 دقتلا قودنص تارددقت ريشتو .رالود رايلف ال٠

 ُْق هيلع يش ام ىلع عاضوألا رارصقسا ىلا ىل ودلا

 جتانلا ومن لدعم طوبه رمتسا ذإ :يلاحلا ماعلا
 ةنراقم 19/5 ماع 7." ىلا لصوف ىيلامجالا يلحملا
 نا ةظحالم عم كلذو . ماع 7/117 ب

 امنيب : /7,5 نم رثكاب منت مل ةيكريمالا تارداصلا
 عفد ام اذهو .ابيرقت ٠١/ ةيسنب تادراولا تداز
 يراجت نوناق را دصاب همايق ىلا يكريمالا سرفنوكلا
 ةلماعتملا لودلا ىلع تايوقع ضرسفب يضقي لندح

 مل اذإ ايراجت ًاضئاف قفحت يتلاو .اهعم ًايراجت
 يراجتلا ١ هضناف رضيقحتب نادلبلا دذه حرتلن

 هذه حمست نا ىلع كلذو ٠ ًانوتس ةسيسنئب

 هذه ىلا لوخدلاب ةبكريسمالا تاحتنملل نادلبلا

 ايلمع ينعي ءارجالا اذه نا ىقخي الو) قاوسالا

 اهب بلاطت يتلا :ةيلودلا ةراجتلا ةيرح ةركف ءاغلا
 تاماعدلا ىدحا قحب دعت ىتلاو .لودلا هذه
 .(يلاحلا يلامسأرلا ماظنلل ةيساسالا

 تايالولا ف ةينازيملا زجع يدؤي رخآ ديعص ىلعو

 - نا وانا نورا ىهواطع 05

 ةدلحملا قوسلل ءاجتلالا ىلا ةيكريمالا ةدحتملا

 ىلع ةدئافلا رعس عفتريف .زجعلا اذه ةيطغتل
 بتاج نم ءاوس هيلع بلطلا ديزي امم .رالودلا
 نامالا نودجي نيذلا بناجالاو نييلحملا نيرمثتسملا
 .رال وذلاب طافتحالا ٍِق

 ةيبوروالا نادلبلا تبلاط ام اريك كلذلو
 ىلع لمعلا ةرورضب ةدحتملا تايالولا نابايلاو
 ةدئاسلا ةدئافلا راعساو .ةيئازيملا رجع ضيفخت
 هزيقتت ىف ةدحتملا تايالولا تأديب ىدلا رمالا وهو

 تاءارحالا ىإ اع يكربمالا سيئرلا عق عقو دقف . ارخؤم

 ىلا فدهتو .سرفنوكلا اهخرتقا يتلا ةصاخلا

 رايلم 77١ ىلا لصي) ةينازيملا يف زجعلا ضيفخت
 ؟؟ ىلاوحب زجعلا اذه ضفخ ىلا يدؤيس امم (رالود

 اذه نا نابسحلاب ذخالا عم كلذو .رالود رايلم
 ضيفخت وا بئارضلا عفر ىلا يدؤي نل ءارجالا
 .يكربفالا نركسملا قافنالا

 ىل ودلا يدقنلا ماظنلا ىف ةديدجلا تاريغنملا نمو

 نيب ةقالعلا ىلع أرط يذلا ماهلا رييغتلا .يلاحلا
 ةكرحو ةيبنجالا فرصلا راعساو لاملا سآأر ةكرح
 ريسقوربلا ةيسارد تدكا دقف .ةيلودلا ةراجتلا
 نيد حانلا لاصفنالا .«روكراد .ف .رثتين» ىكربمالا

 انهو ؛لاومالا سوّؤر ةكرحو ةيلودلا ةراجتلا ةكرح
 علس) اهيعونبي ةيلودلا ةراجتلا مجح نا ىلا ريشي
 رالود نويليرت ”- 5.5 نيبام غلب دق تامدخو

 ُِق ةلوادتملا تارالودلا ةيمك نا نيح ْف اذه .أان ونيس

 نويلب ٠٠١ تغلب ندنل ف هرالود  وروالا» قوس
 ام وهو (ماعلا يف رالود نويليرت 7 وا) ايموي رالود
 اذه .ةيلودلا ةراحجتلا مهحح فعض ؟5 يواسي

 مها يف ةيبنجالا ةلمعلا لدابت تايلمع نع ًالضف

 ١٠١ ايموي اهمجح غلب دقو ةيلودلا لاملا زكارم
 يف رالود نويليرت 755 نم برقي ام وا) رالود نويلي
 مجح فعض رشع ينثا لداعي ام وهو (ماعلا
 .ةيلودلا ةراحتلا

 (116 ياتو نعل الا/ وزال ععممووتإل, طةنءأوح 61315,

 55م9 1986.)

 ىل ودلا يداضتقالا ماظنلا نا حضتي انه نمو

 دهشي ؛صوصخلا هجو ىلع يدقنلا ماظنلاو .ًامومع
 نا يعيبطلا نم ناكو .ةروطخلا يف ةياغ تاروطت
 ةيلامسأرلا ةيداصتقالا ةيرظنلا ىلع كلذ سكعني
 اهتدؤر دودحل ًاقفوو ؛:تحيصا ثيحب .ماع لكشب

 نا ىلع ةرداق ريغ .ةيليلحتلا اهتاوداو ةيعامتجالا

 ةسايسلا عضو نع ترجع يلانلابو .اهتعيبط مهفتن
 يدقنلا ماظنلا لاز امف .اهل ةمئالملا ةيداصتقالا
 راعسا تارييغت يف تاطارفا نم يناعي يلاحلا
 ثيحي .ةبلاحلا تالمعلا نيب اريبك اللخو :فرصلا

 لمعلا ماظنلا اذه لمحتبي نا هيف كوكشملا نم حبصا

 نع ثحبلا ةرورض تءاج يلاتلابو .ةيلاحلا ةيلآلاب
 نإف اذهلو .قزاملا اذه نم جورخلل ةديدج تايلا
 لضفا سيل «ردوو نوتيري» ماظن ىلا ةدوعلا
 ماظن عضو نم دب الف نآلا دئاس وه امم ةرورضلاب
 ىلع تارييغتملا رابتعالا نيعب ذخأي ديدج يدقن
 ضفري نا يعيبطلا نم ناك كلذلو .يلودلا ديعصلا
 ةيلامسأرلا نادلبلا بناج نم ةصاخ «ركيب» حارتقا
 ثلاثلا ملاعلا نادلب هم تبحر نيح يف :ةمدقتملا

 ؟ةنماملا لودلا نخ اذلم
 ملاعلا نويد ةلكشم تلتحا .رخآلا بناجلا ىلعو

 ,تاعامتجالا هذه تاشاقن ىف ةيناثلا ةبترملا» ثلاثلا
 ىلا يدؤي رالودلا فرص راعسا عافترا ناو ةضاخ

 ةدّئافلا تالدعم عافترا نا امك :نويدلا دذه ةدايز

 ال اممو . نويذلا هذه ةمدخ ءابعا ةدابز ىلا يدون

 حيصا ًانلاح ةيجراخلا نؤيدلا عضو نا هبف كم

 ال نيريثكلا ناو ةصاخ .يلودلا ماظنلا قرؤب
 اظوحلم اومن دهشت نا ةنيدملا نادلبلل نوعقوتب

 نم ايلاح دئاس وه ام ءوض يف ؛ةمداقلا ةرتفلا لالخ
 نادلبلا تبلاط كلذلو .ةينامتئاو ةيداصتقا عاضوا
 ضفخو :؛ىرخا ةرم اهنويد ميوقت ةداعاب ةنيدملا

 راعسا ضفخب ةبلاطملا عم كلذو .ةيمسالا اهتمدق
 نادلبلا هذه تددن امك .اهدلع ةقحتسملا ةدئافلا

 .اهيلع اهضرفي يتلا يىلودلا دقنلا قودنص ةسايسب
 رارمتسا ىلع ترصا دقف ةنئادلا نادلبلا نع اما

 ىلع لمعلا عم كلذو .غلابملا هذه ديدستب اهتبلاطم
 اهتاضوافم يف ةيراجتلا كونبلل رثكا ةبورم ءاطعا
 هذه نم فيفختلا ةيغب .ةنيدملا فارطالا عم
 ةيراحتلا كوندلا نا ىلا ةراشالا ردحت ةنهو .طورشلا

 ةلمسر» ىمست ةيلمعب مايقلا ارخؤم تحرتقا
 كوئبلا هذه موقت نا ةطاسبي ينعب كلذو «ةدئافلا
 لصا ىلا دئاوفلا نم ددسملا ربغ ءزجلا ليوحتب
 غلبي ةدئافلا رعبس ناك اذإف رخآ ىدعمبو .نويدلا

 :/" نم رثكا ديدست ةنيدملا ةلودلا عطتست حلو 1/9

 اما .دعب ام يف ددسيل نيدلا لصا ىلا يقابلا لوحي
 نامضل ديدح حاظن ءايشنا تحرتقا دقف نايانلا

 .ثلاثلا ملاعلا لودل كونبلا اهمدقت يتلا ضورقلا
 بورحلاو ميمأتلاك) ةيراجتلا ريغ رطاخملا دض كلذو
 قوس ءاشنا ًاضنا تحرتقا امك (اهريغو تاروثلاو

 مل يتلا ةقحتسملا ضورقلا اهلالخ لوادتت ةيراجن
 هقح نم نوكي .«ثلات فرط» ىلا عابت ثيحب ددست
 يف تاعورشملا لاشسسأر ف بدصن ىلع لوصحلا

 ةميق نم ءزج ليوحت كلذ ينعيو .ةنيدملا لودلا
 .نيدملا دلبلل ةيلحملا ةلمعلاب نويدلا

 ناسل ىلع نلعا يذلا .يكريمالا فقوملا اما
 يف لثمت دقف .ركدب سميج ةبكريمالا ةنازخلا ربتركس
 ,ةنيدملا نادلبلا اهب تمدقت يتلا بلاطملا ةفاك ضفر
 قيددطت ىلع لمعلا ةرورضد ةبلاطملا رارمتيسا عض

 تاليدعتلا ءارجا عم كلذو .همساي ةفورعملا ةطخلا

 .اهيلع ةمزاللا
 يف) تاحارتقالا هذه لك انشقان نا انل قبس دقو

 نل اهنا انلقو (ةيبرعلا ةعيلطلا نم ةقباسلا دادعالا
 ىلع عبعلا ىحلت اهنال ,ةمزالا قدمعت يلا الا يدؤت

 نادلبلا لمحتت نا نود .اهدحو ةفلختملا نادلبلا
 لظتسف انه نمو :؛ةمزالا هذه تاعبت نم ةئا ةنئادلا

 فارطالا لصوتت مل ام هيلع يش ام ىلع رومالا
 اهيف حضوت ةديدج ةيجيتارتسا ةغايص ىلا ةينعملا
 نلو .قزاملا اذه نم جورخلل ةضيرعلا طوطخلا
 يرقبع ىلا جاتحي وهف ريسيلا رمالاب كلذ نوكي
 امك هتفمزا نف يداصتقالا ركفلا جرخب رخا داصتقا

 .نرقلا اذه نم تاذيتالثلا يف «زنيك» لعف

 يلابجلا حاتفلا دبع

 "6 _ ١هملإن لوألا نيرشت ١؟- 553١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 0 وا ع وحط دهر هك جتا هس جوكساوب قبو همحبو جفون هوه طا

 نانسأ ق ميوجتلا برحو تاساعملاو معدلا
 7 دس نو شالا لا اقلام 0 م ا ا ما ا

 تاقورحملا نع معدلا عفر نم دعبا ةهزا
 وم

 ةموكحلا تذختا ؛ليوط ددرت دعب 3
 امم .تاقورحملا معد ءاغلاب اهرارق ةيناثبللا
 ىلا ةريل 55١ نم نيزذبلا رعس عفر ىلا ىدا

 ,قوسلا يف ةريل فلا نم رثكاو (ًايمسر) ةريل ٠٠
 ةدايز1ب ضاخلا اهرارق ةموكحلا تذختا كلذ دعبو

 م١٠ ىندالا اهدح حبصيل ١١١/ ةنسنب روجالا

 هذيفنت يف ادبي مل يذلا ءارجالا وهو) ةيناذبل ةريل
 .(دعب

 ةينانبللا ةموكحلا نا ىلا تاءازجالا هذه ربشت
 دقف .معدلا ءاغلا ليبس يف ةيلعفلا اهتاوطخ تأدب
 نم  يئانبللا سيئرلا رظن ةهجو نم - تاب
 كلذو .يدقن معد ىلا هليوحت عم هؤافلا يرورضلا

 نادلبلا ىلا علسلا هذه ببرهت امهلوا نيبيسل

 مدع امهيناثو ةيروسو ينودهصلا نابكلاك ةرواجملا

 يهو) .اهيقحتسم ىلا لاؤمالا هذه غلابم لوصو
 ذاختا دنع ًامئاد تاموكحلا اهنلعت يتلا بايسألا

 هذه ريثأت سشقانن نا ليقو .(ةوطحلا هذه
 هجود ءارقفلاو يناندللا عضتجملا ىلع تاءارحألا

 ىدحا دعي معدلا نا ىلا ةرليشإلا ردحت ؛صوصخلا

 ةداعا ليبس يف ةلودلا اهذختت يتلا تاسايسلا
 يف رثكا ةلادع قيقحتلو .عمتجملا ُِق لخدلا عيزوت

 يف ةسسابسلا هذه ةيمهأ دادّرَت انه نمو :عيزوتلا اذه

 نامضب ةلودلا موقتف .رمتسملا راعسالا عافترا لظ
 تادمكب :ةيرورضلا تامدخلاو علسلا نم ىندا دح

 اهنحطي يتلا تاقبطلل .ةمئالم راغسابو ةنيعم
 .شحافلا ءالغلا
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 ىدم ينانبللا داصتقالا عبتتم ظحالي انهو

 مكخضتلا حبصا دقف .ةشدرعملا تاب وتسم ىف روهدنلا

 لعج اهم ؛ايمون ةظحالملا ةيساسالا رهاوظلا ىدحا

 ءارج نم نامالاب رعشن ال يداعلا ينانبللا نطاوملا

 نيرشعو عبرا ةدمل ولو ةينانبللا ةريللاب هظافتحا
 ةيسن نا ىلا ءالغلا تارشؤم ريشت انهو .ةعاس
 نا يا 5٠١/: زواتخت دق راعغساألا ف عافترالا

