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 ىسني ال لاتم ءاديسلا طابو: .دادفب ىلع نارهط خيراونما

 0 ا ا يا ا

 باقم نود ةييرجلا رم ل
 1 ا ووو ينام وا طقا 7771

 نسح دمحم مساح :دادغب

 لافطا هجوت يضاملا ءاثالثتلا موي حابص
 دحا ف ةيشادتنالا .ءادهشلا طالب, ةسردم

 نولمحي مهو مهتسردم ىلا دادغب ءايحا (0]
 ىلع ةيداب ةداعسلاو ةنولملا مهسيراركو مهيناقح .

 لبقو .ديدجلا يساردلا ماعلا ةيادب عم .مههوجو
 يف اوناك امنسو .ىل والا ةصحلا ءدب نم ةليلق قئاقد

 لح .قارعلا ملعل ةيحتلا نودؤي ةسردملا ةحاس
 .اهتعارنو ةلوفطلا تلدتغاو .ةاجف بارخلاو توملا

 يف لمحي ناك يناريا ضرا - ضرا خوراص لعفي
 ىلع طقس .ردغلاو نيجلاو دقحلا لك هئاشحا
 .اهب ةطدحملا تويبلاو ةسردملا

 .كانهو انه ءالشا تقزمت ةضغ داسحا

 تحت ةلوفطلا عم ترمط ةلجلجم ةئيرب تاكحضو

 0 يقارعلا درلا وا
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 الغ نفعه اطيس .لتقلا قاطع ميحو ؛ .ضاقتالا

 ذلأ ىرت الو: :ءانسنلا بدختإلا عمست داكت الق . ناكملا

 تناك امنيب .نويعلا اهب تقرورغا لاجرلا عومد
 نوتحيي ذاقنالا لاجر عم تافارجلاو تارزودلبلا
 كئلوا لئادج نيزت تناك ةنولم طئارش اياقب نع
 رجحلا ماوكاو ةبرتالا نيب نم نولشتنيو .لافطالا
 ةءارق بتك اهلخاد ىف ةنولم بئاقح تنمسالاو

 ارقا» :ةميركلا ةينآرقلا ةبآلا اهتفلغا ىلع تشقن
 .«قلخ يذلا كبر. حساب

 هذه ةيبحض اوحار لجر و ناتارماو الفط 8

 مهنيب 5١8 حرجو .ةديدجلا ةيناريالا ةميرجلا
 تايفشتسم دحا مهب صغ .ءاسن عستو القط 7

 ,ملاعلا ىلا دادغب نويزفلت لقنو .ةبيرقلا دادغب
 ناربا اهتعنص ىتلا ةاسسأملا هذه نع ةيح دهاشم
 .ةريبكلا برحلا ةاسام لوصف نمض ينيمخ

 ىرخحام ىلع ا دويش ادك

 نم لبلق دعنو كانه تناك ؛ةيبيرعلا ةعبلطلا.

 ةيبرعلا مالعالا لئاسو يىلثمم عم .ةميرجلا ثداح

 يف نيدمتعملا نييسامولبدلا كلذكو .ةيبنجالاو
 ةاسنآملا هذه ىلع دوهشك اورضح نيذلا .دادغب
 .:تاملكلاو ملقلاب اهفصو نكمد ال يذلا ةعورملا

 ىلع ءادوسلا هتءادع طسب ىفيمخلا توملا حيشف

 ناكملا
 ىلع تمدهت ىرخاو .رثا اهيف ىبي مل تويب

 لافقطالا بئاقح تيبفلا تعلطت امثيحو .اهيشكاس

 نزحلا رداغيو .كانشو انش ترئانتم اياحضلا

 يتلا راثلا يف ةبغرلاو بضغلا ريغ ىقبي الف عيمجلا
 لك يف ميشهلا يف رانلا رشتنت امك ترشتنا ام ناعرس
 هذه نع يليصفتلا نايبلا ةعاذا لاح .قارعلا ءاجرا
 عراوشلا ىلا ريهامجلا تجرخ دقف .ةاسأملا ةميرجلا
 ةيامحب بلاطتو بضغلا حور لمحت ةركنتسم
 توملا حور ديدبتو .هللااهبهو يتلا ةسدقملا ةادحلا

 بدح لك يف ينيمخ ناريا اهخفنت يتلا لتقلاو
 هبوصخو

 هتمكح لقعلل ىقبن رعاشملا نايغط عم نكلو
 عزنم يقارعلا ربصلا سوق يف قبي مل ذإف .هروضحو
 :ةلصاوتملاو ةرركتملا ةينيمخلا مئنارجلا هذه داحت

 دعب .اهتقو ىف يتاتس راثلاو صاصقلا ةعاس ناف
 .حانا وا دوي وا ةعاس

 اهل نكيلف ؛:ةحوتفم ندم برح ناربا اهتدارا دقل

 عم برحلا لخدت اذكهو .ىفارعلا لاق اذكه .دبرت ام

 3 10 دووم ريل م4 ناردا

 .هريثآتو

 ,تاريثأتلاو جئاتنلا هذه نع ثيدحلا لبق نكلو
 اذامل :باوج ىلا جاتحي لاز ام يذلا لاؤسلا ىقبس

 اذه ىلع ةباجالل ؟برحلا هذه لثم ىلا ناريا ىعست

 ىلع نوعمجي نيينعملاو نيبقارملا لك داكي لاؤسلا
 يف ال ببسلا يف نافلتخي دق نييآر وا نيلامتحا حرط
 :ةحمتتلا

 نال برح تالامنحا

 ليتف لاعشا ىلا ىقسن نارسا نا لوالا لامتحالا

 اهتاريثأنو اهجئاقن نا مغر ةرمدملا ندملا برح
 برح يف يقارعلا قوفتلاف اهيلع ةقرحم ًاران نوكتس
 نراقي ال .ناربا لخاد رامدلا ثادحا يف ىا.ندملا

 يف كلمي قارعلاف .همجح ناك امهم يناريا لعف يأب
 نمو .ةلئاه ةيريمدت ةردق تاذ خيراوص هنناسرت

 ْف ةعقب ةيا يلا لوصولا اهناكمابو ءادمالا فلتخم
 اذه ىلا فضا .نارهط ةمصاعلا اهنمض نمو :ناريا
 زجع لباقم يف ,قحاسلا يوجلا قارعلا قوفت
 يف ةيقارعلا تايلمعلاو .لاجملا اذه ىف لماش يناريا
 ةيويحلاو ةيطفنلا تاشنملا دض يناريالا قمعلا
 ناف يلاتلابو .ةقيقحلا هذه ىلع دهاش ةيداصتقالا
 نا ينعي .ندملا برح يف اذه هقوفت قارعلا مادختسا
 ةيريمدتلا ةردقلا لوانتم يف نوكتس اهلك ناريا ندم
 هذه ىلا ينيمخ ناريا ىعست اذامل ءنذا .ةيقارعلا
 :ةكلهتلا

 ةكلهت ريبعت نا نولوقي لوالا لامتحالا باحصا
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 يف يلالملاو ينيمخ اياونل ةبسنلاب ًاقيقد نوكي ال دق
 ف سيل اهمدع نم ةكلهتلا باسحف ,مهفادهاو ناريا
 ام رخآ نا كلذ ,ًاقالطا مهناهذا يف وا مهتاباسح دراو
 ىلا نوعسني.مهنا لب «ناريا بوعش وه هيف نوركفي
 .نازياب قحليس يذلا رامدلا لك مغر ندملا برح
 فو لخادلا ىف قاروالا طلخل كيتكتك اهمادختسال
 نا ناريا ماكح فرعي لخادلا ديعص ىلعف .جراخلا
 فوس لاونملا اذه ىلع عاضوإالا ةريتو رارمتسا

 نال مهماظن باهذب لدجعتلا ىلا ةباهنلا ِق يدؤب

 ةمواقمو ءاهتورذ تلصو برحلا نم رمذتلا ةلاح
 .هتيلكيش ددهتو دعاصتم ينايب طخ يف ريست ماظنلا
 يهلي قارعلا دض ديدج موجه نش نع رجعلا عمو
 ريغي ام ثتادحا ةسائس ناف :هراظنا لؤحيو لخادلا
 ماظن اهانبتي يتلا تامزالا قلخ ةسايس وا ةريتولا
 اذه نمو .يناريالا نهذلا ْق ةرضاحلا يه ؛يندمح

 اميسح ,ةحبار ةقروك ندملا برح ىلا ىعسي قلطنملا
 موجهل ةمدقمك امبرو .لخادلا ديعص ىلع .دقتنعي
 بحسنيو .اهريدصتو ةمزألا ةمق ىلا لوصولل ديدج
 وديت ندملا برح عال دناف .اضيا جراخلا ىلا هلك اذه
 ةرفوتملا ةديحولا ةلاحلا اهناكو يناربالا ماظنلل
 فاقيال يملاعلاو يل ودلا عامجالا هاجت قاروالا طلخل
 امو :نمالا سلجم نم 55/ رارقلا رودص دعب برحلا
 هذه لثمف .اهراصحو ناردا ةلزع نم كلذ عيبتتسا

 مامتشاب ىظحت نأ دي ال ةرمدملا اهجئاننب .برخلا
 رمد تنرتقا اذا ةصاخ .ءاوضالا قرستو يملاع

 نع ثيدحلا عجارتي .كلذيو ..ديدج يناريا موجه
 ىلع تابوقعلا ضرفو 55/8 نمالا سلجم رارق ذيفدت
 .ناريا

 اما .لوالا لامتحالا باحصا تاحورط يه هذه

 ةلاحم ال تأ ماقتنالا

 ١" ددعلا - ةيبزعلا ةعيلطلا_ ١5. "75 ةرابا/ لؤالا نيرشت ١

 ًامامت نوقفتي مهنا معرف يناتلا لامتحالا باحصا
 برح ةأطو ددصب ةصاخ .ةقياسلا تاحورطلا عم
 .قحاسلا قارعلا قوفتب نوملسيو .ناريا ىلع ندملا
 هخحيبراوضي اهلماكت ةيئاربأ ندم ريمدت ىلع هنردقو

 وه ام كلذ ىلا نوفيدضي مهناف .يوجلا هحالسو

 ةقبسملا اهتفرعم مغرو .ينيمخ ناريا نا وهو ؛مها
 رابخ يا اهماما دجت ال ةرمدملا برحلا هذه رئاسخب

 دض ةيقارعلا تايرضلا ةهجاوم وا .درلل رخآ
 ةيوبحلا زكارملاو لورتنلا تالقانو ةيطفنلا تاشنملا
 قوفتلا ةقيقح دسحت يتلا تانرضلا هزهف .ىرخألا

 حضختو ,.ةهج نم يناربالا زحعملا فشكت :يقارعلا

 ضفر ىلع هرارصاو .ةغرافلا نارهط ماظن ةيهجنع
 اذهو .مالسلا قيقحت ىلا يعادلا نمالا سلجم رارق
 دمتعي هناو ةصاخ .اقلطم ينيمخ ماظن هلمتحي اال ام
 ةديرعلاو .باهرالا قطنم ىلع .ساسالا ىف .هناقب يف
 تلمع ام اذهو .ةطرقملا ةوقلا ءاعغداو .ةسيايسلا

 ةيمادلا برحلا ةريسمو .ةيقارعلا ةيوجلا تاراغلا
 ماظن ديرجت يلناتلابو هداو ىلع تاونس ينامث ذنم

 نمو .ناريا بوعش ماما ةيقادصم ةيا نم ينيمخ
 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم راطقا اهب ددهي ةوق ةبا

 تاراغلا تدا ىرخا ةهج نمو .ةهج نم اذه
 دراوملا ف رخا ريبك زجع ثادحا ىلا ةيقارعلا
 دئاوغلا نم همرحت تداكو :ةيناربالا ةيددصتقالا
 .نارنا ىف ةيعيبيطلا ةامحلا ةمادال ةيفاكلا ةيلورتيلا

 رداصم فقو .قارعلا عاطتسا ةعاسلا هذه ىتحف
 طفنلا تارداص ضفخيب نا .ةيمللعلا طفنلا قوس
 ةرشنلا تراشأ دقو .ثلثلا نم رثكا ىلا ىناربالا

 ,يفريس كمينوكيا تسيإ لديم» ةصصختملا ةيطفنلا
 ضافخنالا تالدعم نا ىلا ايسوقدن ف ردصت يتلا

 ريدصت افرم كارال ةريزج ىلع ةراغالا لبق ىلا عجرت
 هذه نا ينعن اذهو , جيلخلا قذع دنع مهملا طفنلا
 تداك نا دعب فضنلا يلاوح ىلا ضفخنتس تالدعملا
 هذه نم يناردالا طفنلا ريدصت تاليهست ىشالتت

 نع تالقانلا يكلام نم ربثكلا حمجحا يتلا ةردزجلا

 ةيئاربالا ءقارملاو رزجلا ىلا وا ءاهيلا هجوتلا
 ةريزج اهنمو .يبرعلا جيلخلا لوط ىلع ةرئانتملا
 دوهشو ةراحب نع رتيور ةلاكو تلقن يتلا يرس
 دذه ىتح اهيف ةلعتشم لازت ال نارينلا نا نايغ

 اما .ةدقارع ةيوج تاراغل اهضرعت ةجيتن .ةعاسلا

 طفنلل يسيئرلا ليمحتلا بصم يهو ؛جرخ ةريزج
 جيلخلا ةقطنم يف ةيحالملا رداصملا ناف .يناريالا
 ةريشعلا نحشلا ةفصرا نم ةنس نا تدكأ يبرعلا

 نكمد الو .لمعلا نع ةلطاع تحيبيصااهيق
 ف ريمدتلل ةضرعم ةيقابلا ةعبرالا اميف اهمادختسا

 ىودج حرطي امم .ةديدج ةيقارع ةيلمع ةيا
 تماد اه ةفصدرالا نه ذش حالصا ناربا رارمتسا

 .ةرمتسمو ةلصاوتم ةيقارعلا ةيوجلا تادلمعلا

 ةليوطلا ةيقارعل دبل
 ريرقت قفو .قارعلا عاطتسا اذه لك بناج ىلا

 لالخ رمدي نا :يقريس كيمنوكيا تسيا لديم ةرشن
 7١7 مونلا ىتح يضاملا سطسغا / بآ "9 نم ةرتفلا
 ناريا باسحل لمعت ةلقان 75 لصا .نم ظفن ةلقان
 و طفن ةلقان ريكا تيرض يتلا تالقانلا هذه نمو
 زياونس ةقالمعلا ةيرسيوسلا ةلقانلا ىهو ملاعلا
 انه نمو .ًانط 5541/49 اهتلومح غلبت يتلا .تيئاج
 تالقانلا نم يفاكلا ددعلا نآلا كلتمت ال ناريا نإف
 ريدصت نم ىندالا دحلا ىلع ظافحلا نم اهنكمت يتلا
 .راهنملا ينارنالا داصتقالا معدل طقنلا

 ةبعل نادقفو عقاولا اذه هاجت يناريالا طابحالا
 تالقانلا دض يبرعلا جيلخلا يف ةنصرقلاو باهرالا
 اهقيربو اهتراثا نم ريثكلا ةدياحملا نفسلاو
 ماما ديخو رايحك ندملا برخح اعفصو .اهريفاتو
 قالطا ىلع اهرارصا رسفن ام اذهو .نارهط
 ةنيدم ىلع اهتيعفدم فئاذقو دادغب ىلع اهخيراوص
 .ةيدودحلا ةبقارعلا ىرقلاو ةرصنلا

 ندم برح لاعشالا ناردا عفاود ريسفت وه كاذ

 دحاو بئاج نمو اعوط اهنع قارعلا فقوت ةرمدم
 ةباجتساو ةيئاسنا بايسال رهشا ةينامث يلاوح ذنم
 .ةينارمالا ةضراعملا نم بلطل

 ةاعارف يف قارعلا رمتسيس ىتم ىلا .نكلو
 ريغ ينيمخ ماظن تافرصت ماما ةيناسنالا بناوجلا
 لهحفلا ةأطو ناربا لمحتتس لهو ؟ةيناسنالا
 كلذب نمضت لهو يتأب امدنع رمدملا يقارعلا
 ةيودحلا فادهالا ةمحاهم نع قارعلا لاغشتنا
 ؟يناريالا طفنلا ريدصت عنمو ةيطفنلا تاشنملاو

 ءامد نا مهريغ لبق نوفرعي ناريا ماكح نا
 .دودح اهل تسيل قارعلا ةوق ناو .ةيلاغ نييقارعلا
 نيحو .ةردقلا ةددعتمو ةليوط ةيوجلا هعراذو
 طالب ةسردم لافطا ءامدل راثلا ةعاس نيحت
 «نارهط يلالم ىريس ,ءادهشلا نم مهريغؤ .ءادهشلا

 ىلع رحسلا بلقذي فيك ءملاعلا مهعم ىريو
 .رحاسلا
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 دادفب و ةيئادتبلا؛ ةسردملا فص

 تافقنا ...ةهي رجلا
 ثني نمت

 مويل دعب لذاختي نمي رذع 0 .زامع ةمق لودج ىلع لوالا دننلا دادفي ءادهش
 ممم

 ,,ةيومدلا ةنصرقلا» 7 د نارهط ترغأ : يبرعلا ادا ٍْق نطنشاوو وكسوم ناد د مقاوملا نرخ

 «ةلطغاوللا ةلماك < ةشاربالا ةنيرجنا ا اهنا

 ملضمشت اهنال ةلوفظطلا اوفدهتسا دقل

 ضيقنلا هنال ملعلا اوفدهتساو .مهتيمالظ |

 عم نولئامتم مهمكو همر ورمي يذلا لوجلا نمزل
 مدلا ىلا شطعلاو ةعيدخلاو دقحلا ىف ةنياهصلا
 نيذلا ءاششلا دادغب ِق رابكلا - فيلا .ءيردلا

 حايصل نومستبي مهو دومصلا ةبيرض اوعفد
 اوعفد نانبل يف مهل ءاقشا لافطاب ينوركذ مك ,ةلجد

 نا ىلع اورصا مهنال رهاطلا مدلا ةبيرض مهرودب
 ةسادسلا ةتاربت ةهجاوم, قف عمق قباختسا وقتي
 .هل راثد نم هل قارعلا ُْق خدلا نكل .روبقلا يرافحو

 نم نييقارعلل دب الو .نانبل ىف حابتسملا مدلل افالخ

 صرف نم مزلي ام اوطغا نا دعب فيسلا اوقشتمي نا

 روحن هب فاطعنالل ةيتاؤم ةيلود افورظ اوزقحو
 ىراضح شياعت داور مهنالو .ةيمنتلاو ءانبلا ةشرو
 مثآلا يناردالا ديسصتلا ماما حمهلعف دودر اوطيض

 تادلبلاو ىرقلا طيرشو ةرصبلا يف نييندملا دض
 ةيطفنلا قفارملا ىلع مهناريط زكرو .ةيدودحلا
 نييندملل اوضرعتي نا نود نم ةيعاضصلاو
 نكل .ةيامح ةيا نود :مهماما نيفوشكملا نييناريالا
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 ناودعلا ةلصاوم ىلع اهتهجسش برعلا ضعب ةنايخ

 لتقلا كان ْق ًآديعن بهذ ىذلا .تازسألا هاظنلا
 هنا امك .يقارع يويح قفرم يأب ساسملا نع زجعو
 نبض ةليوطلا .تاهبجلا ىلع ةهجاوملا نع زجع
 نيتلداعم ىلع دكؤي كلذ.ف وهو .نييندملا ىلع ددقح
 ةغايصل هيلع ناهرلا نا يهو .ىلوالا .نيتيساسا
 قهف .ةيتبع ةيلمع ةريدتسم ةلواط لوح حالسلا

 توملا ىلع .ةملكلل يجولويبلا ىنعملاب .روطقم
 هذه نؤكت نا هيلع رذعت اذاو .ةقزمملا ثثحلاو

 لخادلا يف اهدجي .فيك فرعيف :ةيبرع ثجلا
 .ءادلالا موصخلا وا ءادلالا ءافلحلا نيبو .يناريالا
 اياحضلل جيورتلل ةزهاج توصلا تاربكمو
 برح» نا يف لثمتت .ةيناثلا ةلداغملاو .ةديدجلا

 يذلا لكشلا يف و ,ينيمخ ماظن اهلغشي يتلا «ندملا
 خحيراوص لالخ نم دادغب يف وا ةرصبلا يف دانياع
 .ردصملا ةيروسلا .آشنملا ةنتايفوسلا .دوكس
 نا نكمي يذلا فقسلا يه ؛لامعتسالا ةينويهصلاو
 اونان نويشارينالاق .ةيديفعضصتلا هنطخ يف هسمالب

 مهتدايق تتابو .ةريبك تامجه نش نع زجعلا ىرتسا
 باطقتساو ةئبعتلا نع ًاضيا ةزجاع ةيركسعلا

 ريبعتلا نوعيطتسي ال كلذل .ةقرحملل ديدج دوقو
 صيخرلاو يئادبلا لكشلا اذهب الا مهتيناودع نع
 اذه نكل .ةرحعو عاسنو الافطا .نييندملا ىلع برحلا

 ,اناحض دصخح ناو وهف .نيدخح وذ نيكس بولسالا
 دتري .دادغب يف ةيئادتبالا ةسردملا عم لاحلا يه امك
 يلاغت الو .ممح نم ريصاعاو ثراوكو الابو مهيلع
 .اهددعو قلطت ةظحل ةئقارعلا ةيركسعلا ةدايقلا

 امدنعو .ةطيرخلا نع اهلمكاب ندم حسمب ةددهم

 ددجت يش ٠ :لوقت ام ينعت اهناف :ةدابقلا هذه حلكتت

 ناربا اولوح نيذلا كتلوال اصوصخ سوردلا نيقلت

 ةعمعم دعبو .دادعب نا احضاو ادبو .ريدك ردق ىلا

 عانقلاو هجولا ةيعلب عدخنت مل .554 يل ودلا رارقلا

 اهنكل .ناريا هاجن وكسومو نطنشاو اهتسرام ينلا

 .نمالا سجلم يف ترولبت يتلا تايباجيالاب تكسمت
 عوارج ةلعاس مالس رادلمع ياهرتخ لع تنضأرو
 لبكملا .ينيمح ماظن عفدل : بيغرتلاو بنهرتلا نيد
 نم ىندالا دحلا وحن .اهعرز يتلا خاخفالا لخاد

 تذحش ماظنلا اذه ةيناودع نكل .يسايسسلا لوقعملا

 اهدف فطعنا يتلا ىلوالا ةظحللا ذنم اهفالظا

 عم تروانو .مالسلا عورشم وحن يل ودلا عامجالا

 ىلا ةيجيتارتساو ةيظفن تالزانن تمدقو .نطنشاو

 تضرعو .سيراب عم بامهرالاب تحولو .وكسوم
 تطقتلا امدنعو .نيبكي عم ةمسدلا تاقفصلا

 ءىناوملا ضعي تابرتقم ميغلت يف تعفدنا .اهسافنا

 نطنشاو ىلع ةيظفللا برحلا نم تفعاضو .ةيبرعلا

 ىلع تضقناو .اهعم يرذجلا فالخلا مهو قيوسحل

 ءاهبلا ىعست 1 «ندم برح» ِق" نييقارعلا نييبدملا

 قيطت ةلصقم اهنع مجنت يتلا ثراوكلا ىف ىرن اهنأل

 .ايئاهت هحيطتو 59 يل ودلا رارقلاب حادعالا مكح

 برح» ىلا رارجنالا مدع دادغب تمّرتلا كلذ عمو

 رجحلاو رشبلا داصح ةلوهس نم مغرلا ىلع .«ندم
 يتلا ,ةيداصتقالا برحلا ىلع لباقملا يف تزكرو ءاهيف
 نيقلعملاو ايجيتارتسالا ءارمح نم ددغ عصحا

 نا .اهيق ةيساسا ًاطاقن تلجس اهنا ىلع نييسايسلا
 ١ يرسو ,كارال رزح) تافاسملا عيوطت ىروتسم ىلع

 نا ىتح .ةدراطملا يف ةقدلا ديعص ىلع نإو (يسرافو
 ءىناوملا نم اهراحبا ةظحل تبيصا ةديدع تالقان

 نم برقلاب اهليمحت لالخ وا :ةيناريالا ةيطفنلا
 قمعلا تاراغلا دذه رفوت ملو .ةمئاعلا ةفصرالا

 يف بناجالا نويفاحصلا نولسارملاو .يئاريالا
 ةيعانصلا زكارملا ف فحاز للش» ىلع اوملكت نارهط
 ىصقاو لامشلا ىضقا مخاتت يتلا كلت ىتح
 تضمو ..ةفاسملا فظعم طقس نا دعب .بونجلا

 جاردتسالا ةرذاحم .سفنلا طيض ةسايس ف دادغب
 ترمثو ؛ةهج نم :نييندملا دض برحلا ةرؤم ىلا
 نم يناردالا يداصتقالا رهظلا مصق ةيجيتارتسا

 خ وراص اهيف طقس يتلا ةظحللا ىتح .ةيناث ةهج
 ةباثمب هطوقس ناكو .لافطالا ةسردم ىلع ةميرجلا
 درلا نم ةديدج ةلحرم ىلا يضفي يذلا فطعنملا
 هنا عبطلاب .ناودعلا ىلع لماشلاو يعونلا يقارعلا
 .ةيقارعلا ةمصاعلا ىلع طقسي خوراص لوا سيل
 خيراوصلا نم رثكا دقحلا تامصب نم لمح هنكل
 سلجم يف رابكلا ىلا ةموغلملا ةلاسرلا وهو .ةقباسلا
 برحلا ةشقانمل نامع ةمق ىلا اوعد نيذلا ىلاو ءنمالا
 نيذلا ؛نيّيلهالا» ىلاو ,:ةيناريالا  ةيقارغلا
 ةيدرعلا راطقاألا لك نم مهو موطرخلا يف يف اوعمتجا
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 يبسو ةيناث ةرم لباب قرح دعبالا مالسال :ةلاسرلا هسح
 .ديدج نم برعلا

 ةدداذ قرحذ نأ لباد
 يبسلا نمزو .ةيناث ةرم قرحت نل لباب نكل

 ةيلوؤسم يناريالا ماظنلا لمحتيو .ّىلو يبرعلا
 نمالا سلجم لود نا امك .ديعصتلا ولع رارضصالا

 نا دعب ةيلوؤسملا نم أطسق اهرودب لمحتت
 ترهظاو .نارهط ىلع تابوقعلا آديم نع تعجارت
 يتلا رانلا رؤب طبض مازتلا يف ةيئدبم ةشاشه نع
 نكي ملو .يلودلا نمالاو يميلقالا نمالا ددهت
 ول ناودعلا يف شحفلا اذه ىلع نيرداق نوينيمخلا
 ةيلودلا حلاصملا تاضقانت مهل حصمست خل

 .اهتاققشت نم اوللستف .كلذي ةقسضلا تاباسحلاو
 قياستلا نا يف كش الو .ميحجلا قيوست يف اونعماو

 ةيطفنلا صصحلا ىلع يتايفوسلا  يكريمالا
 طيبا ةعفرا لكش يبرعغلا جيلخلا َُق ةيحجبت : دنارتسالاو

 نم ةيركسلا ىلع ىتح تآرجت يا ناريال ةيلود

 هصرف نطنشاو ديرت يذلا يروؤلكلوقلا ظحلا

 «رعتبتسا حيراوص ضرعتست تحركخف .اهدلغع

 دوؤدقل اهراشتنا عضخبي يسدلاو ٠ عيصتلا ةبكريمالا

 نلو .نيقوثوملا ءافلحلل الا ةداع ملست الو .ةمراص

 ف رثؤت نلو ىوقلا نيزراوم يف خيراوصلا هذه ريغت
 لالخ نم دارا نارهط ماظن نكل .يقارعلا قوفتلا
 ةثالث دقف نا دعب .اهب ةيكريمالا تافاوطلا ديدهت

 نزنطنشاو نا تيداّتلاو .يكرتمالا موهفملاب ,حالبسلا

 نم ةنحش ةيتاغفالا ةمواقمللا لئاصف دحا تملس

 نيعوبسا دعبو .خوراص ٠٠١ ب تردق ؛رفدينس»
 نا لوقت نطنشاو ىلا تامولعم تمارن .ديلستلا ىلع

 فرط ىلا يناغفالا ليصقفلا اهعاي خيراوصلا هذه
 نا نم اودكاتو .اقيقحت نويكريمالا حتفو .ثلاث
 يروثلا سرحلا ىلا عقاولا يف اهعيب ىرج ةنحشلا
 .ادبعب ىنونهسحلا نابكلا نوكي ال دقو .يناربالا

 امد .يرود لكش يف .نارهط ماظن دوزي يدلا وهو

 تامولعملاب كلذ قفريو .تؤوملا تاودآ ْنِم همزلد

 نا وه ةيلمعلا ىف تفاللا نكل .ةمئالملا تاينقتلاو

 ةيدحلا نع اوربعب حل . تائقوسلا امك .نيدكرتمالا

 ةعقب 0 مزاللا منسصتلا نع الو .ةمزاللا

 ىلع عقاوملا قابس اوضاخف .ةينيمخلا ةيئاودعلا

 اوردابو .مالسلاو نمالا يف ةيبرعلا قوقحلا باسح
 .كلذ نوضغ ىفوؤ ...لدابتم عارذ يول ةارايم ىلا

 ىلع ةيناردالا برحلا يه دنصقلا تيب نا اوبسن

 لئاسمو مهقافو اياضقو مهيورح سيلو .قارعلا
 عقاوملاو تاورثلاو طئارخلاب راثتتسالاو حلستلا
 ف ةزدان درافيش  زتلوش ءاقل دعبو .ةيجيتارتسالا
 خالسلا لوح روحمت يذلا ءاقللا وهو .تدحتملا عمالا

 هةلاق ام «لتومولا ُِق نيتنوف هيردنا يل و جيلخلا ُْق

 .ةنيزدلالا ف يهتنم نا لببق » ,كهنرب ود سيحنر

 نع اريتك اوثحين ال٠ نارتيم سيسئرلل اراشنسم

 0 دنع امتئاد نودوحوم مهنا .ةقلامعلا

 .«ميبجحجلا

 ىلا ىحوا لب .يناريالا حيححلا عيلجلاب لقب حل

 جاتنتسا ىلا يهتنيل :هتعلاطم قادس لالخ نم كلذ :
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 سس دج
 هه 10 1

 ا

 هد 4 1 2 دس رو

 .ىباجيالا باطقتسالا ةقطنم وه قارعلا نا هدافم
 ةقطنم تاهاجتالا عيمج يف ةلفقملا .ناريا لكشت اميف
 ىربكلا لودلا نا يف ةقراقملاو ...يبلسلا باطقتسالا

 مث .برحلا لصاوت نع ةلوؤسملا اهناب ناريا تمهتا
 نم مزلن امب اهديوزت نع فرطلا ضغ يف ددرتن مل
 مهتيو .ةدماه ةثح ىلا مالسلا ليوحتل حيراوص
 نييكربتالا نيسافولبدلا رافك دحا «ءوتسور نيجوي
 ضرف لوح ايلود اقافتا تقرخ اهئاب وكسوم
 ةمهتلا .درت «سات» ةلاكو اميف ,جيلخلا يف ةيوستلا
 تادهعتل تركنت نطنشاو نا لوقتو ةداضم ةمهتب
 .ةيوستلا هذه ةباعر ىف ةيتانثلا ةكارشلاب اهتعطق

 يف ةيويح ةقطنم يف يركسعلا دجاوتلا ىلا تردابو
 لاجسلا اذه ماماو ...ةيلودلا تايجيتارتسالا
 سيئرلا موب تاذ هلاق ام ددرن له .عداحلا

 ةيحراخلا ريزول يري دايس دمحم .يىلاموصلا

 ةليفلا نا» :نيداغوا برح دعب .قياسلا ةيكريمالا
 ىذلا وه ىلاموصلا بشعلا نكل . عراصتت ةيلودلا

 ماظن عدري مل ةركلا فذاقت نا كلذ ؛؟... تومب

 .يومدلا ديعصتلاب .لياقملا ىف دارغا لب .نارهط

 نمارت وكسوم نا ىلا هتاذ وتسور نيجوب انه ريشيو
 يهو..نطنشاوو نارهط نيب ةيمادصلا فورظلا ىلع
 ىلا يدؤت ىتلا ةريغصلا تامادصلا نا دقتعت

 اهلالظ ةعقر دمب اهدحو ةليقك يه ريبكلا مادصلا

 وتسور نكل .ةيناريالاو ةيبرعلا نيتفضلا قوف
 هذه مدقن نل» ؛هزميات سولجتا سول» ف كردتسي
 ةطلغلا» رركن نلو .. تايفوسلا ىلا ةيبهذلا ةيدهلا
 ىلا اولزنبن نل نويكريمألا دوتجلاف ..ةينانبللا
 دق ثدح .يناربإلا قمعلا ىلا الو .يناريالا لحاسلا

 ةيتايفوسلا قدانبلل الهس افده نومي

 ىلع رصتقيس يركسعلا لمعلا نا لب .«ةيرسلا»

 ايركسع ناريا يف مئاقلا ماظنلا ّلشت ةعجوم تابرض
 .. .ايتنابس ةهّتحاطا ىلا ىيدؤتو

 .ةكرتسملا ةييوروالا قوسلا يف, ةيمدنلا ضوفم
 ال داكي ينانبللا رابتخالا» نا لوقي .نوسيش دولك
 نا نم مغرلا ىلعو .يجيلخلا رابتخالا ماما ركذي
 عم نواعتلل ربكا ادادعتسا ىدبت ةيبسلطالا لودلا

 سيجاهلا) ءاملا يف نارا عدر ْف ةدحتملا تايالولا

 زمره قيضمل ةمخاتملا ةقطنملا ف اصوصخ .(يطفنلا
 قارتخالا ةيناكما مهتاباسح يف نويسلطالا عضيو
 .اطاقن هلدجبست لامتحاو .ةقطنملا ف ىتايفوسسلا

 دقعلاب كاسمالل نيبكريمالا ءارو اوعفدنا كلذل
 ةقطنملا يف 3 يا ,جيلخلا 6 ةيجيتارتسالا ةيئاملا

 يروي هدعب نمو .فينجيري دينويل اهفصو يتلا
 يذلا ناكملا اهئاي وكتشيريشت نيطتطسقو فوبوردنا
 ماعلا فراشم ىتح قافولا لكش هيف ددحتي فوس

 باتك فلؤم .نابلوح دولك ناك اذاو . ٠

 نم ارذح افقوم فقو دق ,ةيكرتمالا.ةيروطاربمألا'
 يف يكريمالا يركسعلا دجاوتلل ةيبوروالا ةيكاوملا
 ظحالل دقف ٠ «يتايفوسلا حفلا ١ نع ثتدحتب ٠ جيلخلا

 رثكا ةقطنملا يف نوكلمي ال نيذلا تايفوسلا نا اضيا

 ناعش اوعفر :ةيجدشارخسا - قويجلا ةقرولا نم
 يو .«نويكريمالا هعم قرتحيو جيلخلا ىرشحيلا»
 تامادصلا براقع صقارت وكسوم تعبات عقاولا

 عقوتت يهو .نييناريالاو نييكريمالا نيب ةددحملا

 اهنا نارهط ىلع اهحاتفنا لالخ نم ترهظاو .اوسالا

 نطنشاو نيب ةعيقولا ةطحم فيظوتل دادعتسا واع

 لحا نم اهتادبقعتو اهلبيصافت ُْق .ىلالملا ماظنو

 ندذلا نوركريمالا ْنكل .اهعم راودالا خسافت

 لصفلاو يرسلا لصولا نارهط عم نوسرامي
 ةمئاقلا ةيتايفوسلا ةطخلا نم اوطوحت يرهاظلا
 :اوممصو .راظتنالا مث ةوطخ مدقتلا ةسايس ىلع
 .ةمانملا ىف رغرمنباو رايبباك عاقدلا ريزو هلاق املاعبت

 .هركعلا داسملا ٍِق دايطصالا نم سورلا عضم ىلع

 يلودلا قاقولا ةلحرم فراشم .ىلع طاقت ليجستقو
 اوعجارت دق نودكريسألا ةيسايبستلا ناك اذاو .ةديدحلا

 يىركسعلا دوجولا ىلا ةيسنلاب ةيفلخلا طوطخلا ىلا
 ,لياقملا يف ,نييركسعلا ناف :يبرعلا جيلخلا يف
 يف دعت مل ةيضقلا نا نيربتعمو .ةهجاوملا يف اوققو
 ينادبملا راطالا ىلا هتدعت لب .يساموليدلا راطالا
 ططخلا بيرست ىرج طخلا اذه قو .تحبلا

 شرحتلا ىلع درلل نوغاتنبلا اهعضو يتلا لئادبلاو
 يىركسعلا دجاوتلا ةيامح ىلع زكرت يهو .يناريالا
 تمحامه لاح َِق هلا ناريا عدر ظحلت الو .يكربمالا

 وا ةيكريمالا تارئاطلا وا ةيكريمالا ةيبرحلا نفسلا
 نيبو -يبرعلا جيلخلا لود ضعب يف عقاومو تاشدم
 اهنا نطنشاو لوقت ,رزِح سمخ ةيناربالا فادهالا
 يتلا ةعيرسلا ةيبرخلا قراوزلل زكرمت ظاقن
 يرافق ىهو ءباهراللا يقفكح :قيوك اسهلمعتتتني
 اهدصرتو .ىسوم وباو نافالو ناساسو يرسو
 اهلو .راهنلاو ليللا يف ةيكريمالا ةيعاسكلا نامقألا
 نيذلا ةمئاعلا دعاوقلا هزه لخاد اهؤالمع
 .ةعاسب ةعاس تاروطتلا ةروص يف اهبوعضي

 يف يورقلا لثم مهيلع قبطني نيبكريمالا نكل
 رد حل هنكل . ةعجمعحو ءاضوض عمس دقف .هةيحجطملا

 تالضعلا ضارعتسا نا نودقتعي مهو . .ًانيحط

 دذهو .نينتلا دسج يف ربالا زرغ ةسايس نم ليدي
 اسنرف ةيجراخ ريزو اهيلع ملكت يتلا ةيقينزلا
 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» ماما ريب وِح لاشيم .قباسلا
 ةيناحم همدخو مالسلل يجهمم فسن 77١( ددعلا)

 يناريالا ماظنلا نا تفاللاو . ةيناردالا توملا ةدحظل

 اهتلزنا ىتلا ةيلاتتملا تايرضلا اديج ؛مضه»
 ةوادع ةمث تناك ولو .ةيكريمالا تاماوحلا هقراوزب
 تامدصلا هذه تنئاكل نطنشاوو نارهط نيد ةيقدقح

 ليطاسالا نيب ةلماش ةهجاوم لاعشال ةيفاك

 ف اهنكل .مق ماظنو يبرعلا جيلخلا يف ةيكريمألا
 نكت مل ئناريآلا - يكريمالا ينمضلا مهافتلا قايس
 ةينيمخلا ءاطعا ف تمهسأ دقو .كاكح ةرفط ىاوس

 .اهتمحرت ىلا تعراس يتلا ةينادعلا نم ةئقح

 .دادغبو ةرصيلا يف .ايناديم
 قوف ةعطاقتملا تاملكلا ةبعلو زاغلالا نكل

 ىلع .نؤياريالاو .كلذك دعت مل ةيجيلخلا تاعبرملا
 مهيدياب مهروبق نورفحي مهعم نيئطاوتملا لك رارغ
 نم انبعم اعون جرلتسي متارحلا نم عونلا ادهو

 نم بورهلا مهتعاطتسا ف نوكي نلو .باقعلا
 عص ينرماللا يىلودلا ؤطاوتلاف .ةمشا تاقاقحتسا

 .ىربكلا ماستقالا تايلمع قيسب ةداع وهو :نارهط
 نويسنرف نويقارم ادب هشماه ىلعو افوشكم حبصا
 .ةيبرغلا نارياو ةيقرشلا ناريا ىلع نوملكتي
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 قراملا ةصقانم يشو .نارهط ٍِق دحوتفم ةصقاشملاو

 اطخلا لخاد يبلوللا نارودلا نا اصوصخ .ريبكلا
 برح» نا ثدحب .بيشهرلا جمشتلا تالاح ىلا ىندا

 نا بحب ىذلا دنحؤلا ةريالا بقت تحدصا :ماطحلا

 .يلالملل ةيضرت .يناريا نويلم نوسمخ هنم ربعي
 ءادن اوبل نيذلا تايفوسلاو نييكريمالا نئابزرلل امك
 نكل ىواهتد و لكاتب ماظنلا ناك ةظحل ةثاغتسالا

 ريباعملاو سيياقملا لكيو .تلوحت .ةيناريالا برحلا
 تايلمع لب ابرح دعت ملو .يئاغوغ جيجض ىلا
 نال .اهنلا رداين يىدلا فرطلل ادح ةفلكم ةنصارق

 ةردامم نم ةحادفو الوه رثكا ةداع نوكت راثلا ةيرض
 نامز يقارعلا سوماقلا يف .راثلا اذهلو .شرحتلا

 .مالسلا ىلع نهارت يتلا .دادعب نكل .ناددحم ناكمو
 يناريالا قطنملا ىلا قالزتالا رذاحت ةكرعم ضوختو
 باهراب ةيركسعلا همئاره ضيوعت ىلع جرد يذلا
 .ساسآلا يف :ينودهص قطتم وهو .لزعلا نييندملا
 يلالم هب رينتسيو .نانبل يف لصاوتو . نيطسلف يف ادب
 نوبيقارملا عمجيو .راعلا .برح يف نارهط
 ةبرضل ةيويح ةرورض ةمث نا ىلع ,نويدايحلا»
 اعفدو .مالسلل اذاقنا يناريالا سأرلا ىلع ةريبك
 ماظتلا اذهف .هبلع تاسسنحلا ةددعتملا ةرماؤوملل

 وهو .فارعالاو نيناوقلا ةحاطا ْف ًادبعب بهذ

 ودبت كلذل اهحباوك تلطعت يتلا ةبرعلاك فرصتي
 جورخلا ناوا نآ ذا .يبرعلا بعلملا ىف نآلا ةركلا
 مّرَحلا ىلا يمالكلا معدلاو ؤطاوتلاو تمصلا نم
 ةسردملا ءادهش نوكي نا بجي كلذل .ىنالمعلا

 لودج يف لوالا دنبلا دادغب يف نوثالثلا ةدئادتبالا
 فقوملا ضينت اونوكب نا بحبو .نامع ةمق لامعا

 عدريو .تانايخلا حسمي يذلا دحاولا يموقلا
 فرطلا يه نارياف . مهرئامض تسلكت نيذلا اهناسرف

 يهو .اهلصاوتو ؛برحلا تأدي ينلا يهو .يرتعملا
 دودح برح ضوخت ال نارياو مئارجلا بكترت يتلا
 ..تفال روجف يف دوجو برح نشن لب .برعلا دض
 نمو .ةيتانثتسالا ةمقلا تاعوضوم يه دزذهف

 رطخلا ىوتسم ىلع تارارقلا نوكت نا يرورضلا
 تحضتفا نا دعب .يناربالا عورشملا هلمحي يذلا
 اعانق ىدترا ناو .جودزم رطخلا اذهو .داسافخح

 نا ةفداصم تسيلو .ينودهص  يناريا هنا ادحاو
 يفو :؛ةفولأم ريغ ةوقبو ؛طخلا ىلع .بيبا لت لخدت

 فتكت مل يهف .مالسلا نع ثيدحلاو قفارت لكش
 رثكا تاقفص ىلا تلقتنا لب .ةحلسالا تاقفصي
 فدقهلاو . تايرنقتو تاريح ىلع توطنا الاعتشا

 نمو ءيقارعلا دومصلا نم لينلا :ميدق ديدجلا
 يذلا قارعلاو يبرعلا دومصلا نم ليتلا هلالخ

 هقح نم يبرعلا قحلا نع اعاقد مدلا ةبيرض عفدي
 ؤطاوتلاو تمصلا نم نوجرخي مهاري نا برعلا ىلع
 يف يعامجلا دعبلا نم َدِب الو يظفللا معدلاو
 ماظنلا عم ابحيرات عارصلا ماد ام .ةهجحاوملا

 راغلاو .ةمالا نونوخي نيذلل راعلاو .يناريالا
 ْيف ةماركلا ليانس .رابكلا لافطالا قارعلا ءادهشل

 مهرظتنت نيذلا :ةيهاركلاب نيَجِحَدمْلا ةرياربلا هِجو
 . تاياهنلا مخوا
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 ..سدقلا ةيورع كاهتنا تالواحمو ديوهتلا عيراشم فقونت مل اهموي نم

 _ داصرملاب اوققو يلاهالا نكل
 هنقلطا يذلا لوما اذه ./ ىرسنب ديس
 َننينيبطسلفلا نع ةملاعلا عاننالا تالاكو

 دوهبلا ةعامجل ىدصتي ًارادج اوفقو يذلا | "ل
 يتلاو لكيهلا لبج ءانم٠. اهسفن ىلع قلطت يتلا
 ىصقالا دجسملا ماحتقا يضاملا عوبسالا تلواح
 مدقا فيرشلا مرخلا نا ةجحب هيف ةالصلا ةماقال
 ةدنس ٠٠ ٠ لبق ناميلس هانب يذلا لكيهلا قوف

 تسسبىل هذه نا دحن ءارولا ىلا ةطيسب ةدوعبو

 كاهتنا ةنياهصلا اهيف لواحي يتلا ىلوالا هرملا يه
 لخد نيح تناك ةئادبلا .ةيمالسالا تاسدقملا ةمرح

 فصن ةبايد يف .روغ ياخدرم ينويهصلا لارنجلا
 برح مايا ثلاث يف فيرشلا مرحلا ةحاس ىلا ةرزدجم
 ذنم ةرمتسم تاكاهتنالا تلاز امو .14517 ناريزح
 ىصقالا دجسملا مدهب دوهيلا دلح قيقحتل نيحلا كلذ

 اوعاطتسا برعلا نكل . ..هضاقنا ىلع لكدهلا ءانبو
 عنمو تاءادتعالا ىذه خامأ فوقولا نآلا ىتح

 فالآ دهاعت نا دعب .مهتاسدقم سيندت نم دوهيبلا
 ةدبامح لجا نم ةداهشلا ىلع نيينيطسلفلا نابشلا
 تاسدقملا كلن

 نوديرغلا نويقارملا اهحرط ينلا ةلئسالاو

 رود وه ام :اهزريا .ةريثك سدقلا ف نودوجوملا
 نمازتت اذاملو *كلذ لك يف ..ةيلينارسالا. هموكحلا
 سزو زتلوش جروح ةرابز عمت تاءادتعالا هذه

 !بيبأ لتل اكريما ةيجراخ

 ىورت لوصف ةياكحلل
 حل ينوؤيهصلا نانكلا ةموكح نا حضاولا نم

 ةيمالسالا تاسدقملا ىلع نيدتعملا عم ةيدجب لماعتت
 اهعيجشت دكؤي امم نألا ىتحو لالتحالا ةبادب ذنم

 رسلا يف ها نلعلا يف كلذ ناك نا . تاشرحتلا كلت لثمل
 يلاتلا لكشلا ىلع اهزاجيا نكميو ةديدع قئاقحلاو

 ماخاحلا ؛نروغ ومولش ماقا نتن اللا 3
 هعابتا نم نوسسمحو ينويهصلا سشيجلل سدحلل ربكالا

 ةرشانم اش دعت . فيرشلا مرحلا ةحاس يف ةينيد ةالص

 ىلط ,ةيمالسالا ةيعرشلا فانئتسالا ةمكحم تضفر
 لجا نم رالود نويلمةنام غلبم عفدل ةيكريما ةسسؤم
 !ىصقالا يف ناميلس لكيش ءانيب اهل حامسلا

 دجسملا قارحاب لوهجم ماق 54/8/5١ يف *
 لعافلا نا ةدنودبهصلا تاظلسلا تعدا مث..ىصقأالا

 ىلا لدحا لقو .لقعلا لدخم وهو يىلارتسا لصا نف

 اروف هتأرب ؛ةيليئارسا, ةمكحم
 ماخاحلا نم لك ماقا ١901/8/8 يف 8#

 يفيله نيماينب تسينكلا وضعو سنفونيبار
 هتاذ لعفلا ىف مهقحل مث .مرحلا لخاد ةالصلا

 ..لكيهلا ءانبا, ةعامج سيئر نوملس نوشروغ

 .«حمينومبا

 ةرازو نم لامع ماق .1981/8/58 ف ©

 دحسملا ةحاس تحت بادرس رقحي ةيديدلا نوؤشلا

 # يف ميدق نازخ نم هايم تطقاست نا دعب ىصقالا

 ك4 _ ١ة ما لوألا نيرشت ١4 5+ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 تماق ةيبرعلا تاجاجتحالا دغبو .ةحاسلا لفسا يح

 نم مغرلاب .نازخلا قالغاب ةينويهصلا تاطلسلا
 زودك ىلا دوقي بادريسلا يا :هناب ةنياهصلا ءاعدا

 . دهعلا توباتو لكيهلا
 .ينويهص ىئدنج محتقا 8# 74/31١

 قلطي ذخاو فيرشلا مرحلا نامدوغ يراه ىعدي
 مرحلا لخاد نيلصملا ىلع ةيئاوشع ةروصب رانلا
 رثكا حرجو .ةثالث داهشتسا ىلا ىدا امم فيرشلا

 .ايلصم نيعبرا نم
 ةنحللا ءاضعا لواح ١585/1/1١4. ف 8

 ىلا لوخدلا ةينويهصلا تسينكلل ةعباتلا ةيلخادلا
 كراش ةددسشم ةسارح تحت هيف ةالصلاو ىصقالا
 نماضت ناالا :لالثتحالا دونح نم فالألا اهيف

 ىلع مهتدر مهدوشحو نيينيطسلفلا نينطاوملا
 .مهباقعا

 دهنش دقف تالواحملا كلت عيمج ىلا ةفاضالابو

 تاءادتعالا تارشع ةرخصلا ةيقو ىصقالا دحسملا
 زازفتسا ةباثمب تناك يتلا ىرخالا تاكاهتنالاو
 ءاجرا يف لب بسحف سدقلا يق ال نبدنيطسلفلل يموي

 ةينويهصلا تاطلسلا تماق امك .ةلتحملا ضرالا
 نم ديدعلاب ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ

 تناك اهلوا .هلخادو فيرشلا مرحلا برق تايرفحلا
 ذا 1154 ماعلا ةياهن ىتحو 1971 ماعلا ةياهن يف
 لصوو .ارتم 7٠١ دادتما ىلع رقحلاب ةنياهصلا ماق

 دجسملا ٍبونِح ًارتم ١4 نم رثكا ىلا تايرفحلا قمع

0 

 ديعأ

 مادصو دومص ...ةلتحملا ضرالا ريهامجح

 ١و م0 لوالا نيرشت ١5  ؟؟؟ ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا أ 4

 .ىمالسالا فحتملاو ءاسنلا عماجح فلخو ىصقالا

 ةينويهصلا تاطلسلا تلمكا 1555 ماعلا ةباهن فو
 دادتما ىلعو ىلوالا ةلحرملا تهتنا ثيح تابرفحلا

 يف تببستف .ةبراغملا باب ىلا تلصو ىتح ًارتم
 نم برقلاب ةيرخفلا ةيوازلل ًاعبات ًءانب ١4 عدصت
 هذه ةلازا يف اضيا بيست امم يعفاشلا مامالا زكرم

 .اهناكس ريجهتو دعب اميف ةينبالا

 مث ؛191/4 ماعلا ىتح تايرفحلا تفقوت كلذ دعب
 نم تدتماو .نآلا ىتح هتنت حلو ةيناث تفنؤتسا

 يتلا ةيعرشلا ةمكحملا ةرامع لفسا ف عقي ناكم
 يف .ةيمالسألا ةيخيزانلا ةينبالا مدقا نم ربتعت
 مرحلا باوبا نم ةسمخ تحت رمتل .سدقلا
 رفحلا نكاما نم لوالا ءزجلا ليوحت متو .فيرشلا
 برق ناكم يف رفحلا مت كلذك .يدوهي سينك ىلا
 ددهب امم .ةنيدملا روسل يقرشلا طئاحلا فصتنم
 ءاشنا متو .ةئيدملا يف ةيمالسا ةربقم ربكا ةلازاب
 دعب رباقملا هذه نم برقلاب ؛ينطولا ليئارسا هرتدم»
 .اهب ةطيحملا يضارالا ةرداصم

 ًاعورشم ًاضيا لالتخالا تاطلس تعضوو
 ةنجللا ةقفاوم دعب .فيرشلا قاريلا ةحاس قيمعتل
 قفن حتف تداعا امك ؛هيلع ةينويهصلا ةيرازولا
 تدا دقو .نيناطقلا بابو ةلسلسلا نيبام عقب ميدق
 ىصقالا نيدجسملا عيدصت ىلا٠ تايرفحلا هذه
 نع ثحبلا ةجحب كلذ لك .ةفرشملا ةرخصلاو كرادملا
 يف اهدكؤي ام ةمث سيل ةجح يهو .ناميلس لكيه
 .«ةيخيراتلا قئاثولا

 يق يريم راح
 ةنياهصلا مالحا ١951 ماعلا برح تققح دقل

 يقريشلا اهيقشب سدقلا ىلع مهترطيس طسيب
 تناك ىتح ةليلق مايا ىوس ضمت ملو ءيبرغلاو
 يف تدا نيناوق ةدع حرتقت ةينونهصلا ةموكحلا

 سدقلا ةنيدم نم يقرشلا عاطقلا مض ىلا اهتصالخ
 يضارالا ةرداصم ىلاو . 517 (وينوب) ناريزح 54 يف

 ةيدوهبلا ةغبصلا ءافضان ءدفلاو ةيبرعلا توبننلاو

 : .ةنيدملا ىلع
 .الزدم ٠: ١ نم رثكا لالتحالا تاطلس تمده دقو

 نطاوم ه,٠٠5 تدرطو .ارخآ ًالزنم ٠“” ترداصو

 يحلا ةماقال كلذو ةبراغملا يح نم ينيطسلف

 يف نويروغ نب ديفاد هركذ امل اقيقحت يدوهيلا
 سدقلا لخاد ناطيتسالا نا» :لاق امدنع تسسدنكلا

 . افلا ةنيدملا ةداعا لفكي يذلا ديحولا ءىشلا وه اهحراخو

 ةعيرس ةينويهصلا تاءارجالا تءاج دقو
 ةسائر تلحف :نويروغ ني هلاق ام قيقحتل ةمساحو
 ؛ندرالا ىلا بيطخلا يحور تدعباو سدقلا ةيدلب
 سدقلا ةيدلبب برعلا نيفظوملا عيمج تقحلاو
 ىلا فانثتسالا ةمكحم رقم لقن مت كلذك .ةيدوهنلا
 مسقلاب فتاهلاو هايملا ةكبش طبر متو ,هللا مار
 .1494/ ماعلا ذنم لتحملا .ةنيدملا نم يبرغلا

 ,ةيليئارسالا» تارازولا نم ددع لقن ىلا ةفاضالاب
 ةيميلعتلا جشهانملا ءاغلاو .يبرعلا مسقلا ىلا
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 .ةينويهصلا ميلعتلا جهانم قيبطتو .ةيبرعلا
 ةريصق ةرتف لالخ هنا لوقلا عيطتسن راصتخابو

 عبمج اوقحلا دق ةنباهصلا ناك :لالتحالا دعب

 .ةينويهصلا بتاكملاب ةيبرعلاةيرادالا لكايهلا
 لوح تانطوتسملا ةماقاو مدهلا تايلمع نع ًالضق
 يح نم ؛:ناكسلا نم ريبك ددع ريجهن دو سدفقلا

 .فرشلا يحو ةيراغملا

 سدقلا ديوهتل ًأططخم ةنياهصلا عضو دقل
 باقنلا اهيف فشك يتلا ىلوالا ةرملا تناكو ؛اهلماكب
 ىدحا ترشن ذا .1559 ماعلا يف ططخملا اذه نع

 تناك ةيسدنه ةنجل نا هدافم اردخ بيبا لت فحص

 ٠ نافيا .
 ْ نهيشالا 10 ا ةريصق يئس ةرتف لالخ :

 ْ ةمركملا ةكم مالنسالا انلبق تضرعت ةنئالثلا

 عادعا نم 0 تاءادتعا ىلا سدقملا تددو

 . .مالسالاو ةنوزعلا
 رول تابتع ىلع مويلا ثدسحي يذلإو'

 1 كلذب هيبش . :يربرب ينودهص وزغ نم ب 2

 ةنياهضلا ءافلح سرفلا هاب .ماقأ يذلا كاهتنالا

 ١0 ريخالا جحلا مسوم يف ةفرشملا ةيعكلل
 انيس ل ا 0

 ولوج نوومأع مسيضت- 11

 3 ةملا د دض نيفرلطل

 عورشم مسا هيلع قلطا عورشم ذيفنتل تلكش دق
 نم مارح ةماقاي يضقد يذلا ..ىربكلا سدقلا»
 :سدقلا دودح عيسوت دعب ةينويهصلا تانطونسملا

 ىلاوح نيفلا ماعلا ف سدقلا ناكس ددع غلبب نا ىلع

 565٠ برعلا ناكسلا ددع نوكي امنيي ةمسن نويلملا

 فال أ ةماقابي اضيا عورشملا يضقيو .طقل افلا

 نيرحاهملا باعبشسال ةديدجلا ةينكسلا تادحولا

 .خلاعلا دوهن نم ددحلا

 ىلع ينودهصلا تسينكلا قداص ١9/١ ماعلا ْق

 الوئغ تسينكلا وضع هي تمدقت يذلا نوناقلا

 دقو .:سدقلا عورشم» مساب فرع يذلاو :نيهوك
 .اهزربا ناك دونب ةعبرا عورشملا كلذ نمضت
 ةمصاع اهسيركتو سدقلا ديحوت نع نالعالا»
 نم ةريبك ةحوم ىلا كلذ ىدا دقو .2لدشارسال ةيدبا

 يل ودلا نمالا سلجم ردصاو .يملاعلا راكنتسالا
 لودلا عيمج هيناج ىلا تّوصتل 407 مقر رارقلا
 ,ةدكربمالا ةدحتملا تايالولا ءانثتساب ءاضعالا
 ةمضاع ةدحوملا سدقلا نالعا رارقلا ركيتسو

 ةيبنجالا تاثعبلا وعدي امك .:ليئارسال» ةيدبا

 ةيسدقملا ,رجفلا» ةفيحص ترشن .تاونس لبق

 .. ةلعللا ضراا ويغبس
 . ىفقألا 3 اهافذ : روتي ٠
 ! . ةيفالسملا تامرجلا ىلع ءادنتعا ا 5
 : برسعلا يييدقلا وسيحيسم ناك ةسيقنا
 تئاقشا 0 0 م

 . ةحاس» .يليئارسالا: دنجملا محتقا مويو
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 ىلع ءادتعالا 1 مهءاج نيح.٠ دنجالا سادقلا :

 .ترمهناف :نينطاوم' :ةفالث داهن 3

- 

 تسأو ىصقالا

 .لاجرلا مضنا امني .ءاسنلا نويع نم عومدلا ٠

 5 ةسالا ةرهاظت. ىلا

 7 , .«ىصقا اي كيدقن .. :مدلاب حورلاب» فتاك :

 3 سقم نم هاانيدلا ام ا نا نوددلهم 00
 :ةدايعلا نكاماو

 ةيدلب سيئرل قياسلا بئانلا يتسنفنب نوريمل الاقم
 ذنم ةيدلبلا سيئر كيلوك يديت نا هيف لاق «سدقلا
 ال اهديحوتو سدقلا حمض نا فرتعي .ةديدع تاودس
 نكل :ةيدوهي ىرخاو ةيبرع ءايحا دوجو ناينعي
 .نوناقلا رظن يف دوهيلاو برعلا نيب ةقرفتلا ةلازا
 ف ةقش راجئتسا وا ءارش نم يبرعلا نكمتي ثيحب
 يه ةقدقحلا نكل .سكعلاب وا .يدوهبلا يحلا

 يف نكسلا نوديري ال برعلاف .كيلوك لاق ام سكع
 ماعلا دعب ةنياهصلا اهماقا يتلا ةيدوهيلا ءايحالا
 ىلع ءاليتسالا ىلا دوهيلا ىعسي امنيب : 7

 - شدقلا تحاتجا يتلا

 كيلوك يديتل نوضراعملا دقتعيو .ةيبرعلا ءايحالا
 ةيبرعلا ءايحالاو ةيدوهيلا ءايحالا نيب لصفلا نا
 ىدملا ىلع فئاوطلا نيب رتوتلا ةدح نم ففخيب دق

 يف ةديدع تالكشم ىلا ى دؤي دق هنكل .ريصقلا

 عارض .سدقلا يف عارصلا ناب ضارتفالاف .لبقتسملا

 هضفر ضارنفا وه .ةرغصم ةيقرع ةلأسمو يلحم
 نذادعتسا . ىلع اويسيل حدهدا نلئاق ةحارص برسعللا

 لدقتسملا ىلع قافنألا دعب الا ةيدلبلا ةرادالا ثحبل

 ةيبرعلا سدقلا نوكت نا يا .سدقلل يسايسلا
 .لبقتسملا يف ةينيطسلفلا ةلودلل ةمصاع

 نيب ضقانت يا ؛ةيليئارسالا» ةرادالا ىرت الو
 شياعتلا وحن هجوتلاو ةلدتعملا لصفلا ةسايس
 ىلع ءالبتسالل يناودعلا عافدنألا نيبو .يملسلا

 طيطختلا تارارق نا .«ةيجيتارتسالا نكامالا»
 سدقلل يوضعلا لكشلا تغاص يتلا ةيسيئرلا
 لبد ميسرلا تالواط ىلع ذختت مل ةديدع لايجأل

 ,ينويهصلا ءارزولا سلجم ةدئام ىلع تذختأ
 لئاقلا ينويهصلا أدبملاب تارارقلا وعناص دشرتساو
 ةلودلا دودح ررقت يتلا يه ناكملا ىلع ةرطيسلا ناب
 .ةينويهصلا

 لعف ةدرك ةيطيظخت تارارق ةدع تذختاو

 ىلع ؛ليئارسا. تدر دقل .نايحالا مظعم يف ةيسايس
 قطانم يف منود فلا ١١ ةرداصمب زرجور عورشم
 عيراشم ةعبرا عقاوملا هذه ىلع تميقاو .ةمهم

 .ةمكض ناكسا

 سلجم امبر . 19/٠١ ماع (سرام) راذا رهش قو
 ىضارالا نم باحسنالا ىلا ينويهصلا نايكلا نمالا
 ءارز ولا سلجم درف :سدقلا اهنمو ةلتحملا ةييرعلا
 محض عورشم ةماقاو منود فالا ةغيرا ةرداصمب
 ١19/7. ماعلا ىف اهيلع

 ٍضارا لالتحالا تاطلس رداصت ةرم لك يف

 ماعلا يف هنا كلذ ىلع لاثمو . ارريم كلذل دحت . ,ةيبرع

 ٍضارا ةرداصمب لالتحالا تاطلس تماق 117

 ةينكس تاعمجم ةماقا ديدرت اهنا ةححب سدقلا لوح

 ماحزلا ناو ةتنصارتم ةنيدم سدقلا نال ةديدج

 .اليقث تاب اهيف يناكسلا

 لكو رادج لكو تيب لكل ةنياهصلا بسح دقل
 اوذكناب نا مهيلع تاق عكا :ًياستع سمقلا قرَجَت
 زتلوش ناف اذكهو .نايسحلاب «ةيريشللا دودسلا»

 :ةييرجبلا ةلودلل ةموعزملا ةمصاقعلا لصبي نيح

 دتممد ارئاث آدسو :هراظتناي ةمراع ةضافتنا دجيس

 .سدقلا ...اهلبقو ةيبرغلا ةفضلا ىلا لصيل ةرغ نم

 روص عباتي وهو .ملاعلا دكأتي .ةرم دعب ةرمو
 اذه نا :ينويهصلا نابكلا يف ةيومدلا تامادصلا

 ةيدرولا ةروصلا نع نوكي ام دعبا نايكلا
 .اهيعدب ينلا ةيطارقمبدلل

 ةمظنالا اهتدهش يتلا يخارتلا ةلاح لظ يفو

 تيبثت ةمالا تلاز ام :ةريخالا تاونسلا ىف ةيبرعلا
 انبف ريثت سدقلا ناو .ءاحنتنالا ىلع ةهرداق اهنا

 اهلبق نمو .ةزغ سما اهتراثا امك .مويلا ةوخنحلا
 .تورنب قا .ةرصنلا

 .لبقملا ةمقلا رمتؤم مسرب ةوخن اهنا

 لصاو وبآ بيهو

 ١ ١ _ ١ة41/ لوآلا نيرشت ١9 7*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ةيسايسلا ةيوهلا ىلع لغقلا
 | ينيمخ ةيروهمج ي
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 .يناربالا فلم يبلع ملست وكسوم يف
 رثكا ابوروا يفو

 :نارهط يف عاضوالا ةعباذمل ةنجل نم
 اهنلس ف ةرثلا طوقس رظتنت نطنشاوو

 و141 لوألا نيرشت 5 ت88 ددعلا  ةيبزعلا ةعبلطلاا

 مد*4 8# ند ويععمجما

 قارتبلا لع ناودعلا ديعصت عم
 ا ها 7

 ينيمح ةحص نع ةئبظلا ةرشنلا فلتحت ال

 ةروثلا ةحص» نع ةيسايسلا ةرشحلا نع

 اهتديو ,ةديدع تاهجح تناك اذاو .2ةيناردالا

 اهل تماقا دقو ةدكرتمالا ةيزكرملا تارياخملا ةلاكو

 رئتاودلا ُْق ,غتالمعلا نم اروح تعرزو ايوبج

 قياسلا ْق تمئأد .؛ءاوسلا ىلع ةينيدلاو ةيركسعلا

 تأرط ةداح ةيضرم ضراوع نع رابخا جيورن ىلع
 (ًاماع 2/) ةمدقتملا هنس ةلغتسم .ينيمخ ىلع
 .ةسوردمو ةدوصقم عقاولا يف تاعئاشلا هذه تناكف

 .ةقالخلا ىلع تاعارصلا كيرحت اهنم فدهلاو
 لاح يف ةحنجالا نيب تافلاحتلا ةطيرخ فاشكتساو

 ىوقلا زرفو .ينيمخ ةءابع نم نارامج رصق روغش
 زيفحتو .نييكريمالل اهئالو مدع وا اهئالو ساسا ىلع
 نظنشاو تلاّر ام .ةيبالقنا ةيلمعل ةمئالملا فورظلا
 اهلامتخا لؤاضت نم مغرلا ىلع .اهيلع نهارت
 رابخالا نكل .ةيسايسلا ةايحلا ديق ىلع ينيمخو
 نم تافطتقم يه لب . تاعئاش درجم تسيل ينيمحلا

 مهنيبو ,نيحارجلا نم قيرف اهفصو ةيبط ريراقت
 .ناريا نم مهوتل اولصو يرسيوسو يواسمن
 ةفلكم ةيسنرف تاهح ىلا تامولعملا هذه تمارتو

 دقو .يناريالا يلخادلا عضولا تادحتسم دصر

 يبرغلا مامتهالا اذهو .ىرخا ةيمالعا طئاسوو

 نم ةموكك قرتحا يذلا ينيمخ عبطلاب زواجتي
 ةيسايسلا ةلحرملا ىلا برعلل هتيهارك رانب شقلا
 يه ام :ةتالثلا ةريدكلا اهتلئساو نارهط ْق ةنئنآلا

 ةيعونو .ةيناريالا  ةيكريمالا تاقالعلا ةيعون

 وقوم اوا»## 1 عمنوسسب ودور »جوا وجد د

 عاقيا ياو ,ةيناريالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا

 اهنمض نمو ةيناريالا  ةيبرعلا تاقالعلا هيدترتس
 يبرعلا رادجلا هفضوب قارعلا ىلع برحلا ريصم
 نطولا ىلا ؛ةروثلا رددصت» نود لاح يذلا يلاعلا

 ةيبصعلا عيدصت ْف لكشلا اذهب مهساو .يبرعلا
 قدوستل ةيسابسلا ةوزغلا تلسوت يتلا ةيناربالا

 ؟ةينيدلا اهتعاضب
 تايالولا اهنيمو .ىربكلا لودلا نا تباثلا نم

 تاشنا اسنرفو يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا

 ةيسايس تايلاعف تيطقتساو . ةصصختم تاريتخم

 لخادلا يف ةيسايسلا تاعطاقتلا ةساردل ةينماو
 دعب عضولا هيلع نوكيس ام فاشكتساو يناريالا

 فييلع رديح ملست .الثم وكسوم يف .ينيمخ ليحر
 ةنجل نم رثكا ةمث .سيراب يفو .يناريالا فلملا
 سيئر) هيزيلالا رصقل ةعبات نييصاصتخا
 (ةيجراخلا ةرازو) هيسرود يكلاو (ةيروهمجلا
 قئاقدب ىنعت ةفلتخم ةينما ةزهجا ىلا ةفاضا
 تالوحتلا ةيشع .يناريالا عضولا تاليصفتو

 «تيغ - ناريا» دعبو ءنطنشاو يف و .هيف ةبقترملا
 نمالا نوؤشل هراشتسمو ناغير سيئرلا حسم
 ةنجل» نع رابغلا يشتولراك كنارف .يموقلا
 يميج سيئرلا هلكش يذلا زاهجلا يهو .«نيسمخلا
 تارازولا ىتش نم اريبخ نيسمخ نم رتراك

 ْف عضولا ةعباتمل ةساحلا ةيكريمالا تارادالاو
 ةلاكو .دي قلطا ناغيز سيئرلا نا امك. .نازهط
 تارياخم عم نواعتت يكل ةيزكرملا تارباخملا
 ليكشتل نيدلا لاجر نم ددع باذتجا يف ةيبوروا
 .ةلئاط غلابم ءاقل .نارهط يف لعافلا يكريمالا يبوللا

 ف ةساسح زكارم لغشي نم نيدلا لاجر نيب نمو
 .ماظنلل ةنهارلا ةيلكيهلا

 هتمهمو .ًايناجم سيل يلودلا رافنتسالا اذه
 ةرمثلا طقست فوس ةلس ةئا ىف و هاجتا يا ىف ةفرعم

 ىمح طسوو .ةظحللا هذه ىتحو .ةئرتهملا ةيناربالا
 تاذوخلا برحو .ءلخادلا يف رجاتخلا برح

 ةلسلا نا ودبي .«ةيروطاربمالا» تايفصتلاو
 دقو .يناربالا ءارتهالل ايدج رثكا يه ةيكريمالا

 تامامع تحت ناطيتسا يف نطختشاو تحجحن

 مادعا نكي ملو .يناجنسفار كلف يف رودت تاذوخو
 يناريالا بتكملل قباسلا سيترلا .يمشاه يدهم
 ةفيلخلا نم نيدرقملا دحاو .رركتلا تاكرح ةدعاسمل

 هينواعم َنِم نينثاو يرظتنم لع نيس :نيعملا
 يف ةداح ةلحرم ىلا يلعفلا لوخدلا ةراشا ىوبس
 دعب ةيكريمالا تارايخلل ضهانملا رايتلا ةيفصت
 طقف مدعي مل يمشاه يدهم نا اتياث تابو . .ينيمح

 تايموي نم مئارجلا هذهف .لتق مئارج هباكترا ببسب
 روبعلا نكمي حيرض ىلا ناريا تلوح يتلا ةروثلا
 ةقالعلل ضفارلا رايتلا داق هنال لب .ةلوهس يف هقوف
 تاميلعتل ًاعبتو .هتعامج عم بقار كلذل .ةيكريمالا
 يموقلا نمالا راشتسم لوحو يرظتنم نم ةمراص
 :نارهط ىلا نيلرافكام تريور .قباسلا يكريمالا

 ردايو - ًاقباس نوتليه  لالقتسالا قدئف يف هلوزنو

 نم تادحو لخدت رطضا ىذلا رمالا .هقيوطت ىلا

 نم برقملا تسود قيفر نم اهرماوا ىقلنت ناردسابلا

 نسرحلا دئاق .يئاضر نسحم نم سيلو .يناجنسفار
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 نع قوطلا كفل .يرظتنم عم فطاعتملا .يروشلا
 ثوعيم نا لبق .ةحبيذم رمالا ىضتقاو .قدنفغلا

 در وصلابو .اهنم ةندع دهاست يكريمألا سيمّنرلا

 .ةيحلا

 نم هعبت امو ؛ثداحلا اذه نكي مل لاح يا ىلع
 نع ةلوزعم ةعقاو تاياسح ةيفصتو تامادعا

 ذنم .مزاللا ؛«روكيدلا ١ عضوو :ناريا ؛ةكرما: ططخم

 ةلحرمل .ةرصيلا ةعانم ماما ةريخالا ةعورملا ةميرهلا

 عم نواعتلابو .مهسفنا نويكريمالاو .ينيمخ دعبام
 ىضوفلا ةقرحم وحن نوعفدي .لخادلا يف مهتادادتما
 نطاوملا نيب ةيبافرا دودح مسترت انه نم .ةنهارلا

 لخذلا لماك ةسرطغلا صضتئمتو .ناربا يف رخآلاو

 ؛:لوقد ايسراف التم ينيمخ ددر اميق .يموقلا

 ةظحل .:ةيدرق دب نم ةداع يتاأت ةيساقلا ةيرضلا»

 جنرطشلا كولمك نوطقاستي ةروثلا ,زومر. دهاش
 ةمامعلا لهف .تاهاجتالا ىتش يف هتاماهتا هجوو

 ؟تالكشملا جاتنال زكرم ىلا اذا تلوحت ةيناردالا

 داقان ردص ينب نسحلا وبا هحرط لاؤسلا
 دعب ينيمخ هدقع يذلا رتوتملا عامتجالا نومضم
 عامتجالا وهو .ةمركملا ةكم يف بغشلا ثادحا
 ادبو . نارامج رصق يف هروصضحب ىرج يذلا ربخألا

 ىلع ادكؤم نيدلا لاحر ددشه دقو ًاسئايو ًأطبحم اموي

 نم اهربغ وا ةدحتملا تانالولا نم فاخت ال انثا»

 لاجر يز نودتري نيذلا نم ىشخن اننكل .ىوقلا
 ريغ مكفرصت نا» :مهيلا همالك هجو مث .«انلثم نيدلا
 متيسن نا دعب .ةمالا مكيصعتس كلذل .قثال
 دعب ةمدص نم رثكاب بيصا هنا ليقو ..مكتايلوؤسم
 قياسلا مهبقل نع اولخت نيدلا لاجر ناب هنيقي
 ىكل هاشلا فيخت تناك يتلا :ءادوسلا حابشالا»
 يدهم نا ىتح .ةددعتم ىرخا اياقلا اولمحي

 وهو .نكمتي مل ءقباسلا ءارزولا سيئر .ناكرزاب
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 نا الا  هتاذب لوقب امك  ًائداه ًاناسل كلمي يذلا
 تناك اذا ام ةفرعم عطتسا دعا مل» ينيمخل لوقي
 .«بهذلا نم وا شامقلا نم ةعونصم تامامغلا هذه

 نا فيك نياع ةظحل كلذك دعي مل ءىداهلا ناكرّزابو

 نيذلا .نيدلا لاجرب مكحتي ةيكريمالا ةميدغلا موهفم
 تميقا كلذل .«ةمامعلا نورمقد تالارنج» مهيف ىأر

 دعب ؛يكريفالا ذوفنلا تيبتتل ةينلعو ةيرس تاكبش
 اهتلدبتساو بالقنالا ةطخ نع نطنشاو تعلقا نا
 .قدانخ ىلا دحاولا قدنخلا ليوحت عورشمب

 يرقيج لوقي افك وا :نيدغتلل ةعفارك سانلا ميمعتو
 ةعماج ىف يجيتارتسالا خيراتلا ذاتسا .دروكير

 جروج اما .«ديدصلا ٍبويِج ميمعت» نوانجروج
 نا لوقيف .«نيسمخلا ةنجل» يف وضع وهو .ناميناو
 مني نا نم دب ال ينيمخلا دعب ام ةلحرم ىلا روبعلا
 ربع» رخا لاقم يف لوقي ناك ناو :ةقزمملا بايتلا ريع
 .«ةقزمملا ثثحلا

 ةفالخلا ,لغ ءارهلا
 مزالتي ةفالخلا ىلع عارصلا نا لاح يا ىلع

 يف ةيكريمالا ةلحرملا حمالم ديدخحت ىلع عارصلاو
 ا ةلئسالا لعلو .هدعبو ينيمخ .نمز يف :ناريا
 يضوفلا ىلع ةدوصرم يهو .ةنهارلا ةلحرملاب قلعتن
 تاهجاوملا ف لشفلا داضح ىلعو لخادلا يف ةريبكلا
 عاني ةلحرم تسندل يهو .جراخلا يف ةيركسفلا

 .ةميدق تاباسح ةيفصت ةلحرم لب .ةديدج تاياسح
 ةمث ناك ناو :ينيمخ دعب ام ىلع زكرتن ةءارقلاو
 رود ىلع يبوروا  يتايفوس  يكريصما قفاوت
 سيئر قرغي نا اوعقوت نيذلاو .لبقملا يناجنسفار
 اومدص ؛تيغ  ناريا» عقنتسم يف ىروشلا سلجم
 قوف طقف تامدك راثآ عم .اهب جرخ يتلا ةقيرطلا نم
 ىلع راتس لادنسا .ةيادبلا يف .لواح دقف .ههجو
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 نا دعب .اهنع فشكلا ىلا رطضا هنكل .,ةحيضفلا
 تذه ٍِق .فحصلا ىلا اهنع تامولعم هموصخ برس

 َتِمْرُه اكريما١ لثم ةبر وتاكيراك تاياور مدق .ةظحللا

 نا اهلالخ نم ادب .«ناريا لاخوا يف ناغيرو

 لجا نم ابرخ نوكت نا نم دب ال ةيكريما لئاسوب
 دهعم نم تناوك حابلو ظحالب امك .ةيكريما فادشا

 يف يبرعلا ركفلا ىدتنم يف رضاح ةظحلو .زغنيكورب
 ...نامع

 رود ف يكريمالا راسملا نم ةطقنلا هذه دنع
 سيل .مهناذآب لخادلا ءادعا لطا :يناجنسفار
 ةلفقملا فرغلا ىف رودي ام ىلا عمسلا اوخيصيل

 ةهردق يف اورثويل لب «ةيكريما تاكايخ» نم. ماظنلل
 دعت مل» :ةّرملا ةيرخسلا اوقوسيو ؛ةيوبعتلا ماظنلا
 هنا اتياث حيصاو .«سدقلا ىلا قرطلا رصقا برحلا
 يشو .ةيكريمالا يناجنسفار ةبعل رهظت ام ردقب
 يسفنلا نحشلا صلقتي ام ردقب .ةيلليثيقاكيم

 نكل . مهفنح وحن روقصلا هي يشمي يذلا يتامغودلا

 لوصا ديجي يتامغاربلا ىروشلا سلجم سيئر
 لايخ ةيظفللا ةيناودعلا ةدح نم عفريو .ةبعللا
 ماماو ؛هتاذ ينيمخ ناب هنيقيل .بيبا لتو نطنشاو
 تارايخلا كرايي عراشلا طغض مقافتو سالفالا
 نايلوج دولكل ةيكاردتسا ةظحالم انه نم .ةيكريمالا
 رضحت هتاذز يثيمخلا نا «كيتتاموليد دنومول» ِق

 عارصلا نال .هدعب نم ناريا يف ةيكريمالا ةلحرملل
 هزهف .ةيتايفوس وا ةيكريما ناريا نوكت نا نيب سيل
 نيب لب .ةدوت بزح ةيفصت دعب ةحورطم ريغ ةلداعم
 يرصنع وتيغ» وا ةلفقم ةينيد ةلود نوكت نا
 ةلود وا .باهرالاو راحتنالا ريدصت اهتمهم «ملظم
 اهعم شياعتتو ىرخالا لودلا ةيعرشب فرتعت
 .ةيلودلا تاقالعلا طبضت يتلا قيثاوملا نمض

 الا ايجولويديا اهنكمي ال ؛ةيوازلا هذه نم .نارياو
 .يتايفوسلا داحتالل ةيداعم وا ةيبلس نوكت نا
 .ايلات .عجشيو .حيراتلا هيلع دهشي .عقاولا اذهو
 كلذل .اهعم ةحوتفم ةيكريمالا روسجلا ءاقبا ىلع
 دحا هتفصيو .يكريمالا طخلا ىف يناجنسفار يضمي
 نا فرعي .ينيمخ نذا يف ءاصفرقلا نيسلاجلا

 ىلع رمتست فوس ةروثلا دشرم دوجوبو .برحلا
 داصح دعيو ,.عيطتسي ال ينيمخ نآل ؛درابلا
 لكش يف ولو .اهب رارمتسالا يف رباكي نا الا .ةميزهلا
 ةيداملا ةردقلا مدغ بيسي .ةيجولوكيسنلا ةراثالا

 .اهنم ةريبكلا لوصفلا ةداعتسا ىلع ةيرشبلاو

 رثكا ةطلسلاو بهذلا جهوب ذوخأملا يناجنسفارو
 نيقي ىلع ,سأايلا يف ةنعاطلا ينيمح راكفا جهو نم
 رادج ىلع مويلا ةقلاعلا ةيداصتقالا اياضقلا نا نم
 دعب ام ةلحرم يف ةيولوالا اهل نوكت فوس برحلا
 تاباختنالا دعب يا .كلذ لبق ىتحو .ينيمخ

 اذهو /١158. ةبادن ْق ةسيسائئرلاو ةلعيرشتلا

 لح دعب حطسلا ىلع اعط يداصتفالا لاحجسلا

 يدصتلا لواح يذلا يمالسأالا يروهمجلا بزحلا

 ةلاحتسا لوح رادو . تارارقلا ضعب يف يناجنسفارل
 طسو .اهيف يضملا ىتح وا .برحلا يف راصتنالا
 و حنرتت يتلا ماقرالاو ةمتاقلا ةيداصتقالا ةحوللا

 ,رقفلا ةبتع تحت نوشيدعي يناريا نويلم ١
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 يف هريغ نم رثكا حجن يناجنسفار نا يف كش الو
 جورخلا طوريش نيسحتل يداصتقالا قزاملا فيظون
 ضعب هجاو هلالخ نمو .يسايسلا قزاملا نم
 سلجمو ايلعلا ةيعيرشتلا ةسسؤملاو ,نييرازابلا:
 ريدي يذلا يسامخلا سلجملاو روتسدلا ىلع ةياقرلا

 ناك هعقوم نكل ,دمحا ,ينيمخ لجن مضيو .دالبلا
 ةدحتملا تانالولا يه .ىربك ةلود معد ىلا ةحاح ُِق

 ةّئلاب هكاسما لالخ نم اهفطع بسك كلذل .ةبكريمالا
 :فطعلا اذه لبدعاقم نم فعاضو .ناردا يف مكحلا
 لالخ نم اديو .يتايفوسلا رطخلاب دده ةظحل

 نا نطنشاوو وكسوم نيب لابحلا ىلع هصقارت
 نيقباستملاو بصانملا يبلاط ةحورم سيل ريطخلا
 ينيمخ دعو يثلا تالكشملا لب :ةفالخلا ةكعك ىلع

 تايموقلا تلعجو .,تددعنو تمقافت اهنكل .اهلحب
 ةفغللا يبحتو .اهقوخ ىلغ ءىفكنت عيسلا

 نيفزنلل هتمكاحم اذه نم .ديدج نم ةيلاصفنالا
 لب وحتو طيطختلا ءوسو يداصتققالاو يرشملا

 اذهو . ديعب دح ىلا هيف مهسا يباهرا وتيغ ىلا ناريا

 .ىلوالا ةروقلا ءانثا ردص ينبو ناكرزابل رفوتي ملام
 ةيعامتجالا تاناسحلا ةدرح لمتكت نا لبقو
 ءارجا ددص يف هنا ددرتو .ةيسابسلاو ةيداصتقالاو

 ىلعو .ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيركسع تارييغت
 رارفلا ةجوم رارمتسا نم قلطنا يركسعلا ىوتسملا
 قفدت نأشب ةيومدلا تامادصلاو :.ةيدنجلا نم

 شيجلا نيب جمدلل ذوفنلا برحو ةديدج تادعم
 نوري نييعقاولا نكل .يروص لكش يف ولو سرحلاو
 اهنكل ىناحنسفار ةروص ززعت دق تاءارحالا هذه نا

 َ .ءالشالا ةسايس نم دحت ال

 ةقرولا بحاص يئناجنسفار نا لاح يا ىلع
 64٠٠ و يلالملا نم فلا ةئمب طاحم هنكل .ةيكربمالا
 طسو نيرحاذتملا ىروثلا بزحلا نم رصتع فلا

 طسو مهئانسا نوذحشي عيمجلاو .ماعلا عايضلا

 :نيلاؤس نع ةباجالا نورذاحيو قابسلا رامضم
 .يناردالا ماظنلل ةيداصتقالا ةيوهلا ديدحت لوالا
 ْق كش الو . قارعلا دصض برحلا نم فقوملا :يناثلاو

 يلالملا نم ًادحا نال نيتلآسملا نيب ةيرذح ةقالع نا

 م لالخ ٍفرخلا ىوس حماتوت ديدخت ىلع قَْوِجَي مل
 برحلا تذختاو .قارعلا ىلع ناودعلا نم تاونس
 اهنم ةرجهلا فقوو :دالبلا ةرادا ف لشفلل ءاطغ

 .ريبكلا حيرضلا ةيعضو ىلا اهقالزنا ةلمرفو
 جماربلاو راكقالا عارصب ةطاحإ ةلواحم يفو
 يمشاه نا ظحالت ,ةينيمخلا ءالشالا برح طسو
 ةقيتولا ةقالعلاو ّرحلا داصتقالا ديؤب يناجنتسفار

 ضفرتو .ةنال دابملاو علسلا ئوفشم ىلع ”برقلا عف
 ةلواحم لالخ نم كلذ رهظو .يكارتشا لوحت يا

 سلجملا عراسف .نيحالفلا ىلع ةيعارز ضارا عيزوت
 ىلا ناريا يف ةيئاضق ةهج ىلعا وهو .ةلودلل ىلعالا
 ىلع ءاليتسالا تايلمع عيمج لطيت ماكحا رادصا

 ضراعتي كلذ يف وهو .قياسلا يف تمت يتلا يضارآلا
 نم ةبيرقلا .يوسوم - يثنماخ ةعومجم عم
 عم ًاحاتفنا يدبتو .ةيكارتشالل ةيئادبلا جذامنلا

 يناتو .ةيكارتشالا لودلاو .زايحنالا مدع لود
 يف رخآلا دعُيلا لثمتل قارعلا ىلع ناودعلا ةيضق
 آدبو ؛أده دق برحلل سامحلا ناك اذاو .تافالخلا
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 ةيبلاع نإ :حوضو يف هربت نع سبيعي عرامتلا
 نوؤعنتقم ةشاشلا ىلع نوكرحتم نيذلا نتلوؤسملا

 2 ةيدايصتقا تايمحم مهمع دقو ل ةيثدعي

 يا ,انلعلا  تادابقلا مهتاو «تاوبِض 9 «كفوخلا

 ىلع فوشكملا رماتلاب يسامخلا سلجملاو ينيدمخ

 ىلع تدوق تاوصالا هذهو . يناربالا نظاوملا فيدغر

 هفادهتساو يقارفلا يركسعلا طغضلا ءوض

 ىلا تعدو .ةنعانصلاو ةبطقفلا ةبوبحلا قفارملا

 .تاضوافملا ةدئام ىلع ةيوستلا

 ؟يىرظتنملا

 يناجتسفار ةهجاوم يف لوزعملا بع بعاللا هنا

 .ةيكريمإلا ةنافلاجت طويح كبح يف ًاديعب ىضم يذلا

 بصنمل 1186 (رياربق) طابش رخاوا يف ريتخا دقل

 نيذلا ىتح عمجُيو .ءاربخلا سلجم لبق نم .يرظن
 تسبدل ةيعجرملل ةمزاللا تالهؤملا نا ىلع هويحتنا

 لب :لاح ياب ؛اهقف رثكالا سيل وهو .هدف ةرفوتم

 لعلو .ريدكلا زحعلا ةرئاد طسو ازجع رتكالا هلعل

 ًاصوصخ ٠ اباجعا سيلو ةقفش ههاجت يدبي ينيمخ

 نارهط تره يدلا تاراجفنالا ىدحا يف لتق هلجن نا

 ,كلذ نم مغرلا ىلعو 158٠١.  وينوي - ناريزح يف
 مدلا ءاضوض طسو هتوص عيضيو .هعقوم عجارتب

 .نارهط ف
 تاب قارعلا ىلع ناودعلا ر ارمتسا نا لاح يا ىلع

 عبمجلاو .ةطلسلا ىلع عارصلا نم ازحتد ال ًاءزح

 يه ةديازملا نا رابتعا ىلع ؛توملا قوس يف نوديازي
 ينرف يسامولبد لقتيو ,ةطلسلا ىلا دنحولا قيرطلا

 .ددعبي نم ةيئانث ةفالخ ةماقا ىلا هحتب يننمخ نا

 كلذ يف وهو .ةيروهمجلل ًاسيئر يناجنسفار بختني
 نيد ةلئوطلا رجانخلا ةلدل نم دحت ةيثانثلا نا ىرد

 كلذ نكل .نسحا ىه ينلاب رومالا ريدتو ,يلالملا

 قرآملا وحن رفصالا قزراملا نم روبع ىوبس سيل
 ىلا نورطضم ةطلسلا ىلع نيعراصتملا نال .ردكالا

 .حهماما نم ةريبكلا سؤ ؤرلاو ةريبكلا راجحالا ةلازا

 ناك اذاو .خدلا تامامح نود انكمم سحل اذهو

 فورعملا يروثلا بتاكلا وهو هيريود سيجير

 نارتيم اوسنارف سنئرلل اراشتسم لمعي يذلا

 مل زيخلا فيغر» نا لاق دق .ثلاثلا ملاعلا نوؤشل
 حملي ناك هناف ؛؛:ةيضرالا ةركلا لكش ًاطابتعا ذخأب
 ريبيغتلا نوعنصي نيذلا مه ىعوجلا نا ىلا

 ىلع ريدكلا ريبغتلا ةعاس تقد ناربا ىفو  يخدقحلا

 ىلا لوضصولل قافنالا نورفحي نيذلا باسح

 هل ًايومد ؟اسلنيشف سكعنا يذلا رسمالا .دهفادها

 .ققحتي مل ًاعيمج نيينيمخلا ملح نا يفكيؤو .يهتمم

 رثكالا يشو ٠ .ةيقارعلا دوقلا ميطخحت اودارا دقف

 .ىرخالا ةينيرعلا لودلا قارتخال ةقطفملا ُْق ةيلاعف

 ماظتلا ريصدتل هتاذ ىف فاك اذهو .اولشف مهنكل

 ىلا ديعي ناريا ف يرحم نا نكمي امو .. .اطخلا

 لهأ ًارقب اذكهو .ناقليلا يف ثدح ام ةركاذلا

 , خيراتلا ...برغلا

 حابصضلا ربانم

 نباتات صا تس لا

 بوبا 1 سد ع

 دهب لد و معا ا ا

 لكشي  نييديطسلفلا ىدل -- روعش ةمتث

 نم دد ال ةمهان تاقاقحتسا كانه نا .. صاخ

 نم ريثكلا اهتايط.ؤف لمحت اهناو ءاهتهجاؤم | أ
 ةينطولا ةيوهلاو ةيضقلاو ربصملا ىلع رطاخملا

 ,يديطسلفلا يبرعلا بعشلل

 هذه ءارقتسسا بقارملا ىلع ايعصض سسندلو

 ةرخفلا كيش نودي اهلواو .ةمهادلا تاقاقحتسالا

  ةيناريالا برحلا رمع يف ةيقبتملا ةريصقلا ةينمزلا
 دق برحلا هذه نا ًادح حضاولا نمف .ةيقارعلا
 دق قارعلا دومص ناك اذاو :اهتناهن ىلع تفراش

 لخدي يناربا راصتنا ىلع ينويهصلا ناهرلا طقسا
 قيزمتلا عورشم نم ةيئاهنلا ةلحرملا يف اهلك ةقطنملا
 دحن رمالا اذه ناف ,ىرصتعلاو يبهذملاو يقئاطلا

 .ةءارو نمو .ينوبهصلا ودعلا لعجي هتاذ

 رخآ رامثتسا عورشم :ليدبلا .عورشملاب نوكيشتي
 لجا نم برحلا هذه رمع ىف اهتلاطا نكمت ةقيقد

 برعلا فلدي نا لبق يبرعلا قرشملا عاضوا بيترت
 دلوتي نا نكمم امو :جيلخلا برحم» دعيام ةلحرم ىلا
 ينودهصلا نابكلا ةداق يفخي ال تايطعم نم اهيف

 .مهتحلصم يف نوكت نل اهنا
 نوينيطسلفلا هيعي يذلا قاقحتسالا اذه

 نم ةلمحج هنع دلوتت مهتنداقو مهناثف حظعمم .