 ضعبلا اهردقيو لب .لاثما ةثالث تفعاضت راعسالا
 همئلا تلا ام ىلع لدا سبنلو .,فاعضا ةسمخب

 نيدنانبللا نيتطاوملا دحا هنع ردع امم عاضوالا

 دقف ,يضاملا (بآ) ١١ يف «طسوالا قرشلا» ةديرجل
 ال يثثأ مويلا عنتقم انا, دحاولا فرحلاب لاق
 دقتعاو .يلافطال يرورضلا ءاذغلا نيمأت عيطتسا

 ءوس نع جتان ,ةريخالا ةنوآلا يف ًايعامج مهضرم نا
 ال راعسالا نا يننجي يذلاو» فيضي مث «ةيذغتلا
 تما مل انا ,عوجن اننا .رمتسم دعاصت يف يهف أدهت
 يننا دقتعاو :تومي يريغ ىرا يننكلو .دعب اعوج
 . رسب هتلا ...قيرطلا ىلع

 ةمزالا ةقدقح سكعب ىنانبللا نطاوملا هلاق ام
 ةشيعملا تايوتسم ىلع ةصاخ عاضوالا ةروطخو
 ءوس ىلع ةينرتملا ضارمألاب ةباصا نم اهنع مجن امو
 ةيداصتقا راتآ نم كلذل ام ىفخي الو .ةيذغتلا
 ىؤتسم ضافخنا ىلا يدوب نا ةيعامتجاو

 نع لماعلا ءاضر مدعل ةرشابم ةجتنك ةيجاتنالا
 تناك انه نمو .ةماع ةفصب عمتجملاو لب .لمعلا

 دج جمس تو سم حادكوات# + جد ةدجلا#

 عمتجملا اهدهشي يتخلا ةريبكلا حورنلا ةكرح
 نانبل غيرفت تالامتحاب ددهت يتلاو .ًايلاح يتانبللا
 راعسالا عافترا داق ىرخا ةهج نمو .نيتطاوملا نم

 ىلا ريشت تايئاصحالاف .متارجلا تالدعم عافترا ىلا

 ىلع نوشعي اوحبصا نيينانبلا نم /7 5 نم رثكا نا
 ,.تاقرسلاو ةماعلا تاكلتمملا ىلع ءالبتسالاو ىضوفلا

 ةبعامتجالا تافآلا ضعب راشتنا نع كيهان

 .ةراع دلاك . ىرخألا

 ردجتف :ةنزاوملا ىلع مغدلا .ءبع نع ثيدحلا اما
 ,ماعلا قاقنالا دوني دحا الا لتمياال هنا ىلا ةراشالا
 مث نمو ةنزاوملا رجعل اديس سيل هدحو وهف يلاتلاب و
 معدلاف «:ضعبلا ريشي امك : :ةريللا قرص رعس روهدت

 داصتقالا اهيناعي يتلا لكشملل ًاييس سيل
 .لكاشملا هذهل ةجيتن وه .سكعلا ىلع لب ,ينانبللا

 رخآ ىنعمبو .معدلا ءاغلا ال .ديحولا ليدبلا وه
 يتلا ةيداصتقالا ةسايسلا نيب طلخلا مدع بجي
 دح نامض يف اهتيلوؤسم نيبو ةلودلا اهيلع ريسن
 .عمتجملا تاثق ةفاكل ةيششيعملا تايوتسم نم ىندا

 اهتدايس ةسرافم نم ةلودلا تنكمت اذا اذه
 بارت لماك ىلع اهذوفن .تطسيو .اهتايحالصو
 .نطولا

 جراح ىلا ؛بيرهتلا ٠ ةيلمع نع ثيدحلا اما
 نانبل نيب ةدئاسلا ةيرعسلا قورفلل ةجيتنك .دالبلا
 لح ناف ؛(ةيروسو ينويهصلا نادكلا) اهتاريجو
 علسلا نع معدلا ءاغلا يف نفكي ال ةلكشملا هذه
 ام وهو ةيلمعلا هذه ةحفاكم بلطتي ام ردقب ةمعدملا
 ةفاك ىلع اهترطيس ضرفت ةلود دوجو يعدتسي
 ليصحت ىلع لمعتو ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا ءؤارملا
 و ” نيب ردقت يتلا اهل ةقحتسملا موسرلاو بئارضلا
 رضاحلا تقولا يف اهنم لضخت ال نيح ْيف) تارايلم /
 ٍه .(ةريل نويلم ٠١" نم رثكا ىلع

 معدلا ىلع بترتت يتلا رطاخملا نم ديدعلا كانهو
 يدؤتسف ,روجالاو تابترملا يف ةدابز ىلا هليوحتو
 علسلا راعسا يف تاعافترالا نم ةيلاتتم تاجوم ىلا
 ةعيبطل ةجيتن ةمعدملا ريغ وا ةمعدملا ءاوس)

 ةدايزل ةجيتثك وا ,(اهنيب ام يف ةيكباشتلا ةقالعلا
 نكمتي نل يذلا تقولا يف لوادتملا دقنلا مجح

 عم اذه .هيلع بلطلا ةيطفغت نم يىلحملا ضرعلا
 ,تادترملاو روجالا ةدايز ةرورضب لماكلا انمدلست
 نكمي ال كلذ نا الا ,ةدودحملا لوخدلا ي وذل ةصاخ

 نا امك .يعلسلا معدلا نع ًايساسا اليدب لكشب نا
 عقرب ةيلاطم ةلودلا نا ينعي «يدقن ليدت» ءاطغا

 تايئاكمالا اهيدل لهف ًابيرقت ٠١/ ةيسنب روجالا
 ؟كلذ ذيفنتل

 ىتلا :ةريللا ةمزال ًاساكعنا الا معدلا ةمزا تسيل
 ْف ينانبللا داصتقالا ةمزال ساكعنا اهرودب يه
 الف ىلاتلاب و ,ةلماش ةمزا ىهو :ةنهارلا هتلحرم

 نود نم ةيداصتقا ةسايس ةيا نع ثيدحلل ىنعم
 ْف ةينمالا ةيوستلا ليبس يف ةيلمع تاوطخ ذاختا
 امو ,يسايسلا تنسنتلا ىقبيس كلذ نودو .دالبلا

 .ًايلاح :عايجلا ةروث. نم هيلا ىهتنا

 يدانصتقالا مسقلا
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 داصتقالا رايخا

 ةيسدحالا تاكرشلا ءافغا

 . قارعلا

 ءافعام ارارق قارعغلا ردضا
 يف ةلماعلا ةيبنجالا تاكرشلا

 بئارضلا عيمج نم ةيمننلا عيراشم
 كلذو .اهيلع ةررقملا موسرلاو

 ذيقنت يف رارمتسالا ىلع اهل ًاعيجشت
 ةقباسلا ةءافكلاب .تيراشملا هذه

 هك

 . يلودلا قلل | ةؤلطسو نادوسسلا

 دقنلا قودنص نم ةتعب مرتعت
 ريخالا عوبسالا يف نادوسلا ةرايز
 ةشقانمل كلذو ,ىلاحلا رهشلا نم
 دقنلا نم ةينادوسلا تاجايتحالا

 ديدج قافتا عيقوت ةيغبو ؛يبدجالا
 رعس ديحوت نمضتي قودنصلا عم
 لصيل ينادوسلا ةينجلا فرص

 تاهينج ةعيرا ىلا رالودلا رعس
 ام لك يف ,.هينج فصنو ةينادوس
 تادراولاو تارداصلاب قلعتي
 .كرامجلاو

 ريزو نلعا قافتالا اذه راطا يف و
 كرامجلا تاثف ليدعت نع ةيلاملا
 ضعب راغسا ةدايز عم اهضفخو
 ركسلاو نيزنيلاك ةسساسالا داوملا
 .تدنمسالاو

 نا ةينادوسلا ةموكحلا عقوتتو
 نم رالود نويلم ال١٠5 ىلع لصحت
 زجع دادسل ىل ودلا دقنلا قودنص

 تنحرا امك .اهتاعوفدم ناؤزيم

 ةلودجحجي ةصاخلا تاعامتجالا
 ةقحتسملا تارخأتملا عفدو نويدلا

 عامتجا دعي ام ىلا نادوبسلا ىلع

 يف ةلماعلا هب

 سسيراب يدان 4 ةنحلا
 ةيراشتسالا

 ةستوتلا تارخدلا ةايز

 نا ىلا تاب بعيشعالا رعمتق

 ةيعصلا ةلمعلا نم سنون .تارخدم

 ق) رانيد نويلم ١1١ نم تعفترا دق
 نويلم ٠9 ىلا (يضاملا ماعلا ةياهن
 رالود نويلم 80) يسنوت راخيد
 ىلا ببسلا عجريو .ًايلاح (يكريصا
 ةيسنوتلا ةحايسلا تادئاع دايدزا
 ةيضاملا ةينامثلا رهشالا لالخ
 ”؟١ نم تعفترا دقف /97 ةبسنب
 رانيد نييالم ٠7” ىلا رانيد نويلم
 .ماعلا اذه

 - وا وال نوما ماجخلتات - ش7

 نم تارداصلا اضبيا تعفترا امك
 /٠ه ةيسنب ةيطفنلا ريغ تاجتنملا
 نم اهسفن ةرتفلا لالخ 7“ لياقم
 تاليوحت تغلب دقو .يضاملا ماعلا
 5١5 جراخلا ىف نيدسنوتلا نيلماعلا

 اهردق ةدايزيو) رانيد نويلم
061 

 نف ينويهضلا يطابتحالا طوب

 ةددنحالا تالمعلا
 ,ليئارسا كنب» تاءاصحا ريشت

 يدويهصلا يظايتحالا يلامجا نا ىلا

 اظوده لجس ةنينجحالا تالمعلا نم

 لوليا رهش يف رالود نويلم 14 هتميق
 نالود ل وواما عال خت ودحت ع

 ةيرصملا نارداصل ةدادز

 سمحئر ةدولشه راتخم .د نلعغا

 ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا
 يىلامجا ةدايز نع ءاصحصالاو

 لوالا فصنلا لالخ رصم تارداص

 ًارايلم تغلب ثيحب .يلاحلا ماعلا نم
 لباقم كلذو :هينج نويلم 186١ و
 ةرتفلا لالخ ًانويلم ١7 و رايلم
 .يضاملا ماعلا نم ةلئامملا

 ةجيتن ةدادزلا هذه تءاج دقو

 ماخلا داوملا تارداص ةدايزل

 ةماتو ةعنصملا فصن .علسلاو
 نوبلم 6٠١١ ىلا تلصو دقف .عنصلا

 ةرتفلا يف ًانودلم 45 لباقم هينج
 ١/4 اهردق ةدايبزب وا ةلثامملا
 طفقنلا تارداص تطبه امنيب .انويلم
 نويلم ”54 ,ه ىلا هتاجتنمو ماخلا

 نطقلا تاردامص تلصوو .طقف هينح

 لياقم :هينج نويلم 154 ىلا ماخلا
 .يضاملا ماعلا ىف نودلم 24

 علسلا تارداص تعفتراامك

 نوبلم ؟97 ىلا ةعنصملا فصن
 ؛٠ لداقم ءاهسفن ةرتفلا لالخ هينج
 ؟غ/ اهنم ,يضاملا ماعلا نوبلم

 وناتقلا لزخ تارداص ةينج نويلم

 تيت ا للعلا

 تارداص تققحو .انوبلم ١5١ ب

 يلاوخ تغلب ةدايز ةينطقلا ةشمقالا

 ًانويلم ٠١ لياقفم ةبشسج نويبلم 7

 .طقف
 6 نيم دج منج

 قافا

 "هي رهااشلا 9 ماعلا عاطفلا

 نع ةنناطيربلا ءارزولا ةسيئر ءرشتات تيرغرام» تنلعا نا ذنم

 تاسسؤملا نم ءزح ليوحت ىلا ةفداهلا :ةيداصتقالا اهنسايس
 .قاسو حمدق ىلع يرحب ثيدحلاو .صاخلا عاطقلا ىلا ةماعلا

 سشاعنا ةداعا ف ةيلمفلا دذه ةيمشا ىدم لوح سشاقنلاو راوحلا ذقشمو
 نا دعب اسنرف ىف ةصاخو .ةيلاحلا هنمزا نم هحارخاو .يلودلا داصتقالا
 ةديدجلا ةينيميلا ةموكحلا تمدقا
 !١ نم ءزح ليوحت ىا (صرز وأ 5311610)

 اهيلع قلطا يتلا اهتسايسس ذيقنت ىلع
 .صاخلا عاطقلا ىلا ةماعلا تاسسسؤمل

 ةموكحلا ةوطخ يف اودجو برعلا نيثحابلاو باتكلا نم ةعومجم
 مهتاموكح نوبلاطيو اهل نوجوري اوذخاق .ةدوشنملا مهتلاض ةيسنرفلا
 نم جورخلل .ريخالاو لب ءديحولا جرخملا ةرابتعاب .قيرطلا اذه يق ريسلاب
 :هتسايسو حاعلا دموع ةددنم تاوصالا تلاعت اذه نمو .ةيلاحلا انتمزا

 تاعاطقلاب لغشني ثيحبي .هميجحت لقالا ىلع وا. اروف هئاغلاب ةيلاطمو

 .صاخلا عاطقلا اهيلع مدقي ال يتلا
 درلا ىوس عاطقلا اذه نع نوعفادملا دجي مل ,موجهلا ةسارش ءازاو

 ريد وطت يهو ,ةيساسألا ةيضقلا تعاض انهو .ةسارشلاو ةدحلا اذه لثمب

 .هنم ةوحرملا فادهالا قمقحت ةدغب هئثارأ نيسحتو ماعلا عاطقلا

 ماعلا عاطقلا ناب ضعبلا ىدل عئاشلا أطخلا نم اساسا طلخلا يتآيو

 ىسانتيو هيق نوبغري ال ام وهو .يكارتشالا لوحتلاو ؛ةيكارتشالا» ينعي
 دوحوم عاطقلا اذه نا ءالؤه