 فلتخم ىلع ةمومخملا لب ؛:ةعيرسلا تاكرحتلا

 :ةيشيطسلفلا ةيضقلايب.ةلصلا تاذ دعصلا

 ةرتفلا يف ودبت تناك يتلا ةدحنملا تايالولاف

 ةيوستلا يعاسم نع تلخت اهناكو ةقياسلا

 ىلع نآلا ودبت :ناغير عورشم اهيف امب ءاهعيراشمو
 بيترت وحن عيرسلا كرحتلا يف اهرما نم ةلجع
 يلود رمتنوؤم دقع لجا نم «يبرعلا تيبلا»
 ام «:ةيوست» هنع دلوتت ةنيعم ةيكريما تافصاومب

 مث نولآ لاغيا عورشم نيب طسولا عقوم يف يه
 نيبو ٠ ؛يتاذلا مكحلل ديفيد بماكو نغيب حيحانتم

 ًايكريما لدعملا ,؛ةدحتملا ةكلمملا» عورشم

 ةيفارغجلا دودحلا ثدح نم ءاوس ٠ .ًايليئارسا» ١و

 تاقالعلا ثيح نم وا :ضرالا ىلع ةلانتسلاو

 ثملا هوجو
 هلل ةروخلإدبيبا

 ا اوما ا تنم
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 ةلحرملا ناقاقحتساو نوينيطسلفلا

 ةينطولا ةدحولاب
 لخادلا ةضافتناو

 الز : 7 تاواشب : ٠
 'اديص ف رهظي ما .زامع ةمق لبق وكسومولا نافرت

 اذه نيد ةيليقتسملا نايكلا

 !ينودهصلا

 نيبو عورشملا

 يقره كرحنلا نابونسم
 ىونسم ىلع يرجي ا يكريصالا كرحتلا اذه

 : تاي وتسم ةلمح ىلع لد ...دحاو

 هسفن نع ريعي ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع وهف

 اهئافلح يثوعبمو .اهيثوعبمو نطنشاو كرحتب
 ناكس عم رشابملا لماعتلا وحن ماع لكشب نيييرغلا
 يعامتجا دوجحوك ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 «ليئارسا» نع ال :يبسنلا ,هلالقتسا» هل ىداصتقا
 ةمظنم نعو ةماع ةروصب برعلا نع امناو طقف
 .ةيصوصخلا ديدش لكشب ريرحتلا
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 ةدلاملا تادعاسملاب ءاوس .كرحتلا اذه لواحيو
 ىدحو .ةيداصتقالا تاليهستلاب وا ةشدعلاو

 نا :نيعم ىوتسم نم ةيمالعاو ةيبساببس تاءاقلب

 «”نابكلا» اذه يف ةنيعم ةيقيبط ةحنرش بطاخب

 نيوكت لما ىلع .ةيناو ةيتاذ حلاصم اهيدل غدغديو

 ريرحتلا ةمظنم لحم لحي نا نكمي يدايق ليدب
 هتيلاضن نم درجم ينيطسلف يضوافت فرطك
 نع ربعت ةيلمع ةيوست ةغيص ف ةكراشملل دعتسمو
 !دحاو نآ يف همدختو لاحلا عقاو

 ريدم رتلوش جروج دفوا كرحتلا اذه نمض
 هنمضو .ةلتحملا نيطسلف ىلا عيباسا ليق هبتكم

 ةيمالعاو ةيسايس تاوعد كانه تناك ًاضيا
 ةفضلا يبينيطسلف نم ةنيعم ةيوه تاذ تايصخشل

 لودلا نم اهريغو ةدحتملا تايالولا ةرايزل ةرغو
 .كرحتلا اذهب ةينعملا ةيبرغلا

 يرجي تاذلاب كرحتلا اذه نمض هناامك
 نيبو ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا نيب ضوافتلا
 ةيقيوست ةغيص ىلا لوصولل ةينويهصلا ةرادالا
 ىلا ةزغو ةفضلا نم ةيغارزلا تاجتنملل ةصاخ
 تاكرشل طيسولا رودلا نودب .:ةريشانم قوبسلا نادلب

 ًايلاح فرعي ام وهو !«ةيليئارسالا» ريدضتلا

 قوسلا ضوفم ىلا ةبسن نوسيش عورشمب
 نايكلل ةرايزب ماق يذلا ةكرتشملا ةيبوروأالا
 عورشملا ةعباتم لجا نم عوبسالا اذه ينويهصلا

 .روكذملا

 هسفن نع ربعي يبرعلا ىوتسملا ىلع وهو
 ةلحرملا رامثتسا اهزربا ىرخا تاكرخحت ةلمحب
 يف يكربمالا رودلا ميوعتل ؛جيلحلا برحا ٍْق ةيلاحلا

 ةلظملاب ؛:يبرعلا ءامتحالا» نم عون نامضو ةقطنملا

 قياتس ال .ةيصرف نطنشاو حنمي يذلا رمألا ,ةيكربمألا
 نم .يمسرلا يبرعلا:فقوملا ىلع نيئانلا لجا نِماهب

 «يليئارسالا» يبرعلا عارصلا ةيوست عيراشم
 ينلا ةبكريمالا ةيصلل اقفو فقوملا اذه :ةيلوق»و

 ريبرحتلا ةمظنم ناعيبتسا اهتمدقم ُِق ينأب

 بعشل ةينطولا قوقحلا ديدبتو ةينيطسفقلا
 يكريما كرحت ,كرحتلا اذه بلص ف يتأيو .نيطسلف
 نكمي ام ةضياقمل يروسلا ماظنلا هاجتاب صاخ
 ءاهيلا ةحاحلا سما ىف وه تادعاسم نم هل هميدقت

 هيدؤي نا نكمي يذلا يوفصتلا ماحتقالا نم ديزمب

 يلاضنلا دوجولا ةيفصت قيرط ىلع ماظنلا اذه
 قيرط نع ءاوس نانبل تاميخم يف ينيطسلفلا
 تاودالا نم اهريغو «لمآ» تايشيلبم حادختسا

 دعب اهسفن ةيروسلا تاوقلا قيرط نع وا .ةيلحملا
 ينويهصلا يكريمالا رضخالا ءوضلا اهل رفوتي نا
 ةنيدم يف يساسالا ينيطسلفلا لقعملا وحن مدقتلل
 اهلرفوتي امك .اهل رواجملا ةولحلا نيع ميخمو اديص
 ُْق ةدحتملا تايالولا مهاست يمسر يبرع ءاطغ

 ةيوفصتلا ةيلمعلا هذه لثم ةيطغن لحا نم هحسن

 .ةريبكلا

 قيقحتل مومحم يكريما ىعسم كلذ ىلا فاضي

 يمسرلا يبرعلا ديعصلا ىلع ةنيعم تاضناقم

 اهداعباو ريرحتلا ةمظنم قيوطت ساسالا اهضرغ
 هيف يرجي يذلا تقولا ف ثادحالا حرسم نع

 ...ةيوستلا ىعاسم نم ةديدجلا ةلحرملل دادعألا

 ىلع ةمظنملل ةيساسالا ةيبرعلا ةدعاقلا تناك اذإ و
 رصمو قارعلا يه يمسرلا يبرعلا ديعصلا
 نميلاو ايبيلو سنوت ام دح ىلاو رئازجلاو
 زربا نا ةفداصملا ليبق نم سيل هنإف ... (اهيرطشب)
 رخآ وا نيعم عون نم طوغضل ضرعتت راطقالا هذه
 ةمظنم هجاتحت يذلا معدلا ىلع اهتردق ليطعنل

 ًاملع . ..ةدددحلا ةلحرملا طوغض ةهجاوم ىف ريرحتلا

 تقولا ىف بوحصم طوغضلا هذه نم ريثكلا نآب

 عم قارعلا انكرت اذإف ...ةنيعم تاءارغا عم هسفن
 رصم نا ىرن .هيلع ةضورفملا برحلا تاروطن
 حيولتلاو) ةيكريمالا نويدلا طغض تحت ةعقاولا
 اضيا اهل حولي نم يتاي (اهتلودج ةداعا تاءارغاب
 ةيبرعلا ةعماجلا ىلا ةيمسر ةروصب اهتدوع نأب
 ريرحتلا ةمظنم نع يسايسلا اهيلخت ىلع ةفقوتم
 ةقرو طاقساب حي ولتلل نا ىفحب ل .ةينيظسلفلا

 ًاصاخ ًاعقو ,ةدوعلا هزهل ةنروسسلا «ةضراغملا»

 .نامع يف ةتراطلا ةيبرعلا ةمقلا داقعتنا ةيشع

 اهنم لكلف .ايبيلو نانميلاو رئازجلاو سنوت اما
 طوغضلل ةعساو ًاياوبا لكشت يتلا ةصاخلا هتامزا
 !تاضياقملاو تامواسملاو

 يبرغلاو يكريمالا كرحتلا اذه ءوض ىلع

 : يمسرلا يبرعلا عضولا لهاجحم يف بعشتملا

 نماضتلل ةماه ةطحم نم ةليقملا نامع ةمق لوحتن

 اهتمدقم يف و ايلعلا ةيموقلا حلاصملل ًامعد يبرعلا
 نمو قارعلا ىلع ةضورفملا برحلا نم فقوملا

 عاضوالابو ةيليثمتلا اهتفصو ريرحتلا ةمظنفم
 8# ةبنطولا ةيضقلا ريصم اهيف امب ةماع ةينيطسلفلا
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 يعاسملا ةلحرم باوبا ىلع اهتمرب ةينيطسلفلا جه
 .ةديدجلا ةيكربمالا

 ةجاح رمثتسي كرحت يلودلا ىوتسملا ىلع وهو -
 يف ىل ود جارفنا قيقحتل ةيلاحلا ةيتايفوسلا ةدادقلا

 تاناكما فيظوت ةصرف اهل رفود حلستلا قابس لاحم

 يعامتجالاو يداصتقالا حالصالا تالاحم ُِق ةريدك

 ...ةنهارلا اهتدجتتارتسا ٍِق ةدولوالا اهبطعت يذلا

 ىلا يتايفوسلا داحتالا رجل ةجاحلا هذه رمثتسد

 اياضق لوخ ضوافتلا لاجم يف تالزانت ميدقت
 ,جيلخلا برح». اهتمدقم فو ,ةنيعم ةيميلقا
 لاح يف تالزانتلا هذه لذم نا ....ءطسوالا قرشلادو

 برعلا دقفتس اهيلع لوصخلا يف نطنشاو حاجن
 دوق ةصاخ ةروصب نيينيطسلفلاو ةماع ةروصب

 ةرتقلا هذه يف اهل ةجاحلا سما ىف مه ةيساسا معد

 .ةجرحلا ةيريصملا

 لكشت اهلك تاكرحتلا هذه نا هيف كش ال اممو
 يكريمالا ةبجراخلا ريزو ةلوجل بسانملا راطالا
 .اهل ةليوطلا هتعطاقم دعب ةقطنملا يف ةيلاحلا زتلوش
 .يتايفوسلا هريظن عم بقترملا هئاقل ليبقو

 ف ,يعيبطلا نم :ينيطسلفلا رافنتسالا
 نبي معتب نااهلك تاقاقحتسالا هذه ةهجاوم

 مهادلا رطخلاب روعش صاخ لكشب نيينيطسلفلا

 يهو) .نيظسلف بعش.ىدل :ءاقنلا ةزيرغ» زفتسي
 ام لك دعب ةيساسحلا ةديدش ةزيرغ ةبسانملاب
 تقولا يف ةوقلا ةديدش يهو .بعشلا اذه هل ضرعت

 ىتلا براجتلاو تاناختمالا لك دعب هسفن
 ةرشابم ةروصب خانملا اذه سكعنيو ...(اهتضاخ
 ال دقو ؛ ةينيطسلفلا ةروثلل ةيدابقلا عاضوالا ىلع

 هردرغ» نآب ناقتعالا ِِق اديبا ةغلابم كانه نوكت

 اميرو) روظفملا ريغ لماعلا تناك هذه ,ءاقحلا

 تدقعنا يتلا ةينطولا ةحلاصملا حاجن يف (مساحلا
 ينطولا سلجملل ةريخالا ةرودلا اهساسا ىلع
 هذه ةيلعاق ناو ةصاخ ...رئازجلا يف ينيطسلفلا
 يف كلذ لبق اهتيدوجوم تتبثأ دق تناك ةزينرغلا
 : .تاميخملا ىلع ةقحالتملا تاءادتعالا

 براجتلا نم ريثك يف نيطسلف بعش تبثا دقل
 نيب فصعت يتلا تافالخلا ةدش ىلع .هنا .ةريرملا
 هتدحوب يمتحي ام ناعرس .هتادايقو هتامظنمو هاوق
 ةجاح يف انسلو .مهادلا رطخلا تاعاس يف ةينطولا
 ...ةفيفتلا هذه ىلع ةلثمالا تارشع داريال انه

  لعفلاب روط دقو  روطي عقاولا اذه
 يتلا ةغيصلا ىلع ظافحلا نآب ًاماع ًاينيطسلف
 مها نم ربتعي .رئازجلا ةرود اهتزربا يتلا
 ...ةمداقلا ةلحرملا تاقاقحتسا ةهجحاوم ىف تابولوالا

 تلبقت يتلا ةريبكلا ةلوهسلا رسفي ام هدحو اذهو
 اهقلطا يتلا ةيملسلا تاوعدلا ةيزيفنتلا ةنجللا اهب
 يذلا رمتؤملا لالخ فيذج ىف تافرع رساي ديسلا
 ممالا راطا يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا هتدقع

 يذلا تاطوغضلا لك نا ريس سنلو .ةتدحنملا

 فقاوم لالغتسال فارطالا ضعب ىلع تسروم

 ينسح سيئرلا عم ابابا سيدا تاءاقلو فينج

 ةديدجلا ةدحولا ةغيص ىلع راهجالا لحا نم .كرايم

 .ًاعيرذ ًالشف تلشف دق ,ةيزيفنتلا ةنحلل

 ةدارالا هذه تقتلا دقو :يىلاضنلا كاطيكلا -
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 بعسلا مقرلا تلاز ام ريرحتلا ةفظتم : تافرع

 دومصلا ىلع ديازتم حيمصت عم .ةينطولا ةيودحولا

 اذهو .نانيلب تاميدخملا يف نيلتاقملاو ريهامجلا ىدل

 يروسلا ماظنلا تارماؤمل يىدصتلا ةجرد عفر ام

 «لمأ. ايشيلبم تالواحمب ةلثمملا ةيكربمالا ةتاقفصو

 رماتلا نئامك نم ريثكلاب ةيملسلا تاردابملا ميغلتل
 فلتخم ىلع ةديدح تاناودعل ريضحتلاو ةب وفصتلا

 .توريب لوحو بونجلا يف تاميخملا
 تاباصعل يدصتلا ريوطت ناك خانملا اذه يف

 ىوقلا عم ينظولا فلاحتلا ريوطت قيرط نع «لها»
 ةميزهلا قاحلا ىف ةحلصملا ةبحاص ةينطولا

 ضرا ىلع يبهذملاو يفئاطلا منسقتلا عورشمب

 ةيوقو ةديدجح ةروصب فلاحتلا اذه زري دقو .نانيبل

 يف ضعبلا دعبتسي الو . ةطدخحملا تاميخملاو اديص يف

 رسان رهظن نا ةدسابسلا اهراثآو فلاحتلا اذه قافأ

 مانالا لالخ ةولحلا نيع وا ادنص يف ةاحف تاقرع

 .ةمداقلا

 تايلمعلا دعاصت ناك ًاضيا خانملا اذه فو
 ةزغ عاطق يف اميس ال ةلدحملا ضرالا لخاد ةىئادفلا

 ىلا تلوحت يتلا تايلمغلا كلت ...سدقلا ةنيدمو
 لك يف لالتحالا تاوق عم ةعساو ةيبعش تاهجاوم

 .ةلتحملا ضرالا ىرقو ندم
 بعشتملا يىلاضنلا ينيطسلفلا كرحتلا اذه نإ

 وا ةينظولا ةدحولا بدلصت ديعض ىلع ءاوس

 قا تامدخملا ْق ةيفصتلا تالواحمل قدصتلا ربوطت

 .ةلتحملا ضرالا لخاد ةهحاوملاو لاضنلا ديسصت

 يتلا سمطلا تالواحم لك هجو يف ةيودم ةحرص وه
 هتلحرم ف يوفصتلا عورشملا ناونع لكشت

 وبا طبيرب نا ادنا ةفداصملا لدبق نم سيلو .ةديدحلا

 ةضافتنالا رارمتسا نيب هل ينلع حيرصت يف داهج
 يبرعلا ةمقلا رمتؤم دعومو لخادلا ف ةيريهامجلا

 !ىداقلا

 ديعضلا ىلع اذه :يلودلاو مك كرحتلا

 تاقثف» يا ىلع ةلايحتسم تاب ثيح ينتيلخ فلا

 ةيليثمتلا ةيعرشلا نم صاقتنالل عطنتت نا .ىرخا
 ىلع اما .اهنع ةليدب ةئيه ليكشت وا ةمظنملل
 يدرتلا نم مغرلاب .دجن انناف .يبرعلا ديعصلا

 .ةيمسرلا ةيبرعلا عاضوالا كنذم يناعت يذلا ريبكلا

 نم ال :افدثك اكرحت ضوخت ةيتيطسلفلا ةدابقلا نا

 ؛, بسحف ةئوفصتلا تالواحملا ىلع قيرطلا عطق لجا

 ةهجاوم يف هلك يبرعلا عضولا بيلصت لجا نم لب
 ٌقلعت اهنا ةدايقلا هذه ىفخت الو .تالواحملا كلت

 برحلل ةبيرق ةياهن ىلع ىعسملا اذه يف ةريبك ةيمها
 نع برحلا هذه ءابعا طوقسو ةيقارغلا - ةيناريالا
 ةرورضلاب ديعتسيس يذلا يوقلا قارعلا لهاك
 نا كش الو .ةمداقلا ةلحرملا يف ريبكلا يموقلا هرود
 نيبو ةمظنملل ةيزيفنتلا ةنجللا نيب ريخالا ءاقللا
 نيسح مادص سيئرلاب ةلثمم ةيقارعلا ةدايقلا

 كلذ يف راد يذلا يجدتارتسالا ىموقلا راوحلاو

 ةلحرملا رطاخمل كرتشم يعو نع رَّبغ منا .ءاقللا
 ةيفهال كاردا نعو بيرقلا ىدملا ىلع ةمداقلا
 فقوم ءانبل ةمدقم ىدملا اذه ىف دومصلا
 .ةقحاللا ةلحرملا ف بلص يبرع يجيتارتسا

 يهجم ال ةيندطسلفلا ةدابقلا نا كلذ ىلا فاضي

 ال يهو .رصمل ماهلا يموقلا رودلا ىلع اهصرح
 لجا نم كلمت ام لكي يعبسلا نع ادبا ىناوحت

 ىعست اهنا امك ...رودلا كلذل رصم ةداعتسا
 ىذلا ءاقللاك ةماه ةيبرع  ةيرصم تاءاقل ريوطتل
 كرابم ينسح نيسيئرلا نيب ابابا سيدا يف مت
 يعاسسم كلذ ىلا فاضت .ديدجح نب يىنداشلاو

 عقاوملا ىف فقاوملا بيلصت هاجتاب ةريثك ةينيطسلف

 ىرخالا ةيبرغلا
 ةيموقلاو ةينيطيسلفلا ةينطولا ةبقلخلا هذهبو

 داحتإلا ةرايزل تافرع ىساب ديسلا دذعتسن

 دذه نا يف كش نم امو ...نامع ةمق لبق يتايفوسلا

 نيلمركلا يف ضوافتلا هدئام يلع عضتس هرايزلا

 ةر وصلل ضقانم ديكأتلاب وه انوق ًاينيطسلف ًافقوم

 مهتاضوافم يف اهوسكعي نا نويكريمالا لواحي يتلا
 .تايفوسلا عم ةيلومشلا

 .اديصو سدقلاو ةزغ نم لمحي فوس تافرع نا
 ةيبرع مصاوعو رئازجلاو ةرهاقلاو دادغب نمو
 :ةيبرعلا عاضوأالا تايطعمل حضوا ةءارق ىرخا

 نم يثرملا يدرتملا عقاولا حطس تحت يه امك ءاوس

 يلختلا نوكيس ةيلبقتسم ةرورض اهفصوب وا .قوف
 ةروضصب ارساخ افقوم ةيلودلا .تاضياقملا يف اهنع
  .ةريبك

 ةدايقلاك ةيعقاو ةدايق نا ىف كش نهامو
 هذه يف ام لهاجتت نا نكفي ال .ةيلاحلا ةيتايفوسلا
 ةيعقاو تاروطتو ةيقيقح تايطعم نم ةروصلا
 .ةبكقنرمم

 آيهتي اهلك تايوتسملا هذه ىلعو ...ةروصلا هذهب
 يف ةمهادلا تاقاقحتسالا ةهجاومل نوينيطسلفلا

 ةدحلا ةديدش ةهجاومل اهئاو ...ةلبقملا ةلحرملا
 .كش نودب ةروطخلاو

 ردب ناندع
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 نلعا .:ةدمعتم م دعنؤو . .اريخا

 كارتشالا ىلع هتقفاوم نع يروسلا ماظنلا
 ف اهداقعنا ررقملا ةنراطلا ةيبرعلا ةمقلا يف

 فقوملا ناكو ...مداقلا رهشلا نم نماثلا يف نامع
 كارتشالا ضفر وه كلذ لبق روكذملا داظنلل نلعملا
 عوضوم ىلع رصتقيس لامعالا لودج ناك اذا

 !ةيقارعلا  ةينارنالا برحلا
 سيل ؛قشمد ماكح لبق نم « ىلقتملا» فقوملا | اذه

 عامتجا يال الو ةيبرعلا ةمقلل ةسنلان ال ًاديدج
 نم ًانيعم ًادح ققحي نا نكمي يمالسا وا يبرع

 وا ةيبرعلا اياضقلا حلاصل نواعتلاو نماضتلا
 .ةكرتشملا ةيمالسالا

 :تاطحم ثالث يف امئاد رمي فقوملا اذه ناك دقف
 ةيلمع ليطعتل يعسلا يه :ىلوالا ةطحملا ©

 ةمقلا تارمتؤم تاذلابو .رمتوملا دقع ىلع قافتالا

 وا لطعت ةينلعلا هتضراعم لازت ام ثيح ةيبرعلا
 ذنم يداعلا ةمقلا رمتؤم ليطعتل ةعيرذ لكشت

 .ًامامت تاونس سمخ

 يعسلا يش .ىل والا لشف لاح يف :ةيناثلا ةطحملا ©
 فدهب .اهل ةيعادلا فارطالاو ةمقلا َزاَرزَتِال
 ىلع هتقفاومب ةضياقم ةصاخ بساكم ىلع لوصحلا

 ىلا ةيزازتبالا بساكملا هذه حيسقنتو ...ةكراشملا

 : نيمسق

 امك ؛لحاع يلام حعدب قلعتت ةيدام ببساكم ١
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 9-5 مافن ههيلظب ىذلا

 ا جوت وجر دعم ا ودلال

 زاراتالا يامل وضرر اهبظورفتلا 0
 ًانلعم تاب ثيح . ةيمالتشسالا تيؤكلا ةنك عمل صَح

 كارتشالا ىلع هتقفاوم طير هنا ةيمسر ةروصب نآلا

 نم لجاعو يناجم يطفن مغد ىلع لوصحلاب اهيف
 نع ةزحاع ناريا هيف تناك يذلا تقولا يف تيوكلا

 صلقت ةجيتن اهيلع قفتملا تايمكلاب هديوزت
 طفنلا لوقح ىلع ةيقارعلا تاراغلا ببسب اهتارداص
 .ةيناربالا تالقانلاو ريدصتلا تاسنمو

 ىلع هسفن تقولا ف لصح هنا ًاضيا ددرتيو
 ناك ,رالود نودلم ٠١ تغلب ةلجاع ةيلام ةدعاسم
 ةيداصتقالا ةقئاضلا لظ قف اهيلا ةجاحلا سمأب
 .ةيروس اهنم يناعت يتلا ةقناخلا

 اهضرفد ةنيعم طورشب قلعتت ةيسايس باكم - ؟
 نم اهلامعا لودح غيرفتل اهداقعنا لبق ةمقلا ىلع
 ررقب يذلا رودلا يف هحاجنل ًاديهمت هنانومضم مها

 ىرح ام وهو .اهداقعنا دنع ةمقلا لخاد هيلون

 ةمق لامعا لودج عيسوت ىلع رصا امدنع .ًايلاح

 ةيتآتم اهتيئانثتسا نأب املع ...ةيئايثتسالا نامع

 ةيئانثتسا ةيضقل ةصصخم اهنوك نع لصالاب
 ..ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا يه ةددحمو ةمهاد

 ةلجؤملاو ةررقملا ةيداعلا ةمقلا دقعنت مل اذامل الاو
 نوكيس لامعالا لودج نا املط ليوط نمز ذنم
 ؟ةدع اداضقل ًاحوتفم

 لخاد هبعلي يذلا رودلا يه :ةثلاثلا ةطحملا ©
 : عر وتي اضيا جودزم رود وهو ةمقلا

 ةلوليحلاو ةمقلا ضاهجال بوؤدلا يعسلا نيب
 يموقلا ضرغلا ققحت ةيدج تارارقب اهجورخ نود
 ءارزو تاعامتجا يف ىرج امك) اهيلع قلعملا
 غم تاقالعلا ةسارد ضرغب تدقعنا يتلا ةيجراخلا
 تاءادتعالا دعاصتو برحلا تاروطت لظ يف ناردا

 نم امهريغو ةيدوعسلاو تيوكلا ىلع ةيناريالا
 ماظنلا حجنف .ةيويحلا ةيبرعلا حلاصصملاو لودلا

 ةرملا يف رارقلا ليجأتب زازتبالا قيرط نع يروسلا
 ةرملا يف ةيئانثتسالا ةمقلا ةجحب هقيلعتب مث ىلوالا
 . (ةيناثلا

 ًانمث ةينعملا فارطالا زازتبال يعسلا نيب كلذكو

 فا رارق عورشم يا ىلع ةنم ةبولطم ةقفاوم يأل
 كلت وا رارقلا اذه ةيمهاو مجح ناك امهم ةيصون
 .ةدصوتلا

 يذلا يروسلا ماظنلا نا لاجملا اذه ف يسنن الو
 ةماهلا ةيبرعلا اياضقلا لك يف ًايساسا ًافرط ردتعب
 تاطحملا هذه ىف نودّدشب .اهيف يبيرحت رود اذو

 وا ماهتالا ةرشاد نم هداعبا ةرورض ىلع ثالثلا

 ةعفطاقملا وا فاكتنتسألل دمتسم هناف الاو ةيسساحملا

 ةقباسلا نامع ةمق عم ىرج امك ؛ةظحل رخا ىف ىتح
 159/8١. ماع

 عم يروسلا ماظنلا يطاعت يف بولسالا اذه
 يعاسم عمو :ماع لكشب يبرعلا نداضتلا ةعوضوم

 احضاو اجهن تاب :صاخ لكشي ةمقلا تارمتؤم دقع

 لكل فورعم جهن وهو .ماظنلا اذه ةسايس يف

 ةريثك ًايابسا نا ريغ .اهتارمتؤمو ةمقلاب نييثعملا

 هرداصي يذلا ماهلا ةيروس رود وه طقف اهدحا)
 نم هنكمت لازت ال (هقيوست ْف ننفتيو يلاحلا ماظنلا
 بيجتسن اهلعجو ,ةيدعملا تاهجلا زازتبا يف حاجنلا
 !!اهاري يتلا ةروصلاب هتاروانمل

 ةدئادتنسالا لامع ةمف

 جوضقلاو حيفاولا جبيدلا اذه غوض ىلحعو
 ماظنلا اهي لماعت يتلا ةيفيكلا ةءارق لواحنس

 اهرايتعاب ةيلاحلا ةيبرعلا ةمقلا عم يروسلا
 هب لوبقللو .ةهج نم «يروسلا ٠» زازتبالل ًاجذومن
 !ىرخا ةهج نم

 ةمقلا هذهل ةوعدلا تقلطنا دقل :ًالوا
 زازتبالا نيب ةمواسملا نم ًاساسا ةيئانثتسالا
 ىعسمل ةرشابم ةجيتن تناك ذإ ؛هل عوضخلاو
 يبرع رارق ذاختا ليجأت ىلا يمارلا يروسلا ماظنلا

 انرشا امك  اهتاءادنعاو ناربا نم فقوملا لصد

 ةيداعلا ةمقلا دقع يرورضلا نم ناكل الاو ًاقباس
 نم رثكا دوجو نم مغرلاب تاونس سمخ ذنم ةلجؤملا
 تاونسلا هذه نم ةنس لك يف اهدقعل ةرورضو رريم

 ةمقلا عوضوم لوثْحو ...ةمرصنملا سمخلا

 اثيدح رداص بانك نم .ةرقف انه فطتقن اهتارورضو

 .نارتيب اثيبات هتفلؤمل ؛نانبل ىلع عارصلا. ناونعب
 نانبل ثادحا نم يمسرلا يبرعلا فقوملاب قلعتت
 وزغ نيبو ١915 و ١91/8 ماع نيتننسسلا برح نيب

 :لوقيف ... ١98١ ماع نانبل

 ينانبللا ينطولا فلاحتلا ,ةياهنلا يف .مْرُه دقل»
 يديا ىلع (نيتنسلا برح يف) ينيطسلفلا

 هك نم ةموعدملا ةينوراملا ةينيميدلا تايشيلبملا
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 ةيبرعلا طفنلا شورعو ةيروسو ندرالاو «ليئارسسا»
 عضو امدنعو .ةدكريمألا ةدحتملا تايالولاو رصمو

 يناثلا نيرشت يف برحلا كلتل ةياهن برعلا ماكحلا
 ةرمتسملا مهتسايس قايس يف كلذ اولعق مهناف ١4175

 ةيبيعشلا تارايتلا ةيفصت فدهتست يتلا

 نأ امك .يبرعلا ملاعلا يف ةينطولاو ةيطارقميدلاو
 ةموكح كرحتت مل- ١187 فيص يف ةقلطملا مهتيبلس
 نيينيطسلقلاو نيينانبللا ةدعاسمل .ةدحاو ةيبرع

 شويجلا ىوقا دحا ليق نم وزغ ةهجاوم يف برعلا
 هذه نم ةدحاو مقت مل كلذ نم رثكا .ملاعلا يف

 ددحب ةمق رمتؤم دقعل ةوع دلاب ىتح تاموكحلا

 نم تقلطنا دق ةيبلسلا هذه نإ ًادحوم ًافقوم

 ص ةيزيلكنالا ةعبطلا) ؛اهسفن ةرمتسملا ةسايسلا
14). 

 ةيضاملا سصمحلا تاونسلا لالخ ترم دقل ...معب

 دقعل ةحلملا تارورضلاب ةثيلم تناك ةلحرم نم رثكا
 :تارورضلا هذه نيب نمو ةلجؤملا ةيبرعلا ةمقلا
 - ةيناردالا برخلل ةريظخلاو ةفلتخملا تاروطتلا
 - يناريالا فلاحتلا ةحيضف اهزرباو ةيقارعلا
 يتلا ًاضيا ةريطخلا تاروطتلاو ...اهيف ينويهصلا
 اهتيضقو ةينيطسلفلا ةروثلا ددهت لازت امو تدده
 ناودعلاو سليارط راصح اهزرباو ةيموقلا
 بورح مث ردركتلا ةمظحم ىلع رمتسلا «يروسلا»
 تاونس ثالث نم رثكا زنم ةقحالقملا تامدخملا

 اذه ...همعدو هترادإو يرونسلا ماظنلا ةياعرب

 هتاذ نانبل ف ةلصاخلا تاروطتلل ًاعبط ةفاضالاب
 رايهنالا لظ يف ةدودحملا ريغ نانبل بعش ةاناعمو
 .كانه لصاحلا يداصتقالاو ينمالاو يسايبسلا

 اهتيثتس يتلا ةدمهالا تناك امهم هنا .ةقيقحلاو

 ًاطوبرم اهداقعنا رارق ىقبي ,ةيثئانذتسالا نامع ةمق
 نيبو ةهج نم ةيبرعلا لودلا مظعم نيب ةمواسملاب
 نم فقوملا لوح ىرخا ةهج نم يروسلا ماظنلا
 .اهتاءادتعاو ناردا

 نم اماو ,ةمقلل ةوعدلا لكش ثيح نم اذه :ًايناث -
 :سياقب ال امب ةروطخ رثكا رماآلاف نومضملا ثيح
 :بناج نم رثكا هيفو

 برحلا لوح لوؤسم يبرع راوح يا نا-أ
 تاءادتعالاو اهتاروطتو ةبيقارعلا ةيناريالا

 لوانتي نا دب ال ةيبرع ةلود نم رثكا ىلع ةيناربالا
 هرودو برحلا كلت نم هسفن يروسلا ماظنلا فقوم
 لبق ةريبكلا اهحئاضف نم كلذك هفقومو .اهيف
 ََت ةيليتارسالا 8 ةيناردالا ةقفصلا رارسا قانيشكتا

 .اهدعبو ةيكريمالا
 قباطتلا اذه نع يروسلا ماظنلا لأسُي نا دب ال

 .اهيق هرودو اهتاروطتو برحلا هذه نم هفقاوم نيب
 .هرودو ينؤيهصلا ودعلا فقاوم نيبو

 ةينودهصلا ةحلسالا تانحش نع لأست نا دن ال

 نعو :ةيروسلا ءاوجالاو يضارآلا ربعت يهو ناريال
 دفع يف يبيع ئروس لوؤسم نم يتتكا: ةنكرإاظ
 .اهنم تالومعلا ضمئقو ةحلسالا هذه تاقفص

 وهف .:ناآردا  اشالف» ةقفص نع لاسمب نا دب ال

 جتحا يتلا ةيواسمنلا ةموكحلا نم لاؤسلاب ردجأ
 ةطقن تمدختسا دق انييف نال برغلا ءارفسلا اهيدل
 ةلتحملا ضرآلا ىلا ناريا نم نيرجاهملا دوهيلل روبع
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 نق نوفمتجت اتاكفكدجو اذ: قارعلا دومص االول

 ةبسنلاب ةريطخ جئاتن هل نوكتس روطتلا اذه» نآلو

 نايب يف ءاج امك ؛ةيبرعلا حلاصملاو يبرعلا بناجلل
 ةقيحص هترشنو «رتيور» هتلقن ةيبرعلا ةعماجلل
 يروسلا ماظنلاو ناريال ةديؤملا ةيئانبللا «ريفسلا»
 ١19/10/١٠١/١٠١١! خيراتب ىلوالا اهتحفص ردص ىلع

 دعبو مرحلا ىلع ناودعلا دعي لاسُي نا ديال
 ريغو تيوكلا ضرا ىلع ةيناريالا خيراوصلا طوقس
 رحالا ةعوفدملا هتادهعت» نع :تاءادتعالا نم كلذ

 قارعلا ىلع اهناودع ناريا روطت الأب ؛هتانامض.و
 لودلا تاذلابو .ىرخالا ةيبرعلا لودلا هاجتاب

 !ةيجيلخلا

 سمطل يعسلاب يروسلا ماظنلا فتكي مل - ب
 ةمق هاجت «علَّديا١ هفقوم لالخ نم اهلك ةلئسالا هذه
 كلذ داعيتساب هلوبق طير ذإ ةيئانثتسالا نامع
 نم دوعو ىلع اقيسم لصح كلذ نم رثكا لب ...هلك
 عطق رارقب جرخت نل ةمقلا نآي ةنيعم تاهج
 ءابتنالا ةلاكو تفن دقف ...ناربا عم تاقالعلا
 رداصم) نع ١481/٠١/1 خيراتب ةيسنرفلا .

 نا اهلوق ةيندرالا ةمصاعلا يف ةيبرع ةيسامولبد
 ةيسامولبدلا اهتاقالع عطق مزتعت ال ةيبرعلا لودلا
 اذه لثم نال .ةنراطلا ةيبرعلا ةمقلا لالخ ناربا عم

  ةيقارعلا برحلل ؛الح لكشبي اله ءارخالا

 ىظحب نل «فرطتم فقوم» يا ناو ...ةيناريالا
 حجرالا ىلع برعلا ةداقلا هجتيسو .يبرع عامجاب
 .(«ىلمع» فقوم ذاختا ىلا

 نحوي يذلا «عامجألا» ةجحمو:. ج
 زازتبا يف روكذملا ماظنلا حجن .يروسلا روضحلا
 لودج عيسوت ىلع ةقفاوملا ىرخآلا ةيبرعلا لودلا
 0 با ثدنحب لافعإالا

 ..ةينيطسلفلا ةيضقلا ناشي يلودلا رمتؤملا»

 .:ةهحاوملا لود مع دو يلبتارعسالا يبرعلا ع ارصلاو

 . بطم نم رثكأو ...بناج نم رثكا دنبلا اذه يفو
 يتلا تابقعلا نا يلودلا رمتؤملل ةيسنلاب فورعملاق
 .يبرعلا عضولا يف ةمئاق تسيل هداقعنا نود لوحت

 دض تنعتملا ينويهصلا فقوملاب ةروصحم يه لب
 اما ...ةدحتملا تايالولا لبق نم موعدملاو .رمتؤملا
 ةحضاو فقاوم رمالا اذه ُِق هلف يبرعلا بتئاجلا

 لهف .سان ةمق رارق يف امك ايعامج ةرقم قئاثوو
 لودج يف هجاردا ىلع يىروسلا ماظنتلا رارصا لكشم

 يبرعلا فقوملا ليدعنل ىعسم ةيلاحلا ةمقلا لامعا

 اذه ءارو نمكت لهو ؟هيف ةنيعم تاعجارت ءارجاو
 لخاد تامواسم ءارخال ةتنئيم ةلواحم ىعسملا

 وا القم ينيطسلفلا ليثمتلا ةغيصب قلعتت رمتؤملا
 تباوث  لقالا ىلع نآلا ىتح  لكشي امم كلذ ريغب
 ؛عوضوملا اذه نم يمسرلا يبرعلا فقوملا يف

 نا ودبيف رخآلا بئاجلا نم اما .بئاج نم اذه
 ةلأسمب ةمقلا ىلع هتقفاوم طبر دق ىروسلا ماظنلا

 مغدلا رارق نا فورعملا نمف ... :ةهجاوملا لود معد»
 رالود رايلم نم رثكا يروسلا ماظنلا حنمي يذلا
 ةدمل 1917/8 ماع دادغب ةمق يف ذختا دق : نك يونس
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 نا حضاولا نمو ...ماعلا اذه يهتنت تاونس رشع

 ارارق ذختت نا نامع ةمق نم ديري يروسلا ماظنلا
 .هددمتو خيدقلا رارقلا ددجت وا ددصلا اذهب اديدح

 مهتم يروسلا ماظنلا نوكي نا نم الدب .اذكهو
 نم ةيبيرختلا هفقاوم نع الوؤسمو نامع ةمق يف
 ىلا زازتبالاب لوحتي .ةيريصملا ةيموقلا اياضقلا
 !! ,هدومص. معدل الاوما هل مدقت نأب ةمقلل بلاطم
 !دومص يأو

 ماظنلا نا رايتعالا نيعب انذحا اذا :اكلاكأب

 حلسم وهو ةمقلا ىلا باهذلل هسفن دعب ىروسلا

 يف ةدجتسملا ةلحرملاب كلذكو زازتبالا ىلع هتردقب
 اصوصخ ةدحتملا تايالولا عم ةصاخلا هتاقالع

 يذلا رودلا ةروطخ كردن .ةماع ةروصب برغلاو

 يا نم اهغيرفت لامكتسال ةمقلا لخاد هبعلي فوس
 يتلا ةيضقلا عم رمثملاو يدجلا لماعتلا ىلع ةردق
 ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا يهو اهلجا نم تدقعنا
 ةيبرعلا لودلا ىلع ةرركتملا ناريا تاءادتعاو

 .ىرخالا
 هب كبيسمتن يذلا «يبرعلا عامجالا» نا لاق نمو

 بساكملا نم ردق رثكا ىلع لوصحلل يروسلا ماظنلا
 ةضوفرم ةلوقم ىلا لوحتي نل ةمقلا هروضحل انمث
 نم فقوملاب رمالا قلعتب امدنع هسفن ماظنلا لبق نم
 برحلا لوحي «عامجالا» اذه نا رابتعاب ...ناريا
 يفو ةيبرع  ةيسراف برح ىلا» ةيقارعلا  ةيناريالا
 ريزو لوق دح ىلع ؛ةيموقلا ةحلصملل ررض كلذ
 لالخ عرشلا قوراف يروسلا ماظنلا ةيجراح

 مايا لبق قشمد ىف هدقع يذلا ىفاحصلا ريتؤملا

 نومير رائرب يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةرايز ةبسانمب
 !؟ةيروسل

 ةمقلا هذه نا يه ,مانحلا ْق .ةحراصلا ةقيقحلاو

 نوكت دق ءيروسلا. زازتبالا اذه لك نم مغرلاب
 ةيريصملا راطخالا ةهباجم ليبس يف ادج ةماه ةصرف
 .لكك اهريصمب ىتحو ةيبرعلا ةمالا اياضقب ةقيحملا
 اذه ىلع ءاقل دقع اهيف نكما يتلا ىلوالا ةصرفلا يهف
 برحلا ةروطخي ةمهاد ةيضق ةجلاعمل ىوتسملا
 تاءادتعالاو اهنافعاضمو ةنقارعلا ةيناريالا

 ىرخالا ةيبرعلا لودلا ىلع ةيناريالا
 : نيقيرط نيب ةدودشم لظتس ةصرفلا هذه نا ريغ
 ءاقللا عوضوم ةهباجم يف ةيدجلا وه :لوآلا -

 يف امي .هتهجاوم يف ةمزلملاو ةمزاحلا تارارقلا ذاختاو
 ءادعا عم نيتطاوتملاو ًؤطاوتلا جاما فوقولا كلذ

 .اهيلع نيدتعملاو ةيبرعلا ةمألا
 ,يروسلا ماظنلا زازتبال عوضخلا وه : يناثلاو -

 ةيسساسالا اهتمهم نع ةمقلا دشل هتاروانميب لوبقلاو

 ؛عامجالا» ةجحب نومضم يا نم اسهغيرفتو
 !يلكشلا

 !؟برعلا ماكحلا راتخي قيرط يأف
 اهاياضقو ةمالا ةحلصمل نوبيجتسي له

 يف قراغ ماظن زازتبال نوبيجتسي ما اهريصمو
 !؟ريصملاو اباضقلاو ةحلصملا كلتل ةيداعملا راودالا

 ةمقلا هذه ةيوه ددحي يذلا لاؤسلا وه اذه

 .ةيئانثتسالا ةيبرعلا

 ناندع

 -معرا ملنا نورطزتات مابنلات - 9

 ادهف قرش قطقست نتطسلتلا عيواتل برح
 كول ادق

 2ك ا و ل و 0 جب سعوا سل

 نانا يف ين لست | وجإلا :  «يلجلا رسالا» : 4 1 وعلا قفاوعلا
 ماس دا

 ,ةلتحملا 0 نونجلا ٍق ةردادملا دامز دب نعت ةمواقملا
 ناهجلا لك نم حابرلا هينان يذلا «نيزحلا كلم يربو ٠

 ءاهنإ ناكماب لامتحا قفألا يف 0 له

 ؟نانبل يف ةسيطسلفلا تاميخملا دض برحلا

 علطم ىف حرط لاؤسنلا اذه |

 ايشيليم سيئر رداب امدنع .يضاملا ربمتبس /لوليأ
 نيب برحلا فقو ىلا ةوعدلا ىلا يرب هيبنذ «,لماد

 ىلع قافتالا ىلا يعسلاو . ,نيدنتيبطسلفلاو هيحلسم

 بورحلل ًايئاهن ًادح عضي يسايس عورشم

 ةمظنم تردتعاو . ةيمالعالاو ةيسايسلاو ةيركسعلا

 تافرع رساب اهسشرب ةلثمم ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ءاندل هنم ًاقالطنا ضوافنلا نكمب ايتناجتنا يرب ةووع د

 ةينيطسلفلا تاميخملا نبب ةيموقو ةينطو تاقالع

 ,ظيحملا كلذ تاهجوت تناك ايا ينانبللا اهطيحمو
 .ةيميلقاو ةينانبل فارطا اهحتفت يتلا بورحلا نال
 دحت ؛ةينيدطسلفلا تاميدخملا دض .رخا ىلا تقو نم

 ف ينويهصلا لالتحالا دض ةمواقملا ةيلعاف نم

 اممو .ةلتحملا ةيبرعلا يضارالاو ينانبللا بونجلا

 ةيلخادلا ٠ وي نوؤنتل ... رب يبت

 دخلا رمت: نورت ويسر

 ةوعد رابتغا لع ةيئيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عجش

 تءاح هتوعد نا ؛هيلع ضوافنلا نكمب اانا يرب

 يرب نيب ةفينع ةيداقتناو ةيمالعا تالمح باقعا يف

 .ةيناريالا تاهجوتلا يذ هللا بزح» تادايق ضعبو
 لاتقلا عالدنا نوحجري نيبقارملا لعج يذلا رمالا
 تالمحلا كلت بحاصو ..هللا برحد»و «لما» نيب

 يرد ةوعد ءارو تناك قشمد نا ديفت تامولعم

 ةيبرعو ةينانبل تاقاقحتسا ةهجاومل غرفتلا فدهب
 يف يباينلا سلجملا سيئر باختنا :اهزربا ؛ةمهاد
 سيئر باختناو ؛يراجلا رهشلا نم نيرشعلا
 ةمقلا داقعناو لبقملا حاعلا فيص يف ةيروهمجلا

 لفقت نا ةيروس لضفتو .ندرالا يف ةبقترملا ةيبرعلا
 ةرادا نم نكمتتل .ًاتقؤم .ينيطسلفلا حرجلا
 يف اهريثآتلو اهرودل نيضراعملا ةهجاوم يف اهكراعم
 امك .ةيروهمجلا ةسائرو يباينلا سلجملا ةسائر
 ,ةيسرعلا ةمقلا ىلا بهذت نا .هسفن نآلا يف .لضفت

 يف اهرودل تاداقتنالا ماهسب هجاوت نا نود نم
 ةمقلا روضحف .ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا
 لظ يف :يروسلا سيئرلا ىلا ةيسنلاب .ةيبرعلا
 تاميخملا دض فئاذقلاو عقادملا توفخ
 هل حينن ؛:يبسن ينما ءوده لظ يفو .ةيندطسلفلا

 يساسالا قيرفلا رهظمب ال .دياحملا رهظمب روهظلا
 ىف لخدتملاو :نيينيطسلفلا دض برحلا ىف طروتملا
 نيد تاعارصلا نارينل ججؤملا وا :تاعارصلا
 .ةينانبللا فارطالاو تايشيلمملا

 ابيجمتلا يريطورش
 برحلا تعلدنا اذاملف .كلذك ةروصلا تناك اذا

 ؟اديص قرش يف نيينيطسلفلا دض ًاددجم
 نإ :نولوقي قئاقحلاو عئاقولا ىلع نوعلطملا

 .اديص قرش ىرقو تادلب يف اددجم برحلا عالدنا

 يرب هيبن «لما» ايشيليم سيئر ةدوع باقعا يف مت
 هتوعد ىلا ًاقيضم .توربب ىلا ةيروسلا ةمصاعلا نم

 هطورش صخل دقو .برحلا فقول ةيزيجعت اطورش
 :يىلاتلا وحنلا ىلع ةيزيجعتلا

 تادلب نم ننيسيطسلفلا ندتاقملا باحسنا 1

 ىلا ةزجانو ةيئاهن ةروصب اديص قرش ىرقو
 يحلسم ىلا ىرقلاو تادلبلا كلت ميلستو .تاميخملا

 ىلع «لما» ةرطيس كلذ ينعيو .«لما» ايشيليم
 -4 .اديص تاميخم ىلع ةفرشملا ةيجيتارتسالا تادلبلا

 ١4 _ 15410 لوالا نيرشت 15. 8*7: ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 21 ااا ئ تتئ تئتتتتتتل“ تلك+7تككتتتس00ككدكساممممسس ا ا تتهم ممم م م م م م ممم

 ا 5 ِ 5 1 7 3 5 00 7 01000 2000 4 م 1 ا »+ هج دويل 4 3 0

 : : --: 3 لل
1 0 2 2 

0 3 0 3 4 . 0 
 ب

 25 ل 0 0 7 4

 سس يسم ساسابسس سوس وشاعر يس سنس سنس سس نس كن سو بس عساس هس نجوم و يس ب بسعة تن يش يس سس ين حددي ب يي ا هاب تاهحيسجس وسوي هسيس هسوسحسس ب جوجو سوو دو سو سس سس سس ا يو سس و سو ما سس حس يو ساس اا ا سس ا سحلب

 ديحبولا ئعرشلا لثمملا ريزحتلا ةمظنم

 «صخقلاو فطخلا ىلا ةدوع نم هينعب ام عم

 .راصحلاو

 تاميدخملا لخاد ةتباث ةيركسع زكارم ةماقإ .. ١

 اهيف كراشت ؛ينانبللا بونجلا يف ةينيطسلفلا
 ديحوتلا» ةهبج نمو ؛,لما» نم ةحلسم رضانع
 .ةيروس اهريدت يتلا ,ريرحتلاو

 تاميخملا لخاد ةيركسع زكارم ةماقإ -

 نم ةبيرقلا ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسففلا
 ةيروسلا تاوقلا اهيف كراشت .ةيبرغلا تورب

 داوملا لاخدا ؛:تاوطخلا كلت ذدفنت دعب . خلف ؟

 .ةينيطسلفلا تامدخملا ىلا ةدئاذغلا نؤملاو ةيبطلا

 اهفاضا ينلا ةنزيحجمتلا طورشلا نم حضتيو

 تاميخملا لزع ىلا .برحلا فقو هتوعد ىلا يري

 اهرود فقول ,اهلوح راصحلا ديدشتو ةينيطسلفلا

 عازتنا نع ًالضق .ينانبللا بونجلا يف ةمواقملا دم يف
 يف ريرحتلا ةمظنم قحو سفنلا نع عافدلا يف اهقح

 ةيسايسلا اهنوؤش ةراداو تاميخملا ىلع فارشالا

 ,ةيركسعلاو
 قا «ينيطستبلا يبرصحلا ةمظتم تصحح هتلدوجو

 ذهذف .برحلا ءاهنإ وحن فقوملا كيرحت هاجحتا

 قرش نم اننرِح اناحسنا نوينينطسلفلا نولتاقملا

 يرصانلا يبعشلا ميظنتلا شيج ملستو .اديص
 يتلا قظانملا .دعس ىقطصم سدنهملا هدوقد يذلا

 نكل :نيدنتيطسلفلا نيلتاقملا ةرطسب تحت تناك

 نم ةلسلبس اشتق نآ وايلي مل ءلسا, نحليسم
 «يرضانلا يبعشلا شيجلا دض ةعساولا تامحهلا

 نولخدتي نيينيطسلفلا نيلتاقملا لعج يذلا رمالا
 ةفك ىلع يبعشلا شيجلا ةفك نوحجريو .اددجم
 .يركسعو يسايس ككفت نم يناعت ينلا «لماد
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 يف ينيطسلفلا دوحولا نا كش ىندا .ةمث .دعب مل

 ثالث نف يسايسو يركسع موجهل ضرعتي .نانبل
 ةروثلا ميجحت فدهي .اهنيب راودالا عروتت .ىوق
 كلذكو ,اهدلع ءاضقلا لاحتسا نا دعب .ةينيطسلفلا

 نصري نا عاطتسا يذلا تافرع رساب رود ميجحت

 اهلذبتو اهتلذب يتلا تالواحملا لك مغر ةمظنملا ةدحو

 .ةلتحملا ضرالا لخاد ةروثلا قمعد ناو .قشمد

 دوجولا دض برحلا يف ىلوالا ةوقلا لثمتتو
 فقوثت ال يذلا ينودهصلا نايكلاي .ينيطسلفلا

 تامدخملا دض تاراغلا نش نع ةنبرحلا ةهتارئاط

 .لامشلاو عاقبلاو بونجلا يف ةينيطسلفلا عقاوملاو
 تاميخملا لزع يف تلشف اهنا بيبا لت ربتعتو
 نيذلا نيدنانبللا نم ٍ عيساو عاطق نع ةينيطسلفلا

 لولحلا ناف كلذلو . انلعو رس ماهعم نوفطاقعثي

 ءاهتناو ةينمالا تابيترتلا نم اءدب ؛:ةينويهصلا
 تاوقلا هلتحت يذلا يدودحلا طيرشلاب

 يف يقيقح قارتخا قيقحت نع ترجع ؛ةيليئارسالا:
 ةينانبللا ىوقلاو ...ةينيبطسلفلا تامنخملا فوقص

 تمص ةيتوبنهضصلا تاراغلا لباقبو .اهل ةديؤملا

 ىلا ديعيو .ةلئسالا ريثب تمص وهو .قبطم يروس
 ينودهصلا  يروسلا قفاوتلا نع مالكلا ةركاذلا

 .نييبيطسلفلاو نانمل ىلع

 دوجولا دض موجهلا يف ةيناثلا ةوقلا اما
 ضاخ يذلا ىروسلا ماظنلا يف لثمتتف . ىهيلجسلفلا

 عاقيلاو لامشلا ىف نيينبطسلفلا دض ةدندع انورح

 ىلا يروسلا ماظنلا ىعسو .ةيبوئجلا ةيحاضلاو
 «نيدذاقتادو :نييتاقرع» نيب نيينيطسلفلا خسسمقت

 هعمما د

 نا لبق نانبل ىف تاميخملا لخاد ةلوقملا كلن تطقسف

 .رئازجلا يف دقعنا ىذلا ينطولا سلجملا ف طقست
 ةطلسلا بزح ماع نيما هوصناق مصاع ربعيو
 يروسلا ماظنلا فادها نع .نانبل يف ةيروسلا
 : نيبتافرعلا نيلتاقملا ىلع نا» نلعبامدنع

 مهتاركسعم ىلا اودوعيو ادنيص قرش نم اوبحسنتب

 ا ةيقرشلا ةقطنملا نم اوتا نيذلا دوعن ناو

 ىروسلا ماظنلا رمتعب اذكهو .«ةيلقرشلا

 ريغو «نيبتافرع» ىلا نيمسقتم نيينيطسفلفلا

 قئاقح ةئا ىلا دئديسي ال مالك وهو .«2نيدتافرع»

 . تابطعمو

 ىلع فقت يتلا «لمأ١ ايشيليم يه ةثلاثلا ةوقلاو
 هذه بعلتو .ينويهصلا  يروسلا قفاوتلا لبح
 تاميخملا عمق ىلا ىعسي يذلا يظرشلا رود ةوقلا
 لتو قشمد نم هاقلنت يذلا حالسلاب ةينيطسلفلا

 تبيصا يذلا يلحادلا ككفتلا نا ريغ .نآ يف بيبا

 اهلعج .ةينيطسلفلا ةدحولا ةهجاوم ف د «لسفاو
 هردقلا يف ؛تناب دقو . ًاييساينسو ايركسع ءىفكنت

 معدلاب هيبسش ينلع يروس معد ىلا ةجاحب ,ةريخالا
 يف ةينيطسلفلا تامدخملا دض اهيورح ف هتقلت يذلا

 ىلع رصتف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اما

 دقو -نانبل يف اهتراداو تاميخملا ليثمت ف اهفقوم
 لقنو اهتمواقم ةرئاد عيسون يف ةمظنملا تحجن

 لالتحألا ةمواقم ىلا اديص قرش نم ةكرعملا
 تايلمعلا عيسوتو .يئانبللا بونجلا يف ينويهصلا
 نع الضف .لالتحالا تاوق دض ةيركسقملا

 ةيبرعلا ىضارالا لخاد ةيركسعلا ةضافتنالا
 ًاعاستا دادزت نا اهل نويقارحملا عقوتي يتلا ,ةلتحملا
 ىلا تدودشم راظنالا لفجتس يذلا رمالا .ةدحو

 هبق جرحتس يذلا تقولا يف :ةينيبطسلفلا ةمواقملا

 ةديرعلا ةمقلا تاونا ىلع ًاصوصخ ؛«لمأ» و ةمروس

 .ةلدقملا
 دوحولا دض برحلا ناف .لاوحالا لك فو

 لظ يف اهل موسرم وه امك ريست ,نانبل ف ينيطسلفلا
 غليت امدنعف  ينويهصلا  يروسلا قفاوتلا
 نويبيطسلقلا نولتاقملا ققحيو اهتورذ
 .اهتئدهت وحن يرب هيبنب ةير وس عفدت .اهتاراصتنا
 دفنتل ةيئويهصلا ةيركسعلا تارئاطلا مدقتتف
 ةهبجلا دعاوق ىدحا دص ةريخالا ةراغلاو .اهناراغ

 ةيروس هريتعت يذلا عاقبلا لهس يف ةيبعشلا
 ةيروسلا تاوقلا اهتهجاو .ةينمالا اهترصاخ
 امدنع مث . تمصلاب ءقشمد يف مالعالا ةزهجاو

 ذيفنت نع ةينويهصلا ةيركسعلا تارئاطلا فقوتت
 ةيروس كرحت ؛ةيثيطسلفلا تاميخملا دض تاراغلا

 كلام» ب نوينانبللا ههبشي يذلا يرب هيبن
 يا نود نم :ةينيطسلفلا تاميخملا دض .«نيزحلا