 نمو .ةيكريمالا هدحنتملا تانالولا

 اهسأر ىلعو ؛ةيلامسأر نادلبلا رسثكا ٍِق

 اقفو ددحتت ال ماظن يا ةعيبطف انه
 ردحتب ام ردقب .ةنيعم ةيداصتقا ةسايس وا نيعم يداصتقا ءارجال
 ةدح دايدزا نا ركذلاب ريدجو .اهتاهجوتو ةيسايسلا ةطلسلا ةعيبطب
 ةيلامسأرلا نادلبلا ةوطس دايدزا بكاو .محاعلا عاطقلا ىلع حموجهلا

 اهتمزا مقاقت دعب ةصاخ .ثلاثلا ملاعلا نادلب يف رومالا ديلاقم ىلع يربكلا
 ةيجراخلا نويدلا ةمزا ديازت ةصاخ ةفصيو ,ةيداصتقالا اهعاضواو
 امم .اهيلع قحتسملا دادس يف نادلبلا هذه مظعم رثعتو .اهبلع ةقحتسملا
 ىلا يل ودلا دقنلا قودنص ةصاخ ةفصمنو .ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم عفد

 تاكرشلا وا بناحالا نيرمثتسملل ماعلا عاطقلا عبب وا ءاغلاب اهتيلاطم
 «نويدلا لادبتسا» ةركف حرط كلذ ىلع لبلد ربخو .ةيسنجلا ةددعتملا
 تاكرش يف صصح ىلا ةيجراخلا نويدلا ليوحت ىلع ًاسانشسا بصنخت يتلا

 لكايه يفو ةيعارزلاو ةيعانصلا اهلاكشا ةفاكب .ةينطولا ماعلا عاطقلا
 .ةيساسالا يموقلا داصتقالا تانوكم

 ثيحب .ماعلا عاطقلا لوح ميقعلا لدجلا اذه ءاهنا بجي انه نمو
 بناوجلا ةسارد ىنعمب . عاطقلا اذه ضاهنا ةيفيك ىلا شاقنلا لوحتم
 ثيحب .هفادها قيقحت نود لوحت يلا زحاوحلاو تاقوعملاو ةيبلسلا

 اديعبو .ةيملعلا ةيعوضوملاب . ع وضوملاب ةقلعتملا بئناوجلا ةفاك سردن
 .«ع وج نم ينغت الو نمست ال٠ ينلا ةدماحلا ةيدّئاقعلا تارتاهملا نع
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 ردق نارهط» ةصئف ريذن باتك
 ةرتف ىلع ءوضلا يقلي «برغلا

 .ةصضيوع هاشلا مكح

 اكريما عم هتاقالع لخاود نع فشاكيف

 لصيل .برعلاو «ليئارسا» عم مث االوا
 - ةيقارعلا برحلاو يني ةروث ىلا
 ةيناريالا

 ا ناريا هان بتاكلا مديقمي

 نييعاطقالا نم يضارالا ةيكلم عزت

 دقو .نيحالفلا حلاصل نيدلا لاجرو
 ىفطصم ةقيرط ىلع هدلب «بيرغت» دارا
 ثيدح .روتسد ءاشتاو .كروتاتا لابك

 تافالنلا ىف رظنت ةلادع تبويبو
 قحج رقا هنآ بئاجج ىلإ :ىوانعدلاو
 لامعلا ةكراشمو ةأرملل باختنالا
 نمو .«بتاكلا فيضي اهلثم ٠ حابرالاب

 سرادسملا ىتب ىتب طفتلا ا

 رثكالا ا «تايفشتسملاو
 . ةثادح

 ةرثك رصانع كانهف كلذ عسمو

 اهتمدقم يف بتاكلا ىري .هلشف رسفت
 بربغلا ءاقعتساو يكريمالا عادخلا

 ةيسامولبدلا ءاطخالا مث , ةماع ةروصب

 هناريج قح ٍق هاأاشلااهبكترا يتلا

 ةمأي ٌرَفَعلا ةيوعص كلذكو ؛«برعلا

 نرقلا ىلا ىطسولا اهروصع شيعت
 وراثيا اذه نأ بئاج ىلا , ني رشعلا

 ىلع هضرف هاشلا دارا ىذلا ىرابجالا

 وا .بهذم يا هبحاصي مل هتيروطاربما
 .ةيبعشلا ةدغاقلا لكذشم انه: لابمفلا يا

 ءاوحتسا نم هنكمت مل ةليلق ةبخن لامتساف
 تاقبطلا نيبو ,ةطسوتملا تاقبطلا

 ام راثا ًادادتما رثكالاو انامرح رشا

 0 ةيوق ضفر ةرهاظ هرابتعا نكمي

 نم ءزج يف هنا بتاكلا ىري ءرخالا

 ىنب الا فرعي مل ناريا دصتقي - ماعلا

 تناك .ةميدقلا ةيشحولا براقت

 غانم نم ةكرفج َةَيَثَك ةيطارقميدلا
 عمقلا ةرورد ىلا يمتني عقاولاو

 . بي رختلاو

 هلوصف يف .باتكلا ذخأيو

 هاشلا لشف رصانع عيسوتب . ةقحاللا

 اراصتنا هاشلا طاقسا يف ىريف  ةقباسلا

 نمكي هلك رمالاو .يريبسكشلا ثبعلل
 يذلا هتاذ ةيكريمالا ةسايسلا قطنم يف
 تابرضلا لكو» راعش ىلع موقي

 يف بتاكلا ركذي |(لثم .؛:ةحومسم
 ةسايسلا هذه .ريخالا لبق ام لصفلا
 كالهتسا دعب هاشلا ةيمها اهمبي ال ىتلا
 .ةيكريمألا ةلحصملا 5 ةيمهالا هذه

 يف يبرعلا نطولا ةيمها اهمب ال كلذكو

 بتاكلا اهيلع لوعي يذلا - لبقتسملا

 ةسايسل اقيبطت - 1817 ص ريثكلا ءيشلا

 .«نآلاو انه» ةحومسم تابريضلا لك

 كانه نوكتسف ؛دغ دعب وا ادغ اما

 هنا .. .ارج ملهو .ىرخا تابرض

 . هئيع يلامسأرلا ماظنلا قطنم
 ثبع يا ىرث ال نحن .اذه

 ,. ١ ةرخال نسيراب .اروس رايب رشن راذ .«برغلا ردق نآرهظ» ةصنق ريذت بتاتك
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 يف و | ءفابشلا فام نرجع

 نم ىتيمحو ,هلبق نم قدصم طاقسا
 . يقطنمو يكريما ثبعلا نآل ؛

 .نا يف .ةيكريمالا ةسايسلا صخ ايف

 ةسايسلا ريصقتلا لكش ذخأي

 يف بيعلا ا نطنشاول ةيجراخلا

 ام اذه  ..قسانتلا مدعو . ليلحتلا

 ءاطغ اذه لكو  بتاكلا رصب فطخب

 ةمظطتسا ةأبكلا نآل .جراخلا نم
 ريذن ىري املثم .هدقفت ملو :نطلشاو

 هاشلا ىلع يفضيل .يلاتلابو . ةصضنف

 نم لضفا هاشلا لوقئف .ةيناجم ةيمها
 يذلا لصح امل «نذا ء يب ول ١ ٠ ينيمح

 رخآلا الو دحاولا ال امنيب ءلصح
 امتالك .ةقطنملل وا ناريال لضفا

 يف بت اهلكش يف ةفلتغ ةيغل بعلي
 رخسي ىتلا ةيكريمالا ةسايسلا ةلحصم

 نا دك سو ا

 ال عدم طع و

 0 اوس

 اهوعديف رتراك دهع يف بتاكلا ابغم
 ةرات «ةيحطسلاب»و «ةرات (ةلهسلاب»

 مزناكيم ١( :نيرما لهاجتيق ءىرخا
 ةيروتاتكيد )س3 .ةيكربمألا ةسايبسلا

 قوقح عايض لاس تراص يذلا هايكلا

 ةيريصم ةلأسم لعفلاب هدلب ِق ناسنالا

 ىلع اطفي سرامت اكريما سس تلعج

 - هرود ءامغال (ةسيزصا) عب اب هاسشلا

 رشثكلا اط ظفحتن ةقيرطب - و يذلا
 .رابتعالا نم

 نا ىرن بتاكلا هاريام سكع ىبعو

 تايسال هايشلا نع اولخت دق ناكريمأالا

 ةجردل هاشلا قاروا تخستا ١( ةديدع

 دملا ءاوتحا ١( .اهضيببت اهعم نكمي آل

 يمسوعلا ءاشلا عل يفت( . يبعشلا

 (4  قارعلا هفقوا  ينيمخ قيرط نع
 .ددهملا يكردلا رود حمي مل هاشلا رييغت

 ىلا (5 .ةقطنملا لود فازنئتسا (ه

 يف ؛ةيمالسا ةروث» ىنعت ام لك بناج

 يأرلا ىلع يجولويديا ديدهت نم برغلا
 روطت دصض فلخت) يراضحو ماعلا

 متعيس |ملثم ةيطارقميد دض عسمفو

 . (يلامسأرلا ماظنلا

 نايتالاو .ةاشلا طاقسا :نذا

 تفرط. نع ةقدب اسوردنع ناك ١ ٠ ىنيمخب

 ملسي يذلا رييغتلا نآل ٠ ناكريمالا

 نم ةيطارقميد رثكا ىنيمح نا ةيضرفب

 .ةيلكش ةيضرفلا هذه قيم ةآانغلا

 بابسالا لك اهتطساوب ناكريمالا ررم
 ىلا فادضالاو ءاهانتددع ىلا

 اقتنع, امم درملا| ليقع لوتسفش.1: تجف ريذت
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 عضولا مقافت بناج ىلا ءاهانركذ
 اذه ىلع ءاقبالاو .ناريا يف نإخادلا
 .هايشلا دي نم تلفا نا دعب « عضولا

 ناك امت اداوس رثكا مويلا يرجي ام 0

 ملسن لهف .قباسلا دهعلا يف يرجي
 نا ددري كفنا اف ىذلا بتاكلا لوقب

 نا اهيلع ام فرعت ال ةيكريمالا ةرادالا
 ىلا هاشلا دهع نمت ءىبش لكو ؟لعفت

 ىف ةيراجلا تاروطتلا تاعاس رخا

 ؟اهتححلصم ىف ريسي ةقطنملا

 عم هاشلا تاقالع» لصف يفو
 هش بتاكلا ستي (ليئارسا

 يف ايسيئر اببس اهيف دجيو .تاقالعلا
 ءاوقتساو .هاشلا نع ىبعشلا ىلختلا

 ةيمها بتاكلا زربيو مك .برعلا ىلع
 ةرافسلا  («”ئراختلا بتكملا»

 لغلغت ىف  نارهط يف ةيليئارسالا
 نع فشكيو .ناريا :١ «ليئارسا»

 نيب ةميدقلا ةيركسعلا تاقالعلا

 . نيمخ دهعو هاشلا دهع يف نيدلبلا
 عم يتيم ةقالع ىلع هريكرت نكلو
 نأكو 21١415 ةثس ريرحتلا ةمظنم

 يطعي .ةيقاب لزت مل ةقالعلا هذه
 ةمظتملا مايا ةصرف يبرغلا ءىراقلل

 .اهتناداو

 نم ةيكريمالا ةرادالا ديفتست |لثمو

 ديفتسي .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا

 نم .ابيصم بتاكلا لوقي امك ؛ىنيمخ
 ةرظيسلل ةرظتنم ريغ ةصرفك برحلا
 مايالا سامح دعب . يلخادلا عضولا ىلع
 اددهم دللا ناك 7-0 ىلوالا

 دق ءادوسلا ىوسلاو .ةيئاذغلا ةجاحلاب

 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ترذن

 ىلا ء.اهيشاحت نكمي ال ىضوف ىلا
 ىربك ةصرف تناك برا نا بناجح

 - «داهجلا ملع تحن لكلا عيمجتل»

 .- بتاكلا فيضي
 لوصفل بتاكلا ضرعي'ةريبك ةقدبو
 حباذم نع فشكيف .ةيساسالا برا

 نم ىّتلا ةهبجلا ىلع ةينيمخلا ةطلسلا
 دوؤطتلا نع كلذكو 0 نود

 نيعوطتملا فوفص ىف لصح يذلا

 ىهتناو يعوطلا 0 أدتبا يذلا

 لف بسهسيو .يرابجالا دينحتلاب

 شوج ةيلاتقلا ةقيعوسللا فضو

  ناريالا ىلع جرعي مث .ةيقارعلا
 اودارا داك مالا“ نا ىلا لصيل .تيغ

 .حالسلا هوطعا امدنع ينيمخ راصتنا

 .ةفئازلا تامولعملا قارسعلا اوطعاو

 . ةقطنملا ّق مهءافلح اورسخف

 نا الا ةبلاغلا باتكلا ةيدج عمو
 ةلهسلا ماكحالا نم ريثكلا كانه

 ىقبي امدئع هصاخو .لهسلا ليلحتلاو

 دئاسلا مزناكيملا ريسا بتاكلا

 :ةسالسلت

 - 1341ج تحابوا مكن نع - 69

 7117 فروزا ناكر هز ررعس از

 «ضيبالا طيخلا» باتك فالغ



 ف ٠ ع هع لي

 تردصا قول ينيطسلفلا ثحابلاو

 ةثالث ةيندرالا ةمضاعلا ق قورشلا راد

 : ين ةيش#
 ثحب هيفو .خيراتلا يف ثوحب ا#

 . ماشلا دالاب حيرات نع لماش

 هيفو ,(ةعبار ةعبط) رعشلا نف ا#
 ةينزظذلا روت نع لوما ةئالث
 نين فالتخالا سساو ةيرعشلا

 دقنو ةيبدالا تارايتلو بهاذملا

 .لغبقلا
 ةمحرت وهو .ماشلا دالب ندم 8

 ويه دلون خرؤملا باتك نم لصفل
 ندم» ناونع تحت عقاولا زتوج نترام

 الضفو غ (ةمق ةيقرشلا ير تايالولا

 تاقيلعتو شاوه اف: ةمجرتلا نع
 دحب لكشت سايع ناسحا روتكدلا

 1 1 ينسولا اذه ْق ًاديرف اثحب اهتاذ
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 نوؤشب ىنعتو ةيزيلكنالا ةغللاب دادغي

 ديدح ددغ ارخؤم ردص نفلاو بدالا

 لماعلا يدشرل دئاصق ددعلا ّ

 ىسومو رقصلا ىسيع ىدهل صصقو
 تاسارد عم .ملاسلا ردب دراوو يدي رك
 3 لا دنع يركدشلا نفلا نع

 ينارغوتوفلا روصملا نع ًالاقم نيساي
 ىلا ةفاضالاب يناتسغادلا دارم لحارلا
 .ىرخا ةمفاقث تاالاقم

 ةلحمملا ةنس ٍق ثلاثلا وه ددعلا اذه

 نومأملا راد دوهحعب ىعست ىهو .ىلوالا

 ءىراقلا فيرعت ىلا رشنلاو ةمجرتلل
 ؛ نفلاو بدالاب ءةيزيلكنالا ةغللاب
 . يبرعلا نطولاو قارعلا

 د سس وو دلاف و يس عم

 داؤرلا تفند
 يف داورلا فحتمل ديدج ىنف ليلد

 ةيب رعلا امه نيتغلبو ةيقارعلا ةمصاعلا
 ةرئاد نع ابيرق ردصي ةيزيلكنالاو
 مارتها نمض دادغبب ةيليكشتلا نونفلا
 ةيخحيراتلا هتيمهاو فختملا اذه صاخ

 ةرصاعملاو

 رعاشلا هيلع فرشي ليلدلا اذه

 افيرعت نمضتيسو مظاك مالس
 امو ةينفلا اهتميقو فحتملا تادوجومب
 ةيليكشتلا ةكرحلل لئاوألا داورلا همّدق

 نوتفل ةيساسالا ةزيكرلا لكش اهب

 ف تدعو

 5 او نوع 61
 مدس 7

 ...ةطقاز ةهباحلا

 قوافل عفا صدف
 ققيطسلعلا صاقلل ةديدج- صصق

 باتتك يف ارخؤم تردص يواعلب مكح

 نواعتلاب «ةديشر ةجاحلا» ناونع لمحي
 بتاتكلا داحتاو كنور ةملكلا راد نيد

 .نيينيطسلفلا نييفاحصلاو

 طقتلي هنأ :ةلوش باتكلا اذه مق

 داوم نس تايصخشو ليصافتو ارو

 هتظحالم ةقد غلبتو .ةيلوالا نطولا
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 مشيو اندالب ناولا ىبري نا ءىراقلا

 يرحبلا ءاوفاو تارتلاو درولا ةحئار
 يمويل ١ مهمالكو سانلا طغل عمسيو

 موقي هنا .حرتو حرف نم هيف ام لكب
 اراضحتسا نطولل راضحتسا ةيلمعب

 ىموقلاو ىصخشلا هماحتلا دكؤي الماك
 . ؛هاوس آل نطو ال يذلا نطولا اذ !ديع

 ..تاهلك

 نب رخل نه
 ةببدالا ةيلضفلا :تايلثكو ةلخب

 ءابدالا ةرسأ اهردصت ىقلا ةينا محيبلا

 يف باتكلاو ارخؤم تردص ؛نيرحبلا
 نم باتكل تاساردو صوصن اهيفو
 نع الضف .ةيبرعلا راطقالا فلتخم
 ةيسئرفلا ةياورلا عوضوم يف فلم
 يلاتال يحرسم صن عم ةديدجلا

 94 هلاربو هتكرت تايلاكشا مغر

 ميكخلا قينوتل لاممن

 ى هلامعاو هاركذ دلخح فحتم ىلا ّ

 ا ظفاحوو يقوش دمحا ليئامت |[
 نبا ميكحلا ريشر تعفر دمحم |

 ؟:نرخآلا ىوقح بلتي فيكف نوناق لجر ميكحلا نات

 ميكحلا قف قيفوت تيب ليوحتل ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو هيف ىعست يذلا تقولا يف ١

 روجا ىلا ةيرحلا ةقيدح يف هل لاثمت ةماقا عم ؛ |

 هعيذي |مع ةيرصملا ةيفاقثلا طاسوالا ثذحبتت ؛

 , توراش

 دمحت هللا دبع ٠ دذغلا اذه باتك نم

 ينعم واس  .رصا

 ؛ديوع لماك ٠ ةطالب لايك .فسوي

 دج | ١ بيد وبأ لايك ولا ىلع

 .مهريغو ا تيل فينك يجب"

 اديدح الحم

 ةيدرخلا ةفافعلل

 نيتلجم رادصا دادغب يف ررقت
 ةفاقثلاب ىنعت ةدحاو .نيتيرهش
 ةصاخ ىرخاو « ةيدركلا نوشنفلاو

 يراك واه ةديرج لعجو لافطالاب
 . ةيعوبسا فصن ةيدركلا

 ىتلا ةعسوملا ةودنلا ُِق كلذ ءاح

 تدعو صحو طم م71 وج ةظمجوت

 3 بئان تايمويإ فلؤم نا نم

 نا نود ريبكلا دحلا اهكرت ىلا ةثرولا لماك ىلع نمز نم لوتسا دق «فايرتلا

 ا نا مث :ةريبكو ةريغص لك

 ريهز نبا تعفر دمحم لعج مت ؛ اهنم ءيش يا ريهز هيخال ميكحلا ىف
 | قيفوت ليحر دعبو ءنآلا .ًاينوناق بلاطي ميكحلا 1

 ثيح ةلجاعلا رومالاب ةصاخلا ةيردنكسالا ةمكحم ماما نآلا ةعوفرم ىوعدلا
 . يرصم هينج نويلمب اهردقيو دادجالا ةكرت يف يعرشلا هئاريمب يعدملا بلاطي

 اذامل وه ٠ ةصاخلا مهتاسلج يف نويرصملا نوفقثملا هحرطي يذلا لاّؤسلا

 ايح ميكحلا ناك نيح أرجتي لو . ثاريملا يف هقوقحب طقف نآلا هيخخا نبا بلاطي
 | نا ًافورعم ناك هناو ةصاخ ءابم ةبلاطملاب قزري

 . ثاريملا نم هتصحب

 ف امناد هيماحم ربشتسي

 مايا فايرالا يف ابئانو نوناق لجر ناك همسسفقن

 ؟ .يرخآلا قوقحت بالتسا هسفنل ريب فيكف هبابش

 باتكلا ةئيه ىلا تزعوا .ىرخا ةهج نم ةفاقثلا ةرازو ناف «لاح ةيا ىلع

 | ميكحلا تيب ليوحت نع الضق ٠ , ةصيخر ةيبعش تاعبط يفو اهلك هبتك رشن ةداعاب

 .دارتالل اديلعت فتن ىلإ ةرهاقلاب قيس خوراعت يف

 مكر يضم هيقع - 4

 ةقاقثلا رادل ةماعلا ةيريدملا اهتدقمع
 ءايدالا داحتا رقمب ةيدركلا رشنلاو

 اذبمو .ليبرا عرف دركلا باتكلاو
 رشن تاونق ةيدركلا ةفاقثلل نوكت
 يلا ةغلابلا تاماهتهالا لظ يف ةديدج
 بدالا ةكرحل ةيقارعلا ةدايقلا اهيلوت

 «اهتهألا ةذؤف

 ةيرطقلا نانفلاب
 ذحاو تقو يف ناماقي ةيرطفلا
 نونفلا فخحتم يف لوالا .سيرابب
 . ةسداسلا ةيدلبلا ىف يناثلاو ةجذاسلا

 يديلقتلا نيب لصافلا دحلا هنا»
 فحتم ليلد لوقي اذكه :يوشادحلاو
 اذه ريبكلا هضرعم نع ةجذاسلا نوئفلا

 يف نييرطفلا نينانفلا جاتنل صصخملاو

 ةبصخ ضرا ابنا ودبي ىتلا .ايقيرفا
 رخآلا ضرعملا اما .نفلا اذه عويشل
 اومسر نييرطف نينانفل تاحول مسكي

 ولالا رضاتلاو تاناوينحاو ةعيبطلا

 ةريصتلا ةصقلل ريتا

 ل لو نوت .رمسيد رهش لالغ

 اينملا 0 ةيبرعلا ةسفاردحلا

 صصتقلا باتك نم ددع هرضحعيسسو

 .نيصصختملا داقنلاو

 ةيدقنلاو ةينفلا اياضقلا رمتؤملا شقاني
 هيلع فرشيو ةريصقلا ةصقلاب ةطبترملا

 لديمع ميهاربا ديمحلا دبع روتكدلا

 . ةيلكلا

 سرس رغئاظلا
 حتتفي فوس يرصملا يموقلا حرسملا

 نع ةيحاررسمب مداقلا يوتشلا هوبسوم

 .د يحرسملا بتاكلل سربيب رهاظلا
 . ةدومح زيزعلا دبع

 نباا» ناوئع اه نوكيس ةيحرسملا

 موقيو يكز دمحااهجرخيو .دلبلا

 دومحو بويا ةحيمس اهراودا ةلوطبب

 . نيساي
 ةلالد ةيحرسملا هذه ضرع لكشيس

 نم تايصخش ىلا ةدوعلا ُِق ةينن

 71 اهماهلتسا نوكي ء يب رسعلا ثارعلا

 روذجلا ىلا ةدوع ةيناثمب , ىتح مسببا راطا

 . ةينغلا ةيخيرانلا

 رقت 1 8 ددعلا د : ةيبزغلا + ةيياطلا |:
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 عدس * 8: شك ف بها

 دا 00 ع ا ا

 همم رش ةغللا
 31| نيدلخا ممجب ىلا هلا

 و دو ةييدوروم»# ومض# ا و هد د يردم#ب  نيسدلا ةييح»"

 ةا لبيع 9 ءعاقلا

 يرصملا ةفغللا ماع زوف ءاج لني

 ديمعلا .رشب لامك روتكدلا 5

 .مولعلا راد ةيلكل قبسالا ١
 ناسح مامت روتكدلا ماعلا هليمُرو

 تاساردلا يف ةيملاعلا مادص ةزئاجب

 طاسواللو امهو انل ةةجافم ةيوغللا

 نطولا ءاحرا ق ةيفاقثلاو ةيميداكالا

 نيلجرلا نيذه فرعي نمو .يبرعلا
 امهف .امهزوف ىف ةأجافملا ىنعم كردي
 لج وا لك ايضما نالضاف ناملاع
 اشاعو ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ُْق اهيرمع

 وا تاعارصلا نع انت |[ئاد

 ٍِق تقولااعيضي مو .تاءامتنالا

 وا ةغيفرلا بصانملا نع ثحبلا
 . ةيعاتجالا ةهاجولا

 وهف ًائيش دكؤي ثدحلا اذه ناك ناو
 لاط امهم (متح ابيصن دهتجم لكل نا
 ةزئاخلا هذه ىلع نيمئاقلا ناو .تقولا

 ريغ تارابتعا ىا نعابم اوأئي نا اوذارا
 نيذه اهوحنمف ةيملع ريغو ةيميداكا

 يف نيزيمتملا نييرصملا نيملاعلا

 3 امل ةأجافم زوفلا ناك دقو

 ميركتلا امهيتأي نا ادوعتي مل اهمال
 ليك ركل حشر دقف «نانوكي ثيح
 لينل نيترم مولعُلا راد ةيلك لبك نم رك
 نا ام نكل مجم ةلودلا ناجح
 ةرهاقلا ةعماج سلجمل حيشرتلا لصو

 ىلا 1 يعدل جاسر
 حنمي يذلا وهو ةفاقث ىلعالا سلجملا

 اذه لك .ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 ال ليلخلا ملاعلا رمش لاك روتكدلاو

 ١  -:5نوعتا - ةيبزعلا ةفيلطلا 7+15-_

 اع

 سسوس دودو هج تماما عجم ا

 ْن فلا تاسارنلا لفح يف للا ادص ةزئجب زف رش لك روكالا

 دو

 7 د مت رج ةحجسس ية

 0 ا

 تلا يسجل اجلا صلاة قساو جا :ودسس ١ اجود اونا جواس رو

 ىتلا رومالا هذهم هسفن لغشي الو وكشي

 ,. (ةريغص ءايشا) اهريتعي

 ملع) ريشب امك روتكدلا سرد دقل
 يلاعلا دهعملاب دقنلا مسق ف (تايتوصلا

 فاح ال ناك هلغاشم ريو نوتفلل

 ا نع يح رم

 ١ لؤوالا نيرشت ١9/01

 د2 ول واول ةرض

 ناب .رارمتساب نمؤيو :ءايلعلا عض

 .هذيملت نم حا عدا

 لأ رع روتكاللا مشن ةثا :كلذ دعبو

 لابقتسا لفح ميئاو .نيدلاخلا عم

 دق ناكو .1486 ناسين 8 يف ريبك
 د وعما نط يدل محا

 نيسح روتكدلاو يكم دومحم روتكدلا

 يقحح ميظعلا ذيع روتكدلاو سئؤؤم

 عمنا ىلا ةماضنلا ناك دقو «رباص

 نم ةيبرعلا انتغلل همّدق الو هل اهيركت

 انيق يما , هردصو هدهجتو هملع

 حبصا موي هنا ؛ناسنالا رشب روتكدلل
 لوؤسملا ىعدتسا مادعلا رادل اديمع

 :هل لاقو ةيلكلاب ةينوئاقلا نوّوشلا نع
 انلكف كناكد قلغت نا كيلع مويلا نما

 يف اننيب أشني فالخ ياو ةدحاو ةرسا

 اولوتي نا اهدارفا ىلع .ةرسالا ظيحم
 , كلذ هل ناكو .١ءوده يف هلح

 لح هلا ةلئاش هيب ملا ةغللا

 تلبقتسا ةشاشبلا نم ريشكيو
 زوف ريخ ةيميداكالاو ةيفاقثلا طاسوالا

 لايك روتكدلا يرصملا ةغللا ملاع
 راد ةيلكل ىيسالا ديمعلا ...رشب

 ع ةبيملاعلا مادص ةزئاحيب مولعلا

 كارتشالاب ةيوغللا تاي قلا

 ا زوملا اذه لمح ناسح مامت

 وش طيس بيتإ ةأحافملا نم ةعساو

 نع ًامود رشب لامك رؤتكدلا داعتبا
 فرظ يا م يعسلا مدعو ءاوضالا

 ثيحلل ماتلا غرفتلاو بصتنلل وا ءىشل

 ربتعي لايك 0 و داحلا يملعلا

 ىميداكالا هلمعب قلعتم ريغ وه انه لك

 . هيلا تافتلالا قحتسي ال

 ةثعب اهتللخم دقف ةيملعلا هتلحر اما

 ندنل ةعماج ىلا ةيوغللا تاساردلا ىف

 ذاتسالا (ثريف) ذاتسالا دي ىلع سرديل
 ةيوغللا ةسردملا بحاصو يزيلجنالا
 تاونس عبس ىضق كانهو ةريهشلا
 يىتجرد ىلع افهالخ لصح ةلماك