 برحلا ءاهنإ ناكماب يدج لامتحا وا .يقيقح لدبت
 .تاميخملا دض

 هيبن ىقبي ةيبرعلا تايطعملا لدبت راظتنابو
 لك نم حايرلا هتنا اذا يذلا :نيزحلا كلاما“ يرد

 ضقنيف ,هيخناح نيب ةهسأار ءئبخي .تاهجلا
 .عفقملا نيا ةياكح يف امك هيلع بلغثلا

 شلك زاوف

 20) - |. وا نزلا نازنمات ذاكلتات



 يبرعلا درت وع ثحبلا قفا يف

 ةلجؤم ةيرئازجلا , ةيسيللا ةدحولا

 هب رعلا برغملا ةركفو
 لمصخلا ملحلا تلاز ام
 ؟ةقطنملا ءانبأ هيف لشف ام يف لودلا قنلا قودنص حجني له

 روحم اقح دعت يبرعلا برخغملا ةركف نا اهاوحف
 ررباو مها يهف يلاتلابو ٠ هنادلد نيد قارتفالا  ءاقللا

 ايقيرفا لامش نادلب اهب فنآتست ةيساسب ةيلمع

 0 :كيضلا رهشا تاباهن بقع يمسرلا اهظاشن

 اهسفن ةركفلا :نا اهاوتحم ىرخا ةصرف فيضن نا

 لل ا ا ا و يسع ل

 طاشنلا ذحأب فيصلا رهشا تاياهن يف

 رهظم يبرعلا برغملا ن ادلب ُِق يسايبسلا

 فقوتي ال هنأ حغر فايشتسالاو ةيويحلا

 ال لكاشمو اناضق دوحول ارظن ةدعطق ةيفيكب . ادنا

 لفاحم يفو .ءاحترا وا فقوت يآب اهتموميد حمست

 فلتخم ىلا فاثثتسالا دتمي ةينعملا نادلبلا
 دوحو نع رظنلا فرصي اذهو :تاعاطقلاو تالاحملا

 ام لالخ نم ةيباجياو ةيديدجت رصانع بايغ وا
 .كاذ وا لاجملا اذه ف ةهح يا هيلع حدقن نا نكمي

 ىوقلا نيب هتييبسنو ديدجتلا موهفم نع الضفو
 ام وهو .دحاولا نطولا يف ةبراضتملا وا ةكراشملا
 ثيح سنوتو برغملا ىلع .ةصاخ ةفصب .قدصي
 ربانملا يف ةيددعت نع ءامئاد ءايبسنو ,ثدحتلا زوجي
 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 رهاوظ نع ثحبن نا ًاقح زئاجلا نم له نكل
 ٍِق ةيعمح دروصب يسابسلا طاشنتلا تايلاعفو

 نييعتب نهارلا اهعضو حمسي ال اهلمكاب ةقطنم
 ,اضيا .زئاحلا نم لهو ؟ةنماضتمو ةكرتشم رواحم

 ال يفارغج لاجم يف يسايس قايس نع ثدحتن نا

 يرظن روصتك الا هيف يبرعلا برغملا ةغيص دجوت
 نيلؤاستلا نيذهل نإو ؟لايجا ربع هب مولحم علطتو
 حاحلالاو ثيدحلا ناو اميس امهتيلواو امهترادج
 ق٠ .ةيمسرلا طابسوالا .هنم لمت ال اهتاز ةغيصلا ىلع

 تاضقانتلا ةأطو دادتشا مغر .كلتو ةمصاعلا هذه
 قدلالا باوجلاف مث نمو ؛:هلوح تافافطصالاو

 ةيضرف نم قلطني نا يغبني نيفنآلا نيلؤاستلاب
 3 يلا
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 هب لعافتتس ام زربا نوكتس ةبراضتملا اهتاوطخب
 بش ذن ال انل امو .ةمداقلا فدصلا روهش ىلا ةقطنملا

 اذكو .عوضوملا اذه ىلا اهيلون يتلا ةيمشالا نا ىلا
 اذه نا ىلع .اهتاذ دح يف ةتلاث ةيضرف يه .ةيولوالا

 هةناف يدمتلا ضعيب اعبشم ناك اذا ريخألا ييدقفلا

 يحلا ةنقفالا ةسائدسلا ةدعاق ىلع سابسالاب ىنيم

 هذه لعل لب .ةدقيرفا لامشلا مصاوعلا اهيف كرتشت
 ىبرعلا نطولا لمحم ْف اهدحو ةدئاسلا ىه ةدعاقلا
 ةيبرعلا ةعماجلا تاعامتحا اهصخشت ىتلاَو
 بايسح ىلع .عيطلاب اذهو .اضيا ةمقلا تارمتؤمو

 تاسايسلا ةدعاقب لضتي امو ةبوضعلا تاطايترالا

 تامزا ردكا نمكت ثدح ةيدومعلا ةعيبطلا تاذ

 .ةييرعلا ريهامجلا

 ةيخيرتلا ةيعورثملاو جوبطلا
 املك .بقارملا جاتحب ىل وألا ةدعاقلا جهن ىلعو

 ىذلا ةدحولا قفا ٍق يبرعلا برغملا ةركف تجحجأت

 ةبقادصم نع لءاستد نا ىلا .دادم يهو اهدنسبي

 ريغ ةرظنلا هنإف ىرحالاب قاء.لكك ةيضقلا

 اذه ناك نإ ام ةفرعم يف ةبغرلا انيلع يلمت ةيميمعتلا
 وه .ةيخيرات ةيعورشم نم كلمب ام مغر .علطتلا
 هدد نآلا ف ةلعتو برهم درع م1 نيقيفاح حاومط

 ال اراعش مادام حومطلا يف دحا لداجي نلف اعدبو

 نال حلاص هعم فارجنألا نا امك ًائدش فلكي

 بلطت ام اذا ةنسايسلا ةديازملل ةقروك لمعتسي

 نحتمي نا دد كل يمؤيلا عقاولا نا ريغ .كلذ رمالا

 مدختسي نا نكمي هنا فيك الثم فشكتو راعشلا

 ةيرطقلا ةلودلا زجع نم اساسا ؟اذام نم .برهمك

 فيرصتل جراخم ىلا ةساملا اهتجاحو اهسقن ءانب نم
 ضقانتلا ةغلادلا اهريسست تامّراو ةيلكبهلا اهقئاوع

 ىلا .كلذك .ةحاحلا اهنا .ةسرامملاو ةيرظنلا نيد

 لوادجو تاديدحتو طباوض بلطتي ال يذلا قفالا
 مضخ يف يهو ,ةلودلا هذه هيلا عزنت ةقيقد .ةينمز
 دجن الف .اهقوف لشفلا مكارتو اهتاذ سيسآنل اهيعس
 دنجلا نه: ييرعلا بوغملا هدحو ا دجورف نم لضفلا
 فدهلا اهنا نم كعدو اهلامعا لودج يف لوالا
 ةلعت هناذ راعشلا مادختسا اما .اهريهامجل ىمسالا

 باوجلا سنج نم نوكي داكي هنع باوجلا نإف
 دنع ةلودلا ىلا ضعبلا عوج نا قراف عم لوالا

 ىلا يعيسلا لفجي ام وه .رببقتلا حض اذا .ضعيلا

 احوضفم مجرتي ام وهو ًامهن هرهظي فدهلا قيقحت
 ةيقرظلا فاللحالا دقعو عسوتلا اياون يف ارشضم وا

 ةيجولويديالا حرسملا ةيوهجلا تالتكتلا سيبلتو
 .ةقاردلا

 ةضرع ةركفلا لظت هن نياتلاحلا الك يفف :نذإو

 .همهوو نيقدلا ةغيص ذخاآنت يهو ىتح كيكشنلل

 رحانتلا مضخ يف اهب افداقتم اذه نم رثكا ىقيتو

 ماد ام رطق يال ةيلضفالا حيبن ال يذلا يرطقلا
 .جاحز نم ةقطنملا ةمظنال .يطارقميدلا» تيبلا

 .عيش ال انايحاو

 ةيلمعلا ةيساسسلا لقح انمحتقا ام اذاو :نآلاو

 اهرهظم ثدح نمو ٠ ,.ءايشالا دجنس اننإف ةرشايم

 اعنطصمو ازيمتم اراسيم دحآت لقالا ىلع :يجراخلا

 سنوت .ةمصاعلا رئازجلا نيبف :ةيويحلا ضعيل
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 يبرعلا برغملا دركف فرعش سلبارطو .ةمصاقعلا

 نع بيغت ال طايرلا نآب ًاملع ًاديدج ًاقلأت خويلا

 ةيدطولا ةكرحلا حاحلا بناح نم ةصاخو هعاعشا

 ذختت .ًاديدحت .رئازجلا يفو .ةيبرغملا ةيطارقميدلاو
 ,رواحملا ةددعتم ةيسايس ةطخ ةروض ةركفلا
 ةهيشبامي فادهالاو تافماحتالا ةعسوم

 ةقطنملل اهدنبت ةلودلا هذه ديرت يتلا ةيجيتارتسالا

 ةيصوصخلا اهتاباسحو اهتارايتخا نم ًاقالطنا اهلك
 ١9/7 ةنس ذنم تحرط رئازجلا نا فرعن اننإ .ئه
 يلمعو يميرتشت راطإك قاقولاو ءاخالا ةدهاعم

 اهنيب اهمايق يئترت يتلا نواعتلا نيماضمو لاكشال
 فارطاو .ايقيرفا لامش يف برعلا ؛اهناربج» نيبو

 رضاحلا تقولا ىلا اهر وهظ خيرات ذنم ةدشهاعملا

 اينات سنوت يفو ٠ لوا ةردادملا باحصا ُْق ةروصحم

 قاحتلالا اييبلل حمسي ملو .اهناتيروم ْق ًاريخاو

 بلطملا عم اهبواجت مدع وه يسيئر بيسل ةدهاعملاب
 يدودحلا عازنلا ةيفصت ىلا يعادلا يرئازجلا

 عم مت ام ريظن كلذو .نيدلبلا نيب مويلا ىلا مئاقلا
 ناتاه تطرخنا نمثلا اذهب ذإ سنوتو طوشكاون

 ةلتك يف جامدنالا اتلبقو ةدهاعملا ف ناتمصاعلا

 ىلع ًءانب ءاضندا ءاذه ىرحو .:ةيوهج ةيسايبس

 ناك يناتيروملا ب بنئاحلا نمق .ةسوردم تاناسح

 :ةلادده دلو دمحم قياسلا يناتيروملا سسئرلا ماظن

 ويرازيلودلا ةهدح ذوفند انيهر هتشاشه نع الضف

 ماظنلا اذه ىلع ةيرئازجلا ةيامحلا طسن حبصاو

 نوعلا ميدقت نم هب نرتقيو هيلب ام عم ًايهدب ًارما

 ةهجاوم ىف هلك اذهو .يومنتلاو ىلاملاو يركسعلا

 ةئبوارحصلا ميدلاقالا ىلع هتدادس رشنب يذلا برغملا

 لالتحالل 19176 ةنس ىتح ةعضاخ تناك ينلا

 نم برض ثادخا نإف سنوت هاجت اما !ينابسالا
 نم ًاعون لقن مل نا يبيللا راجلا عم نزاوتلا
 ريثأتلا هل ناك هتازازفتساو هتاعلطتل ريذحتلا

 نا ةيراوم الي حضاوو .رئارجلا نم حرتقملا لتكتلا
 بغري نم لك نيب وا ةدهاعملا ءاكرش نيب لتكتلا أدبم
 ةيروومجلا» زافتعا ىلغ عوقد اهب قاحتلالا ف
 . عزاتم الب اكيرش اوضغ ؛ةيوارحصلا ةيبرغلا

 وا ؛لتكتلا اذه باحصا لاب نع باغ ام نا ىلغ

 لكبش مانق ةلاحتسا وه هيلع ةيطغتلا اولواح ام

 برغملا هتدامو هناونع لماكتم ينواعتو يميظنت

 اكيرش اوضع ةيبرغملا ةكلمملا دوجو نودب يبرعلا
 لوا لكش هناذ دح يف بابغلا اذه نا كلذ ,العافو

 لمع راطا ىلا لوحتت نا ىلع ةدهاعملا ةردقمل طابحا
 لغجو :ايقيرفا لامش يف يجيتاركساو ييومش
 ىلا ؛ةيلات ةلحرم يف نوهبنتي نييسنوتلا نيلوؤسملا
 كلتمملا وهو .باسحلا نم ىصقالا برغملا طاقسا نا
 جراخ ىلع ةروانملا ىلع ةردقلاو .ةلودلا تاموقم لكل

 اذه .لّزعلا ءاكرشلا رضي امنا :ةيميلقالا دودحلا

 روتفلا :انريدقت يف .رسفي ام وه يسنوتلا هابتنالا
 ةمصاعلا لخاد رظنلا تاهحو يف براضتلاو

 راطا يف نواعتلا موهفم ليوأت يف .ةيسنوتلا
 .ةدهاعملا

 اظخلا بكترا برغملا نأب لوقلا نكمي ال نكل
 داحتالا ةدهاعم ماريا ىلع حدقا نيح هتاذ يرئازجلا

 سطسغا / بآ يف ةدجو ةيقاقتا) يقيرفالا يبرعلا
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 عم انيلع ًاضقانت هبشي ام يف كلذو ايبيل عم 14
 هذه يف ؛ةسايسلا ةيدجيباو ايفارغجلا نيناوق
 يبرعلا برغملا ءانب ةغبص تحرط اهسفن ةدهاعملا

 ءاننا لكل ةحونفم .ةدحو ةيقافتا نا نم اقالطنا

 ىلع ضرعو رمالا يف اوريشتسا ءالؤه نا لب :ةقطنملا
 نا يعيبطلا نم ناكو :يروفلا قاحتلالا رئازجلا
 ةداثمي ةيئانثلا ةدهاعملا هذه ريتعت ناو لب ضفرت

 اهي ددنت ناو .اهقيجيتارتسال ضهانم يوهج لئكت
 ديب .قيرطلا اذه كولس يف ةثدايلا يه اهنا ةيسانتم
  يبرغملا داحتالا نا ىلا هيبنتلا يرورضلا نم هنا
 امجح ذخآي مل .نيبقارملا ةيبلاغ فرع يف .يبيللا
 ةيفرظ اهتلما ةيقافتإك هيلا رظنيو .هيف اغلابم
 فصو هنا دح ىلا اهبابسا لاوُرِب لاوزلل ةلباق ةنيعم
 نيب قلطملا براضتلل ارظن يعرشلا ريغ جاوزلاب
 .امهفالخاو امهتارادتخاو هيف نيكراشتملا نيماظنلا
 فرط نف ولو .ةياهنلا يف .داحتالا ءافتخإ ناك دقلو

 .هبيف ءددلا ةطخ نم ًاءزج ٠ دحاو

 عضو حصي ال هناب لؤقلا ىلا لوضولا انتياغ
 - يسبرغملا داحتالا ةنلمعو .قافولاو ءاحخألا ةدهاعفم

 ناب كلذك لوقلاو .ةهح نم . ةلداعتم ةفك يف يبدللا

 بسانملا روصتلا حرط يف اتلشف نيتقفصلا اتلك

 لكدهل سدللا نم .لاحو.ي دج ءانبل ةنكمملا غيصلاو
 داحتالا ىسما اميفو .ةيئاث ةهج نم .يبرعلا بزغملا
 سليارط ثيشت نم هملعن ام الا ناك ريخ يف مويلا
 نا دقتعنو ةبقاب قافولا ةدقاعم نإف هدرارمتنساب

 اهرابتعاب اهدوحو ىلع ظافحلا ىلع ةممصم رئازحلا

 ىف نواعتلاو ةكارشلا تاقالع ميظنتل راطا لضفا
 ذنم ددرتي يذلا ةدحولا راغش مغر اذهو ةقطنملا
 .نييبيللاو نييرئازجلا نيب روهش

 نيب براقتلا لسلسم ْيف ةيادبلا ف جردنت ةلأسملاف
 ديقعلا عمج ىذلا ءاقللا دعب ةصاخو نيدلبلا

 سانما نيع ف ديدح نب يىلذاشلا سيترلاو يفاذقلا

 نيد ةيئانث تالاصتا نم كلذ بقعاامو (85/1/78)

 ريزولا لولح اهنم صصخنو .نيدلبلا يتمصاع
 ف يميهاربا ديمحلا دبع ديسلا يرئازجلا لوالا
 ةرابز مت .( 1985 سرام/راذأآ) ةيبيللا ةمصاعلا

 ماه دفو سأر ىلع رئازجلل دولج .دئارلا
 يفاذقلا لولح اريخاو (1987 وينوي/ناريزح)
 ايلاع ددرت ثيح ديدج نب سيئرلا ةفايض يف هسفدب
 ردتعا ةينلع ةيفدكب اهقفا ريثاو ةدحولا ةملك ىدض
 وهن مداقلا (ريمفوت) يناثلا ندرشت نم حتافلا حيران
 هذه زاجنال طرتشا دقو .اهماربال ىصقالا دعوملا

 نيدلبلا ينطاوم ىلع ةدحولا ةقيثو حرط ةوطخلا
 ةدهاعم خاربا لببق ًامامت ىرح ام نأش تيوصتلل

 حيراتلا ىلع قبب مل اذاو . يقيرفالا يبرعلا داحتألا

 نا نوظحالب نييقارملا نإف نيعومسا ىوس دوعوملا
 عوضوملا ىلا نوريشي ال نييزئازجلا نيلوؤسملا
 امغ نولعفيس .مهفاب يخوي ام ,دجوي لواناتب
 ناب داقتغالا ىلا ليمي ضعمبلا ناك اذاو ؛بيرقا

 اظفحت ىدبا دق ةييقروب بيبحلا يسنوتلا سيئرلا
 ةبقترملا ةيرئارجلا  ةيبيللا ةدحولا ةاجن اديدش
 ىدل ضارتعالاب اراهج يرئازجلا هفيض حراصو.
 ريتساتوملا رصق ديدج نب سيئرلا لولح
 نوكت نا نوحجري نيرخآ كانه نإق (47/7/1)
 رظنلا ةهجو ذخا ىلع ةضيرخ يهو ءرئازجلا

 نم رثكا ةممصم لب ةلايم ,رابتعالا نيعب ةيسنوتلا
 ةفيصك اهتدقاعمب ظافتحالا ىلع ىرخا ء يشن يا

 ىف يوهجلا لتكتلاب اهظافتحا يا :نواعتلل ةديرف

 لئادب يا نع اديعب هيلع اهتماعزو ايقيرفا لامش

 رمآلا هيلا لوؤي دق امك ةيفرط ةبودحو وا ةيروحم
 ام رارغ ىلع هب ثبعت نا مايالا ثبلت نلو ايبيل عم
 نا نيح يف .ةقياس ةيبيل تادحوو رواخمب تثبع
 ةيبيللا  ةيرئازجلا ةقالعلا نا ىلا بهذي نم كلانه
 دادعتسا مدعل :ةدحولا ةسضق هاحت اكلتت تلاز ام

 يلاملا معدلل يدجلا فانئتسالا يبيللا .ماظنلا
 ,.اضيا هضفرو .ويراسيلوبلا ةهبجل يحيلسنلاو
 ف هلزعو برغملا ةلزانمل ةدحولا ةغيص نذاختا
 ,طابرلا نم ارخؤم سليارط تبلط دقلو .,ةقطنملا
 دحاولا دبع ديسلا ةطساون لجاع لاصتا ءارجا
 ماعلا نيمالا بصنم لغفشي ناك يذلا يضارلا

 ةيسايس رداصم بسحو .يقيرفالا يبرعلا داحتالل

 ةلاسر ريخألا اذه !- ينادقلا ديقعلا نإف ةيبرغم

 اهعطاقم ضعي ريشت يناثلا نسحلا كلملا ىلا ةيوفش

 ناو .ةدجو ةيقافتاب ديدج نم ؛ةكسمتم ايبيل نا ىلا
 اضقن وا اليدب سيل .رئازجلا عم ةدحولل اهاعسم
 برغملا لزع ىلع قفاوت ال ايبيل نا ىلا ةفاضالاب .اهل
 يقيقح ينزع برغم مايقل ةيناكما ال نا ئرفو
 هذه يف .هتدعاق ف ةيبرغلا ةكلمملا نوكت نا نودب

 يبيللا لثمملا يوزلا دمحم نلعا اهسفن ةرثفلا

 ةلود مايقل هدالب ضفر طايرلا يف ميقملا داحتالل
 .برغملا يبونج ةيوارحص

 .ةينمألا قلطنملا ,قلطنملا ىلا ؛ديدج نم .دعنل
 ىلع ةلملمتملاو ملحلاب ةنئاكلا يبرعلا برغملا ةركف
 شهنلل ضرعتت يتلا نكل ايجولويديالا قابس
 ضرعلا نا ...هوي لك ةيتامغاريلا ةسايسلا تاودآب
 ةعساو ةروص نتامسقو حمالم ميىدقت ىخوت قياسلا

 ءافولا بعصلا نم ناك ناو .ةلخادنمو ةكباشتم

 ىلع انلع مكحلا انينجت دق انك اذاو .اهتانوكم ةفاكل
 ديدحت بتجحت انعطتسا ام اننإف دارقالا وا مصاوعلا

 لك نآب انم اداقتعا اهتارو نم تاملوؤسملاو اباونلا
 حضفت امنا ءاهمعزت وا اهتءارمد رهشت ةيفاحص ةءارق

 .اهفعضو اهفيز
 نإف كباشتلا نم انيآر ام ىلع ةروصلا تناك اذاو

 ةيلتكلاو ةيلكدهلا تاماظتنالاو ىبرعلا برغملا ةركف

 ىلعو جراخو لخاد عئاطقلا لاكشاو ةيروحملاو

 اهقيقحت ىلا لوصولا ليبس يف و ةركفلا هذه شماه
 ةسايسلل لوالا لغاشلا .ىرخا ةرم نوكتس ًايلمع
 ماعلا دادتما ىلع ايقيرفا لاممش ةمظنال ةيقفالا
 لظنس .اهقلح يف ةكوش ءارحصلا عارنو .يراجلا

 رزاتلاو نواعتلا نم بارتقالا نع ةزجاع .يلاتلاب

 حيصي نا اقح يسؤملاو ةقرافملا نم لعلو .نييقيقحلا
 .فرطتملا ينيدلا رابتلا ةضهانمل قدسنتلاو نواعتلا

 دقنلا قودنص تاهيحوتو تاررقمل ةعاطلا نالعاو

 .ةقطنملا نادلبل ديحولا كرتشملا عماجلا وه: يل ودلا
 ترغملا ءانبل ةيلمعلا تاوطخلا .ترولبن اميرو
 ,اموي يلودلا دقنلا قودنص كلذ هرقا ام اذا يبرعلا
 .هئارو نم يل ودلا يجيتارتسالا روحملا اذكو

 در ورضلاب نوكدن نل ديدح دع يف لخدنس دندنعو

 ءاضبالا نيعا يف ةصاخ .طقف ًاريثم لب ايسكع

 .ةيبراغملا ةيطارقميدلاو ةينطولا ةكرحلل نييعرشلا
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 بقنا موطرلا رفتزم ل اوني ينجو ركتماتام

 نا ا “ا ااا ايي ل ا

 ةيناريل ةيقارعلا برحلا فاقيال ةيبعش ةكرح ضاهنتسا ل لجأ نم لاضنلا
 007 ا و ع 00 نا يخول 27 ا سنو 0 ياو 7]

 كرحت ةيادب رمتؤملا نا نوكراشملا ريتعي»
 نم ةدحاو يف ؛ةيبرعلا ةمألا ريمض نع ربعي
 نم نا نورعشيو .ةيريصملا اهاياضق مهأ

 علطت نم هنوسملب ام مهكرحت يف لمألا يعاود ربكا
 تايدحتلا ةهجاومل يباجيا رود ىلا يبرعلا ناسنالا
 ..ةفاك نيملسملاو برعلاب طيخت ىتلا ةمخضلا

 يذلا يماتخلا نايبلا ةياهن يف ةرقفلا هذه تدرو
 هيلا تعد يذلا يبعشلا موطرخلا رمتؤم نع ردص
 برحلا فاقدا دوهج زيزعتل ةيلهالا ةعامجلا»
 يناثلاو رشاعلا نيب دقعنا دقو /ةيناريالا  ةيقارعلا
 ةبارق هيف كراشو .يلاحلا لوالا نيرشت نم رشع
 ةيسايسلا تاهاجتالاةفاك لثمت ةيصخش يتئام
 .ًايبرع ارطق رشع ةتس يف ةيركفلاو

 حيمجلا لفاش جيلخلا برح
 يف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا» رمتؤملا عوضوم

 اهتايساكعناو ..يل ودلاو يمالسالاو يبرعلا اهراطا

 ةرضقلا مس ححح ,يبرعلا يموقلا ن نمالا ىلع

 ةنمالبسألا ةوخالا طئاور ىلعو ٠ ةينيطسلفلا

 ِق ولام ةماعلا رمتؤملا تاعامتجا يف راوحلا ناك

 .انيناجناو ًادعوضوم :هنع ةقثيشملا ثالثلا ناحجللا

 ؛:برحلا فاقيا لئاسو نع ثحبلا فدهلا ناك اذإ

 دوهجلا ريرعت يف ريهامجلاو مالعألا رود ديدحتو
 .اهفاقبا ىلا ةيمارلا

 نما ددهت برحلا نا نيكراشملل حضتا دقو

 قارعلا ناو .اهتدايسو اهنايك ةدحوو .مهراطقا
 سلحم رارق ههاحو.ب مالبسلا تاءادن لكل باحتسا

 نم ندملا فصق ةرم نم رثكا فاقؤاف . هذم نمألا

 ةياجتسا ةيلودلا هدودح ىلا بحسناو ؛دحاو بناح

 تالقانلا برض نع عنتماو :يمالسالا رمتؤملا ةوعدل

 ترصا اميف .روكذملا رارقلا ذيفنت ماما لاجملا حسفيل
 لقعلا ميكحت ةضفار لانقلا رارمتسا ىلع ناريا

 ةيفالشالا ظياورلاو ةينايسئالا ءىدامملاو

 لغشت برحلا نا نياعمتجملل تبثو

 0 لا

 نع برعلا لغشت

 - "ما وخلا نول هاينز: - 3

 نم لانتو ينويهصلا ودعلا عم يزكرملا مهعارض»

 ىلا ةيمالسالا ةوخالا طباور ضرعتو .يموقلا مهنما
 لدطاسالا دحاوت رطاخمل اهلك ةقطنملاو .قرمتلا

 .,ةيميلقالا هايملا يق ةيبنجالا
 يف بعشلا عم مهنماضت نوكراشملا ديا كلذل

 نود .هتدايسو هضرا نع عورشملا هعافد ىف» قارعلا

 ةيمها ىلع اوددشو .:ناربال ءادع كلذ ىدعب نا

 ةيضق اهرابتعاب» ةيشاربالا ةيبرعلا ةقادصلا

 ةيمالسالا ةوخالا جئاشو اهضرفت ةيجيتارتس

 ىلع مّناقلا راوحلا نسح اهيلطتيو .ءاحمسلا

 .«ةدلودلا فارعالاو عىداسملا

 : جدوييجب كسي فتنس
 ايم رسوج لاني

 ”«بييسس سس ل

 يماتخلا نايبلا ىلع يبرع عامجا ...بهذلا راوس

 برك ىلا عارصلا لوحت رطخ ىلا نورمتؤملا هينو
 مالبسلا يبحم عيمج اوعد كلذل . ةيفئاط ةيرصنع

 ىلا .نيملسملاو برعلا نم ةريغلاو ةردقلا يوذو

 اهرورشو برحلل يدصتلا
 دقع طارفنا رثا رمتؤملا يف نوكراشملا لهاجني ملو

 :ةيبرعلا تاموكحلا ةدارا لكانو :يبرعلا نماضنلا

 ةيبرعلا لودلا تفرضنا دقلف» .برحلا رارمتسا ىلع
 يف يبرعلا ءامتنالا ددهت تافالخو تاعغازن ىلا

 ىندالا دحلا مايق رذعن ىلا ىدا يذلا رمالا .حيمصلا

 ةلود لك نما هيف ضرعتي تقو يف نماضتلا نم
 ةحاسلا هيف ضرعتتو .ةميسجح رطاخم ىلا ةيبرغ
 ,ةيداصتقا تارادهنا ىلا اهدادتما ىلع ةيبرعلا

 .؛ةيلها بورحو .ةحلسم تاعازنو
 نيبو ماعلا يدرتلا اذه نيب نوعمتجملا طبر دقو

 ةماركب ةناهتسالاو :يبرعلا ناسنألا قوقح .سمظ
 مدعو ءريهامجلا رود بييغت ىلع رارضالاو ,نطاوملا
 بيغرتلا لئاسوب اهفرصو .رارقلا ذاختا يف اهكارشا
 اهاياضق عم يباجيالا لعافتلا نع بيهرتلاو
 الو :ةقدحملا راطخالاب رعشت ال تتاب ىتح .ةيريصملا

 قيزمت نم هب ردني امو نهارلا عضولا داعبا كردت
 ةرحلا ةايحلا يف اهقح ددهيو ,ةيبرعلا ةيوهلا
 َ ةميركلا

 لمحتت نأب ةيبرعلا لودلا نورمتؤملا بلاطو
 يبرعلا يموقلا نمألا ىلا رظنت ناو .اهتايلوؤسم
 نم ىندالا دحلا ققحت ناو :ةدحاو ةيضق ترايتعاب

 تارارقب مازتلالا ف لثمتملا» يبرعلا نماضتلا
 نما ةنايص لحا نم اهقيشاومو ةيبرغعلا ةعماجلا

 ةيبرعلا ةيوهلا ةيامحو .ةيبرعلا نادلبلا
 .«ةيبرعلا تاعمتجملا ىف ةيمالسالاو

 روضح ىلا ةيبرعلا لودلا ةفاك نوكراشملا اغدو
 نم نماثلا ىف .نامع يف دقعنسس ىذلا ةمقلا رمتؤم

 رودي ةناهنسالا نم اهورذحو ,مداقلا يناثلا نيرشت
 ةنهاولا راذعالا سامتلاو .ةيبرعلا ريهامجلا

 جرخملا نا اودكاو .ةيموقلا تايلوؤسملا نم برهدلل
 مازتلاب» الا ققحتي ال ؛ةنهارلا قزاملا نم ديحولا
 لمعلا تايحيشتارتساو قيثاومو تاقافتاب لودلا هذه

 ةمجحهلا ةهحاومب هدحو ريدجحلا ,كرتشملا يبرعلا

 :«ةيملاعلا ةينويهصلاو :ةسرشلا ةيلامربمالا
 ةموكح» يماتخلا هنايب ىف رمتؤملا بلاط دقو . اذه

 اروف ةباحتسالاب .. .ناريا يف ةيمالسالا ةيروهمجلا

 ,ةين نسحب هذيفنتو 557 مقر نمالا سلجم رارق ىلا
 ةموكح لوبقب ةوسا .هيف ةجردملا هتارقف لكب
 هل ةيقارعلا ةيروهمجلا

 لمحتي نا ىلا يلودلا عمتجملا اريخا رمتؤملا اعدو
 .ملاعلاو ةقطنملا يف مالسلاو نمالا هاجت هتايلوؤسم
 نا نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد لودلا بلاطو
 رارق عضول ةلاعفلا ةيلمعلا تاوطخلا ذختت

 بسحو .هتارقف لكي .ًاحورو ًاصن .سلجملا
 . قييطتلا عضوم .اهلسلست

 نم مهكرحت رارمتسا رمتؤملا يف نوكراشملا ررقو
 لجا نم لاضنلا ىلع اوقفتاو .برحلا فاقيا لجا
 ةضراعم زاربا ىلع ةرداق ةيبعش ةكرح ضاهنتسا

 .برحلا رارمتسال ةيبرعلا ريهامجلا
 نا بهذلا راوس رمتؤملا سيئر نلعا دقو اذه

 .ةيعامجا تناك يماتخلا نايبلا ىلع ةقفاوملا

 11 ب17 لوالا نيرشت 8-١8 ددعلا  ةييرغلا ةفيللطلا



 02007 ا اة م ا آأ7*#*#7#3“ 3010313171710

 دنا لجل عار واعتم ا هحا ب نانبل
 ع 1 0 :

 5 ناكمإب له
 ؟ةوي هلا نم ينييسحلا ذاقنإ
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 و7 3 تت تتم متيم

 .اديعي رصق يف رضاحم ةيروهمجلا سيئر كنب
 .فيلكتلاو ةلاكولاب مكحي ةموكحلا سيئرو

 اما .جتحي نا هيلع عونمم ءارزولا سلجمو 3

 «ةنسلا .يف نيتوم وا ةومعمتجبف تاونلا سلجم
 'نيرنبلا نع معدلا عفرب عورشم ىلع قيدصتلل
 تادشدلدملل ةعضاخ ةيموكحلا تاسسؤملاو .ًالثم
 .تابشيلبملا هيضب ام ىلا تلوحتن يتلا سشويحجللو

 نم ليلق ريغ ًاءْزَح لك ةينويهصلا تاوقلاف

 يتلا ةيبرحلا اهتارئاط نع ٌدضف ؛ينانبللا بونجلا

 .لامشلا ىلا بونجلا نم ةينانبللا ءاوجالا لتحت
 ةينانبللا يضارالا يثلثب كسمت ةيروسلا تاوقلاو
 .ةيوكجلاو نسلتملا نييلو ل اهتيطيس نع المحن
 ىلع اهترطيس ماكحاب لما .ًاضيا ةيعرشلا انلث امهو

 .ةيروهمجلا ةسائر :اهتدارإ جراخ يقبتملا ثلثلا
 .ةعونتملا بورحلا رمتست ,عقاولا اذه لظ يفو

 ةيمالعالاو ةيسايتسلا بورحلاو . .عيوجتلا بورح

 ناك انا ٠ ًادحا رفوت ال يتلا تايفصتلاو تالادتغالاو

 ؟نيا ىلا نانيل :نولأسي نوينانبللاو .هاوتسم
 .نيملاسملاو نيبراحملا نيب عمجي دحاو باوج داكيو
 رايهنالا ىلا نانيل :مهيلع رطيسملاو نيرطيسملا نيبو
 نويطرابسالا اهرصاح ىتلا انيثا ةصقف .لماشلا

 . توريب يف رركتن
 :ةيئانيللا ةنسانسلاو ةيركبسعلا ىوقلا ىدلو

 ةديدج ةدام :ةيلودلا امبرو .ةيميلقالاو .اهنم
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 ليطعنلا و رجفتل نيب تارا رابخلا دد ددحب دودسمل طئاحلا ىلا عيمجلا لوصو
 لاتتقالا ىلا ةدوعللو .يطنزيبلا لدجلا 13 طوقسلل
 غعوبسالا اذه ْق .دسددحلا عارضلا ةدامو .لتاقتلاو

 نم نيرشعلا يف يباينلا سلجملا سيئر باختنا وه
 نا .نانبل نوبقاري نيذلا شف دنيو .يراجلا رهشلا
 نوبختني اولاز ام ,نيينانبللا باونلا نا اوفشتكي
 ىلا نيذح نيينانبللا ىدل لاري ال هنا يا .مهسيئر

 ةسسؤملاف .عارتقالا حئاورو نيناوقلاو روتسدلا
 لظو رّمدَت ملو ,غلت ملو .طقست مل يدلا ةديحولا
 امبرو .ينانيللا روتسدلا يه .اهيف انراس لمعلا
 تالواحملا نم مغرلاب .اهتمرب ةيروتسدلا تاقالعلا
 روتسدلا تفدهتسا يتلا ةيسايسلاو ةيركسعلا
 امم رثكا ؛:ةيروتسدلا تاسسؤملاو .ينانبللا
 جئاتنلا تناكو .ةيسايسلا عاضوالا تفدهتسا
 لخادلا يف اوعروتو .نويناثبللا قرمتف .ةيبلس
 .لالتحالا تحت حهيضارا تطقسو .جراخلاو

 سلجملا سيئر باختناو ةيروتسدلا ةايحلا تيقبو
 ةيغرشلا ىوقلا ىدحا هنا ىلع .هبلا رظني .يبادنلا

 ةيمدلقالاو ةيلحملا ىوقلا لماعتتو .ةلعافلا
 اقفو .يروتسدلا قاقحتسالا اذه عم .ةيلودلاو
 سيئر نا ارس دعب ملو .اهحلاضمو اهتاياسحل

 بوبستكحم ٠ ,ينيسحلا نيسح يلاحلا يبايبنلا سلجملا

 تاقالع ىلا ريشي ْنم ةمث .نكي نإو .ةيروس ولع
 .ةيروس رهظ ءارَو نم ينيسحلا اهدقعي ةيرس
 ينيسحلا تاقالع ىلغ نوعلظملا كلوا بهذيو

 ةيروس حشرم ينيسحلا نا لوقلا دح ىلا ؛ةيرسلا
 ,رخآ احشرم دجت مل اهنال

 ةيهاولا ةقالعلا
 ةيمها يباينلا سلجملا سيئر باختنال نا مهملا
 ضعبلا نوك ىلا .ةيمهالا هذه دوعتو .ةيداع ريغ
 ةيروهمجلا سيئر باختنال ةرغصم ةروص اهربتعي
 يف يرجي يذلا باختنالا نا يا.948١1 ماع يف

 قاقحتسالل ,ةفورف» وه يلاحلا رهشلا نم نيدرشعلا

 / با رهش يف نوكي نا ضرتفملا يروتسدلا
 احيحض كلذ نوكي دقو .لدقملا حاعلا نم سطسغا

 يتلا تاءانثتسالا نا ريغ .ةيرظنلا ةيحانلا نم

 لطبت .ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا خيرات يف تثدح
 تالامتخا ماما باوبالا حتفتو .يرظنلا جاتنتسالا

 قباسلا يباينلا سلجملا سيئرف .ةديدع تاريغتمو
 دئاق حيشرتل نيضراعملا ىوقا نم ناك . دعسالا لماك

 اسيئر هباختنالو .ليمجلا ريشب ,ةينانيللا ,تاوقلا»
 ماع ذنم تأرط يتلا تاريغتملا نكل .ةيروهمجلل

 / با رهش نم نيرشعلاو يناثلا ىتح :. ١
 ليمجلا ريشب باّحتنا خيران 1987 ماع سطسغخا

 رود بعلي نا ىلا دعسالا تعفد . ةيروهمجلل ًاسيئر

 باختنا ةكرعمف . هباحتناو ليمحجلا دييأت يف ايساسأ

 باختنا ةكرعم نع ايلك قلقخت ةيروهمجلا سيئر
 سيئر فيلكت ةكرعم نعو .يباينلا سلجملا سيئر
 يذلا 1917١ ماعلا نوكي دقو .ةموكحلا ليكشتل
 .ةيروهمجلل اسيئر ةيجنرف ناميلس هيف بختنا
 ناك دقو . ١/7 ماع يف ثدحي نا نكمي ام ىلع ًادهاش

 يمال سلحملل اسسئر كاذماع ةدامح يربص

 عجرم نا حطتسيم ملك :ناكلا :ةيداويشلا نوفر فحباو
 باسح ىلع ,يباهشلا ميسرملا سيدكرعس سانلا ةفقك
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 قبسالا ةموكحلا سيئرو دعسالا ةيجنرف ىلا مضي
 سيئر باحتناب نوفراعلا فيضيو .مالس بئاص
 بحاصت ىتلا طوغضلابو .يباينلا سلجملا
 باخئتنالا كلذ نا .اهاوسو تاروانملاو .هباختنا

 ام وهو مهلوبمو مهتاءامتناو باونلا | قارؤا فشكد

 ةكضق . ةيروهمجلا سيئر باختنا يف اقالطا ثدحي ال

 بحاصت ينلا ةملودلاو ةنميلقالا تالخدتلا نع

 ام لئامن ال ةروصد ,ةيروهنجلا سيئر باختنا

 باختناق . يبادنلا سلجملا سيئر باختنا ٍْق ثدحب

 اهبابسا لكب ةفوشكم ةكرغم يبايذلا سلجملا سيئر
 ةيروهمجلا سيئر باختنا نا نيح يف .اهجئاتنو
 ال كلذ نكلو .جئاتنلاو بابسالا ةروتسم ةكرعم
 طبرلا نم ةينانبللاو ةيميلقالا ىوقلا ضعب عنمي
 ةداعا ردتعت قشمدف .نييروتسدلا نيقاقحتسالا نيب
 الخدم يباينلا سلجملل ًاسيئر ينيسحلا باختنا
 ماظنلا دحتا كلذلو . ةيروهمجلا سيئر باحتنا ىلا

 نا اما :ينيسحلا بناج ىلا اديؤم افقوم يروسلا

 تهتنا يتلا ١91/5 ماع تاياختنا راركت ميطتسي

  ةيكريمالا ةيوستلا .خشرم ”سيكرس سايلا زوفب
 .كاذماع ةيروسلا

 رارقلا لع ةرظيسلا
 ثلث لثمت يباينلا سلجملا ةسائر تناك اذاو

 ىلا يعاسلا يروبيسلا ماظنلا ناف .ةينانبللا ةيعرشلا

 باختنالا نم لعجي اهلك ةيعرشلا ىلع ةرطيسلا
 هبش ةرطيس رطيسي هنا اصوصخ .ةيسيئر ةطحم
 سيئر هيف أدب يذلا تقولا ىف .ةموكحلا ىلع ةلماك

 ف يروسلا رودلا ةضراعم وحن حنجي ةيروهمجلا
 لمحت ىلا ةيبرعلاو ةيلودلا ىوقلا ةوعدو .نانبل
 نم ةيبنجالا شويجلا عيفمج جارخاو :اهتايلوؤسم
 ينيسحلا نيسح يباينلا سلجملا سيئرف .هيضارا
 ديشر لحارلا ةموكحلا سيئر بئاج ىلا فقو يذلا
 توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ليهست يف يمارك
 نود نم ؛يضاملا رياربف / طابش ؟؟ يف ةيبرغلا
 يروسلا ماظنلا حاتري .يباينلا سلجملا ىلا ةدوعلا
 لاوط يقب يذلا سلجملا ةسائر ةدس يف هرارمتسا ىلا

 ىلع وا ةيركسعلا كراعملا جراخ برجلا تاونس
 ىهتنا نا ىلا زي ريفتم يتليتس رود بقتل ىلا ىعبس لقألا

 لد .تالخدتلاو تاعارصلا فارطا نم افرط هن رمالا

 يباينلا سلجملا سيئر ةقفاوم يف روتسدلا قرخ ىلا
 ناف كلذل .ةيروهمجلا سيئر ةعطاقم ةسايس ىلع
 تالضع ضرع ةكرعم يه .ةيلاحلا باختنالا ةكرعم

 ةكرعم اهنم رثكا .ةرطيسو ةنمده ةكرعمو .ةسسابس

 ةرملل سلجملل اسيئر ينيسحلا باختنا ةداعا

 .ىرخاي وا ةروبصي ينعي ينيسحلا روقف .ةنلاثلا
 نأ ىلا ؛يباينلا سلجملا رارق ىلع ةيروس ةرطيس
 .ةرطيسلا كلت يغلت تاريغنم ثدحت

 ةمداربلا ةكرتم
 ىلا يباينلا سلجملا سيئر باختنا لوحت لك ىلع

 ىوقلا نيب تافالخلا ندوانع نم دندح ناونع

 ضعبف .اهسقن ةيميلقالا ىوقلا نيبو :ةينانبللا
 يتلا برحلا نيب ةلص نم رثكا نودقعي نيبقارملا
 ايشيليم نيب .اديص قرش ىرقو تادلب يف تعلدنا
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 يذلا يرصانلا يبعشلا ميظنتلا شيجو «لما»

 نود لوؤحلل :ةكرعملا كلت يف اهلقت لكب ةيروس
 ىوقلا ن نيزاوم ىلع رثؤن ةيركسع تاريفتم ثودح

 ىوق هيف تربتعا يذلا تقولا يف .:ةيسايسلا

 رود نم فعضي ايباجيا ارشؤم .ىرخا ةيسايس

 00 ييروتسلا ماجا ةفيلح ل يشيلوم

 0 ةمئاقلا تافالخلا نم مغرلاب .ينيسحلا

 يربو ينيسحلا نيب تافالخلاو تاضقانتلا نا ًاملع

 نيب فقاوملاو .امهنيي طبرت يخلا كلت نم ريثكب ىوقا
 ينيسحلا نيب فقاوملاب ةهيبش .يربو ينيسحلا
 قيشمد نيدو :«يمالسألا ءاقللاب نيبو .طالينجحو

 وا «ةينانبللا تاوقلا» لثم ,ىرخا ةيسايس ىوقو
 .اهفادهاو اهتاين يفخت يتلا ىوقلا نم اهريغ
 ىلع قيطنت ال دق لقحلا تاباسحو ةقيقد ةلحرملاف

 يف قرغي أدب يباينلا سلجملا نا ودبيو .رديبلا
 اموب .لوحتب وهو .ةموكحلا دعب .ةكرحتملا لامرلا

 ,ةقدمعلا ةيسانسلا تافالحلل بيس ىلا موب دعب

 .ديحوتلا لماوع نم ًالماعو ًابيس نوكي نا لدب
 نم ندرشعلا ٍِق بتاختنالا لوصضح راظتنا يفو

 ؟ةعقوتملا تالامنحالا يه ام .يلاحلا رهشلا

 نَم ندع ىلع تدكا ةيناثنل ةيسايس رداصم
 يشهو . باختنالا نع اهتيدح يف .تالامتحالا

 نوكتس يباينلا سلجملا سيئر تاباختنا نأ -
 تارضؤم اهتقبس دقو: ةقباس ةرم يا نم رثكا ةنخاس

 نمو .باونلا ضغب لادتغا ةلواحم اهنيي نم .ةدع

 ينلا :لايتنغالا تالواخنم نحمتلست نا لمتحملا

 .ىوقلا نيزاوم ليدعت فدهتسن

 ليجاتل .لماش لكشب يركسعلا غضولا ريجفت -
 نسلا سيئر سيئرت ىلا ًايعس .باختنالا ةسلج
 ةيسايسلا ىوقلا ضعب ىعست يذلا ليلختا مظاك
 ضفر نا دعي .ينيسحلا ةهجاوم ف هحيشرن ىلا
 .هسفن حيشرت دعسالا لماك قباسلا سيئرلا

 ,«ةيوست حشرم ينيسحلا نا: ةلوقم طاقسإ
 حيشرم هنآي همهتت يتلا .ليدبلا ةلوقملا سنركتو
 .ينانبللا يبايذلا سلجملا يف ةيروس

 يف نيينانبللا باونلا نم نكمم ددع ردكا عيمجت
 .هفاعضا فدهب .ينيسحلا باختنا ةضراعم 'فص
 ها ايش ضحي رفتعي و :نييضراتملا ةوقواهلنإ

 باصنلا نوت نيذلا باوثلا لددع دودح زواجتب

 ف رهظيس يذلا رمالا .ًايئان 4١ يا ًايلاح .ينوناقلا
 .ةيرويبسلا ةرطيسلا ةيشاشه .هيسفن نآلا

 ّق يف لعافو يساسا رود ٠ .ةيروهمجلا سيئرل ىقيس-

 راضحلا نكد انا ٠ ,يباينلا سلحملا سيئر باختنا

 ىدل بلاغلا هاجتالا نا ودبيو .هلوح بورضملا
 ىلا ؛هل نيلاوملا باونلا عفد وه .ةيروهمجلا سيئر
 يتلا ةعطاقملا ىلع ًادر ,باختنالا ةسلج ةعطاقم
 ؛ةعطاقملا لامتحا نا ودبنو .هدض ينيسحلا اهذفنب

 ليلدب .حجرالا وه باختنالا ةسلج ليجأت دح ىلا
 ميلس روتكدلا ةلاكولاب ةموكحلا سيئر قيلعت
 سلجملا ةسائر ىلع ةلمحلا نإ: :هلوقب هيلع صحلا
 فاعضال ةلواحم ىلع يوطنت تاباختنالا ليبق
 نإ: ةفدفخ ةيرثكأي داعي ثيحب ينيسحلا سيئرلا

 ًاعوبسا باختنالا ةسلج ليجاأت ف حجنت تحجن

 لامتحا ىلا ليمد صخلا سيئرلا نا ودبيو ..طقف
 ةدعابتملا فادهالا لظ يف :باختنالا ليطعت حيجرت
 نا يغلي ال كلذو .ةعراصتملا ىوقلا عيمج نيب
 يف ءضراعم حشرم نع نوثحبي نولاري ام نيضراعملا
 نيب مئاقلا دوربلا ةرغث نم ةدافنسالل ةلواحم

 ةموكحلا سيئر لادتغا باقعا ىف ؛قشمدو ينيسحلا

 عم قافتالا ىلا ينيسحلا عراس ذإ .يمارك ديشر
 فيلكت ىلا «يمالسالا ءاقللا»و ليمجلا سيئرلا
 يأر ىلع فوقولا نود نم ةموكحلا ةسائرب صخلا
 يروسلا سيئرلا بئان نيب ةهجاوملا تعقوف .قشمد
 كلت دعي لاقتسا يذلا ينيسحلاو مادخ ميلحلا دبع

 بلطي ةلاقتسالا نع داع نا ثبلي مل مث .ةهجاوملا

 ْف ةلثمتم ةيناثلا ةرغثلا نوكت امبرو .ةيروس نم
 طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر
 :ديدجلا بارعلا» ب ىتديسحلا فصي رمثساأ يذلا

 سيئرلا عم اهدقعي ةيرس تاقالعب هايإ امهنم
 يف ,ةيلودلاو ةيبرعلا ىوقلا ضعب عمو ليمجلا
 .ةيروس رود زواجتل هنم ةلواحم

 .قزام يف عيمجلا نا دكؤت ةيلاحلا ةروصلا نإ
 ابامشو ايروتسد سيل قراملاو .دودسم رادج ماماو

 ةسائر باختناو . ,يسابس قزام وه لد .ًايموكحو

 يذلا وه ْنَمَق . قراملا كلذ نع ندعم يبايدلا .سلجملا

 ةكرعم اهرابتعاب ًاموزهم ةكرعملا كلت نم جرخيس
 .راصتنالا ةكرعم تسيلو .ةميزهلا

 ك .ف
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 نيل ب ءفمإ ن ةلقشما طا

 0 5 خيراتب ب ردانعلا ريخالا | هدد قا , ةيكريمالا 1 ةلجم تفنشك
 ءاطسو ؛:ةيضاملا ةثالثلا عيباسالا 3 ةيكرتمالا ةرادألا لابقتسا ( نع :يراجلا
 : .يناجنتسفار يهمشاه مهيف نمد ارابك ناسئاردا .نلوؤسم نولدَمَي دهنا اهوقلبا