 لمعلل داع 1 مث هاروتكدلاو ردسيجاملا

 لا لبطو نم جرشيو راسا راد ةيلكب

 لامك .د ةلحر تزيمت دقو اف ديمع

 اهتثادحو ةغللا ةلاصاب هماتتهاب ةيملعلا

 اهفرع امك ةيبرعلا ةغللا سرد دق وهف
 ةذه ىلع ةيدقن ةرظن ىقلا مث نومدقالا

 ايلاحو .ثيدح ىملع روظنم نم ةغللا

 نع باتك ىلع رشب لابك روتكد فكعي
 دعاوقلاق ةيبرعلا ةغللا تالكشم
 عون ىلا جاتحت هرظن ة ههجو نم ةميدقلا

 ةيلقع عم قفاوتت ثيحيب ةعجارملا نم

 ُُق وه يذلا رصاعملا يبرعلا دا

 ةلهس نكلو ةليصا ةغل ىلا ةحاحلا سما

 . ةرسيمو

 ىه ةيبرعلا ةغللا نا لامك د لوقي
 ةسارد سردت ١ يتلا اسم ةغللا

 اهتاوبك تارتف نع فقوتن ثيحب ةيحيرات

 امك ةيبرعلا ةفاقثلاو بدالا طاطحتناو

 0 وا كيلاملا تارتف يف ثدح
 يزيلجنالا مث ينامثعلا
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 ا

 يردتفلا عرملا
 حما ىلع دحاولا دبع قازرلا ديعو يدهم يناسو ديعس ذيخ ةئاصف

 هشرمجو ةلاهقو ءارعم ةنالع

 لامعا ىلع ةفرشملا ايلعلا ةنحللا

 مداقلا يرعشلا دبرملا ناجرهم

 يحرسملا لمعلا رايتخا تررق |:
 ىدحا ىلع هميدقتل «ءايريكلا نطو»
 فويضل ةيدادغبلا حراسملا تاعشخ

 بربعلا ءابدالاو ءارعشلا نم دادغب

 اذه دهاش نم لك هانمت ام اذهو . مداقلا

 ارخؤم ضرع نيح .ىنفلا لمعلا

 - 1.411 نخل م اناا - 3

 ...دأ رمكلا نطو

 يدجو نانفلا جارخا نم .ذاذغبب

 نونانتف هيف راودالا ىداو «يناعلا

 اذا ,رداقلا دبع ءانه لثم نوزيمتم

 لالج .ريضخ راتس .ليئومص يهود
 . نايثع لداع .لماك

 اهنح تنقل اضن سيل (ءايرتكلا نطوا»

 وه لب .ةيحرسم ةقرف هلثَت يكل ًابوتكم
 ةثالثل ةراتخم دئاصقل ىفيلوت لمع
 . يدهم يماس .ديعس ديمح مه ءارعش

 دئاصقلا نولقني
 أت ا 5-5

 تنغت .دحاولا دبع قازرلا دبع
 ناعجسشلا هئانبا ةفقوو هداجماو نطولاب
 .ضرالاو ةمالا ةمارك نع دوذلا يف

 رذاكلا ْنأ انه («فيلوتلا» ينعي ال

 ال رداك جرخملا هيلع دمتعا ىذلا ينغلا
 ة جذامنلا ةءارف الا هل رود

 دئاضف ُِق اهدورو بسح ةراتخملا

 صنلا ين جرخملا جرف لب .ءارعشلا
 بناج ىلا فقت ةيمارد تاهس ىفيلوتلا

 دحاولا دبع قازرلا دع

 لاخخدا نع الضف .يرعشلا سلا
 كيو الواح .ىقيسوملاو ءانغلا رمصنع

 ءادألا لالخ نم يرعشلا ىنعملا
 ةناعتسا عم .ايعامج وا ايدرف . ىنحللا

 ىلا دمعي ل انه وهو ءلثمت لك ةكرحب
 دقل لب يطابتعا لكشب نيلثمملا رايتخا
 نينانفلا لك ءاطعو ءادا ةكرح سرد

 نم مهتكمتل هتيؤر قفو مهراتخا نيذلا

 اع .ةكرحلاو توصلاب ةملكلا اس

 راودا ةدع مهنم لكل دئسي نأ هل حاتا

 .ناوسسكالا ىلا ةجاح امنود

 لمعلا اذه ) ةراتخملا دئاصقلا نا

 يتلا ةزيمتملا جذامنلا نم يه امنا .ينفلا
 ةيلاغ ة ةيرعش ا تاقاطب 565

 عئارلا د | ةلاح باعيتسال
 تاناكمالا ريوصتلو .نيلتاقملل

 ماما ةعئارلا مهتففوو . مه ةيلوطبلا

 .نطولا ضيوقت ىلا يري ءاقاخ وزغ
 ىماسو ديعس ديمح دئاصق ناف انه نمو

 ربتعت دحاولا دبع قازرلا دبعو يدهم
 فرعتلل ىلوالا ةيعادبالا لخادملا نم

 م ةيرعشلا ةباتكلا نم ديدج طمن ىلع
 :لبق نم ةيبرعلا ةيرعشلا ةركاذلا هفلأت
 نع اللضف جذامنلا هذه تعاطتسا دقلو
 لكشت نا: ىرخا ةيرئقو ةيرعش :جذارن
 يبرعلا بدالا ةرامسسم ف ةديدج ةلاح

 ميلا نم اهتميف نوكتت .رصاعملا

 .اهبنع ثدحتنتو اهدصرت ىتلا ةيلاعلا
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 شا حرا رود عع 220001 0

 2 نين 0 و و مام

 ا 0 0 وأ
 / لوف ظ نأ تاما رهالا ب باح 1 ُ ةدياع

 ليوطلا 5 : نم ةرهاقلا

 ينو .لوحلا يبا مادقا تحت
 تمدق .تامارهاللا باحر

 ةيلاطيالا ٍيلليشورتب ةقرف ا[
 اريوا نييرصم نينانف غم كارتش 7
 اهيف تجزتما لايل 8 رادم ىلع ةدياع

 اريوالا نوئفب ةنعارفلا راثا ةمظع
 يف ةدياع اريوا ميدقت دعبف .ةيملاعلا

 ترفاس . يضاملا رايا يف رصقالا لبعم

 يف ضرعتل هئافو ديع ين لينلا عم
 يلو .تامارهالا باحر يفو .ةرهاشلا
 ةبرابفحو ةيقارقث اكادنجنلا رانطا
 حالصاب ةرهاقلا ةئيدم ا تدعتسا

 اربدأ

 ايدل «قيداننلا 1 اوسع

 ويلا 1 - ١
 يف ةيناثلا 7 ا عد

 تاو ءابنظو ىلا تداع ابنا دكؤي رضم

 ٍق لوألا فاقثلا ثدحلا ىه ةدياع

 ةدياع نكل . رهشا ةدع ىدم ىلع رصم

 يراضحو يناقث ثدح عم تنمازت م را

 يف لينلا ءافو ديعب لافتحالا وه 7
 ديعلا اذه داعا ىبعشو يف ناجرهف

 يذلاو .نييرصملا ةايح ىلا ليمجلا
 , ةنعارفلا ىلا عجري

 دهشت ةدياع اريواو لينلا ءافو عضو

 نفلل يناثلا يلودلا رمتؤملا لامعا ةرهاقلا
 الاع ١5١ هيف كراشيس يذلا يكرتلا

 ورتم حتتفي مك . ةلود نولتمي ايرث
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 ةدياع ١ / او
 ناكملاو ناهزلا يف

 رصم تامارها ىلإ ةدياغو ديعت نيرصم نياق كاتشاب ةيلاطبالا ليش ورثب ةقرف
 تاباوالا سلات ينل وروام يلاطيالا جرخلاو ....

 ولخي ال ماه ثدح وهو .ةرهاقلا قافنا

 ورتملا تاطخم اهسكعت ةيفاقث داعبا نم

 ةينف ضراعمو فحاتم ىلا تلوحت يتلا

 اريوالا نف تداعا ةدياع ضورع

 ءرصم يف ةيئفلاو ةيفاقثلا ةايحلا ىلا
 يذلا عيفرلا نفلا اذبم ريهاجلا تركذو

 , ةدياع ةرهشو ةيمهاب ىلاربوا لمع

 كنب هور اهأو ةنبآ 0 ةدياعو

 رضق ف ةنبي راجع ا :ةبرجملا

 عيمجلا نع و ءرصم نوعزف
 ّق عقو كلذ عم .اهتيصخش ةقيقح ةقيق

 نشوب 0 (سيمادارإ) يع

 كلم ةنئبا ( سي رثماذا نأ مغر .ةيرصملا

 فو محد ير يل

 شيحلا هيف ربا ينل 0 ىذدحا

 0 اهريجاو قتلا 3 .ىقتلاو

 يذلا يبرحلا قيرطلا رس ةفرعم

 و «(سيماداز) اهييبح هكلسيس

 .ريطخلا رسلا اذه ىلا ةشبحلا كلم

 هل فشكيو يرصملا دئاقلا ىلع لخديو

 ْق .هئثنبا يه ةدياع ناو 2هتيقيقح

 نوغريف ةئيا سبيرما تناك ةبيفت تذولا

 مهتتو .ثدحي ام ىرتو
 ةمكاحملل مدقيو ةنايخلاب سيمادار

 .ايح نفدلاب هيلع رذصيو

 يف ةدياعب أجافي هريق ىلا داقي امذنعو

 .اهيلع قلغي يذلا ربقلا لخاد هراظتنا

 ثادحالا ناكم ىقيقحلا حرسملا

 ناف ءرصقالا ضورع يف ثدح- امكو
 راثالا مادختسا ىلع دمتعت مرضا ةدياع

 بسكي امن ٠ « ضرعلل ةيفاخك ةينوعرفلا

 ةسهرو لدلجو .ايخن رات اروضح 2

 ىماردلا عماجلا نأش نم

 0 ىلا ةفاضالاب شا

 . ةيئاعدو ةيدام ةيحايس بساكم

 ةدياع نع فلتخت مرشا ةدياع نكل

 ,ةينفو ةيميظنت حاون نم رصقالا

 مغر كلذو .لامتكالا ىلا برقا اهلعمت
 رثكأ ءاهسا ىلع رصقالا ضو رع داهتعا
 افوصح مغرو .اربوالا ملاع يب ةرهش
 يلام معدو .عسوأ يمالعا مامتها ىلع

 زيمي أم لعلو .ةيلاطيالا ةراوكجول د

 رثكا ناكم يف ضرعت اهنا عمرها ةدياع

 اضياوهو .رصقالا راثا نم ةرهش

 رظنملا ىفف .ثادحالل ىخيراتلا ناكملا

 مخف وبم رهظي لوالا لصفلا نم لوالا

 فلخلا يفو ««فنم» ةئيدمب كلملل

 .مارهالا اهئارو نم رهظت ةريبك ةباوب
 لوالو لوحتت مارهألا ناف ءانه نم

 اربوال ةيقيقح ةيفلخ ىلا حيراتلا يف ةرم

 . لصالا 227 عد

 و ىلع 2 ةديباع 00

 حرسم ر ربكا زيشعيو .ضورعلا هذه
 نأ هلوط لصي ثيح ملاعلا يف فوشكم

 ىلا هعطاقم ضعب ضرعو ارثم ٠
 " ىلع ارتم ١١ عامتراب ارتم ٠+
 7 حرسملا دادعا فلكتو «تايوتسم

 تاوقلا ةدييشتب تماقو هةيئح نويلم

 (5) حرسملا عسيو .ةيرصملا ةحلسملا

 ضرعلا جرخ اخ ماقو .دعقم فالا

 ليدعتب (ىنينولوب وروام: ىلاطيألا

 ال ىتح عاستالا اذهب ركيمكبل هممت
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 يباو مارهالا بناج ىلا ًامزق ودبي
 ىلع نودهاشملا زكري ىتحو .لومهلا

 ىتلاةيرصملا راثآلا ال ىنفلا لمعلا
 . مارهألا ةيضضش اهم محدزت

 مرطا ةليإع ليدج
 دق يلاطيالا جرخملا نا ةقيقحلاو

 نكل هفده قيقخم يف ريبك دح ىلا حجن
 ال لوفشلا يباو مارهالا ةدعاسمب

 كلذ ٍِق هتدعاس دقو .(هعم سفانتلاب

 ثيح يا نيس جرخمك ةقباسلا هتريخ

 .شوبلا ل يم اريج تاقالا خيل

 ةكرح ديدجن ىلع جرخملا زكر امك
 اريوالا لاطبا جورخو لوخدو شويجلا
 ةيئانيس ةركف ةمثو .هيلابلاو لاروكلاو
 صضرسعلا ةيادب ىلع جرخملا اهلخدا
 يويدخلا لفح ءاعدتسا ابس لواح

 .اماع ١١5 لبق ةدياع اربوال ليعامسا

 ولراك يلاطيالا وركتسياملا داقو

 عاقل داق امنيب ارميسكروالا نسنارف

 دحلا يسيسللا فسوي يرصملا

 دقف ضرعلا لاطبا اما .ضورعلا

 ايسورو اينابساو ايلاطيا نم اومدق
 .رصمو نيتنجرالاو اكريماو ايراغلبو
 يف .1يللراشتير ايتاك» ءالؤه رهشا نمو
 سي رجا ةيكريمالاو . هدياع رود

 ينغملاو . نوعرف ةئبا رود ْق (يربماب

 روخ- يف «ىتت وتيترامو ريهشلا روبيملا
 نائفلا اضيا هب موقي يذلا سيمادار

 وه ريخالاو .«يماك نمسح ل يرصملا

 تاكرش نوكلتمي نيبرصم ةئالث دحا

 ةدياع ضورع ميظنتب اوماق ةيحايس
 . كينخح نيبالم / تفلكت يتلاو مرهشا

 مرشا ةدياع ضورع ةميف عافترا

 ا ىلا داققتلا بلغا يأر ين عجري
 ىلع اهفارشاو ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو

 تايبلس بلجن يلاتلابو .ضورعلا
 يف كرتشا دقف .رصقالا ضورع
 نويرصم نويقيسومو نونغم ضورعلا
 .ةيرصملا هيلابلا ةقرف ىلا ةفاضالاب
 انها ةبئاغ تناك ةيرصملا ةكراشملا هذهو

 .رصقالا ضورع نع

 يرصملا نوي زفيلتلا ماق ًاضيا

 غسل لع يرضلا بنانا نول لع

 صضورع ناف انه نم .ضرعلل ةروصم

 ةسيلاطيا ةيرصم تداع مرش ةدياع

 ,اهداليم موي تناك اك كاف ف رشم

 بتكو .يدريف اهاقيسوم فلادقف

 ةصق نع ؛ينوزنال وزيج) اهراعشا

 يويدخلا اهمدقو .ءاشاب تيرام»
 كولم هفويضل ١10١ ماع ليعاسا
 راد حاتتفا لفح 6 ايوروا ءارماو

 - 111 ىلا نورا ةلتفتلات - غ5

 فضل 0 0 ير ياا #3 تيضصنل با اس

 مت "

 د سس وس 7 "لسمو

 0مل ا وعامل اقامت

 لل ,ةثملا 0 و

 هلروسا ع. رب 5 يبصتتلا
 نس

 كنا
 د يدا ا

 0 ا ت2 مو هونج زب

 ادي ع نا هتداع نم

 قبس ةميدق مالفال ايداعتسا 3

 هله نإف .عيونتلا ىلع اهدامتعالو

 .«ايجولوئو ركلا) ةباّتر رسكت مالفالا

 . ةيمحلملا انف .ةعوتتم ةقاي لكشتل
 اهنمو .ةيماردلا اهنمو .ةيسيلوبلا اهنمو

 رايتخالا جرفتملا ىلع بعصي .ةيلزغلا
 ءيش ضرعلا تاالاص هحرتقت اف ءابنيب

 دحاولا عونلا يف نوكي نا قشتيو .ريثك

 تايادب ىلا هخيرات 5 عجري ميداق جاتنا

 تاجاتنا نم ثيدح رخاو عباسلا نفلا
 رهش تابيابت عمو. .يشاألا مسوملا

 هذه لاو .روهظلاب ةديدجلا امال

 ليف لشم قد ريدقت 1 زئاوج

 هيروتيا يلاطيالا جرخملل ؛ةلئاعلا»

 :نايساغ ويروتيف ليثمت نم ءالوكس

 ةيسئر ةيصخش ملا
 صخشملا لكشلا ىه هلئاعلا

 نولكشي نيذلا دارفالا يه .نمُلل
 ةرود ساسالا يف ابكلو :ةلئاغلا

 ىلعو صضاخشأالا ىلع هرثا يف تقؤلا

 يتلا نمزلا ةينب نا يا .ثادحالا

 ١447 لوألا نيرشت ١7 751 ةذدغلا - ةيبرعلا ةعيلطلا

 اهتابتر يف تسيل الوكس هيروتيا اهمسري
 .اهدبت يف نكلو ةدوبهمملا ةيتيقوتلا

 تايصخشلا ام هيمَحَت تامالعل اهكرتو

 . يصخشلا ترفل ىف اذهو .اهلعف ِق

 ةعفاي نم لقتنت نيح ؛ اهسفن يه اهيفو

 يول جو 0 رش

 ةنئا وا ا نمر موقي ةروصلاو

 يف ناتلعاف ناتكرح ناتاهو . طقاستي
 ىدل نمزلا نال يي لو مايقلا

 تماق ام الاو « .مئادلا لعفلا در

 . تددجت امو .ةلئاعلا

 وهف . ةلئاعلا مساب قطانلا .ىلراك
 يف انلخدي ٠ | ثادحال يوارلا

 نم .ةلئاعلا زيلاهدو .:تيبلا :يلاهد

 :هدج ىلع فرعتنف .هلعف در لالخ

 نإ تليد يذلا .ةعماجلا ْق ةاتيب الا

 لبق تومي يذلا .هيبا ىلع مث .تومي
  (ولراك ما) همال اهمسري ةحول يبغي نا

 فقت ال ىتلا اهلعف دودر ببسي كلذو

 .مهتمدخ يف .ةلئاعلا دارقا هاجت
 ةطساوبو . مهبلاطم ةيبلت ىلع رهسلاو

 فرعتف ءويلوج هيخا ىلع فرعتن ولراك
 موقت لاعفا دودرل ةجيتن «ناشياعتي١ اهبغا

 .هيخاو خاك امهتدحوت . | مسينيب ام

 نا دعبو .لاعفالاو ماهوالا يف |مهقرفتو

 اههدحا نيساش امهارن ' نييبص اناك

 رخآلاو .(ولراك) ايعماج ًاذاتسا حبصي

 بهذيل .ةيشافلا دوعص عم طروتي

 .. فيوم دوسي مث حليل يق ايراع
 رصنع كانهو .(ويلوج) اسئايو ابعتم
 يذلا (دعب ايف ةجوزلا رصنعو) مالا
 نم ينافتلا زمر عم هيلع ولراك انفرعي
 مصنع مل .صاللخالاو ةلئاعلا لجا

 نلثمي يتاوللا ثالثلا سناوعلا تايعلا
 .قفاوتلا فو ضقانتلا يف شماهلا
 قبي ' .تافو ىضم نمز نهعمج

 ىلع اهمقافت يف هتخوخيش رثا الا نهيدل
 وا ديعس معط نود نم ىتلا هوجولا
 نس

 ليججب ضاقت ال نمزلا ةفاسم نكل
 نو .. ةيديلقتلا ةقيرطلا ىلع ليج هعبتي
 ابغا .كلذك وه ىجراخلا لكشلا ناك

 هعبتي فقومبو . لعف هعبتي لعفب ساقت
 در هعبتي لعق درب .رخا مالكبو .فقوم
 ال ةلئاعلا دارفا نيب ةهجاوملاف .لعف

 نم لعفلا دودر لب ؛رمعلا اهمكحي

 عم قافو ىلع نكي مل الثم ولراك . هلوح
 قافو ىلع ناكو . هليج نم ىذلا هيا

 دجي اال هتخوخيش يف وهف .هديفح عم
 دخلا قافوو .هب ىنعي هريغ رخآ ادحا

 وا .شيعلا طمن لئامت ىنعي ال ديفحلاو
 -- نال .يكيناكيم لكشب .ريكفتلا
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 يح
 تاماهتها نع فلتختس دخلا تاماّتها

 يف وهو علراكأل دنخلا نأ ع 'ءديفحلا
 ةقالعلا ظحالنل - (وتولراك) هديفح رْمَع

 ديقحلا اله تابايدهأ نمفنا ل نكت

 ولراك رداغي مل نيب ؛ «لاحرتلا بحي ىذلا

 . ةلئاعلا تاتعا

 نمز هنا نسساسا ىلع تايصخشلا

 ءرظن تاهجوو .تارارقو .فقاوم
 ِق نمزلا لكشتي اذكه .لعف دودرو

 تبيض عونستلا اذه نمو هعونش

 اهارن يتلا ءايلاطيا ىئيتو .ةلئاعلا

 راطا جراخ نم .يجراخ نمزك
 . لكشت اهسحبت اهلالخ نمو «.ةلئاعلا

 خيرات راص نا دعب .روطتتو .عونتتو
 ةيئايزيفلا .ةروصلا اما .اهخرات هلئاعلا

 .ةخوخيشف .بابشف .ةلوفط .نمزلل
 ريغ .ةموضهم .ةتئاث .ةدحاو ىهف

 لعفت نا نكمي ال ةرود اهنال .ةمهم
 ام سكعلا ىلع يهو .ائيش اهماما نم

 .ةيكرمالا مالفالا نم ديدعلا همسرت

 تسيلو .ةجردلا هذه ىلا ةبعرم تسيل

 توملا نال .دقعلا ةدقع يه وا .ةلذم

 وا) ةلئاعلا لصاوت نود الئاح فقي ال
 نع ثيدحلا يرجي ام ًايلاغف . (اهرفانت

 . لصح ام اذاو .هلوصح دعب توملا

 4 ةخوخيشلا نالو :«يقايس» وهف

 .ةلوفطلاكو «بابيشلاك نوكت نا

 ىلا رظني جرفتملا نأب ًايلع .ةليمح

 نم ءىشب دسجلا ىلع نمزلا تابلقت
 نا الآ ءانه ءانعسشي الو ؛:ةبشهدلا
 . لماكلا رييكاملا لمع ىبحن

 ايسئر ايصخش لكلا
 .هفرغ نم .تيبلا نم جرخن مم

 لكشلا وه تيبلا ناك .هزيلافدو

 دودر هيف موقت «ناكملل صخشم لا

 هيتأت .ةلئاعلا دارقا هيلا ىأتو .لعفلا
 عم لخدتف .جراخلا نم ايلاطيا

 . ليصافتلا هذه ىلع فرعتن ءاهليصافت

 1 .هيف ءايشالا ليصافت ىلع فقنو

 وا .؛هناولا الو .هيف ءايشالا هذه ريغتت

 نيب تايصخشلا ةكرحو اريماكلا ةكرح

 دقتعتن .:تايثلا» اذه نمو .هرضانع

 ىنعمب تباث هنا .هتوق ذخأي هنا
 دارفا لكل لماشلا ىئعمب و «متادلا

 .ةلئاعلا هذه تقرفت |مهم ة داعلا

 .تخاشو :.اهدارفا رئاضم تددعتو

 ُِق دماصلا ( خيشي ال يذلا ناكملا هنا

 . ةلئاعلل نضاحلاو ؛ نمر هحو

 أدبت يتلا ىلوالا ةيراكذتلا ةروصلاو

 1 نالصت ي هيبغت يتلا ةيناثلاو

 نا ىتح .صالختسالا 0

 ةجوز (سيرتايب» تخا «ايردنا»

 جراخلا ىلا امود ىعست يتلا .ولراك

 ببسبو .(دعب اميف ولراك ةنبا كلذكو)
 - دض ةكرخ يه يتلا هذه اهتكرح نم

 برم لع ولو ند جيون 1 ١ . ةلئاعلا
 هذه (ايردنا» نأ ىتح ٠ .مهبح نم

 دارفا نيب لمشلا عمج > نوناقل « خضرت»

 يذلا , مئادلا 9- نوناقل :ةلئاعلا

 دولا ف نوكتل قأتو بيع وه

 الو .مليفلا رخآ 5 ةيناثلا ةيراكذتلا

 نال .ةريخالا ةيراكذتلا ةروصلا لوقت

 ءوض عم ًادبتس ةليدج ةلحرم

 ربيع ٠ أ جراخ نم .شالفلا

 ايلاظيا خيرات وه يذلا ةلئاعلا خيرات

 . هصصقو هثادحاب عونتملاو .روطتملا

 اهميقيس ىتلا ةديدحلا ةقالعلا ربع
 .تيجيرب ةيسنرفلا عم وتولراك ديفحلا
 ردقب ايلاطيا ردق الوكس طبري انهو
 يلاطيالا مهولا لوقن له . . .ابوروا

 ؟يبوروالا مهولاب

 مل ا
 نم .ماهوالا جرخخ الوكس هيروتيا

 38 . همالفا يبي .ماهوالا هذه

 .رصعلا ةفص ذخأت همالفا ُِق 0

 مهولا مطحتي «؛صاخ رابغ ُْق

 1/3767- نيرافلا ةليل» ينو .ىنيليسوملا
 ةظحل يكولملا مهولا ب ا( ع

 يفو .رشع سداسلا سيول ىلع ضبقلا
 نيب نم يراتلا مهولا مظختي «صقرملا»

 سفن . ةيخيراتو ةيصخش ىرخا ماهوا
 2 52005 يف هدجن ءيىثلا
 انه عفادلا وه ٠ :يلئاعلا . يصخشلا

 هاش عراشلا ىلا جر خف ' نحئنف

 ١ هنع عمسن لب . خيراتلا رسب
 اخ نم وا تايصخشلا هاوفا ىلع

 لك هلثمت يجدغلا مهولأ نال نع

 َمُهَو لكمي ولراك . يفارغوت|نيسلا

 ,هلثم ركفي نم عم ىتح ؛ءىش لك
 ايردنا .ةلزعلا ىلا لاحلا هب ىهتنيف

 (؛ناكماللا» ىلا ةيعاسلا ولراك ةبيبح

 دعب .هيلا ىعسي ام قيقحت يف لشفي مهو
 نع سيراب مث امور تزجع نا

 . ةيقيزيفاتيملا ايردنا ةكرح باعيتسا
 مهول لمكم مهو ولراك جوز سيرتايب
 اهدارفا نال ةلئاعلا ظفح ٍق مالا

 6 ةلئاعلا , اهفادهاو 0 قرتفتس

 , ةلماك يدق ب و م دح

 ل 0

 .اهطقاست يو ا قف مدعم
 انف ل شتي ةميقو هلو <يدع

 هيف تاقورفملا ودغتو .عمتجملا

 يه هذهو .مهوو مهو نيب تاقرافم
 . انرصع روص نم ةيرذج ةيلاح ةروص

 ؛ م0 لوألا نيرشت ١*5 ١١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 كيما .يبرعلا

 ا مدع غلاة سو عتجسو اة بسر 1+ دعما
 زن نب عج جس

 وع
 1 1 ا 0 2 ا 3 0 1 سمسم ند

 لا

 ةيئازبس تاناجرهم

 ةليجسلا عسل كلا ملا ناجربلا .