 يف :ةيكربمالا ةرادإلا: تعجقا ينلا :ةفلخلا تاونقلا نا :ةيكربمالا ةلجملا تلاقو
 ْق الا جا يرجت ع اهبسيفن نه ناري ىلا ةحلسالا عيني 0 و 2 يماع

 1 ةزيدخلا ةلخزملا ءذه

 رايتب ىمسي امل نيلثممك مهسفنا اوم :نطحشاو مهتليعتسا يذلا ءاطشولاو
 1 :جيلخلا يق :سفنلا ظبضي ةدحتلا :تاسالولا بلاطب .يذلا «(ينازبالا لادتعالا
 1 ىلا «خفات#: 0 :ةدحتملا تابالولا عم ةهجاوملا مدعم يندمح عانقا نم نكمتيل

 8 ك0 0 ةيعللا 0 ره ,نولواحي نييناريالا نأ 1 :

 10 ىلع يه. ا ؤت ةدحتملا تانالولا ناف هسفن تقولا قو 1 ب ا تا اول
 : و جم إل ةجاومب يقتل اهناو «نسفتلا لعيب لذ ةوبمك دق

 72 : :نيرجبلا يف يكريمالا ريفسلا نلعا
 ةلدقك خف اهنا ةركريضالا ةلحملا | لوقت يتلا نطنشاوف ؟انه سبل زغللا نك

 عارجا: ديرت اهنأ ودي هللا تانآ عم ةيفاكلا اهتيرحد ةبحيتن ةيداربالا ضورعلاب
 التم !يناجشنفاو ؤرحم لهف: .ةجودزملا ةدعللا نع ققوتلاو افلع تالابضتالا

 0 00 نع 6 ف هع :

 . لذع نيرخآ نييكريما نيلو وسم نأ ودنب نكل .اهتسايس نم اهينثتست نطنشاو نا
 : .ماصفنالاو ةيجاودزالاب تابصملا يروسلا ماظنلا جازم نومتهم :نرتلوو

 ا 0 .يقنلي يروسلا نميكرلا:نأ مهمل 000
 ا اقدنع.١ م7 ماع يف نانيل يف ايقتلا نأ قبسب دقو : ةدحاو فادهأو هدحاو ةكسسب | ليقتست

 1 11 مكحي يناذدللا سسيئرلا: عدب نل هنأ نؤراش لذدرأ ينودهصلا 1111 5 نئلوش دقتنتو زرتلوو ةيروس ٠

 1 يف ا سلا و ملا هي هر وعلا ةعايسلا يف ةيهاؤل رداو ماصفنالا ١  لضقي اديعب رصق ىوس مكحي ال ينانبللا سيئرلا وه اهو :«ادبعب رصق ىوس نت
 ىلغ بيه ىلا يه جئاتنلا نكل : «ةغلابم مالكلا كلذ يف نإ .لئاق لوقد دقو. 20

 قفاوملا لا مولا ايدلم يناثبللا عقاولا اولماتي نا يغيتن نيذلا نيشهدتملا ا لا فل رو كرام ةيحراخلا رنزو
 /  .ةينويهضلا ةسايسلا نيبو ةيلاخلا :ةيروسلا ةسايسلا نيب: .بيبأ لثو ..:نامعو ةزهاقلا :يه زتلوش اهروزي نا ررقملا مصاوعلاو .طسوالا
 | ةركق لوس وف :زتلوش ةرايز ىلع موجهلا بيس نأ نودقتعب نيبقارملا ضعمو 27222577 .نالعالا دنع :ءىجوف هنإ لاق ريما قحسا ينويهصلا نابكلا ةموكح سيئر.
 :وكسومل زتِلوش ةرايز ةياهن يفر وليتيس ًاسوملم نوكي داكي عقاو ىلا ىلودلا رمثؤملا - |  .هيآر نم ريغي :نا عيطتسي نل يكريمالا ريزولا نا فاضأو :ربلوش ةرابز نع
 ذاحتالا ىلا طسوألا قرشلا نم ةرشابم ةجوتنس يكريمالا لوؤسملا نا كلذ | إ 0 | .يفودلا رمتؤملا دقع .ةركفل ضراعملا:

 حدراوضلا عزت ىلع قاشتألا تناج ىلا ينلاسإلا مهلا نوكيسو ... ,يتاتيفوسلا 4 اهانإ ةزيَنَعَم .زتلومش ةرايزل ةفيتغ تاداقتنا :تهحو ةيروسلا مالعألا ةزهجأو

  يكريصا مه ىلا برخلا كلن لوحتو .جيلخلا برح :ىدملا ةبسرقلاو ةطسوتملا 1 جازملاب نورييخلاو: ,ةيبرعلا ةمآلا ىلع زذيدح ناودعل: تينرتلا ىف .جردبن

 دغ ىلاو ...اهقرؤيو ةيروس جعزي :ةيوونلا تاتحابملا مه نع لقيال :يتايفوس | نم قشمد زتلوش ءاتتتسا ىلا :ةيمالعالا تاداقتنإلا نودري .يرونسلا يسايسلا
 ١ 0 ترق >0 اللا ينعي ال رئاو ةلوجب نم شد ءاناتسإ نا الع عر و م



 دس نيذلا ةليوعلا
 ةيلمع تاءارجا اوذختي نا ةبقترملا

 ففإل ءادا

 جيلخلا بخ
 و نلاعلا ولفت | نم الع ندسفا ْ

 3 ب ةيقارعلا برحلا فقول ًءادن سفران

 |  نوعلطتب مهنا هيف ءاج ,ةيناربالا 1

 | .ناربا ضفر ىلا قلقلا نم ريثكب, |
 نفآلا سلحم تارارقل لصاوتملا:
 ىلع اهرارصاو :ةيلودلا تاتيهلاو |[

 عيسوتو 0 .برحلا رارمتسا 13

 يههكر

 جراخأ تاقئاجت اهسفنل تبقعو يبرعدلا

 نيفقثملا ناف اذهلو ::ةيموقلا اهتحل 1 و . 1

 ,:هفض قف نوفقي نيذلاو يدحعلا عدرل

 1 قاثيم ًاقيبطت قارعلا بغشل راصتنالاو

 ..كرتشملا يبرعلا عافدلا ا 1

 1 نومير ”نكانلا طوقا ةيتفلا دينعو | 5
 ش ًاددع 2 نافإ ؛لدجتلا 1 8 5

 مهتيس نام :هناعيؤلا باوتكلا نم

 ظ قا ليقف ماعلا فيم يق 0 1 : ١

 يو مق يش 00

 رع نيب ةيسانسلا ةوهلا 0 1

 | ديشر ةموكحلا سيئر قيقش يمارك |
 نيبو :نانبل يف لستغا يذلا يمارك |
 | بابسا نع لؤاستلا يرجي يتلا قشمد |

 ' يمارك لايتغا. ةيضق ةقحالم نع اهفقوت |
 نا توريب نم نومداق دما او .اهيذفنمو 0

 رطيسي يذلا يمارك دمحا معدت قششمد |
 : ةيلام تاقفض دقعيو سلبارط ًافرم ىلع 0

 1 ق نيلوؤسملا ع عم ةيداصضتقاو 00

 ردع ٠ همع. 0 دم يروا 0 0

 نا يأ ةاندخأ اهو

 يرام يف سيعاملا ٠
 : يروسلا يعوبشلا بزحلا رايتس 3

 ' نا هيف نلعا ًاغالب (يمابسلا بتكملا) |
 ' تفئاتسا لق ةيروسلا نمألا تاو 1

 يق هرصاتع دض تالاقتعالا ةلمح

 ا ق ل دحا تقلتعا .اهناو هور

 ' .ةديدجلا ةلمحلا 1

 3 كر وا ا 2- 27 :ٍ

 ظ نايبلا اذه 0ع نوعقوملا ناددقو |
 عاصضخالا نع تحرخ ينلا ةملظنالا» ا

 . لودلا ءاسؤرو دولفا ل
  نامغ ةمق يف نون

 علو نفل كمام ٠

 1 ىنخيو .ةيروسلا تاوقلاو
 11 نوكن' نأ عاقبلا ةقطنم نونطقب نيذلا

 تارئاخم ةَرهَجا, نا غالبلا يف ءاجو
 بيذعتلا عاونا دشا عاقبإب موقت ماظنلا

 يتوسم ريدم انقيفرد يشحولا يدينصلا

 كلذو ؛انيزحب ةيزكرملا ةنجللا وضع

 لولبا نم سماخلا َّق ةتلقتعا نأ ذئنم

  قيقرلا عم قشمد يق 19241 (ريمتعس)

 ئ -.«نيرخا قافرو اربص جروج
 دحا ناهشتسام+ بزرسحلا :غالب ركذو

 خيراتكب هحوخ مئيه ده هرضصاتع

 " يشحولا بيذعتلا رثا نم 7
 .ماظنلا نوجسب ق هبنجيم روق ودوا

 نا نع ناقتلا غالببلا فشك امك

 ندثا تلئنسرا دق لصيف فسوي ةعامج :

 بتزحللا لوالا نيمألا ةلياقملا ابهتداق نم

 هيلع نيضراع .:هتناَرْدر ف كرتلا ضاير

 :ماظنلل كولس نسحا ةداهش ءاطغعا

  لقتعم يقايو هحارس قالطا لياقم

 ذنم ماظنلا نوجس يف نيددماصلا برزحلا

 باوج ناكو . ماوعا ةينامث نم رثكا

 يل نوب امهدرط نا لؤوالا نيمألا 7

 - .راوح يابامهل |
 1 خيرات لمحي يذلا غالبلا اعد دسغو ْ

 "2 تامظنم ١947٠( لوا نيرشت ظيساوا)

 ةييرعلا ناستالا قوقحو وفعلا
 عفر لجأ نم عيرسلا لخدتلل ةيلودلاو
 | يذلا يتوسم رينم نع يشحولا بيذعتلا
 . ةيلاطمللو .. .رطخ يف هتايح ثحبصا

 وا هقافرو كرتلا ضاير جارس قالطاب
 .ةلداع ةينوناق مكمل ىلإ مهتلاخا

 ةيقئاهلا تالايصتالا ةعلج

 1 . ةلحز يتدلب نيب ةلماك هبِيَش ةروسحب

 .تورين نيبو .عاقنلا لهس ف ةروتشو |
 ١ | يف ةيروسلا تاوقلا نعرصانع تزكرمتو

 ..اهترادا تلوتو :تالابصتالا يزكرم 11

 ٠ | "ضعبو كبلعب يف فتاهلا زكارم وكشتو | |
 00 .اهسقن تافرضتلا نم ةيعاقبلا : تادلبلا 3

 |١  لهس ف ةيمسرلا تارادالا مظعم نا ًاملع . ظ
 تارداحملا نم رع اهتملست ,عاقبلا

 نوتنانبللا ى

 كلت يف سرامت ئتلا ةيروسلا ةبسايسلا
 || . نانبل نع عاقبلا لصفل دهمت .ةقطتملا
 .ةيرونس ىلإ 00

 سف ٠
 : ةياتسو يبا ردم تعمقوت

 يف الماش ًايسايسو ايركسع ًاراجفنا
 | كلذ اهسفن رداصملا تفضصوو .ناسسمل:

 .«لكلا دحض لكلا برستعا دب رابجفنالا

 تافلاحتلا عيمج رابهنا ىلا ةربسشسم

 ةفنمآالا ططخلاو ةيسايبسلا

 زيخلا ةمقل بعلتسو. .ةيداصتقالاو
 1 يتلا برحلا كلت لاعشا يق ًايساسا ارود
 .ليقتسملا نانبل ريصضم مرو

 نطل ذه

 رسم نم اشؤذخ

 كنب
 ناو :جيلخلا قالغال دهجب نآلا.ىتح نويناريالا مقي حل»

 ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ريزو .رجنسيك يرنهل مالكلا اذه | “أ
 .فورعملا ةينودهبصلا ةيعادلاو , قداسلا

 :ةتالث فادشال :ناربا ىلا حضاولا زيدحتلا راهظا هنم ديرأ مالك وهو

 ىتح نارهط معدت  «ليئارسا» يلاتلابو  ةيملاعلا ةينويهصلا نا- ١
 .يرارفتسإلا اهكولسو اهتسرطغو اهباودع ف: :ةياهنلا

 لت جعزيس :ناردا دِض هذكختت ربيدت يا نا ىلا نطتشاو هيبنق  ؟

 .دادم فرعي ال امهندي فالخ ىلا دوقي دق لب . بدنا

 نم ريذحتو .نامع ف مهرمدؤم داقعنا ةيشع برعلا ةداقلا ىلا راذنا ٠

 .نيدّدشتملا بقاعت دقو ,داصرملاب «ليئارسا» نال :يرذح فقوم يا ناختا
 ينثدماخ يلع يناريالا ةيروهمجلا سيئر باطخ نا» رجنسيك لوق لعلو

 نارهط فقومل معدو .فادهالا كلتل ديكوت : ال دتعم ناك ةدحتملا خمالا ِق

 .هدلع صن ام عم قفتي ال اربسفت. ه9ؤ/ نمآلا سلجم رارق ريسفت ىلا يمارلا

 .ةيلودلا ةدارالا هيلع تعمجاو

 .ةينويهصلا ةيناريالا ةقالعلا ديعص ىلع ديدجب رجنسيك مالك تأي مل
 «ليئارسا» نا ضيبالا تيملا مساب يمسرلا قطانلا نلعا دحاو موي لبقف
 .واتو كؤهو رفنيتس خيراوصب ناريا تدور يتلا يه

 تاقفصلا لسلسم يف - ةريخالا نوكت ال: دقو ةقفص رخا كلت تناكو

 تيغ  ناردإم ارورمو ١ ٠ ةيرخا ماع : :نم آءدب ,ةيناربالا  ةينويهصلا

 ءاهتناو .ةلئحملا ضرألا ىلا رفسلاب دوهحلا نيدناربالل .حامسلاو

 :جيراوصلاب
 ناودعلا ةماد الل نارماو نارهط نيب يجيتارخسلا ف فلحلا اذه

 0 ةياهنلا يف فدهن امنإ .يلودلا عامجالل ًافالخ ؛:قارعلا

 لك ةهجاوم ىلع ميمصتو .ةرح ةيبرع .ةداراو .يموق علطت نم قارعلا
 .يموقلا ترعلا ليقتسم ضرنعت 0 تاندختلا

 لودلاو . ارارم اهنلا هش دقلو ؛ءدبلا ذنم ةقيقحلا هذه فرعب قارغلا

 لب .رماتي رخآلا اهضعبو . لقاجتي اهضعب نكلو .كلذ لهجت ال ةيبرعلا
 .ةيندمخلاو ةينويهصلا عم فلح يف وه

 هددعبام ىلا دتمت دقو «جيلخلا ةقطنم لمشتل عستت تادب يتلا راخلاو

 ينبتو قارعلا معد نغ اهلزعو .ةقطنملا لود ريذحت اهفم فدهلا ناك اذا ب

 ةهباجملا ىلإ لودلا كلت عراست مل نإ ,حايتجا ىلا لوحثت دق اهنإف :هفقوم
 دسأ ظفاح امهقيلح ىلا امناو .بسحف ةينويهصلاو ناريا ىلا إل ءيدصتلاو
 يسايسلا اهرارق فعض ىلع ةنهارملا يف هاعمطا هليلدتو هتاعارم نآل ,كلذك

 .ةيناريالا  ةينويهصلا عقاوملا ىلا اهرجو اهزازتنال .يريصملاو

 دق ةنح ١ نا ةيئاثيل رداصم تدكا .
 قطانملا 0 يلا اميبنل نم تلقن
 ْ 2 لا بونجلا ف ةعقاؤلا

 تاوقلا ةكراشمل لتاقم فلا ىلاوخ | يهأ 1م ثنَجلا نأ اهسفن رداصملا
 اولحقسا ننانبل ريغو نيدنانبل نيلتاقملا ..ةيدابشتلا تاوقلا دض برحلا يف ةيبمللا [:

 . .داشت يف لاتقلا قطانم ىدحا يف

 ١17 لولا نيرتشت .١4 ©؟:5 ددعلا .ت ةينزرعلا ةعيلطلا

 ندوخ © دحام '

 1 لإ تويشا لق ةيفاحص ءانما تنلكو 0
 نود نم :نانبل ىلإ ةتح ١١ لوصو |[
 ًاملع .ةرف تنقفد يذلا ناكملا ىلا ةرابشالا |
 نود نمو تمضي, تعت نفدلا ةيلمع نا |
 ْ .يمالعاو يسايس حيجض يا |

 ْ يمدقتلا نيدزحلا نا هركذ ريدخلا 1

 اوليسرا يئانبللا يعويشلاو يكارتشالا

 عت جس “١ زب 1017“ وق ١ )00111000 م ا 6 0 دمي



00 

 م | ام هلا - هلماكي ثلاتلا ةلاغلا نا هنف ل وقلا ح نب | 0 يعل

 ١ | ٠ ةيلاتربمالا ناوبدو ةوطسل انومرع حبضا - فر مهر 0 0 ظ
 ل |
 / امرلاب ءافولا لبجإ نم .نكلو .رولحتلاو' ةييمتتلا | ب
 . ةددعتملا تاكرشللو ةتئادلا لودلل اهبلع قحتسم 0
 "يتلا ةيلخادلا نتفلا نع الضف اذه. قيس 0

 وا ل ةوقلا كلت ءالمعو ةزهجا اهريتت ب 3
 اع دوقلا دزه لمعتا يبلا ةيلجملا سورس

 ١ وهو ثحاد عنطتسمي الو .اهرارمتسا ىلع لمعت وا 1 - نا
 | نا ةيكريمالا ةيلابربمالا .ةسانسلا ةعيسط للخت ٠ - للحملا

 ' ةاميسا امك يحيتارتسالا فلحلا 0 ةقالغلا لقفب |
  نويكريبمالا نولوؤسملا 3 0 : دس قحلا نع حوبجلاب ةميسنملا هب < ترعمعلا ننوا اهتيد -

 وا لكايفوسا دا داحتالا ةجلصلا : ةرراص ةاكحا ١
 .ثحابلا. ,هسكتري. يذلا لحخ

 اصلا هذه :ةملابعلا ٠
 0 ل اهنا تفصوو ةدحتملا ممالل ةماعلا ةننهلا ٠

 ْ 1 تابالولا نإف كلذ عمو . .اهلاعفاو اهراكفا ف ةيرضتع ٠ 0 مت -

 000 ةروعسم يرحت لارت“ :اض ةيكريصالا ةدحتملا 0

 ا 1 اهتم ةناهتسأ :اهرارق نع عومحرللا ددحتملا مهالا | .ةدت

 ا١دض | ماما ةناكتساو ةناحتساو ةنملاعلا .ةبظخملا ةذهب ,ق 1 داتا ١ كف . جادلل

 فلا | يناس ةضلا 0 ةلودلا نكلوا ضفرلا وا لويقلاب ج جهتمو

 | لغا ههاحتا دصرو هتكرحو ينوبهضصلا يكريمألا - | اهلو» نيدمظعلا نيذ

 58 |! نودشلا ىلع ةيئاودع نم لمحبي. امد لبوطلا «دملا

 | يهني اهتايرخو اجتاورت اهبالتسا ل1 فكهت
 ٠ :فالبسلا ضرعت ةسايسلا هده ناب نيقملا م قا تاركا | و

  ةمملاع برح يف ىدرتلا ىلا هب عفدتو رطن أ حملا

 عم ةفلاحتم ةيكرتمالا ةيلايربمالا لازت اب اه .ةقلاث |( نسب
 راما اهب اهوهت معلا دعت ةرياعلا هج ديصلا ْ

 ١ وهو :ةيملاعلا ةسايسلا ف رثؤملاو لان ب هلا اهرود .
 يرورف ةنكلوأ قف ااعفو ار دوم 3 6

 ..حاوجلا دمحم“ 0

 دن تحبصاو ةييكرمالا

 .اهتراشا ىل

 نم رارقد تنيدا يتلا ةدنو

 لا طخلا ةبقارم نا: :ةيناودعلا ةننوسب

 3 اعنا دل ظ ْ
0 

 .  .ةيكريمالا تاطاشنلاو عامطالا لكل ًانصم ناك تاورق |

 ايس ل

 00 ةيروتس يف يبرعلا يكارتش

 0 ظ ل هتمضتب امو 7 عقم نم هلغن

 :ظوس ينوبهصلا ودعلا .نم .تلعج دقو ةهوسس

 0 دقو ةيبرغلا ةمالا دبضا 0 قيرمتو ةماعلا باذع 1

 0 ةيمايسلا ةداق لعح ايد ملاعلا ب بوعشو ورزعلا 0
 ' اراجتو ةرسامس د قنا نم ةيكريمالا

 م

0 3 بنور اذ
 ةلباقملا 1 

 - اهرنعو م ىلا تايفوسل
 يف ةمهاسملاب رصانلا ا 0 0 ْ
 0 0١ ةيلاملا ودلال .تايف يقوسلا م راما دعبفلا لب ومت |

 م ١ ةيدق و 00
 00 . تا ةاردابلا 3 فقا اولا ءاصخأ ددبصب انسل اذه. 0 ا

 2١ يف حالسل : ْ
 ' عما مهتاقفص .فاشكنتا دعب ةيرسلا ءادوبسلا قوسلا

 0 مظوقو + هيف ف نومعري يدلا تقولا يف يناربالا ا 0



 :ينابقؤتتلا بناجلا ف ةبب درعلا اناباضقل د ةدب دوما 0
 ديدحت لع دعاست ثىدحلا اهاضتقا ةراشا اهدعلو 0 ١

 قا يتابقوسلا داحتالا نإف. كلذ عضو نتوقلا ةعبنط 00

 ' سيل ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ةيلودلا هتاسايس لمجم
 . فورد دقلو . ةيلع ايصعتسم و دقتلا هيضانصتم

 فقاوملا ب :ةروثلا :ةيسافسا عم ةلو دلا ةشادس 0 ضياعتت بدلع هنم عقياذه نا مري اهضرذتعي وا ٠ :ةتاطخا نع يتايفوسلا داحتالل جتحم نا نا

 . :ةلودلا فقوم  حلاصل- يقالخالا هتمجرتو- يروتلا 0

 يزاهتنالا تحتفل ْ
 هذه : لثم رنا .لييلحتلا اذه لثم ناك اذاو 20

 دك لذ قونتورخ نا نه
 ةيتايف وسلا ةسايسللا نيخر وم لا نما دا رق ذأ 0 0 0

 يف ةريفغ ريهامج بولق ىلا هتبرق ةيبزاج ةسايسلا

 1 يقود ةيبرح

 .ةقطنملا يق هد درامعتسالا فالحال | 0 ا

 وشتايروغ ءاج اذا ىتح 0

 ىتانقوشلا داحتالا كا اهناكم دخان تادب 03 راخلا 3

 أ .دنللو 00

 داكيو .ةيرظنلا تونهك لالغا ن
 يف حاتفنا يا نا.ةدرطملا ءيداسللا ول وك

 ةسايسلا يف احاتفنا سكعنب .ةيلخادلا ةمايسلا
 رسولا ككل تعباو# ا '0 3 - 0 ١

 ' بنسكم كلذ د 3 رخل يملاعلا مالسلا د ضرعتا 0

 هزم ددبأ] كاردسا ٠

 : يروم وو ماك يبزعلا انيعش فارتعا عم هنإ . ا

 ٌْ معد ف يتايفوسلا دامت 1 هيدا ةنم >2 1

 قيقحت يلع فوشتابروغ ديسلا صرتحو نانبل
 ل 0 نم ةيبرعلا 5 ودلا عيطتست يا رع نم : 3 3 00

 لوخ ةرئادلا ةيسايسلا ةكرعملا يف ةرثؤم ةوق رفوت .
 عم هنإ ةينضقلا لحل يلود رمتؤم ىلا لوصولا
 ده ْق .دهحا نق. هتولذبي امد تايفوسلل انفارتعا 0

 ىلع هل .ىتعلا. هةيدحوت نم انيفعت 8 مينإف ,لييسلا .
 0 اهسفن تسرك 0 دب رعد ةمظنالا 0 بل هه

 1 1 ديالا مامن هكون 2 0

 فق لسا :ةمدخ قف كاس دقو نعل ْق تقعلاو َ ٠

 ١ مده. ىلع هتدصخش تعلش: دقو ةرداجلا هذهب ملاعلا 1

 ٠ ةمالا يف رصانلا دبع نودل هريدقت ناكو . ملاعلا .

 نيلجرلا .نيب برق امم ثلاثلا ملاعل ىلا .
  0تطقسا ريهامجللا ةندعت ىلع دعاسو نيباسناك ْ

 رثكا ةرظن ناكو رهظ ف ا
 1 لخادلا ُّق احاتفناو. ًاقالطنا رثكا ةكرحو ةعس

 ”نيدقارملا ماصتها ةسانسلا هده. .تعرتم 320
 . داختالا يف ةعجا رم كانه ناك اذا اميف6 : اولع ْ 0 تدل 00

 لاو هب درخلا نم ديزم ريفوت. ىلا < هجتتا ا ايتوسلا

 ْ نكمي ينرع ءاقل وأ كرحت لك لدطعتل ' رلدعد دما ذنمو

 ؛ةيبسايبني ريغ وا ةيسانساام ةوق رفوت نا يدوب نا

 حينما دل ىدح

 لطعت اهنا يتادفوسلا داحتالا عم ةزيمتم ةقادصو

 1 حيمتسنل انناو هسفن وه هتاردايمو هتاحرستقم

 ا ١ دقتعن زل اذماب هل انلق اذا ارذع- يتابفوسلا داحتالا.

 . لازد الو هكلبس يذلا برخملا رودلا هنع بيغي ناد

 داحتو . ناندل فو ةيروس يف دنسا ظقاح ةكلست :

 .ةيروس يف داباحض تناك دقل . يندطسلفلا بعشلا .[

 تاريشع سلبارط ىفو .رتعزلا لت يفو نانبل فو

 السلا

 داو .ريرحتلاو دوححلا ى : وعد عم مجبستت

 ,رخآ تاناس هنم هحاوب نأ .دسأ طظفاح عما رمحالا

 نأ ملعب عمقلاو قحسلا نم انشيحو انيعشب هلزنا

 | كلذ ديري ال ايناث وهو كانه درظتنت ةموتحملا هتباهن

 . يفو يتودهصلا ودعلا عم لصو ةثأل .هجاتحب. 2و
 ١ ةلظم تحت فقب وهو ديفيد بمك نم رثكال هتمدخ

 . ايركيسع ةيتطسلفلا دروتلاب كتف دقف دوفصلا "

 ةيلهالا برحلا فق هقرغاو ناندل قرصو ايسايسو

 | يف ةينيسانسا دوقك هلطماو' قىروسلا شيجلا محلو

 1 يناربالا ماظنلا هكيحو .ينونهصلا ودعلا ةقحاؤف '؛

 درتكفم د 'ةسييرع ةمق عاصتجا

 0 مالؤه ردم مل ولو اريدك انخيرات ازاجتا عامتجالا !

 ١١ 0 .ةيبرعلا ةوهقلا برق الا هلخاد يف ممقلا
 - ضعب .هرشابي :ليطعتلاو بيرختلا اذه لكو.

 -اصاخ ابرق اهل نا يعدت ىتلا ةيبوعلا ةمظنالا.

 ْ داحتالا ن

 :ايمالعاو ايسايس دسا طقاحل ةمعد ق يتانفوسلا

 يتايفوسلا داحتالا ضرع هيضرع .ءاطغ هحنمي

 .فلطاعتتو هب منان ىلا بارخالاو ةيقرشلا ةلتكلاو

 : .ةيمؤقو ةينطو مئارحل هقحتسي ال عاطغ هنأ .ذعم :

 ّْ داحتالا نإ. .لوقن نا يسانس للحمل ولحي دق

 ال هنكلو دسا ظفاح نع كلذ لك ملعب يتانفوسلا
 :طخلا رواجت ول ىشحب هنإو .ههاحت رابخلا كلمد

 0  ةكرعم جراخ الولغم هيقبنل قارعلا دضانلع |
 0 مدقب انيدع ةدبحاو لك ف وهو نيطسلف

 ١ دنقير بمك نم ربكا ينويهصلا .
  داجتالا راكفا ةءارقل رخآ اليلحت لعلو.
 نم نوسجوتي تانفوسلا نأف .فدضيب يتايفوسلا

 ... . عم يتدو ريغ ماظتب يتاي ادق ةيروس يف ريبغت يا.
 00 عمو : :كلذ نودقتعبي مهلعل وا يتايفوسلا داحتالا 1

 تاذ ىربك ةلودك تايفوسلا رظن دعبل انريدقت .
 ١ يف انتعش نام هتركاذ بيطرت دوت اننإف .ةبرجت
 . دض هكراعم داق يذلا وهو ضاخ يذلا وه ةيروس
 2٠ . هيف بعشلاو .اهلك اهطقساو ةيسشحالا فالحالا
 0 ماع ةيروسب ردع لورتفلا طخ عنيف يذلا وه ةلامعب

 ىذلا وهو . دردلاو مالظلا كَ انوروا قرغاو 0 1

 0 يذلا وهو . 145/1 ماع رصم عم ةدحولا ةكرعم داق .|
 1 .بتاسحلا اة ماع ةيكرتلا دوشحلا هدومصب لشفا | . ناب .عنتقي نا انينعش ىلع رذعتيل هنإو .فولالا

 ' كلمي امي ىمظعلا ةلودلا وهو يتايفوشلا داحتالا
 ١ : ةلسا دسأ ظفاح نا ةنع باغ فشكلا لئاسو نْم .

 ضرع هناو لاّتق نوت ١ ماع اميلبست نالوجلا
 ١ ناجيل ف 1 ماع :ةناهالل يتايفوسلا ح

 , ١ ةفامو .ةاند ةنامسمح .ةراسخب ودعلا ماما بحشتاو

 7 وا ةدحاو ةبابد ةراسخ ودعلا دبكي نا نودب ةرياط
 مدع ةصضاخلا هتيداحا قا بيستو ٠ ؛ة ديحاو ةرئاط

 ْ ا لاقف دازؤ يتايفوسلا حالنسلل ةيلعاقلا 1

 .ترحلا ىلع ردقن ال نحنو انيوحلطتم هب تايفوسلا

 ١ نا دقتعي أل .ناكربمألا عم .انرما سدتن نأ اذل واو:

 كلذدلو دسأ ظفاح نع كلذ لك نوملعن ال تايقوسلا

  يتايفوسلا معدلا زيسفت يف ةريحلا ةكرذت انبعش نإف.:
 هيف دقتعي يذلا تقولا قف. دسأ ظفاحل ايسابس

 .. |. ةيكريمالا ةحلصملا راطا ف كرحتب ظفاح نا اندعنش .
 ٠ هتكرح نا يا ةيبرعلا ةلجضملا دضو ةيدودهصلاو
 لف ةينرعلا حلاصملا دضو ةيتابقوسلا ةسايسلا دض

 م ةروخلا قيزمت .قف دسا ظقاح يعس نأ دخحاو نأ

 ٠ كراعم اهعم ضاخ نا دعت ايسانس ةينيطتسلفلا .
 عم صح مدا سايازطو رقعزلا لذ ل ةييونمد

 ١ حلو اهلك تاراصتنالا كلتا قفقحا دقل ا: يزكرملا فلحلا 0

 نسآ ظفاح ةيلع ىؤتسا الو .دسأ ظفاح هدنع نكن 2

 ةقادص نا .موبلا ىتح مئازهلا ةلسلس.ؤف هعقوا ٠
 الو مكاح اهضرفم ال رخآ بعش عم يروسلا بعشلا 3 0

 . قا ناك ايزح يموقلاو ينطولا نإو رخآ اهب بهذي ١
 نوعشلا عم ةتقادص نا ملعب ةايه وأ الخر 202

  1فرضت ةينظولا .ةحلصملا هبضرفت .رما ةيئادقوسلا 2

 ١ ىلا ةيعامتجالا ةديقعلا نع رظنلا تعتقدها. 

 ةلود ؤاام ةأبه نوكت نإ يرورضلا نم سلو ..
 ٌْ ملفا يتايفونسلا داحتإلل ةقيدص نوكتل ةيعوبش 1

 . امدنع نييعويش رصانلا دبع نكي ملو ورهن نكي كانا  2
 ١ هذه تلمأ امناو .يتايفوسلا تعشلل نيقيدص 0

 ْ ةحلصمو امهيبعش ةحلصم امهيلع ةقادصلا 0

 نا عطتس حلا يذلا هكحلا ناو ْ .ملاعلا َّق خالسلا 0

 0 0 0 ين يإ ن

 1 هراخنا 1 رمل اتسفنا دحن "يبسلا ديل
 ١ اندعشل هتقاذصض نا قيدصلا يتايفوسلا داسحتالا
 ' ١ نارفا دسأ ظفاح نال . دسأ ظفاح ربع رمت ال يروسلا 0

 ١ دهفأب .لمدلا رهظي امك انبعش دسح ىلع رهظ يضرم
 . :ةقالع هب فصوت ام حصا نا .ةنفم سبل هنكلو هيفا

 ْ .نزاوتلا لظ يف يتايفوسلا داصتالاب كيس] ظفاح
 1 .زارتبالاو راهتنالا .ىلع ةمئاق ةقالع اهنا يلودلا
 ٍ عارصلل ةيسنلاب اهتناكمو ةيروس عقوم الغتسم .

 كلف ف رود اريخاو الؤا هنكلو .ينويهصلا يبنرعلا ١

 . يذلا خابطلاو .ةينودهصلا .ةيكربمالا ةسانسلا

 0 ىلع ةخبطلا جاضنا ةينويهصلاو اكريما هبلا تلكوا .
 1 ةروثلاو ينانبللاو يروسلا :تفشلا' اهدوقو ران 0 ظ

 0 0 د حنهاستت نا نكمد ةيدرغ دوق لكو ةتسظطسلفلا 1 . دقعي نا الوا كلميال دننبأ لخفاح نا كلذ ىلع اديسقعتو

 1 ل لولحلا يض ةخبطلا . كلتو ,رنرحتلا . اه مغر هنال .ينودهصلا ودعلا عم انلع ديفيد بماك

1 01000 1 ْ 

 ان ةسامس مسيري يذلا فقون قا انسانات

 ١ يبرخلا انمعش عم اينكلو" يتايفوسلا داسحتالل

 نا كلمنو لودع ةتسايسلا هذه ىلع دوهش يرونسلا

 .اهجراح ما هتحلصم يف عقت ةسامسلا هذه نا نهنشت |[

 يتانفوسلا داحتالا وه هيلع وا هل دوهشلا ناك ولو
 1 .. .قيدصلا

 + 54 - 1541 لوالا نيرشت 38 - 77+ دنعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا"

 كو اح
 را موا

 0 مم

 .انيدنص



 وس و معصوب

 ا ووووباسو حورس و جدو وسوس»» حججتشسل جدو نواف وسم

 نا ىلع اونهار نيذلا ربدقتو نظ باخ

 ةبرجت يف نارتيم اوسنارف سيئرلا طارخنا
 يلا ةليحيس ةينيمت ةيبلغا عم نكلسستلا

 إف اذه نم نضيقنلا ىلع .نكمملا يبامسلا بعانقتلا
 ممص ١9/85 (سرام) راذا ذنمو :لوالا هيزيلالا لجر

 ةيروهمجلا سيئر ةيلوؤسم يف ةقثلا ددجتت نا ىلع
 اذاو .ةيحراخلا ةسايسلاو عافدلا ىتل اسنم ناشي

 تابضنقم نم ,رساسالاب الوحم مازتلالا اذه ناك

 ةيصخشلا نإف ةسماخلا ةيروهمجلا روتسد
 نإف اذكهو .تابثلا نم هتنكم يتلا يه ةيسائرلا

 دق نارتيم سيئرلا نا فيك اوظحال نيبقارملا عيمج
 ةسايسل يتاذلا هيجوتلاو رشابملا فارشالا نم لعج

 يموكحلا راهجلل حمسي ال ةمهم جراخلا يف ددالب
 جمانرب نا امك .اهيلع لواطتلا ىلع هعم فلتخملا

 يف ةررقملا نادلبلا ىلا تارايزلاو تالاصتالا ف هلمع
 دذه حور نا لب .اهلاح ىلع ترمتسا يسائرلا هجاهنم

 ليرن ودبي اهلالخ :رتيغت يا اهسمي مل تارايزلا
 بيترحو دؤلعولا دقت ىلع ىدلقلا روظم يل هيريلالا
 ةطلسلا كلمي ال هنا مغر لبقتسملل نواعتلا جمارب
 : .كلذب هل حمست يتلا ةيذيفنتلا

 نارتيم اهب ماق يتلا ةريخألا ةيمسرلا ةرايزرلا يف و
 يراجلا رهشلا نم لوالا عوبسأالا يف نينتنجرالا ىلا
 ينيتنجرالا سيئرلا مهسار ىلعو هولبقتسم ناك
 ةلود سيئر ماما مهناب مات نيقي ىلع نيسنوفلا لوؤار
 هتيبلغال هنادقف نع رظنلا فرضي .ةملكلا ىنعم لكب

 لمع جمانربو لابقتسالا لوكوتورب ناو .ةيناملربلا
 لك كلمي نمي اقح قيلي تاثداحملا لودجو ةرايزلا
 نيسنوقلا دنعو . عزانم الب رارقلاو ةطلسلا فارطا

 يسنكي سريا ؛.سينويب نارتيم لولح نإف تاذلاب
 .ىوتسم نم رثكا ىلعو ىربك ةيمها
 .ةينيتنجرالا ةمكنلا نم خسق وا .نوسشيتنجرالاف

 ةمغطلا مكح دهع ىلع يفنلا فورظ نم تناع يتلا

 بزحلل اصاح اربدقت نولمحتب .ةيركسعلا

 تفقو يتلا ةماع اسنرف يف راسيلا لكايهو يكارتسالا

 ١410 لوألا نيزشت ١4 57" ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا 7”؛

 دانا 3 نوقخو بي رقمي 5 / الا ناي
 | يسار | نسبا خ ةوشا

 يا ا

 نكاسنلا
 قييم لاضنلا تدناسو يو مهيناج ىلا
 يف ؛ًايناث نارتيم ءيجمو .ةيطارقميدلا رارقا لجا
 راسل يويرافلا مع دلل ددكات ةياتمن وه ةرتفلا هذه

 ناسنالا ىف قوقح ةدضقل ددحم جيجاتو يسنرفلا

 هذه يف :ةينيتاللا اكربما عومجم يف ةدحب ةحورطملا

 يف ريبثنو ليطي يركشعلا حبش داع يتلا درقفلا

 عيمجلا هركذتي دهع ىلا ةدوعلا فواحم سوفنلا

 ادهت دقو نيتنحرالا ىلا نارندم رضحب .رَرَقَتَو رعدب

 .ديلتلا يسابسلا اشدحم ديعتست نا ةينوريملل

 ةسائر خوسرو ةيقادصم نم ليدلا ُْق حمدت

 الموط هولهمن حل هدلد ءانبا نا وددن يذلا نييسنوفلا

 يعامتجالاو ىداصتقالا هحمانرب يف اديعب بتاهذلل

 ىربك ةيداضتقا ةظحل حاجنلا باسساأ ريفوتو

 ةيجراخلا نويدلا قزآم نم نيتنجرالا جرخت
 ةيلاملا اهتب ويح فانتتساآل اهلهوتو ,قناحلا

 .ةميدقلا

 ستاجتلا ف ودبي اقح فيرط وه ام نا ىلع
 .نيسنوفلاو نارتيم يتيصخش نيب ؛مويلا ,مئاقلا
 ةينوريد ةيبلغا عم مكحي تاب ملعن امك ءريخالا اذهف
 عاوس عقب هنأ يا .دربحالا تانعترشتلا ٍِق هتمزه

 عم يرابجا نكاست ةيعضو يف هفيض عم :ءاوسب
 ىلا لوصولل اليوط هولهمي نل نييسايس ءامرغ
 وا ةفدصلا نإف اذكهو.:ةيروهمجلا 'ةسائر.بضتم
 هنيعب يسايس يعامتجا عضول يمتحلا روطتلا
 ةسرامملا بحب ناعيشم نالجر يقتلي نأب ءاشت
 تاقيم يف ناسنالا قوقحب ناميالاو ةيطارقميدلا
 ةلاح ىلا يجولويديالا امهجهنو امهدلب هيف ضرعتي
 ام وهو :اهعجارب ئدم دعي فرعت.ال صوكتلا نم
 نماضتلا ةلالد نيتنجرالا ىلا نارتيم ةرايزل يطعي
 .هل اقادصم ةسرامملا ريتعت يذلاو .ّيحلا يخيراتلا

 .نيسنوفلا سيئرلا نا كاذو اذه دعب . دكؤملا نمو

 ةروص ف رهظي مل .نهارلا همكح قزام يف وهو ىتح
 ,طبضلاب :نارننم لثم هنأ يا .طيبحملا مكاحلا

 اذلو .قامسلا ىف ةطقن رخا ىلا لوصولا ىلع ممصم

 ةبلمع اناضق تلوانت ةكريشملا تاثداحملا نإف

 ىرورضلا ىسنرفلا دوهحملا اهسنر ىلعو ةددحم

 ةنلودلا ةدلاملا تاسسؤملا ىدل نياتنحرالا ةدناسمل

 نيدلا لكشم يف يلوذلا دقتلا قف ودنص اهسآر ىلعو

 طغضو .رالود رايلم ةثام ةبارق غلبي يذلا يجراحلا
 ديرملاو نويدلا ىلع دئاوفلا صيلقتل يسنرفلا رارقلا
 سيئرلا نإف ىزخا ةرابعيو .ايئمزر اهتنلودج نم
 ةياثمت هفدض رهظي نا ىلع اريثك لوع ينيندجرالا
 اهرارقو ةيسنرفلا ةسايسلا نع لوالا لوؤسملا
 ناف .ارماغم وا املاح ناك ٌةاوسو .ىداصتفقالا

 نم ريثك معدل هدادعتسا نع ربع نارتيم سيئرلا
 هلعلو . هقدصم ىدل ةيفاقثلاو ةئداصتقالا عيراسملا

 هنكمت مكحلل ةلمتحم ةدوع قفا يف اضيا كلذ لعف
 .هاياون ذيفنت نم ايلمع

 سيئرل ةيمسرلا ةرايزلا يف تالالدلا رخآ
 ةيمهالا يف نمكت نيتئجرالا ىلا ةيسنرفلا ةيروهمجلا
 ةينيتاللا ةيكريمالا ةراقلل سيراب اهيلوت تتاب يتلا
 ثيحو .هدحو يكريمالا ذوفنلل كرخت نل يتلا

 دجت نا .ةيفاقثلا اهتاريثاتو ةينوفوكنارفلا عيطتست
 نا امك :لبق يذ نم اخوسر دشاو اتباث مدق عقوم اهل
 اهنا ربتعت ةراقلا هذه ف ةيطارقميدلا تايروهمجلا

 رثكا .نارتيمو :ةيبرغلا ةيب وروالا :تابطارقميدلا
 ردق' ودبيو ادب .ىرخا ةيبوروا ةيصخش يا نم
 ريست تاقالع قفا بمترتو ىعسملا اذه صيخشت ىلع

 .نيسحا ىلا نيسح نم حويلا

 يواوزلا ناميلس
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 يناملالا ناملربلل ةيجراخلا ةنجللا عامنجا يف
 لوالا نيرشت نم رشع يناثلا نينثالا موي
 نم .نكريتش زناه اهيسيئر نلعا .يراجلا

 هتموكح نأ .مكاحلا يظارقميدلا يحسسملا يزخلا

 نيب برحلا ءدب يف ةيلوؤسملا عوضوم ةلاحا ديؤت
 .ىاهال ىف ةيلودلا ةمكحملا ىلا نارباو قارعلا

 هتجلاعم نع فكلاو .اينوناق اعوضوم هرابتعاب
 ممالا ةثيه يف يسايس عوضومك هب مامتهالاو
 .يلودلا نمالا سلجمو ةدحتملا

 ةموخح لمع ساسا نكرشس ياو خيصتاهدنغو
 لوقلا زوجي «ةيلاربيللا رشنيغ ةرازو فدهو لوك
 ةيجراخلا ريزو فقوم نع لوحت ةيادب كانه نا
 يديالو ةرابز لالخ هنلعا يذلا .عرستملا يداحتالا

 فقوم لوحت ةيمهالو .نوبل نارهط ةيجراخ ريرو
 ةيوضعلا ةمئادلا ريغ رشعلا لودلا مها نم ةدحاو
 رهظمك هعم لماعتلا يغيندي . .ىل ودلا نمالا سلجم يف

 امرحو ةمارص رثكا يلود فقوم جوصن رهاظم نم
 يلودلا نمالا سلجم رارقل ينارييالا ضفرلا ءازا

 ا ول وخنإ نكلنإع كميل - 3 ]1

 برخلا هيب ةيلو ست نف نون كتوم و لحق 3 ةيقتن 5 :
 ةيبلو دا لدعلا

 ب

 دض ةيناودعلا مهبرح نارهط ماكح ديعصتو .
 .ةقطنملا نادلب مومعو قارعلا

 لماك ينارنا رجع

 تزحع دق ناردا نا ددافم :ةنفلم ةعرسب حانتم ىأر

 ماع نم قارعلا ىلع ةيرشبلا تاجوملا تاموجه مغر
 ةعيبط ىذ ىيىركسع حجدقت قىدقحت نع 65

 ىل ودلا فقوملا ناك اذاو .اهحلاصل ةيجيتارتس

 عارصلا ىف بولغم الو بلاغ ال ةدعاق نم قلطني
 ىلع رداق ريغ هنآف .نارياو قارعلا نيب يركسعلا
 ضوعي يسايس قوفت ثادحا نم نارهط ماظن نيكمت
 ةعيلطلا» عيطتست كلذلو .ةيركسعلا ةميزهلا
 ةلئاقلا رظنلا ةهجو يمانت ديكات نيلرب يف :ةيبرعلا
 تاثيهلا ىلا برحلا ةيلوؤسم ةيضق ليوحتب
 اهنمو .ىل ودلا نوناقلا قديطتب ةمتهملا ةيئاضقلا

 يىلودلا نمالا سلجم ناقناو .ةيلودلا ياهال ةمكحم
 ةغرفملا ةيناردالا ةقلحلا نم ةدحتملا ممالا ةئيهو
 تايلاعفلا ىلع عوضوملا اذه ضرفل ةيمارلا

 ةلصاومل يلمع ءاطغقك درامتتتساو ةيلودلا ةييسابسلا

 بيهل عيسوتو .مدلا فيزن رارمتساو .برحلا
 .يبرعلا جيلخلا ةقطنم قوف نارينلا

 يف ديدجلا هجوتلا اذه ىلع ىرخا تارشؤم كانه
 .اهتمدقم ف نكب مل نا .اهنيب نم يلودلا فقوملا
 دمهاعمو ثحبلا تاسسؤوم نم ديدعلا حامنها

 يف .ًايلاح ةيبرغلا نيلرب يف ةيجيتارتسلا تاساردلا
 نم بلطي ةيسايسلاو ةيئوناقلا تاساردلا دادعا
 ,ةيداحتالا ةموكحلا ىف يسايسلا رارقلا عنص ركارم
 لالخو . جيلخلا برح ةيلوؤسم عوضوم لوح
 .ةيناديملا اهتعياتمو «ةيبرعلا ةعيلطلا» تارواحم
 طاشنلا اذه اهيلع زكتري يتلا ةدعاقلا نا انل فشكت
 ناريا يضري٠ لح وا ةغيض ةرولب ةلواحم يف دسجنن
 هشيتودوزر اضيا دكؤن امك .«قارعلا يذؤي الو
 .ًاراشتنا اهرثكاو ةيناملالا فحصلا ىربك غنوتياس
 يه مكو .دذهك ةغيص ىلا لصوتلا نكمي فيك اما
 ةسرطغلاو ضفرلا ةنسايس ةركفم.يف اهظوظح
 .اهيلع ةباجالا بعصت ةلئسا كلتف .ةيناريالا

 ٍْق مادالا خده رودب يذلا مالكلاو نكريتش نالعا

 نا فشكي :ةيبرغلا نيلرب يف طسوإلا قرشلا دهاعم
 برخلا ةسايسب ًاعرذ قاض دق ينودلا عمتجملا
 رداصم انل تدكا راطالا اذه يف و .ةيناربالا ناودعلاو

 رهش نا ةيقرشلا نيلرب يف ةيتايفوسلا ةيساموليدلا
 ىذلا ةيناردالا ةيتايفوسلا تاقالعلا ىف لسعلا
 اريصق نوكي دق .ةيجيتارتسو ةينآ حلاصم هتضرف
 ىل ودلا جارحألا نم ددازتملا ردقلا بتشسدل ةياغلل

 .وكسومل ةيناريالا ةسايسلا هقلخت يذلا

 ةيلودلا ةدارالا ىلا ةدوعلا

 انه ىفاحصلا بقارملا يدل روليدب يذلا عابطنالا

 ةدارالا رارق ىلا ةيبحيردتلا ةدوعلا ىلا الوا ريسب

 ردص امك .مرصنملا زومت نم نيرشعلا يف ةيلودلا
 ىلا ايناتو .مهفلا يف لعتفم سايتلا وا ليدعت نود
 ديروت رظحو تابوقعلا رارقب ةعانقلا ةوق يمانت
 فقوملا لؤبق نع عنتمملا يناريالا فرطلل حالسلا

 ءدب يف ةيلوؤسملا ةيضقل لح ضرف للا اثلاثو يل ودلا
 ةينوناق ةيضق اهرابتعا ساسا ىلع موقي .برحلا
 نارهط ديرت امك ةيسايس ةيضق ال ةضحم

 هوق لقا ناديملا اذه يف ةيقارعلا قاروالا تسيلو
 ناودعلا لقاعم تكد يتلا تارئاطلا مخز نم
 ىتلا ةغمادلا قئاثولا بناج ىلاف .ةيصقلا ىناريالا
 عباطلا تاذ ةيناودعلا لامعالا لوح دادغب اهكلمت
 تاشرحتلاو تازازفتسالا ليحو .ىماظنلا ىبرحلا