 ةماركلاو ضرالا نع مافدلاو ةيبرعلا ةايح ا نع مالفالا تارشع

 :(ةيرعلا ةزرثلا ةيدخ ةبليجستلا اهبل راعش تحن دادغب ىف ضرع ..
 ل اع ششسضظؤشتُشسسل ا

 يزمر لامك  دادغب

 برعلا نييليجستلا نييئازنيسلا
 راعش تحن ناجرمملا اذه

 ةروثلا ةمدخ 58 ةيليحستلا [مثيسلا»

 ١ ىنعي انه ,راعشلاف . .(ةيبرعلا

 ةيليحستلا مالفالا رودب ًايئدبم افارتعا

 كسامتمو ىيوق .يركف عافد طخك

 امدنع احضاو ةرود ىلحتي ؛رثؤمو

 وا .ةيجراخ تامججف بوعشلا ضرعتت
 فقلدتشلا وق ةيجاول. ضينت امدنع
 . ةيلخادلا

 نطولا يف .يىليجستلا مولا

 داكي هنا الا , هتيمنا

 قللخ. شل . . ايس نوفا
 ملغلا اهم ىظحي يتلا تالافتحالا

 تاطحسللا ِق .نكلو ,يئاورلا

 م كليعي امدنعو ةمساخلا

 ةشاشلا ىلع روصلا تايطغعم

 ألن ' ءاوس  ةيليحستل هلأ انينسلا نا

 ءاخسي .روهمجلا حنمت .رضاحلا وا

 ِْ . .ابم ناهتسي ال ةيحور ةقاط

 .19١ه5 تورح لالخ رمأآلا ناك

 ترج لاللجو ..., 181/9 4

 بريل لاللخو «ةيزئازسملا ريرتختلا
 .ةيناريالا ةيب رعلا

 تاشائنو ضو رع

 مالفالا تارشع تضرع .دادغب يف

 ىلا ال نم ةرتفلا ىف ةيليحبستلا

 طاضشنلا نألو .. 0
 :مالفالا ضرع درحم سيل يئامنيسلا
 نإف .اهمييقتو اهتشقانم . نكلو

 داحما دقعب نا ةفداصم تسيل |

 عم , ةعسوم تا نمضت جمانربلا

 الضف .ءاهضرع بقع .مالفالا يعناص

 لثم . ةماشا اياضقلا ضغب ةشقانم نع

 قافارو (برخلاو: ةيليحسلا اينيسلا»

 (نيسلل يبرعلا ناجرهملا ريوطت
 . (ةيليجحستلا

 نع تريع دق تاودنلا تناك اذاو

 ؛ ةيليحستلا امنيسلا رودل قيمع

 مالفالا نإف ءاهقاشع لاما نع الضف
 .اهلمجم يف .تءاج اهضرع مت يتلا
 ,لامألا كلتو ااذنش يوي ةمح رت

 ىضار دومح رضخل (ةنخاسلا هايملآ)

 عم هجرخم بهذي .حاتفالا مليف وه

 .«ةنخاسلا ةايملا» طيرق نم دهشم

 46 -1 114101 ندمت خ11 ةلظتت -

 يسستت



 .لجسيو .راوهالا ىلا نيينفلا مقاط
 ةيمويلا ةايحل| :ءقاد وحن ىلع

 ءانب .بوؤدلا لمعلا ...كانه
 ةعغاتص ؛:كمسلا ديض .ةأيحلا

 هفقشاع اريماكي عباتيو .ريصضحخلا

 يو 03 مرنم ىلا لافطالا باهذ

 دحعا ليصافت لحسي .٠ ةحهبم دهاشم

 تاينغا انعمسي نا هتوفي الو . حارفالا

 ةايحلا يه اه : مث .ةيوذعلا ةغلاد

 تنجم لازسلاا رغم ةفعألا

 لافطالا تثجح دهنغتو . . .ءادعالا

 نال . نكل , ةمسردملا ءانف ف ةرثانتم

 نالو .توملا نم وفا ةاسب|

 : اهنع عفادي نم ىلا جاتحي اهرارمتسا

 شيحلا عم .راوهالا ىلاها . عيمجلا ناو

 ةييرلا وبلا جراج ماتا رتتيند يف"يل ا تغيبج للامر قال ثن ال ناب يف

 تعلا ةررسلا تيرم ملي ليساانبل

 ٠0  1142111 4عاب قلن( ةوخوا نبا خ13 1 دن |١

 ناجرهملا قصلم

 - 1." 4خأ نخل" تمم مل ملا - 47

 7 لاحرلا دلاخ لحارلا نانفلا ةايح نع مليف'

 هظحلل نودعتسي - بعشلا بلحم

 . باسحلا ةيفصت

 «(ةئخاسلا هايلا) ىلع ذخأت امسرو

 . ىحر جا لافطالا -اسيكم ٍق ةالاغملا

 مالفالا مظعم نأش هنأش - مليفلا نكلو

 ديو لوح رودت يتلاو , ةيقارعلا

 هذهف .ةيعاجلا ةلوطبلاب نمؤيو زربي
 ءامامت اهقح ريهاجلل يطعت مالفالا

 ديلاب براحتو ديب ينبت يتلا ريهامجلا كلت

 نمت .ددرت الب ٠ , عفدت يىتلاو ؛ ىرخالا

 محلو مدب , يحضتو .اهتماركو اهتيرح
 هذه ع ؛بعشا نا . . .اهئانبا ىلغا

 ةلوطب ق:رهنصتب .«ةيليجستلا مالفالا
 لطب ناك ول امك ودبي لب .ةدحاو

 قلطنتو ,عرذالا فاالا هل يعلو

 نع عافدلا :دحاو فده ىلا هتدارا

 مليفلا يف ىتحو . . .ةماركلاو ضرأالا
 يذلاو «ةداغ ةاتفلا ةياكح» عيدبلا

 رون دقف فيك لاطبالا دحا هيف يكحي

 ,ودعلا دي ُْق اريسا عفو امدنع هينيغ

 ىلع اركح تسيل انه ةلوطبلا نا دج

 .ةعّزوم اهنكلو .بسحف لطبلا اذه

 نيذلا .هلوح نم عيمج ىلع ؛ةلادعب
 ءىضي ارون اوحبصاو ىةعم اوفتاكت

 بوسنملا مليفلا ناوتع نا لب .هتايح
 دقف نا دعب هب تنرتقا ىتلا ةاتفلا كلتل

 نيل اناا قم تم .رصبلا

 . انه هسفن بسني وهو

 مراشلا ين ةابخا 06

 يتلا ةيليحستلا مالفالا مظعم لثمو

 مكبت .تبراح ىتلا بوعشلا اهتقفح

 : ةائملا نيطيت ليجستب ةيقارغلا مالفالا

 05 ءالقالا ِق اهنم سكعلا ىلع

 ضصقارملاو يملا تانولاضلا رحب

 ناتبنالا عم لرشبعتو ينل

 وا :جاتنالا طوطخ ىلع ءاوس .يداعلا
 ام اذه . . | عارصلا بلق يف

 ةدومصو ةايح ةرصبلا) مالفا هلعفت

 «فرشلا ماسود»و ؛يدحتلا لاجررو

 .لتاقم ةايحرو «راوهالا ةكرعماو

 ةياكتشبلا نونفلا ةكرح تسكعنإو

 تمدق يتلا ةيليحستلا مالفألا ىلع

 يلودلا دادغب ناجرهم» نم تاحمل

 ثيح 21١94175 :ةيليكشتلا نونفلل

 زرني لا يئراحلا دومح جرضخملا لواح

 نولثفلا ةكرح جوبتو ءارث ىدم

 نأ مغربو : . ماعلا َّق ةيليكشتلا

  هتفاط نفيا مليفلا ةلومح

 كاف ليلف تقولاو ةريثك تاضو رعملا

 جرفتملا ماىتها ةراثا ف حصني ملستلا

 نع ربعت يتلا ةشهدملا لايعالا كلتب

 . ةايحلل

 لرج تراثا يتلا م الفألا نمو

 «دلاخ . 7 مليف ؛ ؛اليوط

 ةئادننلا ذثم .مليفلاو . . . يريص نانجل

 نم اهدمتسي يانغ ردخأت وق نسق

 دلاخ . لحارلا 5 ريبكلا تاحشلا ليئامت

 رظني يذلاو قالا قشاع .لاحرلا

 .اهسفن ةايحلا اهلعجت ةرظن ةأرمل ىلا

 ل ؛ ممص يذلا وه لاحرلا دلاخأو

 .لوهجملا يدنجلا بصن ؛عيدب
 .ةماخضلا غلاب عرد نم نوكملاو

 ول امك ؛لوهجملا يا تافر يطغي
 .ىدنجلا كلذ نأب لوقلا ديري ناك
 01 .نطولا ضرا هعردب يمحب

 مليفلا تطعا لاحرلا دلاخ تازاجنا
 .جرخملا نكل . . .اهع ناهتسي ال ةميق

 نم ةريخآلا تاظحللا مدقي نا .رصا

 - ةينرغلا ةعيلطلا

 .لب .ريبكلا نانفلا كلذ ةايح

 ىلع ىجسملا هناشج مدنقي ءةوسقبو
 صعب نا مغربو .ىفشتسملاب هريرس
 ةيا دج مل .روكنص ءافص لثم ,داقنلا

 ينا الا ٠ هاشم هذه لك نم ةماعلا

 أَ ترعش ىصخش يأر اذهو

 ال ةمتاقلا هليصافتو ثتوملا دهاشم

 نائف نع ثدحتي مليف يف اه ةرورض
 .هليثاَت لالخ نم .دشني هتايح شاع

 . ةايحاب حرف ةمينرت
 . ةيرصضملا مالفالا لصت مل . ةداعلاك

 تكراشو .ناجرمملا ءاهتنا لعب الا

  ىهابلا اضرل ؛بكارملا» مليشب سنوت

 روطت .قيش وحن ىلع .يكحي يذلا
 تكراشؤو . جيلخلا 20 ةعانص

 نانفلا لوح امشوا .نيمليفب رئازجلا
 «تانيد نيدلا رصد ماسرلا . لليكشتلا

 يفالسالا نيدلا راتخا يرف وهو
 تاداعلاو ةايحلا نع  هتاحول 5 ؛.رعو

 حبار جرخملا ناك اذاو . . .ةيرئازجلا
 ريبعت ةوق زربي نا عاطتسا دق يىجارعلا

 قيلعتلا نإف .نيدلا رصن تاحول

 ءاقلالاو .ةبرطضم ةيبرعب بوتكملا
 .مليفلا لاحب بهذي داك كيكرلا

 يذلاو (ثوغاطلا» ىناثلا مليفلا اما

 «ثوغاطلا» راحشا لوح رودي
 بلق يف شيعت ىتلاو ؛ نسلا يف ةنعاطلا

 يف اسرد مدقت اهنإف .ةيساقلا ءارحصلا

 ةديهفا ... .ةابحلا ا لع زارضألا
 تامو خاش دق ناك ناو .راحشالا

 ( ءاقبلاب كسمتت ةيقبلا نا الا .اهمظعم

 وهاهو . .ةايحلا قحتستت ةدارإب

 ملعلاب هدايا ازيا يتأي ناسنالا

 . رثؤمو ليمج مليف هنإ و . شيعن ىكل

 ثوغاطلا حش
 ةنأش .«برعلا نييليحستلا داحنا»

 ٍِق شيعي «ثوغاطلا» رحش ناك

 ؛ةايحلا لع رصي هنكل .ةبعص فو رظ

 دحا اهركذتي ال امهنيس نع عفادي وهو

 نلو : ةداج انيس .:دئادشلا ٍِق اللا

 فقد نملج اد ابنكلو ,ليلذتلا فرعت

 تارقف ا ناف كلذل .اهبئاج ىلا
 نوكت نا قيلي ىتلاو , يئاسبملا ناِيبلا

 قدصب ,لوقت . ةيطغتلا هذ اما

 ضعب لحسي ذا ةيابنلا يف ناجرهملاو»
 تاناكما ةيدودحم نع ةجناتلا صقاونلا
 وعدن هتاف :برعلا نييليجستلا ذاحتا
 ةيب رعلا مالعالاو ةفاقثلا تارازو ةفاك

 ىف اهب ةينعملاو ةصتخملا ةيفاقثلا تائيطاو

 ننام ةينوفلا' ناونلا ةساج .كالذ
 نيكمت لجا نم ةيباجا رثكا ةكراشم ىلا

 يف اهرودب مايقلا نم ةيليجستلا (تيسلا
 .(«ةيب رعلا ةمالا كراعم ةمدخ

 2 7/- ١ ةاما/ لوآلا نيرشت ١؟ 5١ ددغلا



 اك لزم لق
 .كئايحل ىنقا كؤالخ :مهوق 1

 ؛ ىناديملا لضفلا وبا لاق
 «كلزلج.ق تودين 8[ كنا ..: ريالين 1

 . ءايحلا 3

 :ببكببلا نبا لاقو

 . ىحتساف تولخ اذا كنا هائعم 1
 .رما ىنعبم يف ريخ هلوق ىلع وهو

 . ريثك هلثمو

 ءرملا ءايحلا ىتقيو : ىنعملا ف ل هوحنو

 ربحا حمرلاو

9 

 هؤالب فيك نالهث الأست ملا
 هبحاض لبنلاب كاشامل حضوتب

 ىتفلا برضي دقو برضيوا مريملا
 هبكار ِلاَر ناو ىقال نا ربصيو

 :.ءايحلا ىتقو: مسار :ةيقايا |[
 لاق «. ىف ىنفي ىنق : لاقي . هحوزل ْ

 : ةرتتع

 لتقا مل نإ تومأس ؤرما نا 0

 ةيئق تيِتقا يس نم 0 1

 يا .«ىيقأو ىنغا :نآرقلا فو 1
 .هتم ىنتقيام ىطعا || /

 لب وو وو م يس يك

 رسفعج ثدخن , موي نك

 ةعامج هيف سلجم يف يكمربلا ١|

 يبا) فقومب ديشن تناك ا.