 ثحبلا دهاعم ودين :لخدتلا تانمرامعو

 انه ةتباث ةعانق ىلع يلودلا ينوناقلاو يجيتارتسلا
 اهريبغ نم ربكا نمت د عفد ىلا رطضتس نارهط نا نم

 ةيضقو برحلا ةيلوؤسم لوح اهبلطمل
 ىلع تنلعا ةيقارعلا ةمصاعلا نا ذا .تاضيوعتلا
 دحاو عويسا دعب ىيا.٠/97١ لولبا ١8 نم لقالا

 هنم 71١ يف :ةدودحملا ةيئاقولا ةيركسعلا ةيلمعلا نم
 تالكشم لحو راثلا قالطا فقول اهدادعتسا
 ترمتساو .ةيسايسلا قرطلاو ضواقتلاب فالحلا

 ءانبلا يملسلا فقوملا اذه ذاختا ىف .نيحلا كلذ ذنم

 .هيف لادج ال يذلا يركسعلا اهقوفت مغر

 7 ١١ ةقرخابا لوألا نيرتشع #41 دوعلا - ةيبرغلا ةفيلظلا



 58 ١ اع ب رت
 هسا ع0 7 ىكحصادص 0 + يي 0 24

 نايدراغلا
 0+ نون ه7 ووو وم و هوما ماا مج ا ومممو

 اس بدو وحواو ووو مو حو موس عا

 ا

0 

 وهن ةطجوم راظنالا
 ةلئحملا يضف رألا

 ا د عة سعت

 اه هي ب كذآ“
 اهيصرج ييسسمب

 0 00 ا ع
 و اوو مس

 ' اذه نيسح كلملا ةيؤرل ندنل ف هرورم دعب لبي

 | :«ليذارسألا ةررقمللا هجريتتوو:عوبسالا 6
 | وكسوم ىلا ًابيرق زتلوش جروج لصيس ١

 ١ دراقتتش يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو عم ثدحتمل

 | ةةحلسالا عرد ةدهاعمو جيلخلا لوح ةزدان

 دنيطسلقلا  ,ةيليئارسالا» ةقالعلا ىلا ةفاضالاب
 نا دهب ديدخ نم ءوضلا ةرئاد ىلا تداع يتلا

 رهشالا لالخ ةقطنملا قف ىرخا ةيتراك ثادحا اهتسغ
 : ..ةيضاملا

 ةياينلاب بيبآ لت روزي نوسيش دولك وه اذهو
 ىلع ضوافتلا لجا نم ةيبوروالا ةعومجملا لود نع
 اهيحومب نوبشد هلا عيطتسي ىتلا طورشلا

 .ايوروا ىلا ةرشابم يعئارزلا مهجاتنا ريدصت
 نا ًاملع أددملا ثيح نم «”ليئارسا» تقفاو دقل

 ىلع ,يبعشلا ىوتسملا ىلع ًاعيجشت ىقلت ال ةركفلا
 رواجتن ةيبوروا ةيانس ةردابم نوكت دقاهنا ساسا
 كوكشلا هذه تناك اذإ) ةيداضتقالا ةيقافثنالا
 . (رذتعت نا ابوروال يغاد الق :ةحيحص

 يتبل
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 عمو حسم ديد جسوم 753 55ج مسج 35ج جو ىهركتاا# 1 عسا وورججمج »جوج جووو#### هةموو سدو 17# جج نجا وجا كد عسد جا جهلا و
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 772111 / 2” ا ا و ولا ىشب إظ5386 1 1 نتهيع ا 31 ا هم ا و

 ةيححمصمسة ب هج همم#و يروا وتوج ودود ه1 »هكون دعوت ا جا <<

 ا ا

 كتم اع دس وبعد ص ا

 امض ا عي

 11 ا اسد طا ةبزرقولا ناجووا قم
 ع

 تبسلا مود هتلمح زيريب نوعمش «”يليتارسالا»

 ةدحتملا تايالولا ىلا ةفاضالاب برعلا اهناريجو
 .ينايفوسلا داحتالاو

 راظنا تناك» 3م تبسلا .هسفن دويلا ْق

 نيذزلا اهيرهاظتمو ةرغ ىلع رمستت ىمظعلا ىوقلا

 نيملسملا نبد سدقملا ريغ عارصلاو سدقلل اصصخم

 ةيوست ةركف.دض فقي لاز امف دوكيللا انا

 ةموكحلا سيئر نا عم ٠ ًايلود اهيلع قفتُت ةميلس

 تالزانتلا ضعي ىلا ارخؤم رطضا .ريماش قحسا

 نوعمش عورشم ينبت دح ىلا تلصو ينلا ةيظفللا

 «يليئارسالا» 5 يندرالا مكحلاب قلعتملا زيريبب

 .ةيسسرغلا ةفضلل كرتشملا

 نودقتعي نيذلا مه عيلطلاب نوليلق

 و

0 

 نيكد

501 

 وا وصمم جوجو تك ات 53 445جو جورج حتت جول وسوم جو جيجا

 و ا وتد ع دموع د و

 سسوس تا جتا اخاوووا فاقت صج ةيدبحم هج
 وه اذه نأ ن

 " ىذلا «يليئارسالا» ءارزولا سسئئر هئبق ركفي ام ةعف 8

 /هجو يف قلطملا هدانع ىلع ةظفاحملا عطتسي مل:

 | ىلا يكريمالا يدوهيلا رمتؤملا اههجو يتلا ةوعدلا ٍ
 | ىغشلا قح مارتحا لحآ نم ,ةيليشارسالا» ةموكحلا 1

 ١417 لوألا نيرشت ١4 5*5 ددعلا ب ةيبرعلا ةعيلطلا - 1 '

 هيد 3 1 30-1

 .هريصم ريرقت ىف ينيطيسلفلا

 زتلوش ديسلا ضحب نيسح كلملا موقي نا عقوتُي
 ةمقلا داقعنا لبق ريكا يكريما طغض ةسرامم ىلع
 نا عقوتي ثيح مداقلا رهشلا لالخ نامع يف ةيبرعلا
 ناعما طحم نيينيطسلفلا مساب كلملا طاشن نوكي

 برح ىلع زكريس ةمقلا رمتؤم نا نم مغرلا ىلع .رظن
 .ىلوالا ةجردلاب جيلخلا

 :ىمظعلا لودلا فقوم

 أوسمألا ريماس قحسا فواخم ققحتت ال دق

 اذإ لإ ٠ (ًايلود اهيلع ققتد ةيملس ةيوستق) :

 اهتدحو ديعتست نا ىمظعلا ىوقلا تعاطتسا

 نم نارياو قارعلا نيب برحلا عوضوم يف اهقيسنتو :

 .اهموصخو

 نم اهقيرط قشت وكسوم تآدب دقل .لاح ةيأ ىلع
 تحمسف .«ليئاريسا» عم يضوافت عسمسضو لجن |

 ةداعال ديهمتلا يرجي اميف ةرداغملاب ددج نمرجاهمل
 .نيدلللا نيب ةيساموكددلا تاقالعلا

 ىلع ىمظعلا ىوقلا قفتتس له .ةياهنلا يف

 اهقافتا دعب ,«ةيليئارسا» ةيبرع ةيوستب ليجعتلا
 برح ءاهنا ىلع ضوافتلاو حخيراوصلا عزن ىلغ

 ؟جيلخلا

 ,ةسالسلا هذه لثمب ثادحالا روطتت ام ًاردان
 تسيل تاروطتلا كلت لثم ىلع تارشؤملا نآو ةصاخ

 .نآلا .. .ةريثك

 ل

 نيدحلا تاذ ةينايفوسلا ةسايعلا
 شيرغ نأ :ملقب

 جيلخلا برح ذخأت ءوكسوم رظن ةهجو نم
 ىلع اهريثأت ببسب قلقلا ىلا وعدن اداعبا

 سشدعتو . .اهدودح نم ادج ةبيرق ةقطنم

 ١  ةيبرعلا ةلكشملاو يناغفالا عازنلا تابارطنضا
 نما نامضف .لحلا ىلع ةيصعتسملا :ةيليئارسالا» :
 ىل والاةجردلا ٍِق ينآت ةيوبح ةلأسم دودحلا '

 مهفقومل اريسفت كلذ يف لعلو .تايفوسلا ىلا ةيسنلاب

 ناردا نم .نارفا نم

 0 دوس ب دج سس 700ج 7 هدم ا ودا نو
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 نرد ل وع را

 ا

0 ١ 

 ! نيفرطلا نم نزاوتم فقوم ىلع ًامود انظفاح دقل »

 | ةنيفس 5 ٠ دوجو نكل .كلذ يف رمتستسو .نيبراحتملا
 ١ يف داز دق جيلخلا يف يكريما يدنح فلا ١5 و ةيكريما

 / لودلا ىلع طوغضلا فعاض امك .فقوملا لاعشا
 | تايالولل ةيركسع دعاوق حفم لحا نم ةدبرعلا

 .ةدحتملا

 | ليطاسالا لك باحسنا وه يسيئرلا اتفده نإ
 | نيراك ديسلا هلاق ام اذه ناك ,«ةقطنملا نم ةيبرغلا
 ا ةيلودلا ةسايسلا ةرئاد يف دعاسملا ريدملا سنتورب
 | لفغُي نا نود نم .يتايفوسلا يعويشلا بزحلل
 ع ةحالملا ةيرح نع عافدلاب هدالي مازتلا ديكأت
 .جيلخلا

 ماظنل ةيروفلا ةعطاقملا ضفر عوضومل ةبسنلاب

 | وكسوم يف مهانلباق نيذلا نيلوؤسملا لك ّدكا .نارهط
 ١ ممالا ةطاسول ةصرف ءاطعا يف تايفوسلا ةبغر

 | .ناريا يف مالسلا ركسعم عيجشت لجا نم ةدحتملا
 | وكسوم» نإف 55/7 رارقلا قيبطت لشف ةلاح يف اما

 | 2 .«نارهط ماظن ةعطاقمل رارق ينبت دض نوكت نل

 أ ىلع ًايفاضا ًارشؤم فقوملا اذه رابتعا نكمي له
 لهو ؟نزاوتلا ىلع صرحلا نع ريبعت هنا ما ؟دايحلا
 ١ ةيتايفوس ةرادتسا فصن نع ثيدحلا نكمي
 ْ ؟ةديدج

 , ىلع ءوضلا طيلست نم ذب ال .ربكا مهف لجا نم
 | (مك )5٠١١ نارما عم ةكرتشملا دودحلا ,/ةفداصم»

 ١ قطانم :ناتسناغفاو ايكرت نمو .دلنلا اذه نم لعجت

 ' كلذل .يتايفوسلا داحتالا تاعافدل ةيسنلاب ةيويح
 | كلت يف ةيداعم ةمظنا مايق مدع ىلع صرحلا نم دبال
 | دعاوق عرّزل ةيلايربمالا تالواحملا ةمواقمو نادلبلا
 ْ هيف ةيركيع

 ١ ناك :يجولويديا رابتعا يا نع ًاديعب .اذكهو
 ١ نا ًاملع ,ناتستاغفا ْق يتايفوسلا لس كيتا

 | اواطخا مهنا مويلا نوفرتعي نيلمركلا يف نيلوؤسملا
 / كيهان 191/4 ماع دلبلا كلذ يف عاضوالل مهمييقت يف

 | مهلثم :هنيح يف ةيمالسالا «ةروثلا» مييقت أطخ نع
 ١ هاشلا طوقس نم تايفوسلا شهدنا ؛نييبرغلا لثم
 | اويقارو .ةديج تاقالع هب مهطبرت تناك يذلا
 | ىلع مهتايرظن تأت مل يتلا ةروثلا كلت مامتهاب
 : ىديمح ىلا برقتلا ةلواحم يف اوعفدناف .اهركذ

 | رادغب ديوزرن اوفقواو :اكريمأل هئادع بيسي

 | افلاحت هيف نوضرعي اوناك يذلا تقولا يف ةحلسالاب

 م
 : ةشهلا ةيمالسالا ةيروهمجلا عم

 أ تداعو .ضهجأ ىلالملا ىلع حاتفنالا اذه نكل
 دادغب ىلع ديبدج نم قفدتلل ةيتايفوسلا ةحلسالا

 م ادص يقارعلا سمئرلا رّرق نيح 7 ماع ذنفم

 1 .ةيلودلا دودحلا ىلا هتاوق ةداعا نيسح

 ا درطو « 8 دوك» برح ىلع ءاضقلا ملا 2 ١ هةر ماع ْق

 | ىلع ًءانب نارهط نم تايفوسلا نييسامولبدلا نم ددع
 ١ ةيكريمالا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تاهيجوت

 ١ نيد ةفراحتلا تالدامملا كلذ دعب تاققوما 0 (يا1م)

 ١ .نييداضتقالا عءاربخلا ةرداغمل اديهمت نيدلبلا

 ا 0 نيب فلاحتلا مهو ددبت 0

 ا دودحم راوح ىلا ةدوعلا لحا نم ١ ماع
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 :نارهظو وكسوم ؟
 رياريف / طابش ىلا دوعي يقيقحلا لوحتلا نا ريغ

 | يلع راز امرنع- تيغ نازيا ةحيضف جوا يف. 41|
 | نم ةرايز لوا يف .ايصخش وكسوم يتيالو ربكا

 يكريمالا براقتلا فقوتو راوجلا |

 .اماع 5١٠ ذنم يناريا ةيجراخ ريزو اهب موقي اهعون
 | باجتساو .يدو لكشب تايفوسلا هلبقتساف
 | «نيدليلا نيب نواعتلا ىف ناربا ةيغر» ىلا نيلمركلا

 - نسح تاقالع ززعت ةمهم عيراشم ةسارد لالخ نم

 .تيغ  ناربا ةحيضف هنع تفشك

 .يتاغفألا عارصلا حيتافم ١

 / يذلا يناريالا

 | لوباك ماظن نم اوبره نيذلا ناغفالا لك بهذي مل

 .نيدرمنملا بداح ىلا مازنلا نم كلذ قف امو ههنم |

 ا نودلم : ىلا ١ نارا تلبقتسا دقف

 | ىلع ثادحا نم ارخؤم يتايفوسلا مالعالا لئاسو
 ١ نع ناربا لصفت يتلا (مك ):86١ دودحلا لوط '

 نع فلتخت ال وكسوم رظن ىف نارهطف .ناتسئاغفا .

 عارصلا '

 حيتافم ضعبب اهكاسما ثيح نم دابآ مالسا :
 ىلا ةدحتملا تايالولا ةدوع نكل ؛يناغفالا

 2ظ7 0ظ”ظ0060

3 5 

 كني

30 

 | ىلا ةبسنتاب دحاو مقر يميلقالا مهلا وه ناريا '

 ١ دقو .يتايفوس ملسم نويلم 5٠ فوفص ىلا مالسالا :

 نارهط عم ةحلاصملا نوريتعي نيذلا تايفوسلا :
 .لقالا ىلع يركسع ديعصت بنجت لجا نم ةيرورض .

 | ةدوع وهف .قلقلا ريثيب يذلا رخآلا لماعلا اما

 ةرئادلا لوؤسم نيكفمون ىلاتيف ديسلا فرتعا :

 نسوردو تاتيساكلا لالخ نم ددوهعلا هذه ىلع 1

 .«ناريا نم دودحلا ريعت يتلا ظعولا '

 وو ت ب وامس سبع 6

 ةروطخي نيكفون ديسلا دقتعي ال :كلذ عمو

 .«ناريا هاجت وكسوم ةسايس ىلع ريثآت

 ةصاخ .ةلهس تسنل نارداو قارعلا عم تاقالعلا

 وكسوم ىلا برعلا اههحوب يتلا تاداقتنالا دعب
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 "| ىلع ءاقبالا يف نيلمركلا تارايخ .لاح ةيا ىلع 5 8

 بدوني: 1 ةنيدقت»

 / يفف .,جيلخلا يف ةجودزم ةبعل بعلت» اهناب |
 «ماعلا يارلا» اتفيحص ترذح , ل ماما ا

 ١ .هتنا تادآ ةنداهم ْ
 | ةرداصلا ةيقارعلا ,ةيروهمجلا. ةفيحص اما

 يف ًاحيرصت ةرم لوآلو ًانلع تدقتنا دقف 5 خيراتب |
 | ةيداعملا ةلمحلا كلذ ىلا فاضي .سان ةلاكؤ

 .ةيدوعبسلا عم

 نودلم 3٠ هتممق ضرق ىلع وكسوم تلصح دخل

 عم اهتالص تداعاو .ةيتيوك كونب ةنامضب رالود |
 ١ اهئاكرش مها دحا ديدج نم حبصا يذلا كرابم رصم

 1و نيرا منقل - 65

 ني سو

 : طاسوالا يف ؛ةيليئارسالا» ةيتايفوسلا تالاصتالل .

 | ىلع تايفوسلا اهب ماق يتلا ةلصتملا دوهجلا نا +
 ١ :رايهنالاب ةدّدهم ةيبرعلا ةحاسلا يف تاونس ه ىدم

 راوحلاو .تارامالاو نامُغ عم ةيساموليدلا تاقالعلا

 نيبراجتلا
 ةقطنملا يف يتايفوسلا جممادربلا لمشد .راصتخاب

 تادعاسملا نم ليوررايلم ه و ريوطت عورشم ٠
 دفق دال 3 نيو م ف

 | ىلا داع دق طسوالا قريشلا نا يا .ةمداقلا تاونسلل
 .ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةسايسلا ىف يويحلا هناكم
 اذه لكي وكسوم يحضت لهف
 ؟نازهط عم هيف كوكسنم

 ىلا اهرجي فرط عم اهقلاحت ناك .قباسلا يف
 تعجارت وكسوم نكل رحآلا فرطلا عم ةعبطقلا

 | دعي مل ثلاثلا ملاعلاف .ةسايسلا هذه نع ًابلاح

 ةيجراخلا ةسايسلا تايولوا يف اهسفن ةناكملا لتحي
 تانالولا عم راوحلاو حالسلا عزد اهردصتد يدحلا

 .تدحتملا

 لؤوافتلا» ةعاس شيعت وكسوم دعت خل

 يف اكريما ةميزه دعب اهرمغ يذلا «يخيراتلا
 ١ ةيرجنلاو .ايقيرفا يف رامعتسالا رايهناو ,ايسينودنا
 .اوغ اراكين راصتناو ,ةيبونجلا ةينميلاو ةيبويثألا

 لودلا نوؤش ىف تايفوسلا ءاربخلا دحا لاق

 فحّرتس ةيكارتشالا نأ هنيح ىف اندقتغا» ةيماثلا

 ل ا رشا ع 2 - 05200 -

 ا ا #

 شالا جربتو“ تن ب75194471

 ' ةيبلاغ نأب نآلا فرتعت اننكل .ثلاثلا ملاعلا ىلع

 ١ اما .يلامسأرلا قيرطلا تراتخا دق ةيمانلا لودلا

 اوزرحي ملف .يكارتشالا قيرطلاب اومزتلا نيذلا
 .:«ةعجشم جئاتن امئاد

 7 هي نا بج د اهنأ اوغانام وكسوم تعلبأ كلذل ...

 ىلع ايلام ًاثبع لكشت يتلا ةيناث ابوك ىلا لوحتت
 تارالودلا نم تارابلم ةدعب ردقب تايفوسلا لهاك

 .انونس

 نيرشت ددع ١5417 ريؤتكا / لوألا ن

 دياشلا

 عالاصملا ىفخلت امدنم
 عمجتك مفاعلا يل قطاتح دوجو ةرق نإ |

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا حلابصم

 ةدئاف نوكتل .اهيف ةكرتشملا يتايفوسلا ا
 ناحتمالا نوكت دق .ًاضدا ةيناثلل ةديفم اهنم ىلوالا
 يتايفوسلا ميعزلل ديدجلا ريكفتلل ةقد رثكالا
 ةفاثك دايدزا هاجت .ةصاخ .فوشتابروغ ليئاخيم
 لبيص 6 دعبي يذلا جيلخلا ُْق يكريمالا روضحلا

 .ةيتايفوسلا دوؤدحلا نع طقف

 دتشت ملاعلا ىف ىرخا ةعقبي دجوب ال هنا عقاولا

 ال امك .وحنلا اذه ىلع نيدلودلا نيب ,اهيف ةسفانملا

 ' نيذللا نيفرطلا نيب نواعتلل ةيلياق رثكا ناكم دجوي
 ءاهناو .ةحوتفم ةحالملا قرط ىلع ءاقبالا ناديرب ّ

 يل الملا عمو :لادقلا | ةقطنم لثم .راصتنالا نم

 نا

0 

 هك ين

 نفس 0 11 ا ا"

 #0 يل ل

 ا و هنت

00 

 وو وو دوس

 يودع ا واسس سعبص

 اًاعم لمعلا نطنشاوو وكسوم تعاطتسا اذإف
 ْ سيل كلذ ريثآت دتمينس :فادهالا هذه ىلا لصوتلل

 | ىلا ًاضيا امنإو ؛طقف فوشتايروغ  ناغبر ةمق ىلا

 ١ ةيتايفوسلا تاقالعلا ِق ةديدج ةبقح ززارفا

 .ةنكريمالا

 | ةيجراخلا ريرو رتلوش جروج لصي امدنع
 ,طسوالا قرشلا نم ًامداق وكسوم ىلا يكريمالا
 | ةيتايفوسلا ةيكربمالا تالاكشالا لك حرطيس

 ١ ! مالك ناك اذاام فاسشتكا ةواحم ةمر_دقلا

 : ا هنا ما ايقيقح «ديدجلا اربكفتلا» نع فوشتابروغ
 ؟بتاطخ درحم

 ب ها و ع

 أ ةرادا دوهج داق يذلا وه زتلوش نا هركذ ريدجلا

 اهبف نواعتلا نكمد تالاجم نع ثحسنلل ناغنر

 ٍْ .ةيتانفوسلا اناونلا رابتخال ةقيرطك

 هي حس عوضوم كانه لهو

 يىدص عشفسب ثدح .طسوالا قرشلا ِق تابارطضالا

 - قارعلا برحل نماثلا ماعلا ُِق ةيرافلا تارايعلا

 ؟نآلا ملاعلا نم ناكم لك قف ناربإ
 :لؤافتلل وعدن تارشؤم كانه نا يف كش ال

 | فلخ مزحب ًاعم تايفوسلاو ناكريمالا فقو دقف ©

 | يف نمالا سلجم هانبت يذلا رانلا قالطا فقو رارق
 ١ ىلع قارعلا تقفاو يذلا : :يضاملا قويلوب 1 زومت

 ١ :ناريا هتمواق اهيوب هيعارحلالا

 صا .نارئال ةحلسالا عيب ىلع ىل ود رظح

 |ربرو عص هناتداحم دعن زرئلوش جروح ةقفاوم

 نم ,ةزدان دراقتش راودا ٠ «يتايفوسلا ةبجراخلا

 .رانلا قالطا فقو ىلا لصوتلا دوهج معد قلطنم

 ١ برح ءاهنال ةيوقلا جهيايسا . , عيطلاب . . تايفوسلل

 . طفن بييانا ءانب نع نوتدحتب مهنا عم ٠ .جيلخلا

 | برحلا يف قارعلا نومعدي امنيب :ناريال ديددح ةكسو

 | يتلا هتحلسا نم نع لقد الامن هديوزتب

 | ةميزه نأل .يناربا ٍحايتجال يدصتلل مدختست

 | لودلا بناج ىلا وكسوم فوقو ةلوقم رمدتس قارعلا

 .ةييرغلا

 الملا راصتنا رطخ وه كلذ نم أوسالا نا ريغ

 | يضار رالا نوتكسي .ملسم يتايفوس نويلم 2٠ ىلع
 00 حلمي نم دكلذل .نارسيال هديل

 .جيلخلا يف هعقاوم ززعتتو ةدعصالا لك
 | ممالا رود عيبسوت ىلا فوشتايروغ ةوعد لعلو

 | حرخيال ةيمدلقالا 6 ف نيضقلا ٍِق ءاديحتلل

 او ءاّجذلا لحا نم

 | 1916 ماع يف لبق نم 3-0 تاني رشدتكل .نطخشإاوو

 أرصم نيب رانلا قالطا فقو ىلع ةقفاوملاب نيبراحتملا
 ٠ .ةيناث ةهج نم «ليئارسا»و ةهج نم ةيروسو

 ْ  جيلخلا لود داقتعا معدد ام طيضلاب اذه

 ١ يهتم نا نكمي جميلخلا ِق برحلا نأ ؛«يبرعلا

 و 5000006

 هديل ل ا

 ع ا اة

0 

7 

 ا ود سوك 177 فسادا

 .كلذ وكسومو نطتشاو تررق
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 نوف :يوسايسلا نوتقارقا عفوي هج
 نيب فالتئالا ةداعا يف يدهملا قداصلا حاجن

 ام وهو .(داحتالاو ةمالا) نيريبكلا نيبزحلا |[ “أ
 نا ودبي :ةديدج ةيفالتئا ةموكح ليكشتل دهمي
 دقنلا ٍقودنصو نادوسلا نين تاقالعلا لسلسم

 رسزو ارخؤم نلعا دقف .ءاهتنالا ىلع كشوا يلب ودلا

 حاجن نع رمع ريشب .د ينادوسلا داصتقالاو ةيلاملا

 دهعتب «قودنصلا, عم قافتا ىلا لصوتلا يف هدالب
 ةيغب ةئيعم ةيداصتقا ةسايس ذيفنتب نادوسلا هيف
 لباقم :ةروهدتملا ةيداصتقالا عاضوالا حالصا

 «قودنصلا نم ةيدقن تاليهست ىلع لوصحلا

 ةلودجب ةصاخلا تاضوافملا ءارجا نامض يئاتلابو

 نادوسلا عفدو ءيجراخلا ملاعلل ةقحتسملا هنويد
 قفتا دقو .ًاضيا قودنصلل ةقحتسملا تارخأتملل
 .مداقلا رهشلا يف تاضوافملا أدبت نا ىلع

 ف ةيلاملا ريزو همدق يذلا ضرعلا نم ظحاليو
 ىلع بصني قافتالا اذه نا نييفاحصلا عم هئاقل
 ديحوت لوخ زكتري اهلوا :ةيساسا رواحم ةئثالث
 يئارضلاب قلعتي اهيناثو ,ينادوسلا هينجلا فرص
 ضعب عيب راعسا ليدعتب صتخي اهثلاثو .كرامجلاو
 لك ليصافت يف لوخدلا لبقو .يلحملا روهمجلل علسلا
 عاضوالا نا ىلا ةراشالا ردحت دونيلا هذه نم

 نم نسحا نكت مل :يضاملا ماعلا لالخ ةيداصتقالا

 وه ام ىلع ينادوسلا داصتقالا رمتسا دقف  هيقباس

 عفترا دقف :يراجتلا هنازيم روهدت دادزا لب .هيلع

 هينج فلا 4.٠١ و انويلم 748 نم هيف زجعلا
 يف فلا 7٠٠١ و ًانويلم 847 ىلا . 1146 ماع ينادوس
 هينج رادلم ىلا عفترت نا عقوتيو.. 1585 ماع ةياهن
 كنبلا ريرقت وزعيو :يلاحلا ماغلا ةياهن عم
 ةليصح طوبش ىلا زجعلا اذه ديازت ينادوسلا

 ةصاخ ةفصيو ةينساسألا ةينادوسلا تارداصلا

 وووووومت “جرا
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 نادوسلا يف ةيداصنقالا عاضوالا
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 يلودلا قودنصلا عم قافألا
 ةهاشملا لئادبملا رخا

 وقعت 0 ناشدت عسا يي يسشتلا رتل يي ا يس يا سس ا ل ريشا اي لا يس ا يلا للا يا سلا وعاد رسما

 ,لمأ يا نع ءردنت ال ةديدجلا ةسايسلا
 نوخبارلا مهدحو هذهخ راعثو ايداصتلا نوفي يردن رصقو
 دعا اورينت :١ وي 1 نر و و وي ني و

 تاليوحت تالدعم صقانت كلذكو ,نطقلا

 نع الضف اذه :جراخلاب نيلماعلا نيينادوسلا
 ىلا ىدا امم) يجراخلا نوعلا بايسنا فعض
 ةهج نمو . (ةيبنجالا تالمعلا ةليصح رومهدت

 يىلكلا زجعلا ةميق عافترا ىلا ريرقتلا ربستي - ىرخا

 5٠٠ و نويلم ١5 و نيرايلم ىلا لصيل يلاحلا ماعلل
 ىلا عفترب نا عقوتيو ؛6١//159785 ماع هينج فلا
 اذه ١9/1/85 ماع هينح نويلم 859 و نيرابلم

 ةيجراخلا حنملاو ضورقلا ةبسن عفترت نا عقوتي امك
 ةرتفلا لالخ /47 ىلا 5٠/ نم زجعغلا اذه ليومتل
 .اهبلا راشملا

 وا قودنملا عم قفنالا
 ةديدجلا ةينادوسلا ةموكحلا تلواح دقو

 ,ةيبرعلا وا ةيلحملا رداصملا ضعغبي ةناعتسالا
 ىوتسملا ىلع نكت مل رداصملا هذه ةباجتسا نكلو
 ةلكيه ةداعاب ةموكحلل حمست يذلا بولطملا
 حل ,عاضوالا هن نذشه مقاشت ءازاو ديدح نم داصتقالا

 قودنص ىلا ءوجللا ىوس ليدب نم ةموكحلا دجت
 ةداعال ةلواحم يف كلذو .ديدج نم يىلودلا دقنلا

 قودنصلا ناو ةصاخ .ىرخا ةرم امهنيب روسجلا
 «نادوسلا» نا نيماع نم برقد ام ذنم نلعا دق ناك

 وهو .ةديدج ضورق ىلع لوصحلل لهؤم ريغ دلب
 نم ةرندكلا ضورقلا صقانت ىلا ىدا يذلا نالعالا

 .ةرتفلا هذه لالخ اريبك ًاضقانت ةيبرغلا رداصملا

 رداصم دحا .نادوسلل لثمي ال . فو دنصلاف انه نمو

 اردعم هل لثمي  مهالا وهو لب .بسحف ضارتقالا
 عم قافتالا حيتي ثيحب .ةيلودلا ليومتلا قاوسال

 نم ةديدج ضورق ىلع لوصحلا .قودنصلا

 الضف اذه .ةينرغلا تاموكحلاو ةبلودلا تاثيهلا

 يوم جود دج تس

 ةداعا ةيلمع قف هيعلبت يذلا يسيئرلا رودلا نع

 ىرخا ةرم اهيلع قحتسملا ليجأتو نويدلا ةلودج
 قافتالا نم دب ال ناك يلاتلابو .«سيراب يدان ربع»
 ةقفاوم بلطتت .فورعم وه امكو .الوا قودنصلا عم

 تاطلس نيب ةقثكم تاشقانم ءارجا الوا قودنصلا

 لوح قودنصلا يفظوم نيبو ةينعملا دلبلا

 اهعبتت نا يفيذد ينلا ةيداصتقالا تاسايسلا

 منام اذاف . تاعوفدملا ن نازيم يف لالتخالا حيحصتل

 ةلودلا ةيلام ريز و موقي ةسايسلا هذه لوح قافتالا

 نع نالعا» باطخ هيجوتين  هتموكح نع ةبايث

 داماك ًافصو هنف نلعب قودنحصلا ريدم ىلا ٍ"اياونلا

 نيسحتل اهذاختا حمتيس يتنلا تاءارحالل اصفمو

 مشوتم ينلا تاسائسلاو :ىلاملاو يداصتقا ءادألا

 مشن ةياهنلا يفو .جمائربلا ةدم لالخ اهعامتا

 رايقتالا جمان يسب جماترم ا لجهوكلا
 .هعابتاب ةلودلا دهعتت يذلا ؛يىداصتقالا

 يردد رصغ ىلا هدوغ

 دقف ًامامت كلذ ملعت ةينادوسلا ةموكحلا نا امنو
 كلذلو .تاضوافملا ربس ليهستل ؛قيرطلا تدّيع
 يتلا ةيداصتقالا تاءارجالا نم ديدعلا تذختا

 ةصاخ ةفصب اهنمو .قودنصلا ءاربخ اهعجشي
 داربتسالا» ىمسي ام وا ,ةدندجلا داربتسالا ةسايس

 حتف ىلا ةسايسلا هذه فدهتو «يتاذلا لفومتلاب

 . فصنو ماع نم رثكا ًاقلغم لظ يذلا . داربتنسالا باد

 داريتساب مهل حامسلاو راجتلاو نيدروتسملا ماما
 نا ىلع (ةعلس ”7 يىلاوح) علطسلا نم ةعومجم

 درحلا مهتاباسحو ةيتاذلا ءالؤه دراوم اهلومت

 ةنلعملا علسلا ةمئاق لمشتو .(جراخلاو لخادلاب)
 ةدفساألاك ةبعارزلاو ةيعانصلا لدخحادملا ضعب ىلع

 ةفاضالاب :ةيعارزلا تادعملاو يواقتلاو تاديبملاو

 بيلحلاك ةيئاذغلا علسلا ضعبو رايغلا عطق ىلا
 هذه ينتاتو .نيبلاو ياشلاو سدعلاو ففجملا

 راجتلا اهب ماق يتلا طوغضلا حاجن دكؤتل تاررقلا
 ةقداسلا ةرتفلا لالخ نوينادوسلا نودروتسملاو
 ةموكح اهتذختا يتلا داريتسالا ةسايس لاشفا ةيغب
 عاطقلا دي قالطا يلاتلابو .اهمكح لالخ .يدهملا»
 ةيجراخلا ةراجتلا ةيلمع ىلع هترطيسو صاخلا
 ىلا ةلجعلا ديدح نم ديعتل .اريدصتو اداربتسا

 هيف نوك يذلا رصعلا وهو) يربمن رصع ىلا ءارولا
 .(ةيساسالا مهتاورث ءالؤه

 ىلع سكعنتس ةيبلس راثا نم كلذل ام ىفخب الو

 ةصاخ ةفصيو دالبلا لخاد ةيداصتقالا عاضوالا

 ماظنلا اذه ربع ةدروتسملا علسلا راعسا عافترا
 فرص رعس ىلع هريثأت نع كيهان اذه .ًاريبك اعاقترا
 بلظطلا ةدايز ىلا كلذ يدؤيس ثيح .ةيلحملا ةلمعلا
 روهدت نم ديزملا يلاتلابو :ةيبنجالا تالمعلا ىلع
 .ةيلحملا ةلمعلا ةمدق

 ركذي امك .هتمهم نإف قودنصلاب قلعتن اماما

 لب ومتلا نا نم دكأتلا ٍِق ساسالا ٍِق نمكت . هؤاردخ

 دالبلا ةردق عم ىشمتب ىوتسم غلبي يجراخلا
 .نويدلا عم لماعتلا ىلع ةيليقتسملاو ةيلاحلا

 سأر قفدت نا نم دكأتلل ةنيعم دودح عضو يلاتلابو
 .ليومتلا يف ةوجفلا ءلمل وه يجراخلا ةلودلا لام
 ةرم ةلودلا ةيلام ميظنت ةداعا هْؤاَرِح ضرفي اذه نمو
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 ظحالبو .فادشالا هذه عم ىشمتب امن :ىرخا

 دايدزا ىدم .ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلل عيتتملا

 نادلبلا نوؤبش ف قودنصلا هيعلي يذلا رودلا

 هيلا أجلت يتلا نادلبلا كلت يا) ةيداصتقالا ةينعملا
 هرود دعي ملف (ىرخا ةرم اهنويد ةلودج ةداعال
 نيزاوم ٍِق ءى راطلا للخلا جالع ىلع ارصاق

 هئاشنا ةيقافتا كلذ ىلع تصن امك) لودلا تاعوفدم

 ةفاك لمشيل هادعت لب. (زدوو نوتيرب ماظنل اقفو
 اهيلع ريست يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالكشملا
 داصتقالاو ةملاملا ربزو نلعا امكو .ةلودلا

 ركس ديحوؤت هنموكح جمانرب نمضتب ؛ينادوسلا

 نوكيل .ينادوسلا هينحلل ةيسنلاب رالودلا فرص

 نيرعسلل كلذو ؛هينجلا فصنو تاهينج ةعيبرا
 دراوملا ةنجحل ءافلا تست :يعيجشتلاو يمسرلا

 كنب ةياقر تحت كونيلل اهتانحالص ءاطغعاو

 ىنعي ءارحجألا اذه نا ىفخي الو .ىزكرملا نادوسلا

 رعس ناك ذإ ةينادؤسلا ةلمعلا ةمدق يف رخآ ًاضفخ

 ,.( 5 حيصاق ةهيدج "<, يمسرلا رالودلا

 ايسكغ ىلا يدؤت ةسادس

 فوس ءارحالا كلذ نا قودنصلا ءاريخ ىري

 نع كلذو :يبنجألا دقنلا ةليصح دايدزا ىلا يىدؤي

 ,اهتادئاع ةدادز يلاتلابو ٠ تارداصلا عيجشت د قيرط

 جراخلاب نيلماعلا تارحدم بذج ىلا يدؤيس ايناثو

 فوقولا ,ةلواحم دنعو .يفرصملا نادوسلا زاهج ربع
 نا ىلا ةراشالا ردجت نيفدهلا نيذه نم لك ىلع
 ةنلعملا اهفادهال ةلمعلا ضيفخت ةسائس قيقحت

 بعضي ٠ ةديعم طورش ةدع رفاوت ةرورضلاب بلطتي

 نم نادوسلاو ًامومع ثلاثلا ملاعلا نادلب ُّق اهرفوت

 وا تارداصلا ةنورمي كلذ قلعت ءاوس .اهنمض

 هذه ِق ةدوجوملا تالالتخالا حالصا وا :تادراولا

 قلعتت ال ةفلتخم لماوع نع ةثشانلاو .نادلدلا

 لالتخا لمشيل دتمي لب .اهتاجتنم ىلع بلطلا صقنب
 انه نمو .هلك عمتجملا ُِق دئاسلا يجاتنالا لكيهلا

 ىلا يدؤي نا نكمي طورشلا هذه رفاوت مدع نإف
 عقترتس ذإ تاعوفدملا نازيم ىلع امامت ةيسكع جئانن

 وا ةيكالهتسا تناك ءاوس) تادراولا راعسا

 ةميق ضفخنتسو (ةدروتسم جاتنا تامزلتسم

 ال نازيملا يف زجعلا ديازتي يلاتلابو تارداصلا
 .سكعلا

 .هذه ضيفختلا ةساسس نم يناثلا فدهلا اما

 نيابنادوسلا تارخدم عمعيجشتب صاخلا وهو

 يف ,ةريثك لماوع ىلع فقوتي هنإف جراخلا يف نيلماعلا
 ةصاخح ةفصندو . رارقلا يدختم ةرطيس جراخ اهبلغا

 هريثاتو .ةيلودلا قوسلا يف طقنلا راعبسا ليقتسم

 نب ةقالعلا نع ٌدضف اذه ,ةلامعلا هزه عاضوا ىلع

 كانه يلاتلابو . ةيوبسآلا و ةينرعلا ةدفاولا ةلامعلا

 نمو .ةلامعلا هذه ىلع بلطلا طوبهل ةريبك تالامتحا

 نم ظحالب ام وهو .اهنم رببك ددع نع ءانغتسالا مث

 .ةريخالا ةرتفلا ُِق قوسلا دزه ُْق عاضوالا روطن

 روحالاو تاينرملا ُِق تاضيفختلا نع كنهان اذه

 رمالا .ةريخالا ةنوآلا ُِق ءالؤه اهيلع لصحب يتلا

 مث نمو ءالؤه لوخد ىلع كش الب سكعنيس يذلا
 هردق نم فعضت يتلا لماوعلا ثلاثو .مهتارخدم
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 ديدحلا داريتسالا ماظن ريثأآن لوح زكرتي حاظحلا اذه

 نودرونسملا موقب نا عقوتي ذإ :تارخدملا هذه ىلع
 نيلماعلا ىدل ةرفاوتملا تالمعلا ءارشب نولحملا

 قوسلا يف دئاس وه امم ىلعا راعساب) جراخلاب
 اقفو ةدروتسملا علسلا ءارش ليومتل كلذو (ةيلحملا

 ىلامحا ىلع ريثآأن نم كلذل ام ىفخم الو .ماظنلا اذهل

 , دالنلا ىلا ةلخادلا ةليصحلا

 هروطحلا نمكم
 هنم فدهلا ققحيس كلذ نا ضعبلا ىري دق انهو

 تناك :لاوحالا لك فو تارخدملا هذه نال :اضيا

 نيد قرف الف يلاتلابو .داريتسالا ليومتل مدختستس
 ذقو .كاذ وا ماظنلا اذه ريع ةيلمعلا هذه حنت نا

 هجوتت تارخدملا هذه تناك ام اذا لوقلا اذه قدصب
 يتلا ةيئاذغلاو ةيساسالا علسلا ليومتل ًايساسا
 هجتت نا ىف نمكت ةروطخلا نكلو .دالبلا اهجاتحت
 ةيفرتلا ةيكالهدنسالا علسلا ليومتل لاومألا هذه
 ىلع :عمتجملا يف ةنيعم تائف كالهتسا عبشت يتلا
 نم ًاقالطنا كلذو .هنم ىمظعلا ةيبلاغلا باسح
 نكمم حير ىصقا قيقحت ىلع يساسالا راجتلا صرح
 هنلعا ام ىلا ةراشالا ردجت انهو .مهتراجت نم

 عئاضب ةرداصم نع .ةرم نم رثكا ,يدهملا قداصلا
 لالخ ؛هينج نويلم ٠٠١ وحنب ردقت ةنزخم علسو
 راجتالل ةدعمو ةرهجم تناك ؛طقف ءىراوطلا ةرتف

 سيل ءالؤه نا دكؤي ام وهو .ءادوسلا قوسلا ف اهب
 مكارتو حابرألا قيقحت  ىوبس فده. نم مهيدل
 ةييبعشلا تاقيطلا باسح ىلع كلذ مت ولو :تاورثلا

 .ةريقفلا
 جمانربلا اهيلع زكتري يتلا رواحملا يناثو

 ,ينادوسلا ةبلاملا ردزو هفلعا يذلا يىداصتقالا

 علسلا ضعب راعسا ليدعت لوح اساسا زكرتي

 "اددجم ...اهتاذ ةلاحلا دوعت له

 علسلا هذهو .اهيلع ررقملا معدلا ءاغلاو .ةيسيئرلا
 ةغبس نم هنم نولاغلا رعس عفر؟ نيزنبلا يه
 .ىداعلل فصنو تاهينج ةعسن ىلا فصنو تاهينج

 (ربوسلل فصنو تاهينج ةرشع ىلا ةينامث نمو
 ًاشرق نيثالث نم لطرلا رعس عفترا دقف ركسلا كلذك
 ءاغلا يا) نيومتلا نم هجارخا عم .نيشمخ ىلا
 ققحيس لوألا ءارجألا نا ةيلاملا ريزو ىريو (معدلا
 هدنج نييالم ٠١ ىلا لصد ةموكحلل ًايفاضا الخد
 .يناثلا ءارجالا نم ًانويلم ١4١ و

 دوقفملا لمألا
 ءاريح ةنوور ةعيبط نم ءارحالا اذه قلطبيو

 علسلا معد ىلع يموكحلا قاقنالل قودنصلا
 ماظن ىف ةلودلا لخدت نا ءالؤه ىري ذإ ؛تاجتنملاو

 يلاتلابو ,قوسلا ىوق ؛هيوشت» ىلا يدؤي راغسالا
 عويس ىلا يدوي امك .ةهج نم ماظنلا لالتحا

 اهكالهتسا تالدعم دنارتو خللا هذه مادختسا

 رادشها ينعي امم . ,ةيعببتطلا تالدعملا نم ردكا اديازت

 كش ال اممو :ةرشاتسلا هذه بيسب نييالملا تاريشع

 مهتريخ نم اودافتسا دق قودنصلا ءاربخ نا هيف
 وا سنوتو رصمك ةيبرعلا نادلبلا ىف ءاوس. ةقباسلا

 مت دقف ةيقافتالا هذه عيقوت دنع ًاقباس نادوسلا

 اوناك يتلا تاملسملا ضعب نع ًايئزج يضاغتلا
 هجوملا معدلا ءاغلا ةرورض لثم .اهب نوبلاطب
 يغلا دقو .:ددرت نودو لاحلا يف .ةيئاذغلا علسلل

 لمشتل روكذملا قافتالا ءاح انه نمؤ . ًارخؤم ًامامت

 ةيناثلا ةوطخلا نا ىرن انك ناو :نيزدنبلاو ركسلا
 ىدؤي فوس ركسلا ىلع معدلا ءاغلا نا الا ةحيحص

 هذهف .راعسالا يف تاعافترالا نم ةيلاتتم تاجوم ىلا
 ةيساسالا ةيكالهتسالا علسلا ىدحا دعت ةعلسلا
 يداعلا نطاوملا كالهتسا طمن يف لحدت يتلاو

 ديدعلا ُْق جاتنالا تامزلتسم دحا اهنا امك ,يمودلا

 بلطلا داذزي يلاتلابو .ةيئاذغلا تاعانصلا نم

 هنم ةدروتسملا ةيمكلا ةدايز اهعم حلقت نلو اهيلع
 ٠٠١ ىلا لصت يتلاو .ةيلاملا ريزو اهيلا ريشي يتلا
 .رهبشلا اذه ىف نط فلا

 ةيداصتقالا ةسايسلا نا انل حضتب قيس امم
 نا عقوتن ال يلاتلابو .ام لماب ءىبنت ال ةديدجلا
 لب .ةينادوسلا ةيداصتقالا ةلكشملا لح ىلا يدؤن

 مكحت يلاتلاب و روهدتلا نم ديزملا ىلا يدؤت نا نكمي
 الو .دالبلا ديلاقم يف ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم
 ةلودلا ةيدج وا .ةردق مدع ىلا كلذ يف ببسلا عجري
 يعدب امك .همدع نم جمانربلا اذه ذيفنت يف

 عجري ام ردقي .قودنصلا جمانرب نع نوعفادملا
 ةيداصتقالا ةلكشملا ةعيبط ىلا كلذ يف ببسلا
 عضو دنع نايسحلا ف نكت مل يتلا ؛ةينادوسلا

 .قودنصلا عم يىداصتقالا حالصالا جمانرب

 ىلع ةمزالا نم رخا جرخم نع ثحبلا بجي يئاتلابو

 ةلواحمو ةيتاذلا دوهجلا ىلع ًاسانسا زكترد نا

 مث نمو .لثمالا ةحاتملا ةيلحملا دراوؤملا حادختسا

 يف ةنمزملا تالكشملل ةيرذجلا لولحلا عضو ةلواحم
 .ينادوسلا داصتقالا

 يلابجلا حاتفلا ديع

 ؟ 8 _ ١540 لوالا نيرشت ١5 577 دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ءامئالل يد رعلا ُّق ودنصلا

 ةيبرعل ةينتا عيراشمو
 اهلذيي يتلا دوهحجلا راطا يف

 ءافمنالل يبرعلا قودنصلا

 خميعدتل يعامتجالا يداصتقالا

 نلعا .ةيبرعلا ةيمنتلا عيراشم
 ضورق ةعبرا ميدقت نع ارخؤم
 اهتميق غبلت ةيبرع لود ثالثل
 )1١,5 يتيوك رانيد نويلم 5
 .(يكريما رالود نويلم

 وحنلا ىلع ضورفقلا دذه عروت

 امهتميق غلبت ةيروسل ناضرق يلاتلا
 كحل يتيوك رانبد نوبلف 5

 ضرقو ؛(يكريما رالود نويلم
 هتميق ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلل
 نوبلم 5١ ”) راثبد نييالم 6.7

 ةموكحلل ريخالا ضرقلاو :(رالود

 .(رالود نويلم 5,5)

 » ل

 ةيزوقسلا نا لاضلا هذان
 اديإ 8 -

 ةيدوعسلا تارداصلا تققح

 نم لوالا فصنلا لالخ ةريبك ةدابز
 ةرتفلاب ةنراقم كلذو :يلاخلا ماعلا
 غلب دقف .قباسلا ماعلا نم اهتاذ
 ةجتنملا علسلا نم تارداصلا يلامجا
 ماعلا نم لؤالا فصنلا لالخ ايلحم
 نويلم 75 و .ارايلم ؟ا/ يلاحلا

 و تارايلم ةثالث اهردق ةدايزب .لاير
 نا ركذلاب ريدجو .لابر نويلم 5
 ةكلمملا نيب يراجتلا لدابتلا مجح
 دق يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو
 دقف ءاهسفن ةرتفلا لالخ ًاضيا عفترا
 نادلب ىلا تارداصلا ةميق تغلب
 ه9 يلاوح (/طقنلا ادحم) سلجملا

 نع 65٠/ يلاوح ةدايزب لاير نويلم
 امك .195/5 ماع نم لوالا فصنلا
 دذه نم ةكلمملا تادراو تفغلد

 ؛لابر نويلم ١444 ىلاوح نادلبلا
 ١/. اهررق ةدابزيو

 0 سا جس يس هد ا 7 ا

 ناندل يف تاقورحملا راسا ةدادز

 .طقف دحاو لالخ ةيناثلا ةرملل
 ًارارق ةيئانبدللا ةموكحلا ذختت

 تاقورحملاو نيزدبلا راعسا ةدايزب

 رمتسملا روهدتلا دعب كلذو .ىرخالا

 ريز و ررق دقف .ةينانبللا ةريللا ةمق يف
 رعس عفر ينانبللا داصتقالاو طفنلا

 يا) ةريل 6٠١ ىلا نيزنبلا ةحيفص
 رعس عقرو ١5/( يلاوح ةبسنب
 .ةريل 5٠٠ ىلا توزاملا ةحبفص

 هذه راعسا نا ركذلاب ريدجو
 رواحتت ءادوسلا قاوسالا ْق علسلا

 .ةنلعملا ةمدقلا ريثكد

 محضنلا تالدعم عافترا

 ثلاثلا ملاعلا يف

 هريرقتن يف دقنلا قودنص نلعا

 صاخلاو ريخالا يرهدشل |

 ةيدقنلاو ةيداصتقالا تاروطتلاب

 تودعم عاضخرا نخ ةحوبلا
 نادلب يف ًاعيرس ًاعافترا مخضتلا
 يناثلا عبرلا لالخ .ثلاثلا ملاعلا
 راعسالا تداز دقف .ىلاحلا ماغلا نم
 ,ةرتفلا هذه لالخ /47 17 ةبسنب
 .يضاملا ماعلا نم اهتليثمب ةنراقم
 ذا ىلوالا ةبترملا ليزارملا تلتحاو
 1١517/: , 7 ىلا اهيف لدعملا اذه لصو

 ةيناثلا ةينرملا يف كيسكملا تءاجو
 نيتنجرالا مث ,/114,7 ةبسنبو
 /0 60 ةبسنب وريبو ٠١6,5/ ةبسنب
 .ًاقياس اهيلا راشملا ةرتفلا لالخ

 يكريمالا يراجلا
 ىلا ةيكريمالا تاءاصحالا ريشت

 يراجلا باسحلا يف زجعلا دايدزا
 نم لوالا فصنلا لالخ يكريمالا
 نونبلب ١١ رادقمب .ىلاحلا ماعلا

 لالخ زجعلا غلب نيح يف اذه .رالود

 نويلب ١4.١ هلك ىضاملا ماعلا
 يف زجعلا نا ةظحالم عم اذه .رالود
 55,8 نم غفترا دق باسحلا اذه
 ماعلا نم لوألا عبرلا يف رالود نويلب
 غبرلا لالخ نويلب ١ .5١ ىلا يلاحلا
 .ماعلا اذه نم يناثلا

 نازيملا ىف زجعلا عفترا امك اذه
 ةدحتملا تايالولا يف يراجتلا
 رالود نويلي "9.5 ىلا ةيكربمالا
 .يلاحلا ماعلا نم يناثلا عيرلا لالخ
 لالخ رالود نويلب 758,7 لباقم
 .ماعلا اذه نم لؤالا عبرلا

 ١ 41/ لوألا نيرشت 15 - 7*5 ددغلا ةيبرغلا ةغيلطلا - "1
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 هتدحض حار .ديدج يمارجا لمعب ناريا تماق يضاملا عوبسالا يف
 «ءادهشلا طالب» ةسردم ءادهش نم الفط نبثالث نم رثكا ةرملا هذه

 .نيدئدملا ناكسلاو لافطالا نم تاثملا حرج نع الضف .ةيقارغلا
 ةمقلا دقع نم نيعوبسا لبق .يناريالا فصقلا اذه يتآب نا تاقرافملا نمو
 1 ررقت يتحلاو .مداقلا رهشلا نم نماثلا ْق .نامع فق ةتراطلا ةيبرهلا

 .قارعلا دض ةيناريالا برحلا عوضوم ثحبل .ساسالا يف .اهداقعنا
 داختال ةيخيراتلا حمهندلو وبسم ماما برغعلا ماكحلاو تداقلا عمسجتلو

 .«يبرعلا يموقلا نمالا» ىلع رطظاخملا ةهحاوم ْق ةلرلعفقو ةيلمع تاءارحا

 يداصتقالا لمعلا ةيجيتارتسا ذيفنت ةرورض ىلع ديدح نم دكؤتلو
 ةمقلا رمتؤم يف برعلا ءاسؤرلاو كولملا اهعقو يتلا كرتشملا يبرعلا
 19/١ يناثلا نيرشت ىف دقعنملا يشع يداحلا يبرعلا

 اندطو اههجحاوي يتلا تايدحتلا تلمجا ةقيثولا هذه نا ركذلاب ريدجو
 يعامتجالاو ىداصتقالا فلختلاو ةنزجتلا, يه ةعيرا رواحم يف يبرعلا

 ةيصخشلا سمط ىلا فداهلا يركفلا وزغلا اريخاو يرامعتسالا وزغلاو
 .«ةديرعلا ةيراضحلا

 سركد ناك اذإ ةيبرعلا يضارالل ينويهصلا لالتحالا نآف .انه نمو

 ةيقارعلا يضارالا ىلع يناربالا ؤدعلا ناف ,ةئزجتلاو يناطيتسالا وزغلا
 ناسل ىلع نلعملا يركفلا وزغلا نع كيهان ءيرامعتسالا ورغلا سرك
 ريخ .ءادهشلا طالب. ءادهسش نا كش ال .مهتانايب لك يف نييناريالا ةداقلا
 عطق ىلا فدهي .يبرع رارق يأ دض نوفقي نيذلا كتلوا ىلع باوج
 ىلا فارطالا هذه عفدت ةميرجلا هذه لعلف ..ناريا عم ةيبرعلا تاقالعلا

 بساكملا ضعب نع يضاغتلاو .يناريالا يدحتلا هاجت مهفقاوم ةعجارم
 راكنتسا طحم تحبصا ةيضق لوح يبرع عامجا قيقحت ةيغب ,ةقيضلا

 .ماعع يبرتغ
 ىلا «راكتتسالا» ةلحرم نم لاقتنالا يرورضلا نم حيصا انه نمو

 قيقحتلو ايلعلا ةيبرعلا ةحلصملا ةمدخ لجا نم ؛لمعلا» نيفنتلا ةلحرم
 اناياضقل ةلماش ةدحاو ةيبرع ةيؤر نم ًاقالطنا .يبرعلا يموقلا نمالا

 .يرحبكلبا
 حور ىلا مدقب ام لقا :ىناربالا ماظنلل ةلماشلا ةيبرعلا ةعطاقملا نكتلو

 . نيدقارعلا ءادهشلا لكو «ءادهشلا طالب» ذيمالت ءادهش
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ايحالا ةمدخل ىنوملا رخسي ال ىنح
 ء

 يضاملا رورت 1
 ١ رضاحلاو

 ليقتسملا بتك يف
 6 الا

 ا ا ل
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 أ سا َ ةرهاقلا

 اهعون نم ةديرف ةدمها رصاعملا رصم خيراتل "5
 , مويلا ةيميعلا 3 ةيسابسلا ةابحلا رجفإاو ٍق

 سمالا كراعمل دادتما ةددلا ردم وأ مععلاو
 كراعملاو يركفلا عارصلا ىف فظوي خيراتلا

 خيراتلا قاروا يف بلقي يسايس لصف لكو .ةيبزحلا
 نم لدلقتلل ةلواحم وا ةدوقفم ةيعورشم نع اثحب

 ...رخا رات ةبقادصم
 ءاقرفلا نيب .فالخو عارص رصم يف خيراتلا اذكه

 ءامعز ىبَح وا رضصاعملا رم خيرات راسم لوح

 - مارال" نى“ ةااخلتات 57

 رصم خيراتو ءامعز مييقت لوح ريدكلا فالخلا
 ةيرالا ينك ةريشم ةبرع ةسردم سيمأت ةرورغ سعب

 ندساسلا تاركذم ةراحت ترهظ تانيعسلا ل
 ...نيكاكد ىلإ ناعماجلا تلوحنو ونوملا رسم رجاتتا يتلا -

 هيلا بتازخالاو تاروتلا
 لغفجت يتلا بابسالا امو ؛عارصلا اذه اذامل

 'يرضملا عقاولا يف مكحتن مهاياضقو ىتوملا
 يف ثحبلل ةودن ميظنت تعدتسا ةباجالا

 نع فشكلاو . خيراتلل يسايسلا فيظونلا ةيعورشم
 امو ؟نانوكي فيكو . حيراتلا يف مارتلالاو ةيعوضوملا
 مسح يف امهنم ةدافتسالا نكمي فيكو "امهطورش يه
 ىلع قاروالا يف بيرملا طلخلا ةلازاو فالخلاو لدحلا

 :ةيرصملا ةحاسلا
 ةعماج - بادآلا ةيلك ةودنلا مدظنت ىف كراشت

 .ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملاو .ةرهاقلا
 .يرددلوهلا يفاقتلا زكرملاو .مادرتسما ةعماحو

 ىدحا رادم ىلع لمع ةقرو نيرشغو اسمخ تشقانو

 .ةيئاسمو ةيحابص ةسلج ةرشع
 ةلواحمو ةودملا يف ةلوذبملا دوهجلا مغرو

 قاروالا نان يبنجالا ليؤمتلا نيربت نيمظحملا
 تايدلسو تايباجياب ةودنلا تلفح :ةنلعم لامعالاو
 دقعم وحن ىلع تلخادت

 ىلا تلوحت ةودنلا نا تايدلسلا هذه رظحا لعلو

 عارض رادو :خيراتلا مسام لاتتقالل. ديدج لاجم
 مل امك . تاهاجتالاو بازحجاإلا ىلتكمم ناد فالخو

 تءاج لب :ةودنلا عوضوم قاروالا بلغا جلاعت
 نم .يرصملا خيراتلا يف ةقرفتم تاسارد نع ةرابع
 يف ةيعوضوملاو جهنملا اياضق يف يقيقح ثحب نود
 ةيبرع ةسردم سيسآت ةلكشمو .خيراتلا ةبانك
 .ةداغلا ىذهل ةزيستم

 مدرادلا .لغ قاذنإلا

 اهتدحتمو ةودنلا قسنم ةقرو عم تناك ةيادبلا
 عارصلا ةرشهاظ لوح هللا دبع دمحا .د لوالا

 نا لوقي .ةبخيراتلا تاياتكلا َْق دريتاتو يسايسلا

 تازيحتل عضخي دريسفن ناو نفو ملع حيراتلا

 اهلقا يهف يخيراتلا ريوزتلا عاونا دشا اما .خرؤملا

 دقنلاب بتاكلا ضرعتيو .قيضلا ىنعملاب ابذك
 يدفولا دءامتنا نال ناضمر ميظعلا دبع .د لامعال
 .ةيرصانلا ةبرجتلا ىلع ينجتلاو طيسبتلا ىلا هعفد
 وهف ةيعويشلا ةكرحلا خرؤم ديعسلا تعفر .د اما
 جيسبرف ٠ . تامظنملا ةئقب ةيقب نود هيمظنم خيرات بنكي

 لبق ةيعويشلا تامظنملل ةيعقاو ريغ ةيدرو ةروص
 .ةروثلا

 قدقحت در ورض ىلا هتللا دبع دمحا د يهتننو

 ةدحو لكش يف .يرصملا عمتجملا رصانع نيب قافتا

 ةدحوو ؛ةيجراخلا تاديدهتلا ةهجاوم يف ةيئطو
 عارصلا بيلاسا ىلع قافتالا ىنعمب ةيسايس
 ىلع قفتت ةيعامتجا ةدحوو .اهب مازتلالاو يسايسلا
 .. تاقيطلا رقفال ةسشديعملا ىوتسم نم ىندا دح

 نييقعملا ضعب تلمح اهترورض مغر ذةوعدلا دده
 عقاولا نع دعيلاو ةيلاثملاب هللا ديع .د حاهتا ىلع

 .لايخلا يف قيلحتلاو
 روبفطاخ نيكل

 ميوقت يف يقالخالا لخدملا دقن ناونع تحئنو
 .دمدقءع, 8 ةروث ىلع قيبطنتلا عم خيراتلا عّباقو

 طونسا ةعماجب حيبراتلا ذاتسا يقوسدلا مصاع

 ميوقتلل لاجم ال هنا ىلا اهيف صلخ ثحب ةقرو
 نع ربعتو ةيبسن قالخالاف .خيراتلا ىف يقالخالا
 اهعفدت ةدرظم ةكرح :خيراتلا نا نيح ىلع :ةيتاذ
 نع لقتسي نا يرورضلا نمو .ةيعوضوملا فورظلا
 ركف لقتسي نا يرورضلا نم نا امك ,ةسايسلا
 الاو :هلمعو مكاحلا دارا نع همكحو خرؤملا

 نا لوقن انك اذاو .ملعك خيراتلا ةناكم تروهدت
 نم درجتلا ملعلا صئاصخ نمف ملع خيراتلا
 ةينيايسلاو ةدنهزملا تاءامتنالاو ةيتاذلا عاوهالا

 وا ةودنلا لاؤس وه اذه "فيك نكل ...ةينيدلاو
 ىقوسدلا مصاع .د لواحب حل ىذلا اهعوضوم

 ىلع يقييبظتلا هلوانت يف دكا دق ناك ن ناو ةيلع ةباحالا

 2 نم درحتت نا ةلاحتساو ةيحيراتلا ةنانكلا ةبوعص
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 تاودن

 .هئاوهاو ثحاملا ةيتاذ
 تاماعز ميوقتو ١119 ةروث نع ىرخا ةقرو

 ىلااهمدق 955١و 1519 يتروث نيب ام ىف رصم

 لواحو ىفطصضم ميحرلا دبع دمحا .د خرؤملا ةودنلا

 ماكحالا ضعب ةعجارمو ٠ لاع توصب ريكفتلا اهيف
 .نييسايسلا رصم ءامعز ضعب رود لوح ةدئاسلا
 رثكا ىلع الصح ساحنلاو لولغز دعس نا ىلا راشأف

 يقدص ليعامسا ملظ امنيب .ريدقت نم ناقحتسي امم
 ةيرددهتلا ودعو :بعشلا ودع ةفصون اريثك

 .ءاوهالل ةضرع خيراتلا ةباتك نا فاضاو .:ةيبزحلا

 ةباتك ف ةيعوضوملا ةلكشم نا ىلا ةلاجع يف راشا مت
 الا بحب ماَرَنلالاَف ,ةيقالخا ةلكشم يه خيراتلا

 ًايوث ةيعوضوملاو ةيزاهتناو ًافارتحا نوكي
 نؤكت مازتلالا نم ىندا أ نخ ةمث  نكلو انضافخف

 يّرحت ناتكلا ىلعف .فافسالا نم ًاعون هنود ةياتكلا

 اولعجي الا ماكحلا ىلعو :ةسدالا ةعاحشلاو قدصلا

 .مهل ةياعدلل ةبطم خيراتلا نم

 ىلع ىفطصم ميحرلا دبع .د ةقرو تءاج اذكه
 وعدي لوالاف ,يقوسدلا مضاع .د ةفرو نم ضيقنلا
 ةيعوضوملاو مازتلالا ظفحي يعجرم راطاك قالخالل
 ةيقالخالا ضفري يناثلا امنيب .خينراتلا ةباتك يف

 اذهب نيلجرلا فالخ , خيراتلا ةياتك يف لخدمك

 اهنم يناعي ىنلا ةمزالا قمع سكعي داحلا لكشلا

 دحلا ىلع مهقافتا مدعو .نويرصملا نوخرؤملا
 نا بيرغلا نمو :يملعلا لمعلا دغاوق نم ىندالا

 خيراتلا ةذتاسا فارثعاب ىظحت ال ةمزالا هذه

 ىلا جاتحت ةمزا ةمث ناب نورعشتي ال مهق .يرصملا
 .اهزواجت ةيغب اهبابسا ىلع فوقولاو لمأت

 وه نيشال قلاحلا دبع .د توص ناك اميز
 وا نيخرؤملا ةعامج لخاد نم ديحولا توضصلا
 فقوت يذلا ةيرصملا تاعماجلا ىف خيراتلا ةذتاسا

 نا نود نم نكلو اهنع ثدحتو ةمزالا هذه دنع
 ع راكب

 باتك لواف .جهنم ةمزا يه نيشال .د رظنب ةمزالا

 ,157/ ماع رهظ خيراتلا ةباتك جهنم نع يملع
 ةبخيراتلا تاساردلا ماسقا منهت ال كلذ مغرو

 نورثآتم برعلا نيخرؤملا رثكا ناف كلذك .هسيردتب

 وهو ؛ ,يواخسلا دنع ًالثم رهظ امك :ينيدلا جهنملاب

 فالتحا مغر ثيدحلا حلعل ًادادتما ريكعت جهنم

 دقنو . :قئاثؤلا سيدقتل انغعففذ يذلا رمالا ؛نيلقحلا

 ةداملا عاضخحا مدع ىنعمب :لوقنملا ال لقانلا

 لثمت تماد ام اهلوبقو دقنلاو ليلختلل ةيخيراتلا
 .ةلوبقم ةيخيرات ةقيثو

 نيع ةعماجب خيراتلا ذاتسا نيشال .د عباتيو
 عمتجملا تلمش يتلا ريبغتلا حاير نا سمسش

 مولعلا يف جهنملا ىلع ترثا تانيعبرالا يف يرصملا
 ريدغتلا حاير نا الا :خبراتلا اهيف امي ةدعامتجالا

 يفو .ةعماجلا جراخ نم اهمظعم يف تءاج

 ةيؤرو جهنمي ةدئار لامعا ترهظ تانيسمخلا
 رح نم لخت مل اهنا الا ةيداصتقا  ةيعامتجا

 رتشالا تانيدتسلا يف ةلودلا تددبت امدنعو

 0 ًاضقن ةصقان نياخرؤملا ضعب تايباتك تءاج

 ؛لخدتت مل ةلودلا نا مغر .مكحلا ةألامم ةلواحم عم

 دبع بايغ دعب اوعجارن ءالؤه بلغا .نا ظحالملاو
 خيراتلاب راجتالا يف اوأدبو .هولاق ام لك نع رصانلا

 ١9/1 لؤالا نيرشت ١5 "5 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

  يمهف يلغو ناضمر ميظعلا دبع . د :ةؤدنلا ةصنم ىلع

 تاساردلاو تاركذملا رادصال .نيكاكد حتفو

 كلذ بكاوو .ةيسابسلا ةغيصلا تاذ ةيخيراتلا

 ضعب ليق نم تاركذملا رودص ةرهاظ راشننا

 تامولعم لمحت يهو .عساو لكشب نيلوؤسملا
 . !ىتوملاب راجتالا نم ًاعون ربتعتو .ةبراضتم

 ةوعدلا نا ىلا نيشال قلاتلا دبع .د صلخنو

 ةيخيراتلا اهلحارمو رصم ءامعز نيب ةيقيفوتلا
 .ةموكحلا اهاعرت ةيوطلس ةوعد يه ةفلتخملا

 برضو عقاولا ديمجتو لقعلا يفن ىلا ايلمع يدؤتو
 ةرورض ىلا نيشال .د وعديو .روطتلاو عادبالا
 اهقتاع ىلع ذخآت ةيملع ةيبرع ةسردم سيسأت
 يبرعلا عقاولاب ةمزتلم ةسردم .خيراتلاةباتك ةداعا

 يف ةرثاتمو ؛ةتاحومطو يبرعلا ناسنالا مومهو
 ,ةيملاعلا ةيملعلا جهاذملاب هتاذ تقولا

 نم ريثأ ام ةيسانمب تناك نياشال .د ةلخادم

 ناضمر ميظعلا دبع ينيميلا خرؤملاو هنيب فالخ
 ١519 ةروث ميعز لولغر دعس ةيصخش مييقت لوح
 ىلع تعباتتو هلوصف تآدب فالخلا اذه .درودو

 روتكدلاف :ةيرضملا فحصلاو تالحملا تاحفص

 يف ًاضقانتمو ًانداهتم ناك لولغز دعس نا ىري نيشال
 ةصخشب دنشت ناضمر .د امنيب .هفقاوم نم ديدعلا

 .سيدقتلا ةحرد ىلا هفقاومو

 نل ةكرعم ىلا لوحت يذلا فالخلا اذه نا ودبيو
 يدق ديسلا ىقلا نا دعب اصوصخ . ابدرق يهتنب

 نا دكا نيح ةوذدنلا هذه حاتتفا يف ةأحافمد ناوضر

 اهيق بتك دعس ناو ةلماك رشنت حمل» دعس تاركذم

 . !!«هتنادكب ةداهش

 ميرانلاو ةدجولويددإلا
 ةيسايسلا تاماعزلا رود مديقت لوح كآللكلا

 بكيل يضاشملا ربكم خيرات ا ىلع: قايفتا ةيياق
 مهزوبا .بقعم ريغ راشا اذكه .ةيعوضوم ةقيرطن

 ديع حالصو ليضفلا دبع دومحمو يرشبلا قراط
 ىدتلوهلا ةسارد تءاج كلذ نم رثكا .لاعتملا

 ةيرصملا ةيخيراتلا تاساردلا نع يام لوؤار»
 ةيانكلا سرادم دصرب وهف .كلذ دكؤتل ةرصافغملا

 يف راب يجولويديالا نومضملا نا ىريو ةيخيراتلا
 يتلا يسايسلا هجوتلا ةمزا سكعي ام وهو .اهيلغا

 تارايخ ةثالث نبب ًايلاح يرصملا عمتجملا اهب رمد

 .يمالسالا ماظنلاو ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا يه
 لوحت اذامل ريبك دخ ىلا ريسفت ءريام» ةمؤر

 تلوحت اذاملو .يسايسلا عارصلل ةادا ىلا خيراتلا
 رمت رصمف :لاتقلل ةديبدج ةحاس ىلا اهتاذ ةودنلا

 مل يسايسو يعامتجا لدجو زرفو لاقتنا ةلحرمب
 .ةيسيئرلا هحمالم ددحتت ملو دعب رقتسي

 ,يرصملا خيراتلا يف رظنلل ةماه ةيواز ةمث نكل
 ةذتاسا دحا لاق امك دعب بتكي مل خيرات وهق
 عمتجملل ةيقبط ةطيرخ دجوت ال ذا .عامتجالا
 ينوناقلا خيراتلا تاياتك نا اسك ,يرصملا
 اجهنم اهيلغا يف دمنعتو :ةدودحم يداصتقالاو

 دبع ليش اهدكا تاظحالملا هذه .اهسردم ايديلقت

 لوح تاظحالم وحن ىلع ةقرو مدق يذلا حاتفلا

 ءاضقلاو هقفلاو نوناقلا نع ةيخيراتلا ةباتكلا

 ةقروي مهاس دقف ميلعلا ديع هط .د اما .يرصملا
 ةيجهنملا نيب يداصتقالا رصم خيرات نع ةماه
 ةياتك تاهاجتاو سرادم اهيف دصر .ةيجؤولويديالاو
 ضعب ريسفت لواح راطالا اذه يف و .خيراتلا اذه

 دبع .د اهبف ىأر يىنلا ةيخيراتلا فقاوملاو ثادحالا

 .ليلحتلاو مهفلا ىلع ةيعص اروما نايضمر ميظعلا

 ةددرعلا تاودنلا نم اهريغك ةودنلا نا ظحالملاو

 ةدعف .حضاف روصقو فعض يحاون ىلع تلمتسا

 مل ىرخا قارواو ,ءىوتسملا نود تناك قارؤا
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 نا نم مغرلاب ١527 ىلا 1515 نم ةرتقلا لوانتن

 غل قاروالا بلغا نا امك .كلذ رردحب ةودنلا ناونع

 .خيراتلا ةباتك يف ةيعوضوملاو مازتلالا ةيضق جلاعت
 عوضوم نع ةلاضلا قارؤالا تدهش زربيا نمو

 يتلا يمويب ناميلس ايركز .د ةقرو اهناونعو ةودنلا
 يف اهلوبق ةيقحا لوح نيداح اشاقنو الدج تتدحا

 ماسح .د نا ةجردل شاقنلا لصوو ؛ةيملع ةودن
 مازتلالا مدعل جذومن اهناب ةقرولا ىلع بقع ىسيع
 ةشقانمل تدقع ةودن يف :خيراتلا ةياتك ف ةيعوضوملاو
 ؟يمويب . د هقرو ع وضوم وه ام نكل ةلاسملا هذه

 زكرملاب ثحابلا يمهف يلع ناسل ىلع ةباجالا تءاج
 ةقرو اهناب اهفصو دقف .ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا
 دقف .موهفم ريغ ضئماغ ناونعبو .عوضوم الب
 دبغ ىدهع نبد ةينيدلا تاهاجتالا» ناونع تذخا

 لوانت ىلع ةرصاعملا اهتكرح رثاو تاداسلاو رصانلا
 .«غ527١ ماع لبق امهرود

 لك ىلع تاماهتالا ثحابلا عزوي ةقرولا .هذه يف
 ةروطخلا يف ةياغ ًاماكحا ردصيو تارايتلاو ىوقلا
 رصانلا دبع فقاومو .ناوخالا ةعامج كولس لوح
 نع ثدحتيو .يمالسالا رايتلا نم تاداسلاو

 قرغي الو ؛دحاو ءيشك مالبسالاو ةينبدلا تاعامجلا

 جهن نيب قرفي ال امك .تاعامجلا ةيقبو ناوخالا نيب
 بيلاساو ناوخالا عم لماعتلا يف رصانلا ديع
 .تاداسلا

 نوحالفو ...نابش
 اهيلع تلمتشا ىتلا ةقباسلا تادبلسلا لداقم يف

 دبع دمحا .د اهيلع مدقا ةبيط ةردابم تزرب ةودنلا
 ةشقانم وا ةءارق ضفر نإ ,ةودنلل ماعلا قسنملا .هتلا
 ءافتسا اعد امك .اهباحضصا رضحبي مل يتلا قارؤالا

 فيلكت ىلا ةفاضالاب .ةودنلا ىف تكراش ةباش

 - نأ ىذا نورجناا نانوانإات 0-09

 ةدلامعلا ةكرخحلا تادايق زريا نم نيتدصخش

 ةكرحلا يف لامعلا خيرات نع نيتقرو ميدقنل ةيرصملا
 .ةيرصملا ةينطولا

 ةداملا بفوتب اهيف نامثع دعس بلاط دقو

 رضاحمو تاباقنلا قارواب ةصاخلا ةيخيراتلا
 اموهفم حرط امك .ةيلامعلا اياضقلا يف سيلوبلا
 مازتلالا نيب طبري خيراتلا ةياتك يف مازتلالل
 ةيسكراملا ةيرظنلاو

 ةيطع بيصن نم تناكف ةيناثلا ةقرولا اما
 ةيرصملا ةلماعلا ةقبطلا نا ىري ىذلا ىفريصلا

 وهو .تاتيرشعلا ذنم ةمظنمو دوحولا ةلمتكم تناك

 بلغا هيذكت امنيي قريبصلا هنم قلطنا ضارففا

 لامعلا ىناع ذا .ةيرصملا ةيخيراتلا تاساردلا

 مهناباقن ىلع ؛دفقولا١ ةرطيس نم نويرصملا
 .ةفلتخملا مهتامظنمو

 روضح نيحالفلل ناك لامعلا خيرات بناج ىلا
 ةقرو يوامشع ديس .د مدقف :ةودنلا ةحاس ىف ىدقن

 اهيف مهتا ةيحالفلا تاكرحلا خيرات ةباتك لوح

 ةيحالفلا تاكرحلا دض زايحنالاب رصم ف نيخرؤملا
 لكشب اهل ضرعتلا وا .اهنساردب مامتهالا مدعو
 ىلا يوامشع .د اعدو :ةينطولا ةكرحلا نع لصفنم

 دمحا خرؤملا اما .تاكرحلا هذه خيراتب مامتهالا

 عضومل ليلحتلاو دقنلاب ضرعت دقف دعس قداص
 ةباتكل يرصملا جهنملا يف ةيئاقلتلا ريهامجلا ةكرح
 قراط ركف ىلع زيكرتلا عم ,رصاعملا خيراتلا
 ةكرحلا نا ىلا دعس قداص ضلح دقو .ىرشنلا

 سرادملا نع ةيئاغ تسيل ةيبعشلا وا ةيريهامجلا
 ةروص يف رهظت اهنكل .رصم يف ةرصاعملا ةيخيراتلا
 .ةيلارببللا ةسردملا قف بخنلل ةعياتلا تاكرحلا

 نا دكؤد ةسردملا ةلاح ُْق ماعلا تاحنالا امثنيدي

 ناديملا يف سكعنت ةيداصتقالا تاروطتلا

 .يريهامجلا كرحتلا ةئيه ىلع يعامتجالا
 لوانتلا جذامن نم ديدعب ثحابلا دهشتسيو
 يتلا ةيريشهامجلا ةيوفعلا تاكرحلل يخيرانلا

 ميظعلا دبعو . سينا دمحم .د لامعا ف ترهظ

 خرؤملا نا دكؤيو .يواقرشلا لامجو ناضمر
 هاجتالا اذهل ًءانثتسا ناك يرشبلا قراط يرصملا
 ةباتك يف ةيسكراملاو ةيلاربيللا نيتسردملا يف ماعلا
 .اهسفن ةداشالا ةجردبو .دقتني هنا الا .رصم خيرات
 رامعتسالا ةمواقم ةركف ىلع زكري هنال يرشبلا لامعا
 ىذلا ثوروملاب كسمتلاو دفاولا دض فوقؤولاو

 .ةانفلا رصمو ناوحالا ةكرح ىف هدسحب

 لامعال ةيدقنلا دعس قداص دمحا تاظحالم

 يف عباتي ناكو  بيقعتلل ريخالا تعفد يرشبلا
 دعس قداص مهتاف  ةودنلا تاسلح صرح

 اذهو ,اهنع عافدلا بعصب ىتح هراكفا صيخشتب

 راوحلا ال يسايسلا راوحلا يف فورعم بولسا
 ةركف ىلع هزيكرت نا دكاو :يركفلا وا يملعلا

 ىلع لوصحلا درجم ينعت ال ةيرضملا ةينطولا
 ةيداصتقا اداعبا ىونحت ةركف اهنا ذا لالقتسالا

 دقتع ١ يرشبلا قراط فاضاو .ةحضاو ةيعامتجاو

 ةيدطولا نب نيبو ةيلاشنأرلا نان ثحاملا طبر نا

 نيب طبرلاك ًامامت عنطصم طبر وه ةيرصملا
 ةيكارتشالا وا ةيلامسأرلا لبق امو ةيمالسالا
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 ...ارمج مطل رنا رمش ةردسا
 يللا رطسلا

 سيرلا ضاير راد نعو .ندنل نم

 باتك ارخؤم ردص رشنلاو بتكلل
 «ةيتاذ ا فو رثبلا»

 ىيطسلفلا مجرم ىئاورلاو بتاكلل

 شيعي يذلا ع1 اربج لصالا

 ةليوط تاونس ذنم قارعلا

 نم ءازجا اذه هباتك يف ال درسي اريج

 بادآلاب يئاقثلا هعلوو هابصو هيلوفط
 هل يناور هنا ىسني ال هنأكو .بونفلاو

 ةئافا كلذلو .هقفورعم تاياور ةدع

 ىلا «ىلوالا رثبلا» يف دمعي ام اريشك
 درس يف ةيئاورلا ةباتكلا بولسا
 انه لطبلا نا مغر . عئافولاو ثادحالا

 ةيصخش سميلو ب هتاد ( اريج وه

 ىرخا
 نم نرق فصن لالخ ةيتغ ةايح

 دنقنو مسرو ةمجرتو رثنو رعش : .نامزلا
 ماوقو ٠ . اريج ةأابح ماوك يش ٠ .ةياورو

 اهئادحا عقت هت ىتلا 5 رثبلاو هذه

0 

 : 559 1 يودناج جرو عا

 . فسوي داعم هتصق بتك (؛ اسم

 ةنانفو نانف هئام ةيف ليثمتلا 6 كراشو

 راودا يف ةثئاثلث ىلا ةفاضالاب

 صمم وم و رم يعجب اهب اذا# اج جمب »و اه ا ل يطمع ب اهي سال بج م سو دجاج :٠ زال ا

 رعاشلل ةديدج ةيرعش ةعومجم
 نع ارخؤم تردص يئاطلا يلع يقارعلا
 ناونع تحت دادغبب ةيفاقثلا نوذشلا راد

 . ؛ل وليا ةدوخا

 ةعست ةعومحملا هذه نمضتت

 نيلتاقملاو نطولا نع ةديصق ٍنيرشعو

 1 لاصق اها 1 ةدع

 ا |

 ولا أدبي امدنعا

 رعاشلا حتتفي ةرابعلا هذبع «هادع

 ديدحلا هناويد يروخلا اخ يروسلا

 رتو ىلع ميساقت» ناونع لمحي يذلا
 راد هل هتردصأا يذلاو (؛ةلوطبيلا

 دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا

 يع 9 ُِق اهبتك يتلا هدئاصق

 يبرغلا ملحلل تنا نطو

10 
 د د



 اناومتع هدعص ةراف

 قوربلا ءايض

 يف يروخلا ليلخ رعاشلا مدقيو

 ايؤر نم قلطنت ةيصو ىرخا ةديصق
 :اضيا رضاحلا

 :. .ىيصو 0

 ةكماربلا ىنمأت ال

 ةكئاف تائذ ذ مهف

 . ةكئاللملا ةغذ ٍف ودب نإو

 ةنس فلا دعب لاقل

 انتايح لكش نوكي نا نكمي فيك
 نم ةئس فلا دعب يا 1441 ةنس
 همدقي لاؤسلا اذه تاو د

 لوط رم يتئام ةحاسم ىلع هل ضرعم
 ةيقرشلا تاراطقلا ةطحم ةفض يف
6 

 ةفصراللاو ءايزالاو لقنلا طئاسوو

 د و لاخلا .لايخلا

 اوفنلا رخا يف ف

 جاحلا زيزع روتكدلا هردصا ام رخآ
 وكسنويلا ىدل مئادلا قارعلا لشمب

 اهترود لالخ ةيبرعلا ةعومجملا سيئرو

 يلا

 باتكلا فاللغ

 - انملدلاا ةدقصع حراهه ت41

 .(قفنلا رخآ يف ءوض . . .وكسنويلا»
 ةيبرعلا ةسسؤملا هتردضا باتكلا

 يف عقيو توريبب رشنلاو تاساردلل
 4754 ىلع ةعزوم الصف نيعبنرأ
 تراص ىّتلا ةمظنملا هذه نع  ةحفص

 نحو اهسيسأت لِنم نيريثكلا لاب لغشن

 اهلكاشمو اهلخاد يأرلا تامهاجتاو

 ىذلاو .؛اذه هباتك ماتخ يف فلؤملا

 نم .عسوم لكشب اقحال هضرعتستس
 ةيحيتارتسا داما ةرؤرض ىلا ةراشالا
 ةوكسلويلا 9 ةيئاثملا# - ةيبرع

 5 ذأ لحد

 الدش هدف

 ل هيرود ردصت يتلا «(رافسا» ةلحي

 ردص بابشلا ءابدالا ىدتنم نع دادغب

 صوصنلا نم ددع هيفو نماثلا ددعلا

 . ةيصصقلاو ةيرعشلا

 ليمح دمحم :ددعلا ءارعش نم

 , مساج لصيف . يدهم يماس . شلش

 يزوف .دوحل سايلا . يفقح يؤل
 نمو ٠ ؛ يعيب رلا قازرلا دبع .دعسلا

 .ديجم نوسح 0 لذه . نابشع

 عنورام ليا ,فولكوخ ويتمكلا

 . سوخرام ليونام
 حبش ١ نع تاسارد ثالث ددعلا ف

 اجرحخم فوكون وتسنوت»و «فلوو اينيجرف
 ىلع سمشلا ح رسم ريثأتدو ؛ارظنمو

 دبع وهف ا 2 اما (يب رعلا حرسملا

 ةلحملا هل تمدق يذلا يباكرلا اعلا

 .دئاقلا» ناوتع تحت تاحول ةدع

 '.(«(لامحو م حومش رصضن

 . ؛رافسا) يف ابنع فلم . . . فلوو اينيجرف

 برغلا نه كنك لففا
 ةصاخلا ةقباسملا يف ةحشرملا بتكلا

 ١ ة رخال ماعل برجل نع باتك لضفاب

 ءامساو ابهنيوانع نع نالعالا مد

 رايتخا مت ثيح .دادغب يف .اهيفلؤم
 : يلاتا لكشلا ىلع ةزئافلا بتكلا

 جيبات ا
 صصن 9 ماسلا

 جاجحلا مظاكل ةيرصب تاعاقيا ا
558 

 رايتخاب ةفلكملا ةنحللا تررق دقو
 صمصمقل ريدعت ةزئاج ميدقت ٠ ءبتكلا

 . دوبع مس ية ديهشلا

 5 نينا
 باتش يف رف

 هتردصا يذلا روصملا (موبلالا» دعب

 موسر - وترا نينوطنا» نع راييلاغ راد

 نع اديرد كاحل ةسارد عم (هوجوو

 زكرم ميقي .ةحول /6 ل يريبعتلا خانملا

 هلامعال الماش اضرعم وديبموب جروج
 ضييبالاو دوسالاب هموسرو ةيليكشتلا
 .ناولالاو

 بتاكلاو نانفلا اذهل ضرعم لوا هنا
 هلمع ةرتفل .ةنس نيعبرا نم رثكا ذنم
 يتلاو و41 194784 نيتنس نيب ام
 ةيمها هلامعا رثكا نم داقنلا اهّدعي
 دارت

: 260 
 دهم هل

 ردب دراول فاصفصلا

 نوحوم نجت نس

 يلع ميعي مقا
 يف دلب ربكا ىه نيصلا نال ابر

 ”ةاكملا ني سلا هذه مضي ملاعلا

 ربكال نيينيصلا رادصا ءىجي كلذل

 ءازجا ةتس نم نوكتي ملاعلا يف سوماق
 نا هعضو بلطت ةملك فلا 55 يف

 نم فلا ةئام هزاجنا يف كرتشي

 يملا ةغللا مولع يف نيصصختملا

 . ةينيص ةعماج ةرشع سمخ نم رثكا

 ةغللا نا ءالوا فرعن نا نم دب ال
 فلا 5 نم برقي ام مضت ة

 ةعبرا وا ةثالث نآلا اهنم مدختسي فرح

 يذلا سوماقلا اذهو ,ةااتكلا يف نالا

 ليست نبع ناوضيس رشن راف هتردصأا

 لك لصاو ينيص فرح لك ةباتكو قطن
 :ةتووتلا يع افرادب روشتر اهيف ةماك



 ممم وم حي باعت وتس ترج سووا
 اوس ارو »وسال دوب ويصعد ج يدع ”ريزؤا# ”ووإي اا جراب تا تاتو ا ا وسما 2صظكذ 00 دعو /: نيو 0-0 ا :

 1 ني ءاوللا لاطبا 5ع ءادهالا

 .ملاسلا ردب 6 تاشلا | يقارعلا . ساق

 عافدلا ةايح ؛ةديدجلا ةايحا مهتبجملا

 ةروص عم صاقلا

 وسل ا ا جدو حر رمدسساابواو لوس يسم وسع يس وعل ا 1 0 7 :

 نيذلا ا

 يلا تاالوطبلا ةايحو 1

 رب ضصصق ينايث مص ىذلا فاعمل عباصا)» ا زاف مايا لبق

 ماعل قارعلا 5 ةيصصق هةعومج لضفا ةزئاجب يصصقلا هحاتحن ريقبأ

 ىرخالا يه تزاف دّقف ءارقلل اهمدقن يتلا هذه هةتضصق امأ ءؤةممإ/

 , ةيفأ رعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو اهتدعا ولا ةقباسملا ُْق ىلوالا ةزئاخاب

 تاوقلا اهردصت يلا (ةيسداقلا) ةديرج ف ترث نا صقل هذه قيسو
 ةقئارملا ةحلسملا

 قبل 2 لي 8 ففوق
 ءيطبلا تقولاف ؛ىرج ام | اهلل

 نم افوفر ةأجف_راص |[]
 بقعي افرو .فر راق .صاصرلا

 تاقبط هبشي يران فيفحب افر

 ٍراطمألا تانكيش اقراخ . ميحجلا

 اخورش اكراتو مايا ةثالث لنم ةفزانلا

 تك يذلا ءاملا دلح ق ةفطاخ

 .ليللا نم تاعاس لالخ

 نم 0 .ىرخاو ةظحل نيب .تقولا
 يف ةبوبشملا قئارحلاو نفعلا ناخدلا
 نم طقاسلا جيجضلا .ةيفاطلا ثلا
 , عقوتلام ريغ ىلعو .ةأجفو لبانقلا
 .رطخلا ذفنملا .قيضلا ناكملا لاحتسا
 ناعرس حلملا تاحاسم رمغت طوطش ىلا

 ربطم ليل يف .اهضعبب تلصتا ام
 تنفط ريبك طش ىلا تلوحتف .ضماغ

 لخنلا عوذجب اشثيشت . . .اهتوم
 ةلفغ نم قرسن امناك اهءارو نيرتتسم
 ديلا ةحار مجحب اريغص اتقو ءادعالا
 جوم ذخاو ءاملا اهعفر ىرخالا يه يتلا

 نيمئاع اهعم كرحتنف اهكرحي ايلا

 نيرشت ١5 17 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5:7

 3 و يح م دوم 1 ا #8 7 دلك , : 19898 3 0057-0-02 رو ويديم ممل

 فئاذقلا 20 قدانيلا نم اتلاقثأب

 نيظفاحن صاصرلا تلفو ريجاوسشلاو

 عوذجلا نم انرتاس ال نا ىلع

 هذه ىلع ةكورتم تناك ىتلا ةعبرالا

 فكالا هيشي يذلا اوربي ضرالا

 ال ىذلا قفدتملا ءاملا ىف قرفتتف ةححوتفملا

 تلاز امو .انءاج نيا نم فرع

 فوقر قريق مايل ةنزقث تم لطبح راطمألا

 يف نحنو فئاذققلا فضعو صاصرلا

 نيععقان ءادعالا هاجتاب عقدنملا ءارعلا اذه
 نيحو . بناج لك نم انتقوط يتلا ةايملاب

 قدصن يك انمزلي اليوط اتقو نا لوقت

 اننا مهوتن انلز ام اننوكلف + ىرج ام

 اتئاسن نيب ةظحللا هذه ىتح ايحن

 يذلا ناكو انتابيبحو انتاهمآو انلافطأو

 مج سوباك وا ةليقث ةبذك ضخم ره

 ليوط برطضم ملح يف انرودص ىلع
 انل لصح ام نا كلذ .مدلا رظمب ألتما
 نيرخالا ىلع اهصقن ءاضيب ةيذكب هيبش
 ايم غلابملا انتالايخ نم نوكحضيف

 هنو روصتي يذلا انتلوفط دببعرو
 يتلا ءاوجالا كلت لثم ايعيبط اليصحت

 تاعقئتسمو رطملاو مالظلا اهيف ظتكي

 اهمال لوالا

 زئافلا هباتك

 اهجسلم ةوغر ىلع انمع د يلا نآضيفلا
 اهفلخ لتاقنو لخنلا رطانقب نيثبشتم
 ىلا هايملا نايرج انعفدي ؛ةلحاو ديب

 اذه ىف تبثن نا انيلع ناكو فلخلا

 ناضيفلا رايتو رطملا لتاقن .طخلا
 لب . بناج لك نم نيمداقلا ءادعالاو

 ادخاو اريش كرتن الا انف ايولطم ناك

 ىقبت ىك ؛ ناضيفلا فئع ناك اهم

 , مهنيب و انئيب اهتاذ ةفاسملا

 ةروطنخلاو يدحتلاو ريصلاو دانعلاو

 اتمادقاب نيطلا ائرفح اذكهو توملاو
 ةعبرالا عوذجلا ىلع انرودص اندئساو
 رماوا راظتناب ءصاصرلا اهنم لان يتلا
 يذلا ناكملا .كلذ ىلا مدقتلل دقتلل ةلديدج

 رةيشاملا ماعلا وياسر لك هنم قلطني
 اقرو .فر ءارو افر .ةلصتم افوفر
 تاقبط هبشي ىراث فيقحب فر بققعي

 هاجناب رظملا فيز اقراخ ميحلا

 تقولا بلقنيل : ةمئاعلا انعوذج

 عم ١ يقيقح ٠ باذع ىلا ةأحيف < ءىطبلا

 انرصاح ائيطب ًاتومو : ةبقاعتملا تاظحللا

 ةعضب انم فطخو انتي رس لوح فاطو

 ءاننيعا ماما مهتقرغا مث ءاقدصا
 هبشي يذلا اهريرخب لويسلا مهتفرجف
 ىلع انرجانح قلغي وهو فوخلا ريرخ
 راهنلاو ليللا عم لصاوت روعذم تمص
 يف تبلحت لئاوس ىلا دعب اميف ليحتسيل
 معو ةرارملا نم جيزم يه ؛انهاوفا
 ديدحلا رمالا نيبو .ثاهللاو قرعلا
 نيمئاع انؤاقب  لاحلا عقاو نيبو موجهلاب
 ريزغ رطم تحن اكلاث اموي ايلا

 نم هب يمتحن رتاسك عوذجلاب انثبشت
 فئاذقلا اياظش راثنو صاصرلا 9
 ابنم ةدحاو تطقس املك ىتلا ةليقثلا

 اياظشو محاف نيط نم اراثن انيلا تعفد
 اجومو ةحوضفم تاخرصو قرتحي ءام
 دادزنف ةعنرالا اتعوذج 3 ايحافم

 يذلا موجها نيب نا لوقن اهب اكسمت

 مدلاب ةئيلم

 دورس يوجساوطلوجسسسج + نجم مهو وج جتتب7وم 11 تانك سس »جحا »بحجب وهيب وج سمسو نيستا ددددسا قدا جمستازتا# بيو وحس حاسس

 لاخلا عقاو نيبو ةمئاعلا هدأ

 لوقعماللاو مالا نم ةليوط ةفاسم

 ام انرارسا يف انأرق .ةلوهجملا رئاضملاو

 انتليحم ف تفاظو تانبأ نم هظفحن

 فوفكي اهماوبا ةانحملا ةحرضالا روص

 نيلوهجج ةمئأل ةيعداب انمتمتو ءاسنلا

 تامارك مش ءايلواو راغص ءايبتاو ةداسو

 زاتحن نا اتيلع نا كلذ ؛ هللا دنع نم

 امو .ٌةدينعلا ةليللا هذه توملا ناحعتما

 ريصي يك .ةريسعلا تاناحتم'االا رثكا

 ىتح ةليقث ةبذك ثدحي اب قيدصتلا
 انرتحا هذه انتريح اماو . انيلا ةيسنئلاب

 اياظشلا |. ميتحاطاضا نيذلا ىحرجلاب

 حاملا ءاملا حتقي نيمئاع اننيب اولظف

 اهألميو اقاقرزا اهديزيل . مهحو رج

 نيلطاع اننيب اولظو . حيقلاو ديدصلاب
 رذج انتيرسف .مهئالخال ليبس ال ذا
 نصحتملا جوفلا ةرجش نع عطقنم
 ةرياخلا زاهج نم الا .ءانءارو رتاسب
 نيبو انتيب لاضتالا نايرش ناك يذلا
 ديرولا وه ائرباخم ناكو .نيرخآلا
 رابخالا انيلا لقني يذلا طيشنلا
 نحن .تاهيجوتلاو نان نيطعماو
 فو رظلا انب تقلا نيذلا ءاملا باحح

 ناك امو . هل رارق ال يذلا بحجلا اذه يف

 .مايالا هذه لك ىقبت نا انيلع الهس
 فصقلا اهددبي تابام  نآلا  ائتايحف
 ميحجلا نم ةطباشا تاقاللفنالا اياظشو

 . حلملا رحب يس ئاعلا انرتاس ةيفاطلا

 اهبركو نشخلا ا يمتحن اننا
 مهرتاس دص رب ائننويعو . ءىتاغلا

 صاصرو رانلا عبانم دصرتو بيرمقلا

 هللا ناف اننياع نولطي ا(مهمو .صتنقلا

 هبقعي يبشخ ىدص اتتاذا يف نريف

 42 - 1 نا ولول' نولتلال خلتخظات -



 اب ةانيدا تاركا يرقي ةيقلا نص
 عم كلذ رركتيو فزانلا رطملا اهئفطي

 هلقثم انعوذج تسما ىتح قئاقدلا

 ةنوتسملا اياظشلاو بيدملا صاصرلاب

 يتلا ةريغصلا خيراوصلا ماسجا اياقبو

 انرئاوس ءىفكنتل ؛انيلع اهنوقلطي

 اهعفديو ةسكاعم لعف ةدرب ةعيرالا

 نم موعن دوعتف راتما ةفاسم فصعلا

 .انتباثم ىلا نيبرطضمو نيئثهال ديدج
 طسو امامت اهفرعن ةيئام ةطقن انل تتايذا
 ةقعاص ةفيذق تمه نيحو . ءاملا ةريزح

 عزف 2 ىرس ريخالا انعذج ىلع
 .انئاقدصا تاثاغتسا تلاعتو

 0 نم ةحطلفم اياظش ىلا عذجلا

 ليللا يف كلذ ناك . ةنيجع لثم تتفتو

 داتعغب دونحلا رحفلا .اضيا

 طري رداغلا توملاو ليللا مهصتما

 .ءاقدصا ةعضبو نيم ذج اندقع نم

 ةثالث لبق انءاح يذلا دمتعملا مهيف 5

 الماح .تاضيفلا انزمغي نا لبق , مايا

 ةرورضب ةيرسلا تا,سيلعتلا ضعب

 0 نال ناكملا اذه يف ةفمسلا

 اما مهالببحا ةعقر عيسوت نووي
 نيب ذفنملا اذه نوكلسيسو ةئيدملا

 عطتسي مل نيكسملا نكل ...لاترالا
 ليل يف انترمغ يتلا نا حس ةدوعلا

 ثثحلا اهعم ةلماح رطملا ديدش كلاح
 ةلئاح تاالدن اياقبو ذوخلاو ةيفاطلا :

 تايوهو ةميذق افحصو دئارج روصو

 اقرخو ةبوذجم كاوشا تاريجشو
 انادرجو اديرجو اصوخو نهد حئافصو

 عبراو اقفان رخاو احيرج ابلكو يلاحسو
 ةيلخاد ةسيلاو .رايتلا عم ءومت ططق

 جوملا لعفب تتفت امأي ءارخو ةموذح

 ةكيسالب تاركو سف تانابو .رطملاو

 امولثم ايركو اسباي افعسو ةنولم

 ةيلزنملا ةشمقالا نم ةريغص سئارعو
 ةميدق يد ةحيئارو ةصيخرلا

 لعاشم انل اهتفشك ةريثك تايافنو

 ةليزم ناك ناكملا نا يحوي اب ؛ريونتلا

 ةحارصنو . . . يبرغلا ةئيدملا فرط يف

 فرعن الف افيخحمو اجرحم فقوملا ناك

 ةفيذق اهتقلف يتلا ةريضحلا ريضم

 اي اودهشتسا . دقل :انلق فيد

 ىلا هايملا هفرجتس ًايح مهيف لظ نمو

 اظوظحم نوكيس كلذ دنعو جوفلا رتاس
 ىحرصحلا نينا ناك اشيبو .كش الب

 سرتفت حلملا ههيمف ءانباصعا تتفي
 ناك دنجم طباض مهيف اب .مهحورج
 انديرو .رياخملا نا ىتح كحضلا ريثك

 ةضرع انرثكا ناك يذلاو :ظيشلا

 جوفلا رقم ىلا فقوملا لصوا ؛لتقلل
 .ةلجاعلا ةدعاسملا ةرورض ىلا هيف ربشي

 نوقرغي ءادهشلاو ءنورثكي ىحرجلاف
 نا ؛زاهجلا شيشوب يأت ةباجالا تناكو .