 . ةيما ىنب ةلود بلق فيكو (يناسارخلا

 ملسم وبا عنص اذامو) :لاقف

 ةرسا نم كلملا لقن هنا ؟ناسارخلا

 قهزا نا دعي ...ىرخا ىلا ةيبرع

 ةوعدلا لقني نم لجرلا امناو .. . . اربص

 هذهو . متهم جتي عيت كلاور# نب

 ادام ا نة ا يي ل ا ا لا ا ا عا ا ا

 يئارماسلا دوم رابجلا د دسك

 نع يكمربلا رفعج
 8 تبرضل ةدعلا ةادعاو رماتلا ِِق هتين

 رمعج+- نم ةحيرص ةراشا

 دقف نذإ ماظل بلقو برعلا

 . مهرما فشكتاو ٠ . مهتاين ترهظ

 ريغب موق ىلا موق نم ةلودلا لقن وهو
 ءارشو سائلا بولق ةلامتساب م 3 5

0_0 
 م نمو الا نفيا 0

 ادح عضاو دب ال هناو انشق اشبك

 مس دما مع هاجت ستة او نحس جو 17 سم جا ولاا

 0ك شل ل ل ل

 تالمح نوئشي اوأدب , مهدادبتسال

 نم دصقلاو ؛ديشرلا ةفيلخلاب ريهشتلا
 ةقثلا ةعرعز وهو 3 كلنلذ

 . ةيلع ةماعلا . همكحب

 ا ىلع ةلمحلا هذه ا اولكوا

 ةقدائزلاو ءارعشلا نم ناحملا ة

 اثباغ ديشرلا اوروصف .نيثباعلاو
 مو ءاثغلا عامسو بارشلا همه ءايهال
 نال ءادبا هوفصو امك ديشرلا نكي



 ةبفاو :هتايح تولساو هقييرت
 هيلا تلصو يذلا يراضحلا راهدزالاو

 هذه لك ضحدي .هدهع .يف ةلودلا

 اروقو ديشرلا ناك دقف .تاصرختلا

 ناكو .ءايلعلاو ملعلل ايحم .ءاحلاص

 ا ب. هنتي حجسجيو ةلئس ورْغي

 قدص دقلو .رابخالا كلذب :تضافتسا

 : (نيزر نب دواد) لوق هيف

 : ةدلب لك يف رونلا حال نورابب
 جملا هئريسس لدع َِق هب ماقو

 هلغش حبصا هللأ تانلب مامإ

 جحلاو وزغلا هي ىنعي ام رثكأو

 نا ةقدانؤلا ةكماربلا لواح اك

 ابا) نجاملا رعاشلا ديشرلاب اوقصلي
 نم طحي كلذ نا مهنم انظ :(ساون
 تناك ةثباع تاياكح أوعرتخاو .هرذق

 ىلع . ساون يبا نيبو هنيب رودت

 اق“ ساؤن انا ها (قلاو ..مهمعُ
 مهحدمب اوبسكت نيذلا ءارعشلا دحاأ

 امناو .صاخلا هرعاش نكي ملو .ديشرلل

 يبأ نب داورم) صاخلا هرعاش ناك

 ساون يبا سبح ديشرلا نا ركذيو
 نسكع ناك يلو هكتبتو هناسل ةءاذبل

 . نجسلا يف هب جز امل كلذ
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 ةكدارللا طوقس
 اوحارو .ةكمارلا رما احفتس | املو

 ررق .ةماآلا لبقتسمو نما نوددبع

 ةباصعلا هذه ىلع ىضقي نا ديشرلا
 مه موقت نا لبق مهتفأش لصأتسيو
 . ةمئاق

 ىلا ديشرلا ٌجح ه 185 ةنس ىفف
 .قارعلا ىلا اصخاش فرصناو .ةكم
 (رمعلا) لضو املو ,هجح لمكا نا دعب
 رما .(رابنالا) يحاون نم ةيحان يهو
 يفو .يكمربلا ىبحي نب رفعج لعقب
 رما «رفغج اهيف لتق يتلا ةليللا سفن
 نب ىيحيب طاحا نم هيجوتب ديشرلا
 ناك نمو هيلاومو هدلو عسيمجو .دلاخ

 .ه 181/ ةنس رفص يف كلذ
 رفعج نأ ناكلخ نبا ىورو

 .طسوالا رسجلا ىلع بلص يكمربلا

 . هسأر لعجو .دادغب روسج نم وهو
 بناجلا ىلع هدسجو .بناج ىلع
 .رخآلا

 ديشرلا نوراه عاطتسا اذكهو
 ةلودلل نسماخلا يرعلا ةفيلخلا
 ىلع ىضقي نا .هتكنحو همزحب ةيسابعلا

 ةباصع اهتداق ةيسراف ةرماؤم رطخا

 ! نع ةيانك ةنالف نا امك

 و

 : دشناو مشج نب ةيزغ

 يرصانو يموق ناسنا ونب لاكو

 قرا نم. ريخألا عيرلا يف ةنئماربتلا
 اوناك امل اقافو ١ءازج ؛ةرحهلل يناثلا

 ةكماربلا راصتنا ناك اذاو .نولثبعي

 اقيالا ناك دقف . سرغلا راصتنا لثمي

 ةلالد لديو .برعلا راصتنا لثمي مه

 نم اوغلب امهم نيييوعشلا نا ىلع ةيوق
 .ةبورعلل ةياهنلا يف ةبلغلا نإف .ةوق
 هجولا ةيب رع اهميمص يف ةلودلا نال

 . ناسللاو ذديلاو

 ءىبلا ةيبوعشلا رك
 ةرماؤمب ديشرلا ةطاحال ةجيتنو

 اذه ضرعت دقف ؛ةيسرافلا ةكماربلا
 هتيصخش يلف نعطلاو سدلا ىلا لجرلا

 نييبوعشلا ةاورلا لبق نم هتاسايسو

 نم اولعج دقف .نيطخاسلا نيمقانلا

 ثيح . ةهفات ةردمس ةفالخلا لبق هد ريمس

 ةرئاد جراخو .ةايحلا نشماه ىلع هرهظت

 دلاج ديهع ىلإ ةيرقلو ةيايسلا
 ةكماريبلا الول هناو !(يدهلا)

 ديشرلا دقفل .مهفقاومو مهعيجشتو
 .هيخا نبا ىلا ةفالخلاب يعرشلا

 تاياورلا تروص .كلذ نم رثكاو

 انتوكي ديشرملا ةيضخل ةيبونعشلا
 ريثأتلا لهسي ةزوزهم ةفيعض ةيصخش

 ةيبب رعلا ةغللا رارسأ
 «نيركذملا نييمدالا ءامسا نع ةيانكلا ِق لمعتست (تالف# ةملك نا فورعملا
 .ركذملا دحاولل لف اي : ءادنلا يف نولوقيو . ىثنالا مس 6

 .نولف اي عمجللو .نينثالل نالق ايو
 . نييمدالا قاطن ىف اذهو تالفايو ناتلفاي .ةلفاي : نولوقي امك
 .نالفلا تيكر : برعلا لوقتف .لا لاخداب هنع ىنكيف لقاعلا ريغ اما

 . ةلقانلاو .داوجلا يا .ةنالفلا تيلحو

 نم ةئيعم ةليبقل ًاضاخ ًايسا «نالف» ةملك دجن نا رداونلا بئارغلا نم نكلو
 . ىركسعلل فيحصضتلا باتك يف ءاج ..برعلا لئابق

 .دزالا نم يا .دسالا نم نطب :نالف ونيو -

 دروام الا . مجاعملا يف الو باسنالا بتك لوادتم يف ةليبقلا هذه ركذت مو

 . سوماقلا بحاصض ىلع اكاردتسا سو رعلا جات باتك يف

 لئابقلا ضعبل مهتيمست ةحاوسلاو لوبقلاب مستي هنكلو ءاذه نم بجعاو
 نب ةراوتع نب ناسنا وهو :يركسعلا لاق .ناليع سيق نم مهو «ناسنا ونيا»

 جلا اذه ىلع ًاقيلعت يركسعلا لوقيو

 ءافلح مهو .نازوه نب ركب نب ةيواعم نب رصن ىنب يف ءالؤه ناسنا وئبو'
 حالخلا نب فافخ مهنمو : لاق فلتؤملا يف اضيا ةليبقلا ةده يدمآلا ركذو , هقيقت

 . مشج نب ةيزغ نب ةأاروتع نب ناسنا نب سودس نب تماص نب

 هيلع بلغت ؛ جازملا داح ناك ناو .اهيف
 ةمراعلا ةروشلا نيب وهف .فطاوعلا
 . . , ديصقلا تيب انهو ,ةيهانتملا ةقرلاو
 ةسوسدملا تاياورلا كلت ريشت ثيح

 اهيمست ابك وا  ةكمارلا طوقس نا ىلا

 سيلو .نيعم عفادب نكي م  (مهتبكن»
 ثدح ايناو .يقطنم وا لوقعم ريربت هل

 نم :(جايه) وا (ةيفطاع ةروف) ةججيتن
 رفعج لتقب رما ثيح .ديشرلا بناج
 ىحي ةماقاو هيخا نجسو .يكمربلا
 يضقتو .ةيربج ةماقا هلزنم يف يكمربلا
 ديشرلا ناب لوقلا ىلا ةيبوعشلا ةياورلا
 !!دعب اييف مدنلا دشا هذه هتلعف ىلع مدن

 ىرخا ةيبوعش تاياور تزهتناو

 اهططخم قفو تراسف ةصرفلا هذه

 ميقلاو يبرعلا فرشلا نم لينلاب
 ةسابعلا ةصقز تكبحف .ةيمالسالا
 نم يروصلا اهجاوزو (ديشرلا تخا
 يعرشلا ريغ اهاصتاو يكمربلا رفعج
 تفشا اذببو .هنم ارس اباجناو ءدهب
 نم طقف سيل ءاهليلغ ةيبوعشلا
 نمو .ةيسابعلا ةلئاعلا نم لب .ديشرلا

 نيدت يتلا مالسالا ميقو ةبورعلا فرش
 . ةيسايعلا ةفالخلا اهم

 اح ميعم



  :جراخلا يف ةرداصلا ة ادب ةيبرعلا ةفاحصلا ظاسوا 100
 :مالعألا نيب ةلبضافملا ناونع تحت يرجي ريثم لذَح

 0 نيرشمملا ءادعالا 0 يدب ع يي 2 0 000 300 1 1 0 مرحي شابا مالعألا نأ :ضعبلا لوسقي َغئ

 نيرداقو نيلعاف فرع ماكح يدا لع اهمظعمو 1 200000 د دا لوصولا صرف اههجو و دنميو اهجاور ةغوبطملا .
 00 ز زؤز ز ز ز]ز ز ز ز]ز : :ةروظخلا يديدشو: : 2 ْ: 1 مظعم ن زا. :امللاط .تبرعلا .ءارتقلا نم :٠ عاطق عسوا
 0 را ةلاسر ةقيقحلا 5 دم ْ 27 0 3 1000000 ةدئاف امو. ا لوخد نم 0 1

 ..ةئاجعا ا لحتو ةقسوام ىلع ةارج و ةردقلا مهسفنا ٠ 01 ٍْ 3000 ُْ 18 ٌ 1 م : ' «ةيضقلا: م ! ضعبلا اذه فيضيو

 000 1 ةدماكلا ةليلقلا ةتاوتسلا لالخ رابك 1 ٍْ ! 00 2 200 80 : ةديرعلا ”لفاملا لك 3 زون ةعو
 صرف هتاعوبلطلا جيتي ل هنيسفنت تقولا فاوهو... 3 00 00 ةيبرعلا تاجا حلا لاعم لهم سيل

 0 ىلا 00 درعا قاوبسالا لك ىلا لوخذلا) 00 20 010000 ....ةةيرطتلا هده: ” بجوملا عم دبل
 دبات "للس تلك ةريثك ذفانم دجي هتاياملع 1 1100 2 :

 ربغت ةحيرضلا ةقداصلا ةعلعلاف لم 0 اهل نوجدفمف ارق >آ ليمج'
 0 تاحض| روصتي ادم قدك رياك 05 0

 : ل و د هنساد انه ور وجمو 7:

 لف :كاذ وا فطعنملا اذه ءازو مهراظتناب نسافنالاو
 اهمعنو ةمظنالا عيمج ىضرب نوعتمتي كلذ نم رثكا

 7 «دامجلا» ةيزبمب هيفا نوت يدا تقولا ف

 ل تعفد نوكت ل دعب يام م انا

 : !ةهذلا لوصولاو دودحلا روبعل نمت
 2 ةملا» مالعألا اذه نإ 100 7-0 ديل م 7

 0 باحضا ٠ 0 4 : / 1 ا را ةحئاسلا يطا

1 
 ١ ظ 0 1 ةطلالا لفستا رسال قلق تح هنالك

 تلا ةنيعملا يقل ةفيعضلا وا ةرجاعلا وأ ةلقاعلا :

 هذه نا انروصت اذاو . .ةصاصرلاب ةملكلا ىلع درت
 . عشا ديدسجتي أم موي يف تملأ نق تاعوبطملا"
 -ق يدرتلا اذه لك نغ لوالا يبرعلا َلَوُؤَس تملأ 7
 .يسيفرلا لع اعط ةيحلا تعزوتل .يبرعلا عضولا .

 !خيلطلا 00 ديلوج نسح

1 2 

 .اميسال مالعالا ةمهف نا ىزي رخآلا
 . ةيرحلا ةسرامم لع ةردقلا ةجحب جراخلا قرداصلا
  ليلقلا كلذل جسورتلا تسيل - لخادلا يف ةدوسقفملا

 0 ا 0 ل تايسناوب# نص ديجلا



 يلا تاز سس بوب سمسم 1 يوب <

 نييزتلا ّق هبارغ

 ل 0 4 ةه دى ىو

 ةيرطفلا ايضيرفا نون
 ةقيلسلا نونف اهنا . ةصصختم تايميداكاو تاعماجو

 مهدعاسي وأ . مهسفناب اهباحصا اهفشتكي ىتلا ةرطفلاو

 . لوفرتحم نونانف اهفاشتكا ىلع

 ىقارعلا يرطفلا نائفلا كلذ ىلا ةراشالا انه ىفكت

 هنكلو .ةباتكلاو ةءارقلا ديجي نكي مل يذلا .تارف معنم

 هلمع ىلع فرشاو .لوالا زارطلا نم اراخفو اتاحن ناك

 نم ةلسلس هل ماقا يذلا يوارلا يرون فورعملا نائفلا

 ةيتحن لامعا ةدعب انيزم اينف اباتك هنع ردصاو ضراعملا

 . هل

 دونانفو .عونلا اذه نم نونف ةيقيرفالا ةراقلا يف

 دعاقم ىلع اوسلجي ملو تايدجبالا نوفرعي ال نويبعش
 مه ا .ءادالاو ءانغلاو صقرلا ف نونانف .ةساردلا

 مشايعا ىقلتو .ليكشتلاو تحنلاو مسرلا يف نونانف

 تاسسؤملاو رئاودلا يف اعساو ئىدص ةيرطفلا

 ةدوج ىلا هابتنالا تفلت ةقيرطب .ملاعلا يف ةيصاصتخالا
 نييزتلا يف وا مسرلا يب ءاوس ىنف عادبا نم هنومدقي ام

 . نيطلا ىلع وا حاعلا ىلع وا بشخلا ىلع تحنلا ين وا

 ,ةيرولكلوفلا ةيبعشلا ةساحلا نم اهتوق دمتست نونف
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