 - 1 ةالالاا" يدلل خ11 3

 ناو عيمجلا ةبقرب ةمذ ريطخلا ذفنملا اذه

 ليصافتب ةفرعم ىلع قليفلا لئاف

 ةاقن نا ائيلع ناو :ىئاملا اندومص

 . تازيزعتلا لصت اهثير لتاقلا رصضلاب

 ثنح ايل تعلط ىلاتلا عايل ٍيفو

 هايملا اهتفرجح هةبيرغ ءايشاو ة ةحخفتنم

 انرتاس .ةثالشلا انعوذج ىلع تسرو
 لكشب تموكتو يهنم ءزج حار يذلا

 ىه هذه :اندحا لاق .فرقلا ريشي
 ِ يبول

 اهنوطبف عوذجلا ىلع ثلا طبرتل

 لاقو . 0 ا وكي

 انديفقي يرشبلا رتاسلا اذهز اندحا

 رم مهثثج اولتقيل» : اندحا لاقو 1 ريثك

 ةخفتنملا نوطبلا) :اندحا لاقو (ةيناث

 نمر :انذحا لاقو .«انيلع مهدت

 نيحو «تاعاس دعب ةحئارلا لمحتي

 ريده هبقعا .ريغصلا هزاهج ىف ةحرابلا

 تاركب ليللا مشوت تاقالفنالا تناكو

 رتاسلا ىلعو هايملا يف زرغنت ةقراب هب رأث

 مهتيب ةعورم قئارح بشتل .هفلخو
 رجانح خرصتو ةجولثم تاوصا ىلاعتتو
 ىتح ءاليوط اتقو كلذ رمتسا .ةسباي

 ةيرشب ةنحطم احضاف حابصلا اذه لطا

 ىلا لك نسور يطأ ىلا راج قير ناكم
 رعت ضاصضرتلا فوفر تلظ راه

 افرو .فر ءاروافر .فصويرال لكشب
 ىلعو :نازحالا انترمغ ىتح افر بقعي

 لاكشا ىلا لوحت ىذلا توملا تافاح
 . نخاسلا ديدخلا نم ةيبدمو ةيفشرح

 ةدرابو ةئيزح ةليللا هذه ائيلا تداعو

 ائيلع ةليقث ةقشر تطقس دقلف ةرطمتو

 نيعذج انرتاس نم تمهتلاو ةدحاو ةرم

 .بركلاو بشخلا نم تاتف ىلا |يسقنا
 اوملس نيتريضحلا دوثمج نا هلل ادمحو

 ىلا عيمجلا حبس « ىحرج ةسمخ ءانثتساب

 .ائيلا اومضناو عدج رخا

 قطنت نا نود ةيميمحب انفصارت

 ةلآسمب ا انلغشنا اتنا ولو . ءىبشب

 نوكيس يذلا مهدصر صخن نفي

 تاويحلا كلت ىري وهو |(متح اطيشن
 زكرت لعفلابو ديحولا عذجلاب ةقلعتملا

 و . بعرم لكشب فصقلا انيلع

 نم دوس لتك رياظتتو قرتحي ءاملا دلج

 لوط عفتري حئاه جوم انعفديو نيطلا
 هنا ول امك اتيلع ىمبمو ناسنالا ةماق
 انذوخو هعقبملا انهوجو ؛ ديدح نم جوم

 .ءاملا نم ةعلاطلا انروهظ فصنو

 دران ءاوه ةضبق انفاوحا ف بغت نا

 يف قلاع اهفضن :ىرخا ةقشر يم
 اقراح انقوف ءاوضا دعتريف ءاضفلا ناخد

 رخآالا كتافلا اهفضنو رطملا تاالالش

 ادعار ةيئاملا ةيربلا يفانع ثحببي

 . ةعيرملا هتاراحفناب ايماقو اضفتنمو

 رخا .رفصلا ةظحل لبق ثدحي اذه لكو

 ةيرس نحن ؛ةروتوملا انباصعا تارابتخا
 ال نيذلا اناححرجحو ليلقلا انددغب .ءاملا

 مهحورج حتفنتف مهؤالخا نكمي
 ةليوط تاعاس مهاذع دادزي يك حلملاب

 انمزلي كلذ لك قدصن ينو .ىرحخا

 ةنوحاطب هبشا ىرج ام ناف ليوط تقو
 نم فرط يف قلعتن انك نارودلا ةعيرس

 يذلا اههاجتا سكع رودنو اهفارطا

 رجم كسهن نحن اهو .شمرلا هيشي

 نم لئاقنو هيلع مانن . صوصقم عذج

 نحنو ةفاحلا انقاررا لكأنو هئارو
 لوبنو اذكه طوغتنو ءاملا "ىف نوسطاغ

 دردلا دنصع قبو رظملا تتح داما ف
 ناذللا نايدنجلا ناك .رانلا ةنحطمو
 الخدا دق ديحولا عاجلا يفرط ناكبسي

 بركلاب اثيشتو نيطلا ُِق ا(هءناقيس

 ةايخحلا نالثمي نيفرط اناك زوزحملا

 زاهحلا شوشو املو .انيلا ةبستلاب توملاو
 اتيلغا ناك . ةعاسب رحفلا لبق ةرملا هذه

 عذجلا برك نم ةبرك ىلع هسأر دنسي
 تيرست منيب ةاجنلا عذج , انعم دماضلا

 تذخا هيبناج نم ثثحلا بلغا
 . ىرخا ةنكما ىلا جوملا عم جرحدتت

 ثثجلا كلت ءاههوجو يف رقني رطملا ناك
 لسغيل ءانعذجب ةقصال تلظ ىلا

 نكاما ْق عيحستو ةفزانلا اهءامد

 ةبغرب يشي شحؤم نينا ردصيف اهتباصا

 اذه انفيخي ليللا فصتنم ينو ءاكبلا يق

 ةبيرغ تاوصاب مخضتي نيح نينآلا
 رابا قامعا نم ردصت تناك ول امك ودبت
 ةقوئخم تاحييبضك وليت وأ. ةنونفالم

 لوقت لإ لجا نم تييئابكو تبدو
 ًالاسمو ايداع وا ًارباعو ائيرب اشيش
 رهقلاو مدنلا نم ةحسمب افلغم اجذاسو

 : انك بلغالا ىلعو مالستسالاو

 ةلوفطلا نم ريبك ردق اهيف ةقناخ تانا

 اهنارودب ةنحطملا اهتنحط ىتلا ةرودغملا

 ةعاسب رجفلا لبقو .عيرسلا سكاعملا
 انرمغ ريغصلا زاهجلا شوشو امدنعو

 ؛لاز ام ناعرس ءىراط حرشب روعش

 يذلا زاهجلا اذه ريع انرايخا طقستي

 نم هيلع ظفاحت نا ةرسياخم صرح

 ناك اذهو' .ءاملاو صاصرلاو اياظففلا

 وهو نهر ىوتسم ىلا عئثاد هعفري

 انرثكا نوكيف ٠ هنم علاطلا ذيحولا ءزرخلا

 جوفلا عم د امدنعو لتقلل ةضرع

 ع افو هحارصب ءىش لك لاق

 شطعلا نم نوناعي ةيرسلا دونج نا
 ناو ةيداعملا ثثجلا ةرثك ببسي عزفلاو

 لاقو يلايللا نم ةوسف رثكا تاراهغلا

 نم تارطق .ءام ديرن : لسوتب اضيا

 . ,رانلا دائسا عطقني الا كيرن . ءاملا

 نمك ثدحتي ناك .انوركذت نا ديرن

 تقو انمزلي الو زاهجلا قلغا . ء يش هسم

 كلذ ناف ءيش 0 قيدصبل يقيقح

 اننا قدضنو انبولق د نأ بلطي

 انسل انئاو بتاصعاو محلو مد نم رشب

 لمحتل ةيفارخ ةقاط اط ةبيرغ تانئاك

 زاهجلا نا كلذ .تاباذعلاو مالآلا

 فاص توص انءاجو ديدج نم شوشو
 «ليللا نم ةريخالا ةعاسلا ةأده يف
 نوجه : نا ىضقي توصلا كلذ

 هلا ا رتاجبلا ىلع اريخا

 9 نوطبحمو نوكبنم ءادعالاف

 .زاهجلا يف توصلا انل لاق امك .ةلوهم
 نم فيغفش رانتتنم ريا عم مجبغس

 نم ءاطغ تحن .رحفلا لبق .مالظلا

 ليا فيثكلا يعفدملا فصتقلا

 لبانقو تامحارلا خي راوصو تابابدلا

 لاطت يتلا ويل لكو تانواملا

 ةئيدملا فراشم ىلع نوكن ىك رتاسلا
 تاروفان تلاز ام ىلا ةريغصلا ةيبونخلا

 . ةكرعملا موي لوا ذنم اهنم قثبنت وثمنت ناخدلا

 ةيفاطلا د امتيرس تلوحت اذكهو

 لعفت ةيرس ىلا مايا ةثالث لنم ءاملا يف

 زاهجلا رماوا اهمالتسا درحمل بيجاعالا

 ةعاسلا دعوم ناجح نيحو .ريغصلا

 تايا نم ظفحن ام رخاب ائمتمت ةدوعوملا

 ةيعدا ةسبايلا انهاوفا يف تمحدزاو

 انرجانحو بءاسسببلا نم ايلا تطيهه

 تاباذعو ة رثاخب ةلغسلا اهبك جلتخم ةفاجلا

 درعب شعترت يتلا انداسحاو ةقيقح

 روصتن انك ىلا ةثالثلا مايالا ةيوطرو

  ةليزهلا انداسجا لمح ىلع ىوقت ال ابغا

 ةوك ىه .ةديدج ةوك اهيف تطاشتسا

 ىتلا ةيلوؤسملل ءافوو ريخالا ناحتمالا
 ,تابثلاب ىحرجلا انيصوا .اهانلمحت
 .اسلا اعل ابارس اواظ كشاف

 ا لأ دوي ل 3 1 امي

 ليصالا عذجلا ذه ىلا جوملا انفذدقيس

 اه . . .ائيش اولعفت ال . مكعم عقانلا
 ع ةتيملا اةدادستباو اومتحا تينت ىه

 . اياظشلا مومسو (نسضايضرولا عاجبوا

 بلحيس رئاسلا كسمن نيح : مهل انلقو

 اوناك . . مهثمج جاوفا جوملا مكل

 ليبقو نيدشاض انوعدو .نيب
 انقرفتو ميظعلا انعذج انكرت رحفلا

 نيلهمم .ةحلاملا ةايملا نق نيضئاخ
 . حارصلل ةيسر ةبغر اندوقت نيردحو

 اناس دمة لوا ىودت نا لبقو

 لكشب لوطهلا ديدش رطملا ناك ىعفدملا
 . هابتنالا ريشي
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 ام اذه (ةدياحم ةيرسيوس» انا كب

 ارخؤم تزاف ىتلا ءائنويد

 لجا نم ةفاقثلل هوكسينوالا» ةزئاجب
 يذلا ٍلليجستلا اهميف نع .مالسلا

 . ةلتحملا ضراالاو مم نيب ام هتزحنا

 اه ترحل » مسأ هيلع تقلطا يذلاو

 . «تاتوص

 ىهتنئمدو .ىرسيوسلا دايحلا كلذب

 اتويد سنارول تذخا .ءةينلا نسح

 ليجستل تيهذو ريوصتلا قيرف
 تايرصملا ةوسنلا نم ةعومجم تاداهش

 واابا ندقف نحن .«تايليئارسالا»و
 نيب ةرئادلا برحلا ف اذلو وا اجوز

 . ينويهصلا نايكلاو برعلا

 يكل ةيئلا نمسح يفكي له .نكل
 ءالدالا ىلا ةيبوروا ةيفاحص عغعفدي

 يف ىلدي ام رثكا امو) ءالدلا نيب اهولدب

 نوكتف +: (بضنت «ْ يتلا رسغبلا هذه

 ل ءارثؤمو ائداه ليف ةحيتنلا

 ةيريخلا تايعمجلا تاديس ىلع ضرعلل
 حلصي داكيو «ناسحالاو ربلا لاجرو
 حلمي دقو .ةيحايسلا ضارغأالل

 ++# ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ع

 2 اذ . 21

 آر 61181115

 :(اضيا ةدياحم)) ةيلود ةزئاج فاطتقال

 حطس ىلع رمي مليف ديكأتلاب هنكل
 تاجيوم ثدحيف .سلمالا ةريحبلا

 قلقي رحح ةوق كلتمي نا نود . ةمعات

 .قارعالا نوكس
 اتيعد يذلا مليفلا يف قل اندهاش اذام

 ؟صاخ ضرع يف هتيؤرل
 تدقق ةيرصم ةحالف , مشاه عا

 ماما فقت .ربوتكا برج ق قابتبا

 يرو مق مداه : ةقثب لوقتل اريماكلا

 كيل 1 ه1 1 لاقي د 0

 .«قلطأ ف شيعي ديهبفلا ١

 ةيفيرلا ةرسالا ةيفاحصلا لأستو
 )0 ؟هدعب نم نوشيعت فيك) : ةريقفلا

 ىا كلمت ال نحن» : مشاه وبا بيحيف

 . . «ديهشلا دعاشت ىوس . . .دروم

 ةسمشم تاطقل يف اريماكلا حرستو

 دوعت نا لبق .يرضملا فيرلا يف ةليمج
 ما ىلا ابيرغ الاؤس هجوتل ةيفاحصلا
 ةديس كباب تقرط ول: :ديهشلا
 .برخلا ىف اهنبا تدقف ةيليئارسا

 - نايا قم له ىكلعم
 ما بيجت .نيحالفلا ةبيط لكبو

 ١5 لوالا نيرشت /1لمة١

 : نيج درتآل نعنو ةريقام

 تلتق ىتلا ىه له .ياشلا اهيقساو اش
 !2؟ ىئبا

 50 لك مو فيرلا ن 57

 ةعولب مش ااه ما تتاح نو

 "3 ا .ديفاد ما تئدحن .ىلاكتلا

 اهنبا ةروص دهاشن يكل اهمون ةفرغ
 شارفلا قوف ةقلعم ليتقلا

 . ةرهاقلا ىلا اريماكلا دوعت ءاددجمو

 لمعت يتلا ةباشلا . . .«ناميا» دهاشنل

 ةكرش ِق ةماعلا تاقالعلا نع ةلوؤسم

 نع ثدحتت اهعمسللو .ةيزاغلا هايملل
 5 هتدّقف يذلا رايطلا اهحوز . يماس

 . برخلا

 ةيده رخآ تناك هذه» : نايا لوقت
 . هسفنثد هعنص ربغص بكرم 5 هنم

 طوبطلا تالظم شايق نم هعارش لعجو
 ةداهشتسا دعب تفشتكا دقل .وحلا نم

 دقو ريس رقد ف بوي لحال
 نم هقلق نع تايمويلا كلت يف ربع

 5 «مالسلل ةبححو .برخلا

 ؟مالس يأ

 .مالسلا بحي مليفلا يف لكلا

 نببحي نهئابحاب تاغوجفملا ءاسنلا
 نم اوداع نيذلا لاجرلاو . مالسلا

 ةوسصم قايم وا خارق توني برا
 هجرحمو مليفلا ةبحاصو ءمالسلا
 نيذلاو , مالسلا نوسحي مهلك هروصمو

 لوبحم .٠ . مالسلا ةزئاج مليفلا اوحئم

 ةوعد ائيبل نيذلا .اضيأ نخنو .مالسلا

 بحن . قاحص رمتؤم ىلا انويد سنارول

 ؟مالس ىا نكل . . , مالسبلا

 نم ةلظمب طبه يذلا كلذ وه له
 يكل ٠ .ليمجو بيط كالم لثم .ءامسلا

 ؟اماع نيعبرا ماد عارصل ادح عضي

 ولو .انويد سئارول تركف له

 اهدايح نع ىلختت نا ,:ةدحاو ةظحلل

 ذه ف ىىدتعملا وه نم :ادحاو

 امو ؟هيلع ىدتعملا وه نمو :برحلا

 يذلا نمو ؟ناودعلا اياحض 00

 22 :ةيجراخلا ترش نم اهلك
 .انويد سنارول وه يقاحصلا اذه ناك

 قرشلا نوؤش ىف ةصصختملا ةلسارملا

 روطس يف

 كل 1
 .طسوالا قرشلا نوؤش ىف ةضصخنم

 ريراسقتلاب نانبل .برح تطغ ©
 / 0 ل ا

 لخاد. نم تاقيقحمن :تزخجنا #

 تكلا ل «نآريا

 . نارهطب «نيفيا» نحس ىف .تايسايسلا

 0 نك ا لا
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 ًاكاكي راكأل ةيرصملا ةيعمجلا | 0

 نم برقي ام رورم مغر ًاماع اضرعم
 ا ةيغمجلا ننهي ىلع تاونئس 11

 ةرملا هنوك نم هزيمت ثدح ا|اذه بستكي

 ةرهاقلا روهمج اهيف دهاشي ىتلا ىلوالا
 ريئاكي راكلا نعل اكس اناع اضرعف

 نف هلمحي الاضيا نكلو .طقف
 رود نم رصم يف هخيراتو ريتاكيراكلا
 ماع لكشب ةيبرعلا ةفاحصلا يف يداير
 .صاخ لكشب ةيرصملا ةسايسلا يفو
 ةباقرلا تارتف يف هنا فورعملا نمو
 ىلا تأجل فحصلا ىلع ةليوطلا
 نم اهئارا نع اوريعي يكل اهيماسر
 صقم اهصضقي ىتلاو .ريتاكي راكلا لالخ
 نا لب . . .ةيوتكم ترش ول ببقرلا
 - ةيرصملا ةفاحصلا يف ريتاكيراكلا
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 داق اهلثم (ماعلا يأرلا» نع رببعتلل

 نم اهريغو رصم يف ريتاكيراك وماسر
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 . نيهاج حالصو
 ريبكلا ريتاكيراكلا نانف ةريسم ريتعت

 خيراقل ةرييج يعاشر ملل دبع ده

 سفن ف يىرصملا ريتاكيراكلا
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 ةريغص تاحاسم لالخ نم ءىراقلا

 ,ةريغص تالجمو فحص يف ةدودحم

 .«ةدحولا نم انيناع اذكهو

 نساسرلا ةالؤع و ربا نب أع
 رداكير اكلا قى اورثا نيذلا بناجالا

 ريتاكي راكلا يماسر لثاوا نمو يرصملا

 يذلا يئمرالا ناخوراص نائفلا رصم يف

 نم ابراه ل _ ماع رصم .ىللا دقو

 راصتق تقو يفو . هدالب يف شطبلا

 الملا طقتلت نا هتشير تعاطتسا

 لبق .نييرصملا ةساسلا هوجول ةرخاسلا
 بعشلا نع اريعم ةكرعملا لخدي نا

 لظو . . .ةازغلاو ةاغطلا نم هئادعاو

 يف ريتاكي راكلا انف عملا نم ناخو راض

 دعب اينف اهي قل تح ةيريصملا :ةفاحبضلا
 دبعو اخرو يدهز :ريهشلا يثالثلا

 . . عيمسلا
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 دهاشت نيذلا نيناثفلا زربا' نم

 لحارلا نانفلا ضرعملا اذه ُْق مشهايعا

 5 هموسر 3-56 يذلا ينيللا حالص

 ةيرانلا تاقلطلاب ةيشا تاليتسلا ةياذب

 ميدقت نع ادخلو اعومنأ عطشتي لَو

 زور ىتلجم تاحفص ىلع ةتياثلا هياونأ

 هلح يمهو ريخلا حابصو فسويلا

 .نيرعلا نطولا قف 7-5 رداكيراكلا

 رفاسو (ينيللا» ضرملا مهاد دقو

 ةعادبا مدقي هئارسقل داعو جالعلل

 ىتح ةيرصملا ةضراعملا فحصل

 , هتايح نم ةريخالا تاظحللا

 هحيمتن |دبع نائفلا اما

 رابخا يسوم - «(نيما يلع» هقيدص

 أدبي نأب  نيما ىفطصضم هيخا عم مويلا

 دبع أدبف هيد لح نكح تلا

 :ةلعبعلاو ةلجم عم ةينفلا هتايح

 زور» ةلجم ىلااهدعب لبقتتا مث
 ىلا لقتناف جن حبصا ىتح 0
 . موجنلا ءاقتنا يف اهتداعك ؟ مويلا رابخأ»
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 .ةير وهمجلا مث د بعشلا ةديرج

 0 يدي ىلع ا ةحبذم
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 . (ءارحصلا ريمعت ةسسؤم) 35 لمعيل

 لج لالخ نب ةفاددسلا ىلا داع م

 ريتاكيراكلا لزتعا ىتح .روصملا

 كلذ نإ الا :هقانم قر بلا باسل

 بهاوملا ددعتم لحارلا نانفلا ءاج
 ىويلوي ةروثل ارصاعم «نيهاج حالصا

 يذلا عفادلا وه بعشلاب هناييا ناكو

 اثحب سبيل ةعسرول ف ام لك يطعي هلعح

 ىشرغلا ليلد يف نوماسرلا

 انيعَش ناك دقف .دحم وا ةرهش نع

 اولخم اقاذم ةيولتسالا لمج امم اعضاوتم

 يف نيهاج حالص لمع .هب ثرفلي
 ١9555 وينوي 6 فو .مارهالا ةديرج

 ريرحتل اسيئر نيدلا ءابم دمحإ| ةراتخا

 اطق هسفن مسرف ؛ريخلا حابص» ةلجم
 ىلا دوعي مث .اللستم هتيب ىلا دوعي

 هسفن راركت مدع ىلع اصيرح مارهالا
 د[ فاو اه محعيم نونه مغرو

 ًاقطان هتشيرب ًاكسمم لظ دقف بائتكالاب
 ددرتت هيناغاو هراكفا تلاز امو ةملكلاب

 . يداولا تابنج يف
 ةعنلا ريغ  لعفلاب ربتعي ضرعملا نا

 ريتاكيراكلا خيراتل اماروناب - هيف ةينفلا

 لوقي خيراتلا اذه لوح . .رصم يف

 :«يدهزو ريبكلا نانفلا

 يرصملا ريتاكيراكلا فداض

 هومث لمكي هلعج ارفوم اظح ثيدحلا

 رمع ردقي ابوروا يفف .دودحم تقو يف
 جرينتوج ةعبطم روهظ دعب ريتاكي راكلا

 (رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف) ليلقب
 ريتاكي راكلل ىلوالا ةطقنلا تأدب اهنيب
 روهظب كلذو ١ ماع يف يرصملا

 توقعي اهردضا يتلا (ةراظن وبأإ) ةلجم

 ومنت ةفطنلا ةده تلظو ,عونصض نب

 ةفاحصلا محر ر يف ًاماع نيعبرا قلختتو
 ةروث لالخ نينحلا لمتكا ىتح ةيرصملا
 ١95١ ةئس تءاجو .ةينطولا 6498
 ثيدحلا يرصملا ريتاكي راكلا كقلويل

 دعبو «روصملا لوكشكلا» ةلحم روهظب

 لايخ» ةلخم تردصض باوك ثالث

 . ناريتم ريتاكي راكلل راصو «لظلا
 يتلجي تعلجارت نأ دعي
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 ناكم نع ( لظلا لايخو .لوكشكلا)»

 وى (فسويلا زور» تناك ةدايرلا

 ةلمح بلغا اهيف بردت ىتلا ةسردملا

 انذاتسا لاق امكو . مالقالاو تاضيرلا
 ماع ةباثمي ناك 117 ماع نا اخر

 يفنف . رصم يف يريتاكيراكلا قالطنالا

 ةلحم دامح ىلع دمحم ردضا ةنسلا هذه

 ظفاح نيدلا لامح رذصاو «دقانلا»

 ىفطضم ردصاو .(؛راتسلا هلا صوع

 اهدعبو .«لوشا وبا ةلجم) ىشاشتقلا

 تلح ىبهو ليعامسا ردصاو «حابصلا»
 نمهاش ردضاو (حرسملا» و « لبقتسملا»

 .(روهشملاو موجنلا» يتلجم يدنجلا

 . «؛ةقرطملا» هتلجب قيفش دمحا ردصاو

 «ةعاس رخا» ةلجم ردصا فسويلا زور

 زور يف سودقلا دبع ناسحا رود قأيو

 ةوطخ ريتاكي راكلاب وطخيل فسويلا
 لثم ناسحا راكفا تناك دقو ةعاجش

 دبع ةشير اهقلطت ةلاعف تاقلط
 ١

 يح هيغل حابصو هلع روهظيو

 ريبعتلا فق ةعئار ةبثو ريتاكيراكلا

 ءابم دمح | ىلا كلذ يف لضفلا عجريو

 . داؤف نسحو نيدلا
 ريتاكي راكلل ةيرضملا ةيعمجلا نا

 ذيفنت ىلع ةرداق يهو .ريثكلاب ملحت

 نيب مضت اناو ةصاخو ءاهمالحا

 يف ريتاكيراكلا يماسر زربا اهئاضعا

 ال ةزيمب مهنم لك زيمتي يذلاو رصم
 - مويلا رابخا ناَنُف نم : ةريغاهيف هيي

 نيسح ىفطصم  رابخالا برطم وا
 أر ىلعو ريخلا حابص ينانثفو
 بتايياو نسحبو سيسمرو يزاجح

 ىسايسلا مهجر (يجنويزفلتلا» 1

 لالشا راد نانفو يدهز ماسرلا
 مارهاالا ناتثف ىلا «تحبعإ يلاهالاو

 . .ىوارطبلا لداع باشلا

 معنملا دبع دمحم ريبكلا نانفلا ربعي
 ةيرصملا 1 وا مالحا نعاخر

 لمعت ةيعمجلا أر ٠ ةلئاق ريتاكيراكلل

 .قئاقح اهمالحا لعجل ةدهاح

 هيظشتو .ةيرودلا صضراعملا ةماقا

 ةاوهلل هيحوتلاو سردلا تاقلح

 ةلماش ةبتكم ءاشنا :نشكديملاَو

 ةروصلاب لحملاو يملاعلا ريتاكيراكلل

 نمل اعجرمو ايفاو اردصم حيبصت يتلا
 ةلحم رادضصاو .,نيشثحابلا نم بعغري

 نم عونلا اذه . ..ريتاكيراكلا

 . انتفاحص هدقتفت يذلا تالحملا

 - لوا نوكي ْنا ابجاو ناك 28 اريخاو

 نسج ىيقخت ىلا ليس ال ىدألاو لومألا
 .0. . .ةربغب

 - [ "مالا نافستنا خان ازن - 7

 ماغنالا ليتل.
 يا : ةلباقملا ترجأ

 رتو ىلع هتايرض ...باش :
 ملاع ىلا اهعماس ذخأت دوعلا

 . عادب الاو رحسلاب ءىلم يقيسوم

 دهعم يف ىقيسونملل ذاتسا وه
 ىقيسوملا ةسردمو ةيمغنلا تاساردلا

 . ةيقارعلا ةمصاعلاب هيلابلاو

 الو ءهب صاخ عارتخا اهنا ىلع اهلححس
 نحللا ملاع ىلع اف هقيبطت رصتقي
 بحسسني لب بسحف يمغنلا ءادالاو

 . ىرخا ةيتايح تاللاحي ىلا اضيا

 هدوغ لاغيم نم بارتقاللل لوا ٠ انه

 ُْق هتاحومط نمو يهقرافي ال يذلا

 . ديدج يقيسوم نيودت قيقح
 ؟ىقيسوملا عم كتلحر تأدنب ىتم ا#

 ةيادب طبضلاب ددحا نا عيطتسا ال -

 ديكأتلاب اهنكلو ىقيسوملاب ىعلو
 تكلتماو ىفاتها ىلع تذوحتسا
 ركذا تلز الو ةلوفطلا ذنم يرعاشم
 يتلاو ةرتفلا كلت نم دهاشملا نم ديدعلا

 رضاحلا .تقولا ىتح اريثأت ىف تكرت

 يل وأ ركيقلا دنع قققأملا كاره

 ىنا انك ريغصلا يخا دهدبت يهو يما

 مدا حا هرم ظفحا قلو

 دقو ةرتفلا كلت يف ةعئاش تناك ىتلا

 ةيعامتجالا ةئيبلا لبق نم ضفرلاب

 نم نكمتا مو اهيف تينرت ىتلا ةظفاحملا

 ماع ُِق الا ىقيسوملا ةساردب ءدلا

 دهعم لوخد خيرات ١91/5(. ٠

 نا دعب يقارعلا ةيمغنلا تاساردلا

 ةسدتهلا ةيلك يف يتسارد لامكا تضفر
 مولعلا ةيلك ىلا تلقتناو دادغب ةعماج /

 الواحا اناو نآلا دخلو تقولا كلذ ذنمو

 ماعلا اذه ةسارد لصاواو ملعتا نا

 . «ىقيسوملا» ىمسملا ميظعلاو ليمحلا

 ؟ةينفلا كتريسم يف دوعلا ر قفا ب . 8

 هلا ترتخا دهعملا يىلوخد دعب

 + عرزجا وج ةيلمع ةلاك دوعلا

 ال ءْرج ىلا ةيسنلاب دوعلا ناف نألا ددلو

 ةصاخو ةديدع نينسل ينايك نم أرحتي

 فيلأتلا يناثلا لاحملاو ىتسارد مايا

 )١6٠١٠( براقي ام يدلو دوعلا هلآل

 رشنت نا ىنمتا دوعلا ةلآل ةيميداكا ةسارد

 نم ديدعلا ىدلو افلّؤم (١5)و ابيرق

 غا/ - ١941 لوالا نيرشت ١١" - ١5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 .لاجملا اذه يف ءايزيفلاو تايضايرلل

 'ريودتلا ةفيرط
 ةقيرطل كعارتخا نع اذامو .. .ا#

 ؟ةديدحلا يقيس نيودتلا

 نيودت يف ًايلاح ةعبتملا ةقي ةقيرطلا كا

 ماع )٠٠٠١( اهرمع (ًايملاع) ىقيسوملا
 دعاوقو زومر قيرط نع يهو ابيرقت
 اهملعت نكمي ال زمر 0٠ دودحب)

 اهك ةليوط ةيجهنم ةسارد لالخ نم الا
 حيتافملاو تامالعلاك) اهتادرفم نا

 سانلل ةبسنلاب ةبيرغ ريتعت : (اهريغو

 هذهو ىقيسوملاب ةقالع مه تسيل نيذلا

 يبرأ زاجلا ساسالاب يه ةقيرطلا

 ةيقرشلا اناقيسوم مالت يحلو

 0و ماع

 اديجاهفرعي تارغث ىلع يوتحت ابغا
 يقيسوملا نيودتلا لاح يف ن نوصتخملا

 داجيا يف ريكفتلا تأدب ةطقنلا هذه نمو

 نم تنكمت ىتح نيودتلل ىرخا ةليسو
 ىلع دمتعت نيودتلا يف ىتقيرطو .كلذ

 اهتطساوب نكمي طقف ازمر نيئالث
 ةيقرش نم ىقيسوملا :عاونا عيمج نيودن
 ةقيرطلا نم قذا ةروصبو ةيبرغو
 زومرلا هذه نأ الع الاح ةعبتملا

 نم يه ةقيرطلا هذه يف ةمدختسملا

 امامت ةموهفم ىهو ةيهويلا ةايحلا عقاو

 ةباتكلاو ةءارقلا ديجي ال نمل ةبستلاب ىتح

 .رامعالا فلتخملو ىقيسوملا فرعي وا
 تاقيبطت نم ةقيرطلا هذه لهو :؛ دإ' د اقل

 ؟ ةتلعم

 جئاتنلا نم ديدعلا كلانه

 تادذ يهو ةقيرطلا هذش تاقيبطتلاو

 ثدحت | نا ىننكمي الو اد ةريبك ةينثا

 نال جئاتنلاو تاقيبطتلا كلت عيمج نع

 تاحنضلا تارشع ىلا جاتحي كلذ

 ةقيرطلل نأب لوقأف رجوا ىنكلو

 تاالاصتالا لاحت ُْق ةيعانص تاقيبطت

 ميلعت زاهج اهحئاتن نمو اهريغو

 ريناند ةثالث فلكي يذلا نيفقوفكملا

 ًايلاح مدختسملا زاهجلا (نيب طقف ةيقارع

 فلا دودحب فلكيو (يبرغ عنص نم)
 زاهجلا نأب املع يقارع رانيد قم

 لضفا تافصاوم ديف لبق نم عرتخمل

0 
 يوبرتلا لاحملا 6 تانقسنطت

 ثكاتن ىلا ةفاضالاب اذه .يداصتقالاو

 وهو ىبساسالا لاحملا ُِق اهندععتا

 هذه موت يتلا ةنيقيصوتملا مولعلا لاح

 تابوعصلا نم رثكلا ليل ةقيرطلا

 ىقيسوملا وسراد اههجاوي ىلا

 ةلوشكلا لاحي ُْق ةصاخو .نوصتخملا

 قفاوتلا ملعو يتآلا عيزوتلاو ةيقيبسوملا
 .اهريغو (ينومراطا) قوصلا
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 ةياكح لئم لكل
 انيإ

 .ةدس الا كيئنحب نلعجت ال

 : يناديملا لضفلا وبا لاق

 : سائلا ضعب ىور دقف . فيحصتلا
 . دشالا كبنحب نلفحم ال

 ننس نع دعبي ىنعم هل لمخيو

 ملسم وبا هب لثمت دقو ؛تاوصلا
 نب ةبؤر هيلع درو نيح ةلودلا بحاص
 وبا هل لاق مث .هرعش هدشناو جاجعلا

 ةهوفشم لاومالاو انتيتا كنإ -
 .لوعم انيلع كلو .ةريشك بئاونلاو
 انرما دقو .رذاع انل تناو .ةدوع انيلاو

 الف - ليلق ءيش - حتو وهو ءىشب كل
 .ةدس الا كبنجب نلعجت

 . هخيرات يف ىمالسلا هذروا اذكه

 اعد مث .بتتسم قرطا رهدلا نإف
 هيلا هعقدف نزاتيد فلا هيفا سيكي

 فيك يردا ام هللاوق :ةبؤر لاق

 ؟ هييجا

 دحاو  حتفلاب دسلا : يرهوجلا لاق
 ىمعلا لثم بويعلا يهو .ةدسالا
 . سايق ريغ ىلع عمج .مكبلاو ممصلاو
 : موق هثمو .ادودس هسايق ناكو

 ال يا .ةّدسالا كبنجب نلعجت ال
 باوجلا نع تكستف كردص نقيضي

 ةدئاعو حفص نم يبنجتي امو
 بظعلاك ّىعلا نا ةدسالا دتع

 نع مكب الو يع هب سيل :لوقي
 .هنع حفصا ينكلو . حشاكلا باوج
 وهو .بضعلاك تباوجحلا نع ّىعلا نال

 .وضع تاهذ وأ دي عطق

 ءشلا ةياورلا نكلو . مكاحلا

 ءهاما فقت الو .ةتفاهتم

 ةيغرؤم نأ لف ..لسيلحتلا
 ؛رخسو ءازهتساب اهنو ركذي
 ثرلا) مداخ (رورسم) هركذ
 ءوضوب ريشي .دهيلا نييرقملا
 ٠ عضو يف سرفلا يلاوملا



 رخل اذه لشمب ءاربتغلاو ةبكلا
 (ناديز يجروج) فلا دقف .سذاكلا

 ٍتتكو «(ديشرلا تا ةسايغلا) ةياور

 ةيرعش ةيحرسم (كب مدرم ناندع)
 ةقعابإا لجقو .(ةسابعلا) قارب
 هذه قيدضت 1 ةرودق ةيشاز ةروتكدلا

 مدرمو ناديز ىلا مضنت :: كلذبو ةياورلا

 .كب
 تناك (ةسابعلا) نا فرعن نا يقب

 (يلع نب ناميلس نب دمحم ) نم ةجوزتم
 مهناعجشو 6-5 تاالاجر نم وهو

 اا روصنملا رفغج - وبا هالو دقو

 ةفالخلا يدهملا ىلوت املو . ةفوكلاو
 نوت دقو (ةسابعلا) هتنبا هجوز هدعب
 ةنس ديشرلا اهيخا ةفالخ يف اهجوز

 ىدحا يفوت موي هرمع ناكو ه ١

 نا انملع اذاو رهشا ةسمخحو ةنئمس نيسمحخو

 ىدعت دف (ةسابعلا) رمع نوكيف
 نم .رغصا تناك ول ىتح نيسمخلا
 نوكي اال دقو .تاونس رشعب اهجوز
 ليملا نيسمخلا اهرمع زواجن دق ةأرمال

 دعب جاوزلا يف برا ان سيلو .لاجرلل
 لثم ةأرما ىلع ةصاخو . نسا اذه

 .اهناكمو . . .اهنيد يف . . . ةسابعلا

 نم ةسايعلا جيوزرت ةياكحف .اهتيبو

 ةياكح نوكت نا ودعت ال ىكفرلا رفعج

 ف نعطلل مجاعالا اهعضو .ةقلتخ

 ؛ةبكن١ يف اببس اهولعجي يكلو .ةصاخ
 . ةكماربلا

 طوقس ىرخا ةيبوعش ةياور وزعتو
 يأرلا ةيرح ىلا مهليم ىلا ةكماربلا
 اهرضحي ثيح مهسلاجم يف ةشقانملاو
 . ةئف لك نم يأرلا باحصاو نوفقثملا

 هقفلاو ةسابسلا روما 6 نولداحتيو

 مل تاشقانملا هذه ناو .مالكلاو نيدلاو

 .اهرطخ كردا ىذلا ديشرلا بحعت

 نا ةيبوعشلا ةياورلا هذه لواحت اذكهو
 نيركفم .ةقدانزلا ةكماربلا نم لعجتن

 ةظلسلا فسعتل ةيحض اوبهذ ارارحا
 !ةيسابعلا

 اذه دنع ,ةيبوعشلا ةياورلا فقت الو
 ةبكنا» نأب لوقلا ىلا ىضمت لب .دحلا
 ةلودلا روهدتب ًاناذيا تناك :ةكماربلا

 وحن يلزانتلا دعلل ةيادبو ةيسابعلا
 تايصخشلا هذه ناَسكو .طوقسلا

 كِيسست تناك" قمري لا نم ثتالتشلا
 .نيتيلاع ةردقو ةءافكب رومالا مامزب

 -زاوي نم كانه سيلو
 ةكماربلا طوقس نا دكؤي عقاولاو

 نا ليلدب .ةلودلا نوؤش يف رثؤي

 107 ر دع دودو
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 000 ا ل ا ا ا لا م نيستا

 ةيبب رعلا ةغللا رارسأ
 .«لاعفإ) ىلع تلعفا ردصم 2

 ىلع لتعملا 47 ١ ةعوطقم فلالاو . ءاطعا تيطغاو .اماركا تيركا :ل

 بهذ امن ًاضيوعت هيف ءاطا تديز اهناو .ةلاجا هتلجاو .ةماقا هتمقا :وحن
 . لعفلا نم نيعلا عض

 وحن .لاعفلاو ليعفتلا ىلع تلعف ردصم ء و

 قَد .ًالاخو .اليمجت ع 00 2 هتبذكو ءامالكو اهيلكت هتملك

 . ةيوقت هتيوكو .ةيزغت هتيزع :وحن هلعفت ىلع واولاو ءايلا تابث

 ةلئاقم هتلتاق :وحن لاعيف ىلعو .لاعفو ةلعافم ىلع تلعاف ردصم ءيجيو
 ' ةلداحجم هتلداجو .ةدعاقفم ةتدعاقفو ؛ ةسلاخم هتسلاجو . الاتقو

 . لاحت تلمحت

 . ادادوسا

 وجت لاما ىلع تلو ردصم ءيجيو

 نييطنزيبلا دض هبورح يف طشن ديشرلا
 ةمه ىدبا هناو .ةكماربلاب عاقيالا دعب
 .ةلودلا روما ةرادا يف ةيلاع

 ةياورسلا تروض دقف .ءاريخاو

 5 هنأكو ةكماربلا طوقس ةيبوعشلا
 عقاولاو ةيواسأم ةرزجمو ةيماد

 يارا نم ارفعج الا لتقيم ديشرلا

 ةيّقب اما . لضفلاو ىبيحن نحسب راو

 دحا اهسسمي .ةيكهريلا ةلئاعلا

 ديشرلا نأف كلذ نم رثكاو ءءوسب

 مهيديرمو ةكماربلا ناوعا كرت

 نود ةلوطم دئاصقب مهنوثئري مهءارعشو
 وا هذه مسعر اب نم ديقي نا

 هنلنيح قف تغاش دقو . .

 : ةكماربلا رعاش يشاق رلآ ةديضق

 ًاعيمج ايتدلاو تاذللا ىلَع
 مالسلا كمرب 3 ةلودو

 و ةكماربلا ادغ اذسو

 لمأتف !«ةرازوا درجت سلو !(ةلود)

 ةلاخلا

 ديلو ني 1 ةكماربلا ظوقنس نا
 لبق نم عّرستم رارق وا ءيجافم لاعقنا

 رج ناعما عيبا تاع ردصم ا

 : .لالعفا ىلع تللعفا ردصم ءىجنو

 2005 ا ل

 : نولوقي .لعفتلا ىلع تلعفت ردصم ءيجيو

 : نولوقي .ًامالك هتملك نولوقي نيذلاو :ًايدكت تيذكتو . الوقت تلوقت

 . ًاسابتحا تسبتحاو ..ًالاتتقا انلتتقا :وحن لاعتفا ىلع تلعتفا ردصم ءيجيو
 ءيثلا مرصناو ”اقالظتا تقلظنا : وحن .لاعفنا ىلع تلعفنا ردم 2-8

 .ًاجارختسا .٠ تجرختسا

 تددوساو .ارارمحا تررمح| :وحن
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 اريبدت ناك لب .ديشرلا نوراه ةفيلخلا

 هتدلو ه ١1/1 ماع دنئم هل اططخم

 مهغال اهضعب ىلع تمكارت ثادحا

 يأر ريغ ىلع اهوضماو رومالاب اودبتسا
 ادب ةمدقم ام يف لمعلو :دييشرلل]

 0 عيمج يف ءالمعلاو ءالخدلل
 يداصتقالا ءاخرلا ريفوتو .ةلودلا

 مكحلا لالغتساو .ةيبوعشلا 0
 مهناضتحاو ةدقاحلا ةيبوعشلا

 لثم ةيسرافلا ةيسوجحملا رسالا 2

 لاومأب نئاشلا فرصتلاو .(لهس لآ)

 ةياعدلاك ةيصخش تنوؤش 1ك نيملسملا

 داقياو .طرفملا خذبلاو وهللا سلاجمو
 كسمتلاو .ةيعكلا يف رانلا رماجب

 مهسيدقتو مهديلاقتو نسوا تادايعب

 ةكماربلا نا انملع اذاو ىرسك ناويال
 نورهظي (ينامز نيد ىلع اوناك
 ام انكردا .هل ديكلا نونكيو ؛ مالسالا

 مكحلاب ةحاطا نم هيلا د اوناك

 يملا نيدلا ملاعمل سمطو ؛ يرعلا

 . هلهأب الا ءيبسلا ركملا قيحي الو
 .اربصن هللاب ىفكو

1 
: 

1 

9 

8 



 :يبحاص رتلاس

 : وكستويلا قا ةيباختن تئالا كراتغملا رابخا امو:
 لوا 31 نٌصْخلا :هتيحاف ة؟ءاهنم يبرعلا فقوملاو

 «؟ةينارفالا ةدقارعلا برحلا نم يبرعلا' فقوملا

 ضصخل» :تلقف :؟ !«ةقالعلا امود :اشه دئم. لاقف . ْ

 _ رداغلا ؤطاوتلا كانه .راصتخاب» :باجآف ٠ !ًالوا
 0 ,.فوبسكملا ريغ قطاوتلاو ,.فورشكملا

 ةفرش رشم فقاوم ةعضنو :لذاختملا تمصلاو . ىهويبشملا ١

 يدرعلا ريصضلا لشثمت يتلا .يه

 '«ملستمل راجلا ٠ نع ثدحتب نم ةمئو قارت ييقارعلا
 لافطالا دضحت ةيسرافلا لبانقلاو خيراوصلاو'
 ةمدو ,ديشرلا ةمص اع فو ةرصبل : يق سيرادملا مدهتو

 مهناذا نوشحب نورخاو :قارعلا ةنادان بلاطي نم

 قارعلا ريغ ىلع يدتعت نارياو....نبجلا نم. انطق

 فلاحتتو .جنلخلا ِق ةحالملا ةمرخ كهذنتو اضنا

 ' نابكلا ىلا (اشالفلا) ردصتو : :ةيداهصلا غم ادركيسع

 ْ لصاوت ة ةدئدع ةيدرع ًاتاوصا نكلو ءينوبهصلا

 ناردا ةعراقم» نع 5 ةدسسجهلاو ةمدكللا ةيغابلا ةرثرخلا

 2 ؟,ةيناربالا ةروثلا, نعو «ةينويهصلاو ةيلايربمالل
 ' ةيبرعلا ةمالا هب تلتبا ام بئارغ نم اذكهو .اذكهو
 الجاع  عيراتلا مهيساحجم نمم ضعبلا يدبا ىلع
 .الجأ وا

 وكسنوبلا .ةمظنم ةمزا نم .ةنبرغلا فقاوملا قاد
 :فيعضلا ,ضيرملا ينبرعلا:عضولا اذه نم يه
 ةعاجشلاو ةيحلا رئامضلا بناخ ىلاق .يواسأملاو
 مهرودو برعلا حلاصم نعو ةمظنملا ءاقم نع ًاعافد
 ةمظنملا مده تاروانم ءارو نيقاسنملا كانه ناف. ,اهيف

 ىلع نورداق مهتنل ايو .اهيف يبرعلا رودلا ءاعلاو

 .تراهتا اذا ةنكسملا .نقحلا ضعب اهحنم

 '”عامد ..لدصالا

 ةحشصلا هزه

 رررخمل رح رتف
 نيدمؤملا اهئاقدصاو ةلجلا

 يف مهئاراب هنم نولطب اهطخب ٠
 ةيبرقلا ةادحلا فاوح فلتخن

 سكعت نا ةرورضلب سيلو
 . .ةلجلا ةسايس مهؤارآ

 ةسانسلا 3 بذالا ناد

 تكرشلا نسا ان ءرعلا ٠

 .|وسربلا يف تاباختنالا طه دره ٠

 انه » قطنملا ناف [نرحلا ع وضومل ةيسنلاب امكو

 ةمظنم يف ةلحفتسم ةيشيوشتلا ةطلاغملاو ءبيرغ

 ربنمو ؛نييملاعلا ريمضلاو ركفلل ةمظنم اهنا ضرتفي
 قارعلا نا امكف .....:ريكفتلاو ريبعتلا ةيرحل
 :يدتعملا وه ضعابلا رن يف حبصي هيلع ىدتغملا

 ةدلحلا حبصت ةيعسوتلا ةيمارجالا نارساو .

 ربتعي نويهص ينب عم يناريالا فلاحتلاو بولطملا
 ةردردت 514 تلاحم ا معدل ارربم نيحبلا نع

 -عوبشولا لغو سادقلا ةيعف لع زواصتلا

 ا ؛نيزواجتملا منع ل ىلا ايعاد ا

 رودلا ع لمعلا | اماوأ !!:ثلاتلا' هك ملاسصمل

 عم «نماضتلا» طورش نم طرش .هناف لقتسملا يبرعلا

 0 ةيصخش برام يعسلا ناو. .ءاقدصالا ضعب

 يف يروثلا فقوملا تإلالد ىلوا ريتعي ةيرطق عفاذملو

 مالعالا بحومتو ..«ناكريسمالل يدصسلا

 ' حورو .تاعئاشلاو بيذاكالاب معدملا :يشب وشتلا

 ةذاحلا ةنبضصخشلا تاحومطلا يفتخن .فيرحتلا

 حينصتل ,تاراقلاو بوعشلا اياضق ةميخ ثم

 :نوميقتسملا لاحجرلا امأو . «ةيريصم اياضق»

 رظن يف مهناف يبرعلا قحلا نع مهعافد يف ءادشالا
 ا 3 نومسقتي ضرسغملا ثتلنبخلا مالبعالا اذه

 : 21 !«ضرغم» و «فرطتم»

 .ةلثمألاو ليضافتلا ركذت تمئهسأآل تدرأ ولو ..

 اذامف . .ةنفاك ةحمللا هذه ناب دقتعاأ ينكلو

 1 «؟لوقت

 :نضاغ نزح باحاف ش

 .مهفا تاأدب يننا دقتعا !ىفك»
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 ةرايز نم دب ال .ةيب رغملا سانكم ةنيدم ىلع فرعتلل
 ةنيدملا تسسأت يذلا ناطلسلا . ليعامسا يالوم حيرض
 اذه نال كلذ .ةرجهلل عساتلا نرقلا لالخ هدهع يف
 ةبقح لحسي (منا .ةيخيراتلا هتناكم نع الضف : حيرضلا

 ميلا سساو اهنارمعو ةنيدملا هذه حي رات نم ةيراضح

 ريهشلا اهبنصح ىلا ةفاضالاب اذه .اهيف ةدئاسلا ةيرامعملا
 حضتي يذلا روصنملا باب اهز ربا .باوبا ةدع هل يذلا

 ..ةقفرملا ةروصلا ىف: هلكش
 ةرخاو سانقت نيس َناف:ةيبرقملا دللا هتارشع لفمو

 يف ةيبرعلا ةرابغلا لوضا هيف ىكجتت ىف يزارعم ثازتن
 ناردخلا ىلع ةيب رعلا تاباتكلاو ساوقالاو فراخزلا

 يتلا تاروفانلا جذامن نع الضف .فوقسلاو باوبالاو

 . تاحاسلاو رودلا طسوتت

 ةيبرعلا قاوسالا طمن نم ىرخالا ىه اهقاوسا

 ندم ىف سيل اهبماشي ام ريشكلا اهل دجن ىتلا ةيديلقتلا

 .يبرعلا نطولا ندم بلغا يف لب .بسحف برغملا
 سانكمو .اهعئاضن ضرعو اهنيكاكدو اهفيقست ةقيرطب
 هفراخزو يبرعلا نفلا قاشعو حاوسلا اهمؤي ةنيدم
 ىتلا ةيلاحلاو ةيسدنطلا ةعتملل ارظن .هترامع لاكشاو
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